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ADEVĂRUL 
 
 
D-ale lui Liviu Pop: Deşi sâmbătă se lăuda că azi toţi elevii de-a V-a vor avea manualele pe bănci, 
acestea au ajuns doar în depozitele din 39 de judeţe 
 
adev.ro/ozpz3o 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat luni că manualele de clasa a V-a au ajuns doar în depozitele 
din 39 de judeţe, învinuind trei edituri că nu au livrat cărţile la timp. La sfârşitul săptămânii trecute 
oficialul se lăuda că elevii vor avea pe bănci toate manualele şcolare, începând de luni. Cel mai 
probabil nu le vor avea nici săptămâna asta, deşi şcoala a început de mai bine de două luni. 
Conform datelor centralizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), livrarea în 
depozitele de carte şcolară a tranşei a treia de manuale şcolare destinate elevilor de clasa a V-a a fost 
finalizată în întregime în 39 de judeţe. Reamintim că, în acord cu angajamentele asumate prin 
contract, editurile câştigătoare în cadrul icitaţiei organizate anul acesta de CNEE au avut ca termen-
limită de furnizare a manualelor data de 17 noiembrie, se arată în comunicatul transmis de 
Ministerul Educaţiei. „Termenul de livrare nu a fost respectat de trei edituri. În judeţul Dâmboviţa, 
editurile S.C. Grupul Editorial Art şi S.C. Intuitext SRL nu au furnizat manualele şcolare pentru 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/ozpz3o


disciplinele Limba şi literatura română şi Biologie, în timp ce în judeţul Harghita există întârzieri 
provocate de S.C. Intuitext SRL (pentru aceleaşi discipline menţionate anterior) şi Grup Editorial 
Litera (opt discipline). În judeţul Suceava, livrarea manualelor şcolare este afectată de nerespectarea 
termenului-limită de către Grupul Editorial Litera (opt discipline), transportul fiind în curs de 
derulare, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava“, potrivit aceleiaşi 
surse.  Graficele au vizat livrarea manualelor şcolare de clasa a V-a în perioada 17 octombrie – 17 
noiembrie pentru următoarele materii: Limba şi literatura română, Limba engleză (limbă modernă 1), 
Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 
2/limbă modernă 1 - studiu intensiv), Biologie, Educaţie socială, Geografie, Educaţie plastică, 
Educaţie muzicală, respectiv Consiliere şi dezvoltare personală, se mai precizează în document. 
Declaraţia lui Liviu Pop de la finele săptămânii trecute: Manualele vor ajunge luni în şcoli “În 17 
noiembrie era termenul de livrare către Inspectoratele Şcolare, toate inspectoratele lucrează alături 
de colegii noştri directori sâmbătă şi duminică în aşa fel încât luni să avem toate manualele la care s-
au câştigat licitaţiile, după cum bine ştiţi nu la toate s-au depus în luna martie ofertă pentru editarea 
de manual şcolar”, declara, sâmbătă, ministrul Educaţiei, Liviu Pop. 
 
Manualele savante pentru elevii de clasa a V-a nu au ajuns nici azi în şcoli 
 
adevarul.ro/educatie/scoala/manualele-savante-elevii-clasa-v-a-nu-auajuns-scoli-
1_5a131f6e5ab6550cb85b7277/index.html 
 
