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ADEVĂRUL 

 
Liviu Pop: Niciun baron nu s-a deranjat să depună oferte pentru manualele digitale de clasele III, IV 
şi V 
 
adev.ro/p104qt 

 

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat, într-o conferinţă de presă, că urmează să se facă 
competiţia între autorii de manuale pentru clasele I, II şi VI, în timp ce pentru clasele III, IV şi V nu 
există oferte depuse. 
„Facem competiţie între autorii de manuale, la clasele I, II şi VI, iar la clasele III, IV şi V, acolo unde nu 
avem niciun manual, pentru că, evident, niciun baron nu s-a deranjat să depună oferte, acolo vom 
face iarăşi concurs între autorii de manuale şi invit profesorii să devină autori de manuale, în aşa fel 
încât în lunile martie, aprilie, mai deja să le avem în format PDF şi virtual pentru toate disciplinele din 
clasele I – IV în baza noilor programe şcolare”, a spus Liviu Pop. El a adăugat că vor fi finalizate şi 
manualele pentru sistemul de învăţământ special. Ministrul a declarat că vor fi cheltuiţi 200 de 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p104qt


milioane de euro, în următorii doi ani, pe digitalizare şi informatizare în şcoli, dar manualele clasice, 
cele tipărite, nu vor dispărea complet. Copiii ar urma să folosească tablele electronice pentru a 
vizualiza manualele şi nu vor mai fi obligaţi să transporte cărţile tipărite în ghiozdane. „Nu va mai fi 
nevoie de transportul manualului de acasă la şcoală, dacă aducem formatul digital. În fiecare şcoală 
se va putea vizualiza manualul”, a spus ministrul. Întrebat de jurnalişti dacă şcolile au infrastructura 
necesară pentru a asigura folosirea unui număr mare de tablete, cum ar fi prizele, ministrul nu a 
răspuns concret, spunând că sunt mai multe probleme care sunt în analiza specialiştilor pentru 
implementarea unui program pilot de digitalizare a unui judeţ întreg. „Anul viitor digitalizăm complet 
un judeţ. Să vedem pilotarea cum arată... Sunt vreo 30 de experţi care lucrează la ghid, alături de 
experţi europeni, pentru pilotarea digitalizării unui judeţ complet”, a spus ministrul. El a adăugat că 
nu s-a stabilit deocamdată nici dacă elevii vor păstra tabletele la şcoală sau dacă le vor duce acasă şi 
se caută soluţii pentru paza şcolilor, care vor fi echipate cu tehnologii scumpe. Întrebat ce soluţii 
există pentru elevii care nu îşi permit achiziţia unei tablete pentru a putea folosi manualele digitale, 
ministrul a răspuns: “Este viabil programul Euro 200, prin care copiii din familii cu venituri sub cel 
minim garantat primesc 200 de euro pentru achiziţia de calculatoare”, a declarat Pop. Ministrul a mai 
declarat că în următoarele zile vor fi finalizate planurile-cadru pentru învăţământul liceal şi vor intra 
în dezbatere publică. „Nu am regândit programele şcoalare de peste 20 de ani la învăţământul liceal, 
urmând ca anul viitor să scriem programele şcolare, care evident vor fi mult mai aerisite, în aşa fel 
încât să ne concentrăm pe calitate şi nu pe cantitate, să nu supraaglomerăm elevii”, a declarat 
ministrul Educaţiei. 
 
 

