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ADEVĂRUL 
 
Ecaterina Andronescu, despre schimbarea planurilor-cadru pentru liceeni, propusă de Pop: O mare 
greşeală. Nu poţi să ghilotinezi discipline de bază 
 
adev.ro/p2aizf 
 
Fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu a declarat, la Adevărul Live, că propunerile de 
planuri-cadru ale şefului de la Învăţământ Liviu Pop, care printre altele vizează diminuarea numărului 
de ore de Fizică, respectiv de Tehnologia Informaţiei şi Limbi Străine, reprezintă o mare greşeală. 
Senatorul PSD a criticat noile propuneri de planu-cadru pentru liceu, argumentând că nu poţi să 
ghilotinezi materii de bază şi să le înlocuieşti cu discipline ce ar trebui să regăsească în zona 
extracurriculară. „Este o mare greşeală. Voi propune colegilor din Comisia de Învăţământ să ne 
întâlnim în ultima săptămâna din ianuarie cu ministrul Educaţiei şi să avem o discuţie aplicată despre 
aceste planuri-cadru. Trebuie ridicată problema unor discipline esenţiale. Am introdus Informatica în 
ciclul gimnazial de aproape 17 ani. De altfel, a crescut industria IT. Nu avem de ce să nu recunoaştem 
acest lucru. Avem şi facultăţi mai dezvoltate din zona asta de electronică şi de calculatoare. Nu ne 
putem bate joc de pregătirea elevilor din liceu“, a afirmat Ecaterina Andronescu Oficialul a mai 
afirmat că ,,nu poţi să ghilotinezi  pur şi simplu programul disciplinei de Fizică şi să o înlocuieşti cu 
altceva. Poţi să faci educaţie complementară. Poţi să faci educaţia artistică prin ceea ce înseamnă 
educaţia extracurriculară. Nu poţi să înlocuieşti o disciplină de bază cum este Fizica sau Chimia cu 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p2aizf


lucruri care nu ne duc în sus, ci ne coboară pe această scară a valorilor“, a completat senatorul PSD. 
Fostul ministru al Educaţiei a criticat şi scoaterea celei de a doua limbi străine din trunchiul comun de 
discipline. „Trăim într-o lume globalizată. Eu vin din domeniul Ştiinţelor Exacte însă nu am cum să 
spun că Limbile Străine nu reprezintă un domeniu esenţial. Suntem o ţară situată în Europa. Este 
important să ştim să comunicăm cu cetăţenii din celelalte ţări“. Andronescu a mai spus că la discuţiile 
cu ministrul Educaţiei Liviu Pop va aborda şi problema planurilor-cadru pentru gimnaziu. „Cred că 
este momentul să vorbim şi despre corecturi la planul-cadru din ciclul gimnazial. Să revenim la ce a 
fost. Reuşisem într-unul din mandatele mele să aducem planul-cadru al învăţământului gimnazial la 
25 de ore pe săptămână. Gândiţi-vă că în clasa a V-a sunt copii care au 10-11 ani. Acum s-a ridicat la 
30, chiar 32 de ore pe săptămână. Nu trebuie să încărcăm exagerat copilul pentru că o asemenea 
abordare îl va determina să se îndepărteze de şcoală. Ministerul Educaţiei vrea să elimine − la profil 
Real − o oră de Fizică deşi aceasta este materie de Bac. Aceeaşi soartă ar urma să o aibă şi TIC 
(Tehnologia Informaţiei şi Comunicării). La clasa a XI-a, tot profilul Real, specializarea Matematică-
Informatică, a doua limbă modernă nu va mai fi prinsă în trunchiul comun, apărând posibilitatea 
alegerii între o oră şi trei ore de discipline opţionale. Acelasi lucru se întâmplă şi la clasa a XII-a. În 
schimb, elevii vor face Educaţia vizuală, la clasele a IX-a şi a X-a, respectiv Educaţie artistică la clasele 
a XI-a şi a XII-a. Se introduc orele de Consiliere şi Opţionale la care elevii vor putea studia Biologie 
marină/Ecosisteme marine, Geologie, Apa şi viaţa sau Animaţie. 
 
