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ADEVĂRUL 
 
Elevii sunt sacrificaţi în războiul sindicate vs guvernanţi. Marian Staş: „E un tip de comportament cu 
pistolul în mână” 
 
adev.ro/p53hyd 
 
Profesori din 1.100 de unităţi şcolare vor boicota simulările la Evaluarea Naţională susţinute începând 
de astăzi de elevii claselor a VIII-a. Motivul: nemulţumirile legate de salarizare. „E un tip de 
comportament cu pistolul în mână. Aceste examene sunt importante în sensul că îi obişnuieşte pe 
şcolari cu rigorile unui examen”, atrage atenţia expertul în Educaţie Marian Staş. 
Concret, membrii FSLI cer soluţionarea problemelor legate de Legea salarizării (care, spun ei, creează 
inegalităţi majore între personalul din Educaţie şi cel din alte domenii precum Sănătatea sau Justiţia) 
şi recalcularea sporurilor şi indemnizaţiilor. De asemenea, sindicaliştii solicită acordarea dreptului 
personalului didactic de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de 
pensionare fără diminuarea cuantumului pensiei, dar şi creşterea banilor alocaţi de la minister per 
elev. Reprezentanţii FSLI avertizează că vor boicota şi simulările pentru examenul de Bacalaureat 
(care urmează să se desfăşoare peste două săptămâni) în cazul în care guvernanţii nu vor lua în serios 
cererile acestora. În replică, Ministerul Educaţiei a transmis că Legea cu privire la salarizarea 
personalului din fonduri publice a fost adoptată după ce s-au consultat şi cu sindicatele din 
Învăţământ. „În ceea ce priveşte vârsta de pensionare, la nivelul UE se doreşte creşterea vârstei de 
pensionare, nu scăderea ei. Tendinţa este confirmată chiar de profesorii care fac solicitări pentru a fi 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p53hyd


menţinuţi în activitate peste vârsta de pensionare. Aşadar, boicotul nu este o soluţie! Facem un apel 
la cadrele didactice, care tocmai au primit o creştere salarială de 20%, începând cu 1 martie 2018, să 
nu îi afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Aceştia se află în faţa primei lor simulări de examen, 
iar impactul emoţional asupra lor este unul puternic. Le reamintim reprezentanţilor sindicali că ne 
aflăm în plin proces de renegociere a contractului colectiv de muncă şi, potrivit prevederilor acestuia, 
sindicatele s-au angajat să nu declanşeze conflicte de muncă“, au mai afirmat reprezentaţii 
ministerului. Elevi: e o miză uriaşă La rândul lor, reprezentanţii elevilor spun că sunt de acord cu 
faptul că „există  probleme majore în ceea ce priveşte finanţarea învăţământului, dar şi a modului în 
care este privită şi, de altfel, neglijată cariera didactică. Cu toate acestea, ne opunem ferm 
mijloacelor de presiune care se fac pe seama beneficiarilor primari ai Educaţiei. Simularea nu 
reprezintă doar o metodă prin care elevii se pot obişnui cu condiţiile acestui examen, pentru 
majoritatea acestora fiind prima dată în faţa atmosferei şi presiunilor unui examen naţional, ci şi o 
oportunitate pentru aceştia, dar şi pentru părinţii lor, de a afla nivelul la care se află.  Într-un sistem 
de învăţământ în care evaluările nu sunt urmate de nişte măsuri concrete care să îmbunătăţească 
performanţa şcolară, elevii au nevoie de un mecanism prin care să îşi poată urmări punctele slabe în 
contextul mizelor uriaşe pe care Evaluarea Naţională le impune pentru admiterea la liceu“, a declarat 
preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Ioana Băltăreţu. E un tip de comportament cu pistolul în 
mână. Sindicaliştii ştiu unde să lovească pentru a fi luaţi în serios, şi-anume în elevi. De aceeaşi părere 
este şi preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston. „Pot să înţeleg nemulţumirile sindicaliştilor 
legate de subfinanţare, însă trebuie să găsească nişte metode de protest care să nu-i afecteze pe 
elevi. Pentru ei sunt importante aceste simulări: prin intermediul acestora află la ce nivel se situează 
pregătirea lor. Una este să iei nota 2 sau 3, alta este să iei 9-10. Aceste evaluări au ca scop creşterea 
notelor de la examenele propriu-zise. La o astfel de testare, elevul poate să vadă care îi sunt punctele 
slabe pentru ca, ulterior, să le corecteze“, a explicat Vlaston. „E un tip de comportament cu pistolul în 
mână. Sindicaliştii ştiu unde să lovească pentru a fi luaţi în serios, şi-anume în elevi. Acest lucru se 
întâmplă deoarece comunicarea între decidenţii politici şi sindicaliştii din Învăţământ este precum  
dialogul surzilor. Sindicaliştii ar trebui să fie mai fermi atunci când negociază cu guvernanţii chestiuni 
legate de salarizarea profesorilor. Altfel, discursul despre boicotare a devenit o obsesie, un fenomen 
constant în preajma desfăşurării examenelor naţionale pentru elevi. Să nu uităm, totuşi, că aceste 
examene sunt importante într-o oarecare măsură în sensul că îi obişnuieşte pe şcolari cu rigorile unui 
examen“, a comentat şi specialistul în Educaţie Marian Staş. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 

