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ADEVĂRUL 
 
2018 pentru elevi: fără telefoane, dar şi fără uniforme 
 
adev.ro/p2cow9 
 
Elevii nu vor mai avea voie cu telefoane la ore. Totodată, va fi interzisă sancţionarea şcolarilor fără 
uniformă şi folosirea notelor ca metodă de coerciţie. În acelaşi timp, şcolile nu vor mai avea voie să 
numească elevi de serviciu. Asta prevede noul Regulament-cadru de organizare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar postat pe Facebook de Liviu Pop. 
 
În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. 
Prin excepţie de la această prevedere este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai 
cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe 
durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, 
setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ“, se arată în documentul transmis de Ministerul 
Educaţiei. Directorii de unităţi de învăţământ spun că măsura poate fi implementată. „La noi în 
colegiu, elevii din gimnaziu îşi pun telefoanele în dulăpiorul din clasă, unde mai au şi alte lucruri. Am 
dispus aplicarea acestei măsuri pentru că elevii mai mici se lasă mai uşor distraşi de telefoanele 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p2cow9


mobile. Iar dacă vorbim de şcoli care nu au în dotare un astfel de mobilier, acestea pot achiziţiona 
nişte cutii de plastic (ieftine) unde să depoziteze telefoanele“, a explicat directorul Colegiului 
Naţional „I.L Caragiale“ din Bucureşti, Andreia Bodea.  La rândul său, profesoara de Română Cristina 
Tunegaru spune că a participat la activităţi pedagogice în şcoli unde telefoanele sunt deja depozitate, 
iar „orele de acolo se desfăşoară fără nicio problemă“. De altfel, prin implementarea acestei măsuri, 
poate fi evitat şi copiatul. „Sunt clase care îşi fac grupuri secrete pe Facebook unde postează 
rezultatele de la teste ca să poată vedea toţi colegii şi să poată copia“, arată şi preşedintele Asociaţiei 
„Edu Cer“ Ştefan Vlaston. Singurii care au criticat măsura sunt reprezentanţii elevilor. ,,Avem de-a 
face cu o limitare a dreptului la proprietate“, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor 
(CNE) Ioana Băltăreţu. Elevul nu va mai putea fi pedepsit cu note slabe O altă modificare a 
Regulamentului-cadru prevede că „rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu 
poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform 
prevederilor legale.“ Atât profesorii, cât şi elevii susţin că era necesară o reglementare mai clară a 
acestui aspect întrucât sunt mulţi dascăli care se folosesc de note pentru a-i constrânge pe elevi. 
„Catalogul a devenit un instrument de pedepsire a elevului, ceea ce nu este deloc în regulă. Sunt 
profesori care îi ameninţă pe elevi că le dau nota 2 sau 3 dacă mai vorbesc neîntrebaţi la ore. Însă nu 
aceasta este soluţia la o astfel de problemă. Nu poţi să-i dai o notă proastă unui elev la Română sau 
la orice altă materie doar pentru că s-a comportat necuviincios. Notarea la o disciplină are de-a face 
numai cu competenţele elevilor, nu cu atitudinea sa. Pentru asemenea cazuri, în calitate de cadru 
didactic, poţi cere scăderea notei la purtare sau alte sancţiuni“, este de părere profesoara Tunegaru. 
O altă chestiune care va fi reglementată în favoarea elevilor, după cum spun părinţii, este 
interzicerea sancţionării elevilor care nu poartă uniformă . „Nu putem să-i obligăm pe părinţi să le 
cumpere uniforme copiilor. Unii dintre ei nu îşi permit aceste costuri. Totuşi, asta nu înseamnă că 
elevii nu ar trebui să aibă o ţinută decentă. Iar dacă se pune problema identificării unui elev dintr-o 
anumită unitate de învăţământ, acest lucru se poate face prin aplicarea unui semn distinctiv precum 
o insignă“, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Părinţilor din România, Iulian Cristache. Cât 
despre faptul că directorii nu vor mai avea voie să-i pună pe elevi să facă „muncă administrativă” ca 
elevi de serviciu, Bodea a explicat că sarcinile pot fi preluate de profesorul de serviciu. „Oricum, 
elevul nu avea o responsabilitate foarte mare. La noi, elevii de serviciu îi conduceau pe părinţi la o 
anumită sală de clasă sau la direcţiune“, a adăugat directorul. Însă experţii în Educaţie atrag atenţia 
că elevul de serviciu absenta de la ore pentru a fi la „datorie“. „Niciun profesor nu o să facă 
recuperare pentru elevii care au fost de serviciu.  Prin urmare, tot copiii trebuiau să depună un efort 
pentru a recupera lecţiile. Pe de altă parte, nu e normal să pui unul sau doi copii să facă curat după 
ceilalţi 20-30 de colegi din clasă“, a subliniat Vlaston. ;  Părinţii vor alege auxiliarele Tot ieri, ministrul 
Pop a anunţat că profesorii vor preda doar după auxiliarele pe care le aleg părinţii. Concret, în funcţie 
de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice vor 
selecta auxiliarele didactice din lista celor aprobate de Centrul Naţional de Evaluare (CNEE). Acestea 
vor fi centralizate de profesorul diriginte, care le va prezenta adunării generale a părinţilor. Ulterior, 
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi din fiecare unitate de învăţământ îşi va 
exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse şi vor întreprinde demersurile 
necesare punerii în practică a deciziilor luate de adunările generale ale părinţilor, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi informate prin intermediul 
consiliilor profesorale în legătură cu aceste demersuri.   
 