ISMB cere şcolilor supravegherea atentă a elevilor după cazul poliţistului acuzat de pedofilie 
 
adev.ro/p2at2p 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) va trimite, în şcoli, o notă prin care va cere 
supravegherea mai atentă a elevilor, comunicarea corectă a orarului copiilor, dar şi şedinţe cu părinţii 
în legătură cu siguranţa celor mici în drumul spre şcoală sau spre casă. 
Până la sfârşitul săptămânii, vom trimite o notă către toate unităţile de învăţământ din Capitală, prin 
care vom cere să se ia nişte măsuri mai stricte în ceea ce priveşte protecţia elevilor. Astfel, dorim ca 
paza în şcoli să fie mult mai strictă, camere de supraveghere să funcţioneze tot timpul. A doua 
chestiune este să se facă şedinţe cu părinţii, în prima săptămână de şcoală, în ideea de a se discuta 
probleme legate de siguranţa copiilor, de deplasarea acasă-şcoală, şcoală-acasă, să nu întârzie. Al 
treilea aspect, voi ruga părinţii să cunoască foarte bine orarul, ora la care copiii pleacă spre şcoală, 
ora la care pleacă de la şcoală, să nu mai piardă vremea prin parcuri", a declarat, pentru Mediafax, 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Marian Banu. Inspectorul a 
menţionat că toate aceste măsuri sunt fireşti, ţinând cont că, luni, 15 ianuarie, elevii se întorc la 
şcoală, în al doilea semestru. De asemenea, decizia vine şi în contextul în care Eugen Stan, poliţistul 
de la Brigada Rutieră a Capitalei, este acuzat de pedofilie. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 6 au 
admis, marţi, propunerea de arestare preventivă formulată de procurori în cazul lui Eugen Stan, 
poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, acuzat că a agresat doi copii într-un lift al unui bloc din 
cartierul bucureştean Drumul Taberei. Decizia judecătorilor poate fi contestată. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Inspectoratul Școlar București vrea măsuri sporite de pază a elevilor 

http://romanialibera.ro/social/inspectoratul-scolar-bucuresti-vrea-masuri-sporite-de-paza-a-elevilor-
704759 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) va trimite, în şcoli, o notă prin care va cere 
supravegherea mai atentă a elevilor, comunicarea corectă a orarului copiilor, dar şi şedinţe cu părinţii 
în legătură cu siguranţa celor mici în drumul spre şcoală sau spre casă. 

http://adev.ro/p2at2p


"Până la sfârşitul săptămânii, vom trimite o notă către toate unităţile de învăţământ din Capitală, prin 
care vom cere să se ia nişte măsuri mai stricte în ceea ce priveşte protecţia elevilor. Astfel, dorim ca 
paza în şcoli să fie mult mai strictă, camere de supraveghere să funcţioneze tot timpul. A doua 
chestiune este să se facă şedinţe cu părinţii, în prima săptămână de şcoală, în ideea de a se discuta 
probleme legate de siguranţa copiilor, de deplasarea acasă-şcoală, şcoală-acasă, să nu întârzie. Al 
treilea aspect, voi ruga părinţii să cunoască foarte bine orarul, ora la care copiii pleacă spre şcoală, 
ora la care pleacă de la şcoală, să nu mai piardă vremea prin parcuri", a declarat, petru Mediafax, 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Marian Banu. 
Inspectorul a menţionat că toate aceste măsuri sunt fireşti, ţinând cont că, luni, 15 ianuarie, elevii se 
întorc la şcoală, în al doilea semestru. De asemenea, decizia vine şi în contextul în care Eugen Stan, 
poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, este acuzat de pedofilie. 

CLICK 

LIBERTATEA 

Serviciul pe școală și sancționarea pentru lipsa uniformei vor fi interzise. Schimbările, anunțate de 
Liviu Pop pe Facebook 

https://www.libertatea.ro/stiri/serviciul-pe-scoala-si-sanctionarea-pentru-lipsa-uniformei-vor-fi-
interzise-2101666 

Serviciul pe școală și sancționarea pentru lipsa uniformei vor fi interzise, potrivit noului Regulament-
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat de ministrul 
Liviu Pop pe Facebook.  

 nterzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor:  „pe durata orelor de curs telefoanele 
mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel încât să nu 
deranjeze procesul educativ” 

 Interzicerea folosirii notelor ca pedeapsă: „rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, nota, 
punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele 
învățării, conform prevederilor legale” 

 Interzicerea serviciului pe școală 
 Interzicerea sancționării elevilor care nu poartă uniforma unității 

Reprezentanții elevilor spun că modificările au părți bune, dar și părți rele. „În mare sunt modificări 
făcute pentru zona de auxiliare. A sporit rolul asociațiilor de părinți, a interzis elevul de serviciu și 
se prevede faptul că nota nu poate fi folosită ca mijloc de coerciție (propusă de mine). Are și părți 
bune. Dar părțile negative țin de faptul că nu a fost consultare publică deloc, niciun proiect pe site-
ul MEN. Plus că modifică zona de drepturi ale elevilor altfel decât prin Statutul Elevului, ceea ce e 
ilegal. La telefoane singura modificare e că trebuie depozitate în timpul orei; și înainte era interzisă 
folosirea în timpul orei (ceea ce e in regulă), iar utilizarea lor era oricum sancționată. Să îi pui pe 
elevi să le depoziteze înseamnă că prezumăm din start că toți încalcă regulă și le utilizează”, a 
declarat pentru HotNewspreședintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-Alexandru 
Manda. 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

