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ADEVĂRUL 

 
 

UNICEF: Abandonul şcolar a scăzut, dar numărul de copii aflaţi în afara învăţământului a crescut cu 
23% faţă de 2013, ajungând la 391.000 
 
adev.ro/ozvbdu 

Abandonul şcolar scade, dar cu toate acestea tot mai mulţi copii sunt în afara sistemului educaţional. 
Concret, numărul minorilor raportaţi în afara învăţământului în anul şcolar 2015-2016 este de 
391.000, cu aproape 91.000 mai mulţi în comparaţie cu anul 2013-2014, potrivit datelor transmise de 
UNICEF România. Paradoxal, rata abandonului şcolar a înregistrat anul trecut o scădere de 0.6% anul 
trecut faţă de 2015. 
„Copiii aflaţi în afara sistemului educaţional sunt de două categorii: fie au abandonat şcoala, fie nu 
ajung niciodată să fie înscrişi la şcoală. Asta ne arată că există o selecţie a copiilor care ajung să fie 
înscrişi în învăţământ“,  a explicat specialistul educaţional la UNICEF România, Luminiţa Costache. 
Printre cele principalele cauze care determină evoluţia şcolară a elevilor, generând, în ultimă 

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


instanţă, abandonul şcolar se află cele de factură socio-economică, mai explică cei de la Unicef. 
„Principalele provocări cu care un elev în risc major de abandon se confruntă sunt: venituri ale 
familiei la limita subzistenţei; nivelul redus de educaţie al părinţilor; lipsa condiţiilor minimale de 
studiu acasă, situaţia de şomaj a unuia sau a ambilor părinţi“. Un alt factor important îl reprezintă şi 
rezultatele şcolare slabe. Faptul că un elev nu reuşeşte să atingă standardele impuse de şcoală nu 
este doar un rezultat al participării sale la şcoală, ci şi o cauză care poate descuraja pe mulţi elevi să 
renunţe la studii. 
 
 

VIDEO Cel mai prietenos paznic dintr-o  şcoală. Cum îi întâmpină zilnic pe elevi 
 
adev.ro/oztyox 

Un paznic de la Şcoala Numărul 308 din Capitală reuşeşte să le însenineze dimineţile elevilor 
înainte de a intra în unitatea de învăţământ cu energie şi cu „bate palma“. 
Iată cum un om simplu, însărcinat cu paza unei școli din București, întâmpină elevii in fiecare 
dimineață. A reușit să însenineze ziua fiecărui elev, chiar dacă afară ploua mărunt. A reușit să-mi 
însenineze și mie dimineața cu atitudinea lui. Bravo! 
 

 
EVENIMENTUL ZILEI 

ALERTĂ! Liviu Pop DĂ ASIGURĂRI că EDITURILE DOMOALE vor fi SANCȚIONATE 

http://evz.ro/liviu-pop-editurile-vor-fi-sanctionate.html 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat astăzi că încă nu au fost aplicate sancţiunile pentru editurile 
care nu au transmis la timp manualele de clasa a V-a  
 
