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ADEVĂRUL 

Încă un experiment pe copii: învăţământul obligatoriu de 15 ani 
 
adev.ro/p8fxvg 

Copiii vor urma obligatoriu 15 ani de şcoală.Şi asta cel mai târziu din anul 2020. Cel puţin aşa au decis 
senatorii care la începutul săptămânii au dat votul final pentru extinderea învăţământului obligatoriu 
de la 11 la 15 clase. 
Astfel, pe lângă ciclul cuprins între clasa pregătitoare şi clasa a X-a, vor deveni obligatorii ultimii doi 
ani de grădiniţă, şi clasele a XI-a şi a XII-a. Ceea ce va fi foarte complicat din cauza lipsei de 
infrastructură, dar şi că ar putea afecta şcolile profesionale, atrag atenţia experţii.   Noua lege mai 
prevede că obligativitatea de a finaliza cei 15 ani de şcoală încetează doar dacă elevul a împlinit 18 
ani şi el solicită acest lucru. În expunerea de motive a proiectului legislativ se argumentează că 
obligativitatea celor doi ani de grădiniţă este necesară întrucât „vârsta preşcolară (3-6 ani) este un 
moment important pentru dezvoltarea copilului. Cei mici devin conştienţi de lumea înconjurătoare, 
manifestă curiozitate faţă de ceea ce observă sau nu cunosc". În schimb, cu privire la obligativitatea 
claselor a XI şi a XII-a nu se precizează nimic.   Specialistul în educaţie timpurie, Maria Ghiorghiu 
spune că legea „ar putea întâmpina dificultăţi în aplicare întrucât la ora actuală nu sunt suficiente 
grădiniţe în raport cu cererea părinţilor, cea mai mare problemă fiind în oraşele mari. De menţionat 
este că partidele de la guvernare s-au angajat că vor construi 2.500 de creşe şi grădiniţe până în 2020 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p8fxvg


(perioadă ce coincide cu termenul-limită pentru aplicarea măsurii). Totuşi, rămâne de văzut dacă îşi 
vor duce la îndeplinire planul. În caz contrar, reglementarea ultimilor doi ani de grădiniţă ca fiind 
obligatorii nu este fezabilă“, punctează Ghiorghiu.   Unii dintre ei trăiesc într-o sărăcie atât de cruntă 
(Ştefan Vlaston)   La rândul său, preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston, afirmă că măsura 
la prima vedere pare utilă, însă nu este realistă în raport cu problemele sistemului educaţional şi ale 
pieţei muncii. Acesta critică mai ales obligativitatea absolvirii claselor a XI-a şi a XII-a.    „Proiectul 
pare bine intenţionat, dar nu ţine cont de problemele majore din educaţie şi de pe piaţa muncii. Dacă 
vorbim de adăugarea a doi ani de studiu la ciclul liceal, degeaba adoptăm o astfel de măsură dacă nu 
remediem abandonul şcolar din anii anteriori. Situaţia cea mai gravă este între clasele a VIII-a şi a IX-a 
unde abandonul şcolar este de aproximativ 25%. Dacă ne uităm doar la mediul rural, constatăm că 
acolo procentul abandonului şcolar este şi mai ridicat pentru că există puţine licee. Ce să facă 
absolvenţii de clasa a VIII-a? Să se îmbarce în mijloacele de transport în comun şi să plece la oraş? 
Dar pe ce bani să îşi închirieze locuinţe şi să-şi acopere restul cheltuielilor, inclusiv pentru mâncare? 
Liceele din urban cu cămine şi cantine sunt extrem de puţine. Aproape un milion de elevi nu au luat 
Bacalaureatul în ultimii 10-12 ani. Dacă luăm toate aceste chestiuni în calcul, ajungem la concluzia că 
în zadar lungim perioada de şcolarizare dacă nu asigurăm infrastructura şi celelalte resurse necesare 
pentru ca aceşti copii să poată frecventa în mod regulat şcoala. Apoi, există o neclaritate în privinţa 
şcolilor profesionale.Ministerul Educaţiei trebuie să clarifice dacă treaba asta se aplică şi pentru elevii 
care termină gimnaziul şi vor să dea la o şcoală profesională ca să înveţe o meserie. Nu toţi 
adolescenţii au înclinarea şi dorinţa pentru a studia integrale, derivate sau critica literară. Şi ar fi 
foarte grav să îi îndepărtăm pe tineri de şcolile profesionale în condiţiile în care România suferă o 
criză majoră de meseriaşi. Alte state din Occident, cu o economie mai dezvoltată, au peste 50% din 
elevi înscrişi în şcoli profesionale. A se vedea exemplul Germaniei sau al Irlandei“, afirmă expertul.   În 
replică la comentariul specialistului, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au transmis că nu au luat în 
calcul această chestiune, dar că vor analiza situaţia şi vor reveni cu clarificări.  
 