Liviu Pop a modificat regulamentul de organizare a şcolilor fără consultare publică: Elevii vor 
„preda” telefoanele în timpul orelor 
 
adev.ro/p2bzks 
Elevii nu vor mai avea voie să aibă în posesia lor telefoane la ore. Totodată, va fi interzisă 
sancţionarea şcolarilor care nu poartă uniformă, folosirea notelor ca metodă de coerciţie cât şi 
eliminarea elevului de seviciu. Acestea sunt doar câteva dintre modificările regulamentului-cadru de 
organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Ministrul Educaţiei Liviu Pop a  anunţat, marţi seara, pe Facebook că a fost adoptat un nou 
regulament-cadru de funcţionare şi organizare a şcolilor.   Reprezentanţii elevilor afirmă că deşi unele 

http://adev.ro/p2bzks


dintre modificări sunt binevenite pentru şcolari, procedura rămâne una ilegală pentru că s-a realizat 
fără consultare publică.   Printre schimbările adoptate de Liviu Pop se numără că „pe durata orelor de 
curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă , setate astfel încât 
să nu deranjeze procesul educativ" (articolul 197), "„rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, 
nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele 
învăţării, conform prevederilor legale" (aliniat 3, adăugat la articolul 113), iar la articolul 198 se 
adaugă un aliniat care prevede interzicerea serviciului pe şcoală cât şi sancţionarea elevilor care nu 
poartă uniforma unităţii.   "Sunt multe modificări tehnice pentru manualele auxiliare. De asemenea, a 
crescut rolul asociaţiilor de părinţi, a interzis elevul de serviciu. Totodată, se prevede faptul că nota 
nu poate fi folosită ca mijloc de coerciţie. Aşadar, unele dintre moficări sunt binevenite. La telefoane 
singura modificare e ca trebuie depozitate în timpul orei . O măsură inutilă, pentru că oricum elevii  
nu au voie să folosească telefoanele la cursuri, utilizarea lor fiind oricum sancţionată, iar pe alocuri 
negativă. Să îi pui pe elevi sa le depoziteze înseamnă ca prezumăm din start că toţi încalcă regula şi le 
utilizează. Mai mult, se încalcă dreptul la proprietate. Chestiunea cea mai gravă chestiune însă este 
că nu s-a făcut consultare publică după cum prevede legea. Proiectul nu a fost postat pe site-ul MEN 
timp de minim 10 zile. Modificarea zonei de drepturi ale elevilor altfel decat prin Statutul Elevului 
este ilegală.", a declarat pentru Adevărul preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alexandru 
Manda. 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
http://evz.ro/scoala-telefoanele-mobile-uniformele.html 
 
 
PUTEREA 

Vești proaste în EDUCAȚIE: Se întârzie plata SALARIILOR! 

http://www.puterea.ro/educatie/vesti-proaste-in-educatie-se-intarzie-plata-salariilor-163098.html 
 
Toţi profesorii din învăţământul preuniversitar îşi vor primi cu întârziere salariile, după cum a anunţat 
ministrul Educaţiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, dacă până anul trecut dascălii îşi primeau 
salariile pe 9, începând din 2018 îşi vor primi banii în data de 14. Profesorii reclamă că au fost 
înştiinţati abia pe 5 ianuarie de modificare, explicând că s-ar să aibă probleme cu plata ratelor şi a 
facturilor. 
Întârzierea plăţii lefurilor cadrelor didactice este cauzată de schimbarea mecanismului de plată. Dacă 
până în prezent salariile erau plătite de primării, de acum încolo vor fi achitate de Ministerul 
Educaţiei prin intermediul inspectoratelor şcolare. 
„Toţi angajaţii din învăţământ vor primi în 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 
2017.  În conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 
data de plată a salariilor pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi unităţile finanţate de acesta este 14 
a lunii curente, pentru luna precedentă. Potrivit OUG 90/2017 s-a aprobat că plata salariilor pentru 
personalul din unităţile de învăţământ se va face din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Astfel, 
începând cu luna ianuarie MEN va transfera lunar către inspectoratele şcolare, iar apoi acestea către 
şcoli, sumele pentru plata salariilor.“, a scris Liviu Pop pe pagina sa de Facebook. 
 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

CLICK 
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Utilizarea manualelor auxiliare în şcoli, permisă din nou în şcoli. În procedura de utilizare sunt 
implicaţi şi părinţii 

http://www.mediafax.ro/social/utilizarea-manualelor-auxiliare-in-scoli-permisa-din-nou-in-scoli-in-
procedura-de-utilizare-sunt-implicati-si-parintii-16922776 

Ministerul Educaţiei Naţionale a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor în şcoli, iar cadrele 
didatice vor alege auxiliarele care vor ajunge pe bancile elevilor, iar părinţii îşi pot exprima acordul cu 
privire la utilizarea acelor materiale. Procedura este inclusă în ROFUIP. 

"În funcţie de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice prin catedre/comisii 

metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt 

centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinţilor. Adunarea generală 

a părinţilor hotărăşte susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ 

privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare 

a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor", reiese dintr-un comunicat de presă transmis de 

Ministerul Eduaţiei Naţional. 

După ce profesorii aleg lista auxiliarelor pe care doresc să le folosească la clasă, asociaţiile de părinţi 

din fiecare unitate de învăţământ îşi exprimă acordul pentru utilizarea acestor materiale. 

Rezultatele primei sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice au fost publicate în data de 5 

ianuarie 2018 şi au fost validate prin ordin de ministru, astfel că Liviu Pop a avizat 1.200 de titluri. 
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