Elevii de clasa a V-a nu şi-au primit încă manualele nici azi, deşi termenul stabilit de Ministerul 
Educaţiei a expirat. Cu ele sau fără ele este acelaşi lucru, sunt de părere dascălii care au analizat 
cărţile în varianta digitală şi spun că acestea au fost concepute mai degrabă pentru savanţi, nu pentru 
nişte copii de 10 ani. 
La mai bine de două luni de la începerea anului şcolar, elevii de clasa a V-a nu au primit nici până 
astăzi toate manualele, deşi la sfârşitul săptămânii trecute ministrul Liviu Pop promitea că luni toţi 
copiii vor avea manuale. Însă ieri pe băncile acestora se aflau doar 4 titluri din totalul de 15: manualul 
de Sport, de Tehnologie, Istorie şi Informatică şi în unele şcoli cel de Religie. „Până la ora actuală 
există cinci titluri din 15. Primul care a venit a fost cel de Educaţie Fizică. Mai avem pentru Engleză, 
dar numai pentru elevii de la Profilul Intensiv, nu şi pentru învăţământul de masă. Celelalte, probabil, 
sunt la depozitul central de la nivelul Municipiului Bucureşti. Când se adună mai multe titluri, 
mergem să le luăm. Noi nu putem să ne deplasăm pentru un singur titlu pentru că  «excursia» până la 
depozit o facem pe banii noştri. De şase ani ne confruntăm cu întârzierea manualelor. Avem această 
generaţie de sacrificiu, care încă din clasa pregătitoare nu şi-a primit manualele la începutul anului 
şcolar. Din fericire, profesorii noştri cunosc bine programa şi se descurcă la clasă chiar şi fără 
manuale. Problema se pune în privinţa profesorilor mai puţin pregătiţi“, a explicat, pentru 
„Adevărul“, directorul Şcolii Gimnaziale Ferdinand I din Capitală, Violeta Dascălu. Şi alţi directori de 
învăţământ preuniversitar raportează aceeaşi problemă. „Administratorul a primit un telefon la prânz 
de la depozit pentru a merge să ia o parte dintre manuale. Nu ştim însă când putem să le luăm pe 
toate“, arată şi  directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“, Nicuşor Udrea. Unele dintre 
unităţile şcolare sunt ceva mai norocoase, iar asta pentru că pot lua în primire manualul de Religie. 
„Astăzi am primit telefon că putem să mergem să luăm manualele de Religie. Cât despre celelalte 
zece care lipsesc (pentru care s-a făcut comandă de mai bine de o lună) nu avem încă nicio veste“, 
spune directorul Colegiului Naţional „I.L.Caragiale“, Andreia Bodea. Reprezentanţii Inspectoratului 
Şcolar General al Municipului Bucureşti (ISMB) justifică întârzierea livrării manualelor spunând că 
numărul de manuale care trebuie centralizate este foarte mare. „Toate manualele sunt în momentul 
de faţă în depozitul central. Se pregăteşte livrarea lor. În Bucureşti sunt 420 de unităţi de învăţământ 
şi peste 140 de mii de manuale care trebuie livrate la acestea, deci nivelul de muncă este foarte 
mare. Sperăm că până miercuri vor ajunge toate în şcoli“, a declarat purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Şcolar General al Municipiului Bucureşti  (ISMB), Marian Banu. Întârzierile sunt 
valabile şi pentru restul ţării. Mai exact, manualele au ajuns de abia în depozitele  a 39 de judeţe, 
fiind învinuite trei edituri pentru că nu au livrat cărţile la timp. Şeful de la Educaţie spunea sâmbătă 
că editurile întârziate vor fi sancţionate cu  0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi întârziată. 
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Manuale pentru clasa a V-a sau pentru savanţi? Se pare însă că întârzierea nu are de ce să-i supere pe 
elevi. Specialişti din Educaţie au explorat câteva manuale de la clasa a V-a care cuprind cele mai 
importante materii din ciclul gimnazial. Concluziile: acestea sunt mai degrabă pentru savanţi decât 
pentru copii. „N-am întâlnit o enormitate pedagogică şi educaţională mai mare decât acest manual 
(de Biologie – n.r.). Un munte de concepte şi noţiuni pe care nu le ştim nici noi, adulţii. Copiii abia 
trecuţi de şcoala primară trebuie să înveţe materie de nivel liceal, dacă nu chiar universitar“, a 
explicat specialistul. O parte dintre termenii găsiţi de Ştefan Vlaston sunt: biotop, factori abiotici, 
biocenoza, biom, apă salmastră, eclozare, poichiloterme, homeoterme, fotosinteză, lanţuri trofice, 
reţele trofice, categorii trofice, descompunatorii, simbioză, camuflajul, mimetismul, crustacee, 
polenizare, germinare, larvă. Specialistul a avut o experienţă neplăcută şi când a examinat un manual 
de Matematică. „Este prea multă materie, şi prea dificilă, pentru nişte copii.“  Expertul a dat şi câteva 
exemple de exerciţii pe care le consideră nepotrivite pentru elevii din primul an de gimnaziu: 
„Determină cifra a ştiind că 56a23 > 562a3“ sau „Compară numerele 497a35472 şi 497435a69, unde 
a este cifră.“ La rândul ei, profesoara de română, Cristina Tunegaru, a analizat un manual de Română, 
şi a constatat că are multe texte literare greoaie pentru şcolari. „Una dintre cele mai aberante alegeri 
este poemul „Portret“ de Geo Dumitrescu. Este total nepotrivit pentru copiii de clasa a V-a, pentru că 
metafora este principalul procedeu artistic. La 11 ani, cei mai mulţi copii nu au abilitatea de a 
înţelege procedee artistice de o asemenea fineţe, nu pot simţi semnificaţiile asocierilor complexe de 
cuvinte şi idei. Nici exerciţiile nu oferă căi de decodare a textului. Dimpotrivă, acestea încurajează 
copilul să-şi admită neputinţa şi să abandoneze lectura“, a explicat Tunegaru, ilustrând câteva 
exemple: „Scrie în caiet întrebări pentru versuri pe care nu le înţelegi. De exemplu: De ce inima e 
considerată o gămălie de chibrit? sau „Consideri că poezia aceasta este uşor sau greu de înţeles? 
Explică oral alegerea ta. ” Nici la manualele de Istorie, conţinutul nu este unul accesibil, după cum 
explică profesorul de Istorie Cornel Popa. „Vor să bage pe gât copilului prea multă informaţie şi dintr-
odată. Sunt prea mulţi termeni noi, care se pretează pentru o vârstă cu mult mai înaintată, unele 
fiind chiar pentru oameni specializaţi în domeniu“, a subliniat dascălul. Printre noţiunile la care face 
referire se află australopitecus, austrolopitecus africanus, paranthropus robustus, homo habilis, 
paranthropus boisei, homo erectus, homo neanderthalensis şi homo sapiens sapiens, toate acestea 
reprezentând stagiile evoluţiei speciei umane. 
 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
http://evz.ro/dacie-nou-nouta-cadoul-liceului.html 
 