ISMB, decizie importantă în cazul şcolilor şi grădiniţelor, după cazul poliţistului acuzat de pedofilie 

http://www.gandul.info/stiri/ismb-decizie-importanta-in-cazul-scolilor-si-gradinitelor-dupa-cazul-
politistului-acuzat-de-pedofilie-16921860 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22216098-liviu-pop-anuntat-facebook-schimbarea-regulamentului-organizare-scolilor-serviciul-scoala-sanctionarea-pentru-lipsa-uniformei-interzise-elevii-acuza-ministru-facut-schimbari-fara-consultare.htm


Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) va trimite, în şcoli, o notă prin care va cere 
supravegherea mai atentă a elevilor, comunicarea corectă a orarului copiilor, dar şi şedinţe cu părinţii 
în legătură cu siguranţa celor mici în drumul spre şcoală sau spre casă. 
"Până la sfârşitul săptămânii, vom trimite o notă către toate unităţile de învăţământ din Capitală, prin 
care vom cere să se ia nişte măsuri mai stricte în ceea ce priveşte protecţia elevilor. Astfel, dorim ca 
paza în şcoli să fie mult mai strictă, camere de supraveghere să funcţioneze tot timpul. A doua 
chestiune este să se facă şedinţe cu părinţii, în prima săptămână de şcoală, în ideea de a se discuta 
probleme legate de siguranţa copiilor, de deplasarea acasă-şcoală, şcoală-acasă, să nu întârzie. Al 
treilea aspect, voi ruga părinţii să cunoască foarte bine orarul, ora la care copiii pleacă spre şcoală, 
ora la care pleacă de la şcoală, să nu mai piardă vremea prin parcuri", a declarat, pentru MEDIAFAX, 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Marian Banu. 
Inspectorul a menţionat că toate aceste măsuri sunt fireşti, ţinând cont că, luni, 15 ianuarie, elevii se 
întorc la şcoală, în al doilea semestru. De asemenea, decizia vine şi în contextul în care Eugen Stan, 
poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, este acuzat de pedofilie. 
Magistraţii Judecătoriei Sectorului 6 au admis, marţi, propunerea de arestare preventivă formulată 
de procurori în cazul lui Eugen Stan, poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, acuzat că a agresat doi 
copii într-un lift al unui bloc din cartierul bucureştean Drumul Taberei. Decizia judecătorilor poate fi 
contestată. 
Eugen Stan, agent al Brigăzii de Poliţie Rutieră şi şoferul lui Emanuel Vornicu, a fost depistat ca fiind 
autorul unor fapte de agresiune sexuală asupra a doi minori. Surse judiciare au declarat, pentru 
MEDIAFAX, că, la percheziţii, au fost găsite hainele pe care bărbatul suspectat de fapte de pedofilie 
le-a purtat în ziua în care în care a agresat sexual doi minori într-un lift. Acesta va fi testat psihiatric. 
Bărbatul este acuzat de trei fapte de agresiune sexuală. Este vorba despre două fapte comise la 
începutul acestui an, când doi minori, fraţi, au fost agresaţi în liftul unui bloc din Drumul Taberei, 
scenele fiind suprinse de camerele de supraveghere. O altă faptă este din 2012, când o fetiţă de 7 ani 
(la acel moment) a fost urmărită de bărbat în timp ce se întorcea de la şcoală şi agresată sexual. La 
acel moment au fost furnizate imagini cu agresorul, surprinse de camerele de supraveghere, însă 
acesta nu a fost identificat. 
 
HOTNEWS 

Liviu Pop a anuntat pe Facebook schimbarea Regulamentului de organizare a scolilor: Serviciul pe 
scoala si sanctionarea pentru lipsa uniformei - interzise. Elevii il acuza pe ministru ca a facut 
schimbari fara consultare 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22216098-liviu-pop-anuntat-facebook-schimbarea-
regulamentului-organizare-scolilor-serviciul-scoala-sanctionarea-pentru-lipsa-uniformei-interzise-
elevii-acuza-ministru-facut-schimbari-fara-consultare.htm 
Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si 
sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit 
noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
(ROFUIP), aprobat pe 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei si anuntat pe Facebook, marti seara, 
de catre Liviu Pop. Desi unele dintre modificari sunt binevenite,  reprezentantii elevilor il acuza pe 
ministrul Educatiei de ilegalitati, modificand drepturi altfel decat prin Statutul Elevului, fara sa faca 
anterior nicio consultare publica. 
 
