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ADEVĂRUL 
 
Cum calcă Guvernul pe nervii celor care vor să dea admiterea la facultate şi pe Legea Educaţiei 
 
adev.ro/p5c20g 
 
Guvernul calcă pe nervii celor care vor să dea admiterea la facultate cât şi pe Legea Educaţiei. 
Executivul ar fi trebuit să dea o HG pentru aprobarea numărului de locuri bugetate, disponibile în 
fiecare universitate, încă din ianuarie. Lucru ce nu s-a întâmplat nici până în prezent. De cealaltă 
parte, studenţii spun că un astfel de comportament nu face decât să îi descurajeze pe tineri în 
vederea înscrierii la facultate . 
Legea Educaţiei prevede că instituţiile de învăţământ superior trebuie să aducă la cunoştinţa 
candidaţilor, cu cel puţin şase luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul 
instituţiilor şi pe pagina web proprie, informaţiile necesare privind admiterea, inclusiv cifra de 
şcolarizare (numărul de locuri bugetate de stat). Având în vedere că admiterile la cele mai multe 
dintre universităţi se desfăşoară în iulie, universităţile ar fi trebuit să fi postat pe site încă din luna 
ianuarie regulamentul de admitere şi, implicit, cifra de şcolarizare. Reprezentanţii universităţilor 
explică că pe site-urile lor nu apare cifra de şcolarizare definitivă din cauză că Executivul nu a adoptat 
o hotărâre (care se dă anual în acest sens).  „ Întârzierea nu este justificată de o schimbare 
semnificativă în privinţa numărului de locuri bugetate pe care îl propune Universitatea Bucureşti 
pentru anul 2018-2019, ci de incapacitatea Ministerului Educaţiei de a-şi respecta termenele. Acest 
lucru ne împiedică promovarea admiterii în rândul potenţialilor studenţi, numărul de locuri bugetate 

http://www.agerpres.ro/
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reprezentând un criteriu important pentru candidaţi“, a transmis pentru „Adevărul“ conducerea 
Universităţii din Bucureşti. În replică, secretarul de stat pe mediul universitar din cadrul MEN, Gigel 
Paraschiv, spune că în privinţa domeniului său de activitate „ demersurile pentru adoptarea Hotărârii 
de guvern s-au elaborat la timp însă documentul nu trebuie să prevadă  doar cifra de şcolarizare 
pentru mediul preuniversitar, ci pentru tot sistemul de învăţământ, inclusiv cel preuniversitar. Aici, 
datele colectate din teritoriu au ajuns de abia în ianuarie. De aceea avem această întârziere. În 
şedinţa de guvern, de săptămâna viitoare, hotărârea cu pricina va fi adoptată de Executiv“, a declarat 
Paraschiv. Studenţii au de suferit întrucât, în economia procesului de admitere, pentru ei aceste 
locuri bugetate au o importanţă mare. De celalaltă parte, reprezentanţii studenţilor reclamă că astfel 
de practici din partea Ministerului Educaţiei au loc de ani. „De la intrarea în vigoare a noii Legi a 
Educaţiei Naţionale, în fiecare an s-a încălcat prevederea conform căreia instituţiile de învăţământ 
superior ar trebui să publice oferta educaţională cu cel puţin 6 luni înainte de concursul de admitere. 
Acest lucru este cauzat de minister care nu promovează suficient de repede Hotărârea de Guvern cu 
cifra de şcolarizare pentru fiecare universitate. Studenţii au de suferit întrucât, în economia 
procesului de admitere, pentru ei aceste locuri bugetate au o importanţă mare. Ei ajung cu 3-4 luni 
înainte de admitere să nu ştie universitatea pentru care optează. Evident, acest lucru se va reflecta şi 
în viitorul lor traseu academic, fiind una dintre cauzele care generează o rată mare a abandonului 
universitar“, a explicat preşedintele Alianţei Naţionale a Studenţilor din România (ANOSR), Marius 
Deaconu. „Lasă că la noi merge şi aşa“ Pe de altă parte, specialiştii în Educaţie reclamă uşurinţa cu 
care Ministerul Educaţiei încalcă legea. „ Ne-am obişnut cu zicala <> . Ei bine, nu merge şi aşa. Legea 
este făcută ca să fie respectată.Vorbim de sute de mii de potenţiali studenţi care sunt afectaţi de 
aceste întârzieri“, a explicat preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston. De aceeaşi părere este 
şi specialistul în Educaţie, Marian Staş. „ Pasarea responsabilităţii dintr-o parte în alta este 
dezonorantă. Al doilea aspect pe care vreau să îl subliniez este că astfel de amânări, care implică şi 
încălcarea Legii, au mai avut loc în cadrul Ministerului Educaţiei. Manualele şcolare care au ajuns 
tardiv pe băncile elevilor sau întârzierea eliberării diplomelor de Bacalaureat reprezintă doar câteva 
exemple“, a declarat Staş. Ce universităţi au postat cifra de şcolarizare provizorie Printre 
universităţile care au publicat, pe site, cifra de şcolarizare provizorie (propusă pentru Ministerul 
Eucaţiei) se află Academia de Studii Economice (ASE), Politehnica şi Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti. Alte instituţii de învăţământ superior precum Universitatea din 
Bucureşti sau Universitatea Babeş-Bolyai  au optat să publice direct cifra de şcolarizare aprobată de 
Guvern ( şedinţa  ar urma să aibă loc săptămâna viitoare). 
 