„Nu am aplicat încă sancţiunile pentru că sunt două edituri care în câteva judeţe nu au transmis la 
timp manualele. Sancţiunile de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere se vor 
aplica în momentul în care vor ajunge manualele şi vom vedea perioada de timp de la data pe care 
prin contract şi-au asumat-o editurile, adică 17 noiembrie, până în momentul în care ajung aceste 
manuale în unităţile şcolare. Din informaţiile mele, săptămâna aceasta vor ajunge toate manualele şi 
din partea celor două edituri care au avut un număr mai mic la anumite discipline, însă în momentul 
în care vom finaliza vom comunica public, aşa cum am comunicat public şi valoarea contractelor şi tot 
ceea ce am plătit pentru aceste manuale de clasa a V-a", a precizat Liviu Pop. Potrivit acestuia, faţă 
de anii trecuţi, situaţia manualelor este mai bună, având în vedere că licitaţia a fost începută în luna 
martie. "Situaţia este mult mai bună faţă de anul trecut, faţă de acum doi ani sau faţă de acum cinci 
ani, în sensul în care manualele au ajuns într-un timp relativ scurt având în vedere licitaţia care a fost 
începută în luna martie a acestui an", a precizat ministrul Educaţiei. Întrebat dacă nu este o risipă 
faptul că o parte dintre manuale nu au ajuns la elevi de la începutul anului şcolar, ministrul a susţinut 
că acestea vor putea fi folosite şi în anii următori, din prima zi de şcoală. „Nu e nicio risipă când 
vorbim de investiţie în educaţie. Aceste manuale vor fi şi anul viitor pentru copiii din clasa a V-a, la 
timp. Evident că durata de folosire a unui manual este de patru sau cinci ani de zile, în funcţie de 
perioada în care au fost semnate contractele, fapt pentru care eu regret că nu am avut manualele la 
începutul anului şcolar pentru toţi copiii, şi toate manualele. (...) Vestea bună e că de anul viitor toţi 
copiii vor avea toate manualele la începutul anului şcolar pe băncile şcolii, iar în acelaşi timp toţi 
părinţii, elevii şi profesorii vor decide ce manuale au nevoie", a mai spus ministrul Liviu Pop, care a 
participat joi la lansarea studiului "O privire asupra participării la educaţie folosind analiza pe 
cohortă", eveniment organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi UNICEF România 

http://adev.ro/oztyox
http://evz.ro/liviu-pop-editurile-vor-fi-sanctionate.html
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Liviu Pop, PLEDOARIE pentru SPORT. Câte un INSPECTOR pentru EDUCAȚIE FIZICĂ în fiecare 
inspectorat 

http://evz.ro/liviu-pop-pledoarie-pentru-sport.html 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat astăzi că de anul viitor fiecare inspectorat şcolar va avea un 
inspector pentru Educaţie fizică şi sport.  
"La nivelul inspectoratelor şcolare am constatat cu surprindere că jumătate dintre ele nici nu aveau 
inspectori de sport cu normă întreagă, aveau fracţiune de sport şi aşa mai departe, fapt pentru care 
de anul viitor fiecare inspectorat şcolar va avea un inspector pentru Educaţie fizică şi sport, în aşa fel 
încât toate competiţiile sportive pe care de anul viitor asociaţiile sportive din unităţile de învăţământ 
preuniversitar le vor desfăşura nu vor face altceva decât să revigoreze până la urmă sportul de masă, 
pentru că până la urmă de asta avem nevoie cu toţii în ţara aceasta. Sper din trecutul sportului 
românesc să luăm toate lucrurile foarte bune şi să le facem şi mai bune, ca în următorii 100 de ani 
România să fie acolo unde merită - în primele ţări din lume", a spus Liviu Pop, cu prilejul deschiderii 
Conferinţei naţionale "Trecut, prezent şi viitor în sportul românesc", organizată de Ministerul 
Tineretului şi Sportului. El a arătat că printre priorităţile sale s-a numărat şi consolidarea zonei de 
sport. "Tot ceea ce am făcut în cele patru - cinci luni de mandat şi ce urmează anul viitor, având cel 
mai mare buget pe care Ministerul Educaţiei Naţionale l-a avut în ultimii zece ani, nu face altceva 
decât să consolideze şi zona de sport. Ce am făcut până acum - am introdus în programa şcolară 
pentru toţi copiii care fac 'Şcoală după şcoală' cel puţin 30 de minute pe zi de sport. Asta înseamnă 
două ore şi jumătate în plus de mişcare sportivă. În acelaşi timp, formarea cadrelor didactice - pentru 
că încă avem profesori de Educaţie fizică şi sport necalificaţi şi trebuie să îi formăm pentru că nu 
putem fără profesori de specialitate să formăm sportivi de performanţă", a afirmat ministrul. 
 