 
 
PUTEREA 

UMILINȚĂ în clasă: O profesoară punea elevii să PUPE caietele și-i făcea DE RÂS pe Facebook 

http://www.puterea.ro/educatie/umilinta-in-clasa-o-profesoara-punea-elevii-sa-pupe-caietele-si-i-
facea-de-ras-pe-facebook-161750.html 
 
Scandal la o școală din București! O profesoară de engleză este acuzată că îi umilește pe elevii care 
nu își fac temele. Unii dintre părinți au povestit scenele greu de imaginat. 
“Vi se pare normal să fie scoși în fața clasei, puși la zid ca la poliție și fotografiați? 
Țipă la copii. (…) Le face fotografii și le pune pe Facebook. Cui a cerut aprobarea?”, povestește un 
părinte revoltat. 
Un altul șochează cu alte detalii: „Le-a cerut să pupe caietele celor cu tema făcută corect”. 
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Mediafax 

Pop: Organele abilitate, sesizate în cazul unui manual auxiliar. Ministerul Educaţiei nu l-a avizat 
niciodată. Lupta cu baronii manualelor continuă 

http://www.mediafax.ro/social/pop-organele-abilitate-sesizate-in-cazul-unui-manual-auxiliar-
ministerul-educatiei-nu-l-a-avizat-niciodata-lupta-cu-baronii-manualelor-continua-16826298 
 
Organele abilitate au fost sesizate în cazul unui manual auxiliar care se regăseşte în unele unităţi 
şcolare, care, deşi poartă pe copertă inscripţia „Avizat Ministerul Educaţiei Naţionale 2017”, acesta 
nu a fost niciodată aprobat de instituţie, susţine ministrul Liviu Pop. 
„Este important ca părinţii, elevii şi profesorii sa înţeleagă ca articolul 69, alineatul 1 prevede clar că 
în unităţile de învăţământ se pot furniza numai materiale avizate de către Ministerul Educaţiei. În 
cazul respectiv, situaţia este mult mai gravă pentru că o editură îşi permite să spună ca are avizul 
Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) fără să aibă acest aviz”, a declarat, pentru MEDIAFAX, 
ministrul Educaţiei, Liviu Pop. 
„Această editură este una din cele pe care în septembrie le-am somat scris că folosesc însemnele 
Ministerului şi constatăm că situaţia nu s-a schimbat cu nimic. Mai am în vedere cinci sau şase edituri 
în aceeaşi situaţie şi facem monitorizare în continuu, adică lupta cu baronii manualelor continuă”, a 
mai spus Pop. 
Conform articolui 69 alineatul (1) din Legea Educaţiei Naţionale, „În unităţile de învăţământ de stat 
sau particulare se utilizează manuale şcolare şi alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale”. 
Auxiliarul la care face referire ministrul a fost scos de Editura Diana, este adresat copiilor de cinci, 
şase ani şi se numeşte „Domeniul Limbă şi Comunicare” 
 