Printre modificarile aduse de Liviu Pop sunt faptul ca "pe durata orelor de curs telefoanele mobile se 
pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa , setate astfel incat sa nu deranjeze procesul 
educativ" (articolul 197), "rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi 
folosit ca mijloc de coercitie, acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor 
legale" (aliniat 3, adaugat la articolul 113), iar la articolul 198 se adauga un aliniat care prevede 
interzicerea serviciului pe scoala sau sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii. 
 

https://www.facebook.com/Pop.Liviu.Marian/


"In mare sunt modificari facute pentru zona de auxiliare. A sporit rolul asociatiilor de parinti, a 
interzis elevul de serviciu si se prevede faptul ca nota nu poate fi folosita ca mijloc de coercitie 
(propusa de mine). Are si parti bune. Dar partile negative tin de faptul ca nu a fost consultare publica 
deloc, niciun proiect pe site-ul MEN. Plus ca modifica zona de drepturi ale elevilor altfel decat prin 
Statutul Elevului, ceea ce e ilegal. La telefoane singura modificare e ca trebuie depozitate in timpul 
orei; si inainte era interzisa folosirea in timpul orei (ceea ce e in regula), iar utilizarea lor era oricum 
sanctionata. Sa ii pui pe elevi sa le depoziteze inseamna ca prezumam din start ca toti incalca regula 
si le utilizeaza", a declarat pentru HotNews presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin-
Alexandru Manda. 

Mediafax 

ISMB cere şcolilor supravegherea atentă a elevilor după cazul poliţistului acuzat de pedofilie. Cele 
trei măsuri dorite de Inspectoratul Şcolar Bucureşti 

http://www.mediafax.ro/social/ismb-cere-scolilor-supravegherea-atenta-a-elevilor-dupa-cazul-
politistului-acuzat-de-pedofilie-cele-trei-masuri-dorite-de-inspectoratul-scolar-bucuresti-16921849 
 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) va trimite, în şcoli, o notă prin care va cere 
supravegherea mai atentă a elevilor, comunicarea corectă a orarului copiilor, dar şi şedinţe cu 
părinţii în legătură cu siguranţa celor mici în drumul spre şcoală sau spre casă. 

"Până la sfârşitul săptămânii, vom trimite o notă către toate unităţile de învăţământ din Capitală, 

prin care vom cere să se ia nişte măsuri mai stricte în ceea ce priveşte protecţia elevilor. Astfel, dorim 

ca paza în şcoli să fie mult mai strictă, camere de supraveghere să funcţioneze tot timpul. A doua 

chestiune este să se facă şedinţe cu părinţii, în prima săptămână de şcoală, în ideea de a se discuta 

probleme legate de siguranţa copiilor, de deplasarea acasă-şcoală, şcoală-acasă, să nu întârzie. Al 

treilea aspect, voi ruga părinţii să cunoască foarte bine orarul, ora la care copiii pleacă spre şcoală, 

ora la care pleacă de la şcoală, să nu mai piardă vremea prin parcuri", a declarat, petru Mediafax, 

purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Marian Banu. 

Inspectorul a menţionat că toate aceste măsuri sunt fireşti, ţinând cont că, luni, 15 ianuarie, elevii se 

întorc la şcoală, în al doilea semestru. De asemenea, decizia vine şi în contextul în care Eugen Stan, 

poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, este acuzat de pedofilie. 

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 6 au admis, marţi, propunerea de arestare preventivă formulată 

de procurori în cazul lui Eugen Stan, poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei, acuzat că a agresat doi 

copii într-un lift al unui bloc din cartierul bucureştean Drumul Taberei. Decizia judecătorilor poate fi 

contestată. 

Eugen Stan, agent al Brigăzii de Poliţie Rutieră şi şoferul lui Emanuel Vornicu, a fost depistat ca fiind 

autorul unor fapte de agresiune sexuală asupra a doi minori. Surse judiciare au declarat, pentru 

Mediafax că, la percheziţii, au fost găsite hainele pe care bărbatul suspectat de fapte de pedofilie le-a 

purtat în ziua în care în care a agresat sexual doi minori într-un lift. Acesta va fi testat psihiatric. 

Bărbatul este acuzat de trei fapte de agresiune sexuală. Este vorba despre două fapte comise la 

începutul acestui an, când doi minori, fraţi, au fost agresaţi în liftul unui bloc din Drumul Taberei, 

scenele fiind suprinse de camerele de supraveghere. O altă faptă este din 2012, când o fetiţă de 7 ani 

(la acel moment) a fost urmărită de bărbat în timp ce se întorcea de la şcoală şi agresată sexual. La 

acel moment au fost furnizate imagini cu agresorul, surprinse de camerele de supraveghere, însă 

acesta nu a fost identificat.  

http://www.mediafax.ro/social/ismb-cere-scolilor-supravegherea-atenta-a-elevilor-dupa-cazul-politistului-acuzat-de-pedofilie-cele-trei-masuri-dorite-de-inspectoratul-scolar-bucuresti-16921849
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