PUTEREA 

Liviu Pop, o nouă GĂSELNIȚĂ: Studenții de la buget să lucreze în țară 

 
http://www.puterea.ro/educatie/liviu-pop-o-noua-gaselnita-studentii-de-la-buget-sa-lucreze-in-tara-
161803.html 
 
Ministerul Educației ia în calcul să pună în dezbatere măsuri care să impună studenților de la buget să 
lucreze în România o perioadă egală cu cea a studiilor superioare subvenționate de stat. Informaţia 
apare într-un document parafat şi semnat recent de ministrul Liviu Pop, prezentat de Profit.ro. 
”Apreciez că se poate reglementa un model de contract pe care studenţii care urmează cursuri 
universitare subvenţionate de stat să-l semneze la începutul studiilor care să prevadă că sunt de 
acord cu aceste condiţii şi că în cazul în care nu le îndeplinesc vor trebui să returneze fondurile 
bugetate pentru ei în perioada facultăţii. (...) Pentru a nu avea un caracter restrictiv care să provoace 
probleme tinerilor în dezvoltarea carierei, perioada în care aceştia trebuie să activeze pe piata muncii 
din România, cred că nu trebuie limitată la momentul finalizării studiilor. Astfel, aceasta poate fi 
aleasă de fiecare absolvent într-un interval de timp, de exemplu în 10 ani de la momentul în care au 
terminat facultatea", se arată în documentul prezentat de Profit.ro. 
Propunerea pare să fie inspirată din "Strategia de dezvoltare a României pentru următorii 20 de ani" 
a Academiei Române. În replică la această idee, reprezentanții studenților au acuzat practici 
totalitare. Circulaţia forţei de muncă pe piaţa liberă nu poate fi îngrădită, au mai punctat criticii 
atunci. 
În documentul menționat, Ministrul Pop precizează că propunerea Academiei Române "se poate 
materializa doar în cadrul unei propuneri legislative de modificare a Legii educationale (sic!) 
nr.1/2011". 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
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HOTNEWS 

Mediafax 

Doi elevi români au obţinut punctaj maxim la bacalaureatul american/ Cei doi s-au pregătit doar o 
săptămână pentru fiecare disciplină 

http://www.mediafax.ro/social/doi-elevi-romani-au-obtinut-punctaj-maxim-la-bacalaureatul-
american-cei-doi-s-au-pregatit-doar-o-saptamana-pentru-fiecare-disciplina-16830974 
 
Doi elevi ai Liceului Teoretic Internaţional de Informatică din Constanţa, Sorina Andrei şi Radu Zevri, 
au obţinut punctaj maxim la bacalaureatul american, atât la matematică, câr şi la fizică. Cei doi s-au 
pregătit doar o săptămână pentru fiecare disciplină. 
Sorina Andrei, elevă în clasa a 11-a, şi Radu Zevri, elev în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Internaţional 
de Informatică din Constanţa, au obţinut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele susţinute în 
cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). 
Radu şi Sorina, elevi olimpici în sistemul românesc, au dominat clasamentele la bacalaureatul 
american - testul SAT, cu doar o săptămână de pregătire, spun reprezentanţii liceului constănţean. 
Radu, elev cu rezultate deosebite la învăţătură şi olimpic naţional absolut la matematică anul trecut, 
a susţinut testele SAT generale şi cele pe discipline, obţinând atât la matematică 2, cât şi la fizică 800 
de puncte pentru fiecare disciplină. 
Radu, prezent încă din gimnaziu la Olimpiadele Naţionale de Matematică şi premiat anul trecut cu 
premiul I şi medalia de aur, este un mare pasionat al matematicii. Având oportunitatea, el a 
participat anul trecut la Olimpiada Naţională de matematică a Irlandei, neoficial, şi a obţinut un 
punctaj care l-ar fi clasat pe locul III. 
Sorina, de asemenea olimpică naţională multipremiată la matematică, a susţinut deocamdată proba 
SAT la disciplina ei preferată, matematică 2, cel mai dificil nivel, şi se pregăteşte pentru chimie. Şi 
pentru ea punctajul maxim 800 a fost foarte uşor de obţinut, iar, ca manieră de evaluare, ea 
apreciază eficienţa acestui examen în care se punctează atât modul de raţionare matematic corect, 
cât şi rapiditatea răspunsurilor. 
Subiectele acestui examen, după părerea celor doi, nu dau mari greutăţi unui elev român care e 
obişnuit să se pregătească în mod constant la diferitele discipline, singura problemă fiind timpul scurt 
alocat fiecărei întrebări. 
Sorina şi Radu s-au pregătit, în medie, câte o săptămână pentru fiecare examen, apreciind că 
experienţa deja deţinută de la diversele concursuri, cât şi studiul constant la un nivel ridicat, specific 
pregătirilor pentru olimpiadă, i-a ajutat foarte mult în a trece cu brio de aceste examinări tipic 
americane. 
Cei doi elevi îşi doresc să-şi continue studiile în străinătate, facultăţile de prestigiu din Marea Britanie 
şi Statele Unite fiind primele lor opţiuni. 
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Arad: Mai mulți elevi de la un colegiu din Ineu au acuzat probleme digestive, solicitându-se 
suspendarea cursurilor 