Luni încep simulările pentru admiterea la liceu. Iată calendarul examenelor pe care le vor da 
180.000 de elevi 

http://evz.ro/luni-incep-simularile-pentru-admiterea-la-liceu-iata-calendarul.html 
 
Luni, 5 martie, încep simulările pentru admiterea la liceu, adică cele ale probelor scrise la Evaluarea 
Națională pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018), anunță Ministerul Educației.  
Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea 
Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). La simulările pentru admiterea la liceu sunt 
așteptați să participe cei aproape 180.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar 
2017-2018. 
Calendarul simulării EN VIII 2018 are următoarea configurație: 
5 martie - Limba și literatura română, 
6 martie - Matematică și 
7 martie - Limba și literatura maternă. 
Comunicarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 16 martie. 
În fiecare din aceste zile, probele vor începe la ora 09.00, moment în care, în fiecare sală, vor fi 
distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 08.30. Timpul destinat elaborării 
unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui 
elev. 

http://evz.ro/luni-incep-simularile-pentru-admiterea-la-liceu-iata-calendarul.html


Subiectele pentru probele scrise de la simulările pebtru admiterea la liceu sunt elaborate de către 
specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate 
pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe 
temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată, anunță Ministerul 
Educației. 
Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea 
evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii 
susţin simularea. 
Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în 
care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise 
depuse de cei interesați. În același timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de 
învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și 
la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, 
scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. 
„Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl 
vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, 
precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna 
iunie” când vor avea lox examenele pentru admiterea la liceu, mai spun reprezentanții Ministerului 
Educației. 
 
PUTEREA 

EVALUAREA NAȚIONALĂ: Ultimele detalii de la Ministerul Educației 

http://www.puterea.ro/educatie/evaluarea-nationala-ultimele-detalii-de-la-ministerul-educatiei-
164851.html 
 
Aproape 180.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar 2017-2018 sunt aşteptaţi 
să participe la simularea Evaluării naţionale, organizată în perioada 5 – 7 martie. 

Iată calendarul probelor: 

5 martie - Limba și literatura română, 

6 martie - Matematică și 7 martie - Limba și literatura maternă. 

Rezultatele vor fi comunicate în 16 martie. 

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor 
în săli este permis până la ora 8:30. 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fiecărui elev. 

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în 
mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să 
valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la 
această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi 
obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în 
care elevii susţin simularea. 

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în 
care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise 
depuse de cei interesați. 

 
ROMÂNIA LIBERĂ  
CLICK 

http://www.puterea.ro/educatie/evaluarea-nationala-ultimele-detalii-de-la-ministerul-educatiei-164851.html
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Profesor acuzat că pipăie eleve: „Ne întreabă dacă ne spălăm la zonele intime” 

https://www.click.ro/news/national/profesor-acuzat-ca-pipaie-eleve-ne-intreaba-daca-ne-spalam-la-
zonele-intime 
 