MEN: Termenul de livrare a manualelor pentru clasa a V-a nu a fost respectat de trei edituri 

http://www.mediafax.ro/social/men-termenul-de-livrare-a-manualelor-pentru-clasa-a-v-a-nu-a-fost-
respectat-de-trei-edituri-16825745 
 
Livrarea în depozitele de carte şcolară a tranşei a treia de manuale destinate elevilor de clasa a V-a 
a fost finalizată în întregime în 39 de judeţe, termenul nefiind respectat de trei edituri, anunţă 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). 
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Potrivit datelor centralizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, livrarea tranşei a treia de 

manuale destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizată în întregime în 39 de judeţe, în condiţiile în 

care editurile câştigătoare au avut ca termen-limită data de 17 noiembrie. 

Termenul de livrare nu a fost respectat însă de trei edituri. 

În judeţul Dâmboviţa, editurile S.C. Grupul Editorial Art şi S.C. Intuitext SRL nu au furnizat manualele 

şcolare pentru disciplinele Limba şi literatura română şi Biologie, în timp ce în judeţul Harghita există 

întârzieri provocate de S.C. Intuitext SRL, pentru aceleaşi discipline menţionate anterior şi Grup 

Editorial Litera (opt discipline). 

În judeţul Suceava, livrarea manualelor şcolare este afectată de nerespectarea termenului-limită de 

către Grupul Editorial Litera (opt discipline), transportul fiind în curs de derulare, potrivit informaţiilor 

transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. 

"Precizăm că graficele au vizat livrarea manualelor şcolare de clasa a V-a în perioada 17 octombrie – 

17 noiembrie pentru următoarele materii: Limba şi literatura română, Limba engleză (limbă modernă 

1), Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă 

modernă 1 - studiu intensiv), Biologie, Educaţie socială, Geografie, Educaţie plastică, Educaţie 

muzicală, respectiv Consiliere şi dezvoltare personală", arată Ministerul Educaţiei Naţionale, într-un 

comunicat de presă remis luni MEDIAFAX. 

Versiunile digitale/electronice ale tuturor manualelor şcolare pentru elevii de clasa a V-a sunt 

disponibile pe platforma manuale.edu.ro, începând din prima parte a lunii octombrie. 

 

Agerpres 

MEN: Livrarea manualelor pentru clasa a V-a în depozite a fost finalizată în 39 de județe 

https://www.agerpres.ro/social/2017/11/20/men-livrarea-manualelor-pentru-clasa-a-v-a-in-
depozite-a-fost-finalizata-in-39-de-judete-16-15-39 
Livrarea în depozitele de carte școlară a tranșei a treia de manuale școlare destinate elevilor de clasa 
a V-a a fost finalizată în întregime în 39 de județe, a informat luni Ministerul Educației Naționale. 
"Conform datelor centralizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), livrarea în 
depozitele de carte școlară a tranșei a treia de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a a fost 
finalizată în întregime în 39 de județe. Reamintim că, în acord cu angajamentele asumate prin 
contract, editurile câștigătoare în cadrul licitației organizate anul acesta de CNEE au avut ca termen-
limită de furnizare a manualelor data de 17 noiembrie", precizează sursa citată. 
Potrivit MEN, termenul de livrare nu a fost respectat de trei edituri. 
Astfel, afirmă sursa citată, în județul Dâmbovița, editurile S.C. Grupul Editorial Art și S.C. Intuitext SRL 
nu au furnizat manualele școlare pentru disciplinele Limba și literatura română și Biologie, în timp ce 
în județul Harghita există întârzieri provocate de S.C. Intuitext SRL pentru aceleași discipline și Grup 
Editorial Litera — opt discipline. 
În județul Suceava, livrarea manualelor școlare "este afectată de nerespectarea termenului-limită de 
către Grupul Editorial Litera (opt discipline), transportul fiind în curs de derulare", potrivit 
informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean. 
"Graficele au vizat livrarea manualelor școlare de clasa a V-a în perioada 17 octombrie — 17 
noiembrie pentru următoarele materii: Limba și literatura română, Limba engleză (limbă modernă 1), 
Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă 



modernă 1 — studiu intensiv), Biologie, Educație socială, Geografie, Educație plastică, Educație 
muzicală, respectiv Consiliere și dezvoltare personală", se arată în comunicat. 
Versiunile digitale/electronice ale tuturor manualelor școlare pentru elevii de clasa a V-a sunt 
disponibile pe platforma manuale.edu.ro, începând din prima parte a lunii octombrie. 
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