 

https://www.agerpres.ro/social/2017/11/23/arad-mai-multi-elevi-de-la-un-colegiu-din-ineu-au-
acuzat-probleme-digestive-solicitandu-se-suspendarea-cursurilor-20-59-16 
 
Mai mulți copii din cadrul ciclului primar și gimnazial de la Colegiul "Mihai Viteazul" din Ineu au 
acuzat dureri de burtă, vărsături și diaree, fapt ce a determinat conducerea unității de învățământ să 
ceară suspendarea cursurilor, informând în acest sens Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
"Medicul cabinetului școlar împreună cu directorul Colegiului "Mihai Viteazul" Ineu, județul Arad, au 
transmis către Direcția de Sănătate Publică a județului Arad informația privind apariția a aproximativ 
50 de cazuri de boală cu simptomatologie digestivă la Școala primară și la Școala gimnazială din 
cadrul colegiului, situația fiind analizată în cursul zilei de joi în cadrul ședinței Consiliului Consultativ 
al ISJ Arad", a declarat presei Claudius Mladin, inspector școlar general al județului Arad. 
Potrivit sursei citate, ISJ Arad a ținut permanent legătura cu conducerea unității de învățământ, care 
a luat măsuri pentru împiedicarea răspândirii virusului prin efectuarea dezinfecției sălilor de clasă în 
care au apărut îmbolnăvirile, informarea elevilor, cadrelor didactice și personalului școlii despre 
măsurile de igienă și de prevenție care se impun în asemenea cazuri, fiind de asemenea informată și 
Direcția de Sănătate Publică a județului Arad. 
La rândul său, dr Daniela Cârnatu, purtător de cuvânt al DSP Arad, a declarat pentru AGERPRES că, 
prin intermediul a două echipe de inspectori sanitari și doi medici din cadrul Departamentului de 
supraveghere, s-a efectuat o anchetă epidemiologică în focar, rezultatele probelor recoltate urmând 
să fie supuse analizelor, al căror rezultat este așteptat peste câteva zile. Totodată, reprezentanții DSP 
au informat conducerea colegiului referitor la acțiunile ce vor trebui întreprinse în continuare. 
"Contactați telefonic, cei șapte medici de familie din Ineu au declarat că în perioada 21 — 23.11.2017 
au consultat și au pus diagnostic de suspiciune de gastro-enterită unui număr de 12 pacienți. La 
Spitalul orășenesc Ineu s-au prezentat numai nouă copii, a căror stare însă nu impunea internarea 
lor. Pentru orice eventualitate, chiar dacă cursurile nu se vor suspenda, clasele în care învață copiii 
suspicionați de gastroenterocolită vor fi dezinfectate. De asemenea, unitatea de învățământ ține 
permanent legătura cu Direcția de Sănătate Publică Arad", a mai spus dr Daniela Cârnatu. 
Inspectorul școlar general, Claudius Mladin, a mai menționat că ISJ Arad a informat și Ministerul 
Educației Naționale cu privire la situația de la Colegiul "Mihai Viteazul" din Ineu. 
 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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