Peste 31.000 de cereri pentru înscrierea în clasa pregătitoare, completate în primele două zile. Câte 
solicitări au fost înregistrate în Capitală 
 
adev.ro/p5c6l9 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a centralizat situaţia preliminară privind înscrierea în 
învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 şi a anunţat că în primele două zile s-au înregistrat 
în sistem 31.601 cereri. 
Cele mai multe cereri s-au înscris în sistem în Capitală, respectiv 4.711, în timp ce în judeţul Giurgiu s-
au completat doar 199 de cereri, potrivit News.ro.   În zilele de 8 şi 9 martie, până la ora 18.00, s-au 
înregistrat în sistemul centralizat 31.601 cereri pentru înscrierea în clasa pregătitoare.   Dintre 
acestea, 28.112 cereri (89%) vizează copii cu vârsta de 6 ani împliniţi până la data de 31 august 2018, 
inclusiv, iar 3.489 de cereri (11%), copii cu vârsta de 6 ani împliniţi începând cu data de 1 septembrie 
2018.   Cele mai multe cereri, respectiv 4.711, s-au completat în Capitală. În judeţele Argeş, Bihor, 
Cluj, Constanţa, Iaşi, Prahova, Suceava şi Timiş s-au înregistrat peste o mie de cereri, în timp ce în 
judeţul Giurgiu s-au completat doar 199 de cereri.   În prima etapă, părinţii sau tutorii legali îşi pot 
înscrie copiii până în data de 26 martie, inclusiv.   Cererea-tip se poate completa la secretariatul 
unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului sau online, în interiorul 
perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.   Validarea cererilor-tip 
completate online este obligatorie şi se realizează în unitatea de învăţământ aleasă pentru înscriere, 
în prezenţa părintelui şi a cel puţin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-
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vineri).   În data de 30 martie, vor fi afişate, atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile 
acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, copiii înmatriculaţi, 
informaţii privind numărul locurilor rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.   A 
doua etapă va avea loc în perioada 12 -18 aprilie. Rezultatele vor fi afişate în data de 23 aprilie. Între 
24 aprilie şi 4 mai, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea 
etapei a doua. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 

Ministru britanic solicită limitarea prin lege a timpului pe care adolescenții au voie să îl petreacă pe 
internet 

http://evz.ro/ministru-britanic-solicita-limitarea-prin-lege-a-timpului-pe-care.html 
 
Ministrul britanic al culturii a declarat sâmbătă că guvernul său dorește impunerea unei limite legale 
a timpului petrecut de copii pe internet. 
Această decizie a fost propusă în urma unui raport al comisarului pentru bunăstarea copiilor, Anne 
Longfield, care arată că adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani petrec peste 20 de ore pe 
săptămână în mediul online. Adolescenții cu vârste sub 18 ani ar putea avea accesul restricționat pe 
rețelele de socializare după câteva ore de navigare, conform propunerii elaborate în scopul de a 
îmblânzi "vestul sălbatic" al internetului, conform unui reportaj din ediția de sâmbătă a ziarului Times 
din Londra. Miniștrii doresc impunerea unei limite a perioadei petrecute de copii pe platformele de 
socializare, pe fondul presupunerii că prea mult timp petrecut în aceste rețele le-ar afecta sănătatea 
mentală. Matt Hancock, Secretar de Stat pentru Mediul Digital, Cultură, Mass-media și Sport, a 
declarat pentru ziarul Times că dorește impunerea unor perioade de pauză diferite, în funcție de 
vârsta utilizatorilor, pe fondul îngrijorării că utilizarea excesivă a internetului poate dăuna sănătății 
mentale a copiilor. Hancock a mai declarat: "Suntem realmente îngrijorați cu privire la volumul de 
timp petrecut de tineri în fața ecranelor și la impactul negativ pe care acest obicei îl poate avea 
asupra vieții lor. Este ceva normal să ne gândim la ce am putea face în acest sens". Limitele de timp 
vor putea fi aplicate folosind o nouă cerință legală impusă companiilor de rețele sociale, care trebuie 
să se asigure că orice utilizator are peste 13 ani. Nu se cunosc încă detaliile privind modul în care o 
astfel de cerință ar putea fi aplicată, dar este posibil ca acestea să completeze legea care impune site-
urilor de materiale pornografice să se asigure că utilizatorii lor au peste 18 ani, prin intermediul unui 
card de credit, se afirmă în reportaj. Propunerea a fost făcută la câteva săptămâni după ce Jeremy 
Hunt, Ministrul Sănătății, a avertizat ca folosirea excesiva a rețelelor de socializare reprezintă o 
amenințare majora pentru sănătatea copiilor, la fel ca fumatul și obezitatea. 
 