Un profesor de educație fizică de la o școală din Alba Iulia este acuzat de elevi că le pipăie pe fete în 
zone nepermise și le vorbește obscen. Profesorul a și avut probleme cu legea după ce ar fi lovit mai 
mulți copii de clasa a II-a, dar s-a aflat doar sub supraveghere și s-a întors ca titular la catedră. 
Dacă se dovedesc adevărate acuzațiile, profesorul de la Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba 
Iulia, riscă să fie dat afară definitiv din învățământ. Gesturile neconforme ale profesorului au ieșit la 
iveală după ce fetele în cauză s-au plând părinților de ce au pățit la școală. 
„M-am accidentat la picior, iar acesta mi-a pus mâna pe fund. Şi m-am mai accidentat o dată la spate, 
iar acesta mă pipăia pe picioare şi efectiv îmi strângea picioarele şi făcea ca un fel de semne obscene. 
Şi nu înţeleg de ce. La fetele din clasă se întâmplă de multe ori să mai pună mâna pe orice parte a 
corpului pe care nu ar fi ok să pună mâna şi ne pune întrebări intime la care noi nu răspundem. Dacă 
ne spălăm la ..zonele intime şi dacă ...nu ştiu, de câte ori o facem”, spune o elevă care și-a păstrat 
identitatea anonimă. 
Profesorul a răspuns și câtorva întrebări unui reporter Digi24, dar spune că doar 10% dintre acuzații 
"au ceva, un pic de adevăr în ele": "Partea de adevăr este că m-am apropiat de o elevă ca şi o 
felicitare...a fost bolnavă o vreme, pe urmă a venit la oră şi mi-a zis că poate să facă educaţie fizică şi 
atunci i-am pus mâna pe umăr şi i-am zis: bravo”. 
În urmă cu șase ani, el a mai fost acuzat că ar fi bătut niște copii de clasa a doua: "A mai avut în 2012 
o condamnare pentru lovirea unor copii, zice el corecţie cu mătura, care s-a soldat cu un dosar penal 
şi cu o condamnare de 4 luni cu suspendare. A avut doi ani de supraveghere în care nu a mai făcut 
nimic, drept urmare i s-a ridicat pedeapsa şi a avut dreptul de a profesa în continuare”, a 
povestit Ramona Popa, directorul școlii. 

LIBERTATEA 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Modele de SUBIECTE şi BAREM la română, clasa a VIII-a 

http://www.gandul.info/stiri/simulare-evaluare-nationala-2018-modele-de-subiecte-si-barem-la-
romana-clasa-a-viii-a-17048559 
SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. În perioada 5-7 martie, Ministerul Educaţiei Naţionale 
organizează simularea pentru examenul de evaluare naţională 2018, prima probă fiind cea de limba 
şi literatura română. Potrivit calendarului stabilit, prima probă la simulare evaluare naţională 2018  
are loc luni, 5 martie, şi este la limba română, pe 6 martie se desfăşoară proba dematematică, iar pe 
7 martie proba limbă şi literatură maternă din cadrul simulării pentru evaluarea naţională 
2018. Potrivit Ministerului Educaţiei, la simularea evaluării naţionale 208 sunt aşteptaţi în jur de 
180.000 de elevi de clasa a VIII-a vor, care vor susţine simularea la proba scrisă de limba şi literatura 
română pentru evaluarea naţională. Elevii vor avea la dispoziţie două ore pentru a rezolva subiectele 
la română la evaluare naţională 2018.  
SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. "Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului 
Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro şi 
sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în 
programa de examen şi parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza 
unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi 
profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea", arată Ministerul Educaţiei 
Naţionale (MEN), într-un comunicat de presă. Notele obţinute la simulare evaluare naţională 2018 nu 
se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea 

https://www.click.ro/news/national/profesor-acuzat-ca-pipaie-eleve-ne-intreaba-daca-ne-spalam-la-zonele-intime
https://www.click.ro/news/national/profesor-acuzat-ca-pipaie-eleve-ne-intreaba-daca-ne-spalam-la-zonele-intime
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/profesor-acuzat-eleva-ne-intreba-daca-ne-spalam-in-zonele-intime-de-cate-ori-o-facem-887973


notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi. În 
acelaşi timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii 
individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului 
profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind 
îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 
  
SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018.Obiectivele acestei simulări la evaluare naţională care începe 
cu proba de limba şi literatura română sunt, potrivit MEN, familiarizarea elevilor cu rigorile 
examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins 
în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare la 
probele din luna iunie. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite 
subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări 
scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui 
elev. Comunicarea rezultatelor la simulare evaluare naţională 2018 este prevăzută pentru data de 16 
martie.  
SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Înaintea testului de luni Ministerul Educaţiei a publicat 
modele de subiecte şi barem la limba şi literatura română pentru simulare evaluare naţională 2018.  
 