Legea Manualului Şcolar a fost adoptată de Executiv 
 
adev.ro/p0yh0w 

Manualul şcolar este un bun de interes public, care reglementează regimul manualului şcolar de 
bază în învăţământul preuniversitar, potrivit unei hotărâri ce a fost adoptată, joi, de Guvern. De 
aceea, pe piaţă nu va apărea niciun manual fără avizul Ministerului Educaţiei şi al dascălilor. 
Conform actului normativ, proiectele de manuale şcolare sunt realizate de către autori/coautori şi 
se depun în formă de manuscris la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în vederea evaluării 
calităţii ştiinţifice. Evaluarea manualelor se organizează prin Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în baza unei proceduri aprobate prin ordin al 
ministrului Educaţiei, de către grupuri de evaluatori formate din cadre didactice, selectate în baza 
apelului public de selecţie. Manualele şcolare admise în urma evaluării vor fi publicate pe 
platforma www.manuale.edu.ro, cu scopul de a selecta manualul şcolar de bază prin proceduri 
transparente aprobate prin ordin al ministrului, se arată în acelaşi document Totodată, MEN 
achiziţionează conceptul şi conţinutul manualului şcolar de bază de la autori/coautori, iar 
manualele şcolare de bază, în format pdf şi în varianta digitală interactivă, vor putea fi accesate şi 
de pe site-ul ministerului, în cadrul Bibliotecii Şcolare Virtuale, devenind resurse educaţionale 
deschise. Potrivit comunicatului, înainte de reeditare, fiecare manual şcolar va fi reevaluat de 
grupuri de experţi. Prin derogare de la Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
utilizarea în manualele şcolare de bază de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau 
ştiinţifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, 
precum şi de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoştinţă 
publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menţionarea sursei şi a 
autorului. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, MEN va elabora 
normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi aprobate prin ordin de ministru. Proiectul de 
lege adoptat de Guvern va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi adoptat în 
procedură de urgenţă, se mai arată în comunicat. 
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EVENIMENTUL ZILEI 

DIGITALIZAREA învățământului românesc. Ministrul Liviu Pop face MARELE ANUNȚ 

http://evz.ro/digitalizare-invatamant-liviu-pop-anunt.html 
 
Ministrul Educației, Liviu Pop, a spus, vineri, la Arad, că există internet în doar 66% din școlile din 
România. În acest context, el a anunțat că există patru proiecte „foarte mari” legate de informatizare, 
iar de anul viitor, ministerul vrea să lanseze un program pilot în așa fel încât „să digitalizăm complet 
un județ”. 
„Azi avem Internet în doar 66% din unităţile şcolare şi pentru restul am alocat sumele, pe bani 
europeni investim în zona aceasta. Vom investi 200 de milioane de euro către zona aceasta de 
digitalizare, informatizare în următorii doi ani de zile. Este viabil programul Euro 200, prin care 
familiile primesc cei 200 de euro de la stat să achiziţioneze calculatoare. De asemenea, avem şi patru 
proiecte foarte mari pe digitalizare. Unul e biblioteca virtuală şcolară, unde vom avea toată resursa 
educaţională: manuale, ghiduri, auxiliare. Avem sistemul de management al şcolarizării. Acel catalog 
electronic, în care vor fi introduşi toţi elevii, toate prezenţele şi notele elevilor. Al treilea proiect e 
Internet în fiecare unitate şcolară, sunt alocaţi bani pentru ca în fiecare unitate şcolară în care avem 
învăţământ gimnazial, în fiecare clasă să avem wireless. Un judeţ va intra în digitalizare 
completă. Anul viitor digitalizăm complet un judeţ”, a declarat vineri Liviu Pop, în cadrul unei 
conferințe de presă la Arad, citat de Mediafax. 
Referitor la manualele digitale,  ministrul Educației a spus că până în primăvara anului viitor vor fi 
finalizate cele pentru clasele I – VI. 
„În perioada următoare, vom lansa o competiţie de autori pentru scrierea de manuale şcolare. Nu se 
vor mai face competiţii între edituri, unele dintre ele aveau un singur interes, cel economic, nu cel de 
sprijin pentru sistemul de învăţământ. Facem competiţie între autori de manuale, la clasele I, a II-a şi 
a VI-a, iar la clasele a III-a, a IV-a şi a V-a, acolo unde nu avem niciun manual, pentru că, evident, 
niciun baron al manualelor nu s-a deranjat să depună ofertă. Acolo vom face iar concurs între autorii 
de manuale şi îi invit şi pe profesorii din Arad să devină autori de manuale, în aşa fel încât în lunile 
martie, aprilie, mai deja să avem manuale în format pdf şi virtual, să avem manuale pentru toate 
disciplinele din clasele I-VI în baza noilor programe şcolare”, a explicat Pop.  
ntrebat de presă despre soluțiile pe care le propune ministerul pentru a rezolva problema pe care o 
au copiii din mediul rural, care nu-şi permit să cumpere tablete pentru a folosi manualele digitale, 
Liviu Pop a spus că există patru proiecte „foarte mari” în ceea ce priveşte digitalizarea. Printre 
acestea se numără şi proiectul „Internet în fiecare unitate şcolară”, iar un județ va fi complet 
digitalizat începând cu 2018. 
El a mai precizat că, de la anul, elevii nu vor mai fi nevoiţi să transporte manualul de acasă la şcoală. 
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