PUTEREA 

PROIECT. Învăţământ OBLIGATORIU de 15 clase. Iniţiativa se află la Camera Deputaţilor 

http://www.puterea.ro/educatie/proiect-invatamant-obligatoriu-de-15-clase-proiectul-se-afla-la-
camera-deputatilor-165031.html 
 
Grădiniţa şi liceul, până la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Este o iniţiativă a deputaţilor PSD 
şi UDMR. Concret aceştia vor ca până în 2020, ultimii doi ani de grădiniţă şi ultimii doi ani liceu să 
devină obligatorii. Proiectul va fi supus votului în Camera Deputaţilor. 
Sărăcia, şomajul, scăderea natalităţii şi cazurile de abandon familial sunt doar câteva motivele care 
au dus la scăderea numărului de preşcolari. În 2016, doar 500.000 de copii cu vârste între 3 şi 6 ani au 
fost înscrişi la grădiniţă, aproximativ 60% din totalul lor. Aceleaşi statistici arată şi că numărul 
grădiniţelor a scăzut dramatic în ultimele două decenii: de la peste 10 mii în 1990, s-a ajuns la puţin 
peste o mie în 2016. 
„Din punct de vedere al grădiniţei, dacă ar deveni obligatorie, automat, conform Legii Educaţiei şi 
costurile, mai ales cu masa, ar trebui suportate de Ministerul Educaţiei. Ar fi o măsură binevenită mai 
ales în sistemul rural”, spune Eugen Ilea. 
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Nici în licee, situaţia nu e mai bună. În anul 2016-2017, din 120 mii de elevi, 20% nu s-au prezentat la 
examenul de bacalaureat. 
„Este în vigoare articolul care spune foarte clar ca pâna în anul 2020 Ministerul Educației Naționale 
asigură extinderea învățământului obligatoriu la elevii de clasa a XII-a”, spune Liviu Pop, fost ministru 
al Educației. 
Practic, prin acest proiect de lege iniţiat de deputaţi, se urmăreşte acelaşi lucru. Pe lângă clasele 
finale de liceu, grupa mijlocie şi grupa mare ar deveni obligatorii. 
Iată ce spun părinții: 
Cred că dacă avem o naţie mai educată nu e nimic greşit în asta. 
Ar favoriza învăţământul, bineînţeles. 
În ziua de azi, fără 12 clase nu faci nimic. 
În acest moment, proiectul de lege este la Camera Deputaţilor. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ  

CLICK 

Un borcan cu miere pe lună pentru copiii din ciclul primar 

https://www.click.ro/news/national/un-borcan-cu-miere-pe-luna-pentru-copiii-din-ciclul-primar 
 
Statul vrea să asigure o alimentație sănătoasă copiilor preșcolari din clasele I-IV, prin acordarea unui 
borcan de miere polifloră în fiecare lună. 

Un proiect de lege depus anul trecut la Senat și avizat favorabil, la începutul acestei luni, în Comisia 
de Învățământ, prevede reluarea unui program guvernamental blocat în 2015 din cauza lipsei 
finanțării. 

Astfel, din ianuarie 2019, copiii din grădinițele de stat și confesionale, cu program normal de patru 
ore, și elevii din clasele I-IV din școlile de stat, private și confesionale, ar trebui să primească 250 g 
miere naturală polifloră, în borcane cu capac de culoare verde. 

Conform proiectului de lege, care modifică Legea 509/2006, mierea polifloră trebuie să provină doar 
din stupine autorizate. 

Noul act normativ va stabili și cine va suporta costurile aferente acestui program, având în vedere că 
în 2015 autoritățile locale au fost incapabile să mai susțină acest proiect din bugetele lor. 

ZIARUL FINANCIAR 
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