HOTNEWS 

Ministerul Educatiei: Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, amanate pentru 
prima zi in care se reiau cursurile 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22310374-ministerul-educatiei-probele-evaluare-
competentelor-lingvistice-digitale-amanate-pentru-prima-care-reiau-cursurile.htm 
Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul Bacalaureatului, a caror 
sustinere a fost aprobata pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se 
reiau cursurile. Anuntul a fost facut de Ministerul Educatiei, dupa ce scolile din Bucuresti si din alte 
judete au fost inchise, din cauza conditiile meteorologice nefavorabil. 
 
Comunicatul integral al Ministerului Educatiei: 
 
Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care 
cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin 
deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor de 
administratie ale inspectoratelor scolare, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau 
digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a caror sustinere a fost aprobata de Comisia 
Nationala de Bacalaureat pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se  
reiau cursurile. 
Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de 
Bacalaureat s-au desfasurat in perioada 12-22 februarie 2018, insa, la solicitarea Comisiilor de 
bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti, acest calendar de evaluare a 
fost prelungit pentru elevii aflati in situatii exceptionale, motivate prin documente transmise Comisiei 
Nationale de Bacalaureat de catre Comisiile judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului 
Bucuresti. 

Mediafax 

Simularea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, ANULATĂ în 1.100 de şcoli. Ministerul 
Educaţiei, apel la cadrele didactice să renunţe la proteste 

http://www.mediafax.ro/social/simularea-examenului-de-evaluare-nationala-2018-anulata-in-1-100-
de-scoli-ministerul-educatiei-apel-la-cadrele-didactice-sa-renunte-la-proteste-17048408 
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Ministerul Educaţiei Naţionale face apel la cadrele didactice care au anunţat că vor boicota simularea 
Evaluării Naţionale din cauza unor nemulţumiri privin veniturile să nu afecteze elevii prin demersuri 
radicale, instituţia susţinând că boicotul nu este o soluţie. 
"Ministerul Educaţiei Naţionale este în contact permanent cu sindicatele din învăţământ, iar deciziile 
luate vin în urma consultării directe cu liderii federaţiilor sindicale. De altfel, şi Legea 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată cu o largă consultare a 
sindicatelor. În ceea ce priveşte vârsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se doreşte 
creşterea vârstei de pensionare, nu scăderea ei. Tendinţa este confirmată chiar de profesorii care fac 
solicitări pentru a fi menţinuţi în activitate peste vârsta de pensionare. Aşadar, boicotul nu este o 
soluţie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o creştere salarială de 20%, 
începând cu 1 martie 2018, să nu îi afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Aceştia se află în faţa 
primei lor simulări de examen, iar impactul emoţional asupra lor este unul puternic", transmite 
instituţia, printr-un comunicat de presă. 
De asemenea, ministrul Educaţiei "le reaminteşte reprezentanţilor sindicali că ne aflăm în plin proces 
de renegociere a contractului colectiv de muncă şi, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au 
angajat să nu declanşeze conflicte de muncă". 
Reacţia ministerului vine după ce Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a anunţat, 
duminică, că a consultat în această perioadă membrii de sindicat în vederea declanşării protestelor, 
iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unităţi medicale s-a optat pentru boicotarea simulării 
examenului naţional, în perioada 5-7 martie 2018. 
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Precizările Ministerului Educaţiei Naţionale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluării 
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) 
 
În urma informaţiilor apărute în presă, potrivit cărora cadrele didactice din 1.100 unităţi de 
învăţământ au optat să boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii 
clasei a VIII-a, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) face următoarele precizări: 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale este în contact permanent cu sindicatele din învăţământ, iar deciziile 
luate vin în urma consultării directe cu liderii federaţiilor sindicale. De altfel, şi Legea 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată cu o largă consultare a 
sindicatelor. 
 
În ceea ce priveşte vârsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se doreşte creşterea vârstei de 
pensionare, nu scăderea ei. Tendinţa este confirmată chiar de profesorii care fac solicitări pentru a fi 
menţinuţi în activitate peste vârsta de pensionare. 
 
Aşadar, boicotul nu este o soluţie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o 
creştere salarială de 20%, începând cu 1 martie 2018, să nu îi afecteze pe elevi prin demersuri 
radicale. Aceştia se află în faţa primei lor simulări de examen, iar impactul emoţional asupra lor este 
unul puternic. 
 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, le reaminteşte reprezentanţilor sindicali că ne aflăm în 
plin proces de renegociere a contractului colectiv de muncă şi, potrivit prevederilor acestuia, 
sindicatele s-au angajat să nu declanşeze conflicte de muncă. 
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ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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