Sesiunea specială a bacalaureatului pentru componenţii loturilor olimpice şi pentru sportivi se 
desfăşoară la Ploieşti, în perioada 10 - 25 mai. 
 
adev.ro/p8ewoc 

Absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale care se pregătesc pentru olimpiadele şi 
concursurile internaţionale şi sportivii vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea specială care 
va avea loc în perioada 10-25 mai, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti. 
Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru susţinerea examenului în această sesiune sunt eligibili 148 de 
elevi de clasa a XII-a, aflaţi în pregătire sau în etapele de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor 
reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii 
sportive europene sau mondiale. De asemenea, pot participa trei absolvenţi ai unităţilor de 
învăţământ militar, nominalizaţi de Ministerul Apărării Naţionale pentru concursul de admitere în 
instituţii de învăţământ de profil din SUA.   Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 10 şi 11 mai. 
Probele de evaluare a competenţelor se vor desfăşura astfel: 14-15 mai - evaluarea competenţelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă, 16 mai - evaluarea competenţelor 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv 17-18 mai -evaluarea competenţelor 
digitale.   Probele scrise au următorul calendar: 21 mai - Limba şi literatura română, 22 mai - proba 
obligatorie a profilului, 23 mai - proba la alegere a profilului şi specializării şi 24 mai - limba şi 
literatura maternă.    Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţii de învăţământ care va găzdui 
această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 24 mai (până la ora 18:00), depunerea 
contestaţiilor fiind programată în cursul aceleiaşi zile (18:00 - 20:00). În 25 mai vor fi soluţionate 
contestaţiile şi afişate rezultatele finale. 
 
Conducerea Universităţii din Bucureşti se alătură demersului Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-
Napoca în a-i cere demisia ministrului Educaţiei 
 
adev.ro/p8elk5 
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Conducerea Universităţii din Bucureşti (UB) se alătură demersului Universităţii „Babeş Bolyai” din 
Cluj-Napoca în a-i cere demisia lui Valentin Popa din funcţia de ministru al Educaţiei. Nemulţumirea 
universităţilor este legată de alocarea defectuoasă a locurilor bugetate. 
În ceea ce priveşte alocarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019, precizăm că 
Universitatea din Bucureşti a înaintat plângere prealabilă la adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, 
prin care solicită revocarea / anularea deciziei acestuia „pentru motive de nelegalitate”, precum şi 
„emiterea unui nou act administrativ privind alocarea pentru Universitatea din Bucureşti a unui 
număr de locuri / granturi finanţate de la bugetul de stat pentru cele trei cicluri universitare de 
licenţă, masterat şi doctorat, care să fie cel puţin egal cu numărul de locuri alocat pentru anul 
universitar 2017 – 2018”, a transmis UB. „Reamintim, comunitatea universitară a UB se află în grevă 
japoneză din data de 18 aprilie. Mai mult, Universitatea din Bucureşti a lansat recent un apel public 
prin care propune o serie de soluţii destinate îmbunătăţirii sistemului de învăţământ universitar şi 
consolidării ariei europene a educaţiei. Universitatea din Bucureşti îşi menţine poziţia publică prin 
care solicită dialog între actorii relevanţi la nivel naţional şi internaţional, măsuri concrete şi ferme 
menite să ducă la un sistem de educaţie de calitate, să asigure independenţa mediului academic faţă 
de ingerinţele politicului şi consolidarea ariei europene a educaţiei“, a mai comunicat instituţia. 

EVENIMENTUL ZILEI 

PUTEREA 

E OFICIAL! Învățământul obligatoriu, EXTINS la 15 clase 

http://www.puterea.ro/educatie/e-oficial-invatamantul-obligatoriu-extins-la-15-clase-167353.html 
 
Senatorii au adoptat luni propunerea legislativă privind extinderea învăţământului general 
obligatoriu de la 11 la 15 clase, cuprinzând ultimii doi ani ai învăţământului preşcolar, învăţământul 
primar, învăţământul gimnazial şi învăţământul liceal până în anul 2020. 

Proiectul a fost adoptat cu 76 de voturi „pentru”, o abţinere şi 27 de voturi „împotrivă”. 

Proiectul, iniţiat de parlamentari UDMR şi PSD şi adoptat Camera Deputaţilor, are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 16 din Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, „în sensul de a se stabili o nouă durată şi o nouă componenţă a 
învăţământului general obligatoriu, după cum urmează: învăţământul general obligatoriu este de 15 
clase şi cuprinde ultimii doi ani ai învăţământului preşcolar, învăţământul primar, învăţământul 
gimnazial şi primii doi ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul preşcolar şi 
învăţământul liceal devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020”. 

Un amendament admis prevede că învăţământul general obligatoriu cuprinde doi ani ai 
învăţământului preşcolar, învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii doi ani ai 
învăţământului secundar superior. Învăţământul liceal şi grupa mare din învăţământul preşcolar 
devin obligatorii până cel mai târziu în 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa 
mică până în anul 2030. 

De asemenea, frecventarea învăţământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18 ani. 

 
ROMÂNIA LIBERĂ 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 
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HOTNEWS 

 Evaluarea la clasa a II-a va continua miercuri cu proba la matematică 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22437278-evaluarea-clasa-continua-miercuri-proba-
matematica.htm 
Evaluarea naţională la clasa a II-a va continua miercuri cu proba la matematică, potrivit 
calendarului aprobat de MEN, anunță Agerpres. Următoarea probă - cea de limba română (scris şi 
citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale - va avea loc joi. 
 
Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel 
al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.  
 
Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II. 
Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de cadrele didactice din respectiva unitate, în 
termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test la clasa respectivă.   
 
Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/ nu se comunică public şi nu se 
înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele sunt valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ 
prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea 
elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor 
evaluate, precizează MEN. 

Mediafax 

BAC 2018: Olimpicii susţin Bacalaureatul în sesiunea specială. Calendarul examenelor 

http://www.mediafax.ro/social/bac-2018-olimpicii-sustin-bacalaureatul-in-sesiunea-speciala-
calendarul-examenelor-17207861 
În perioada 14 - 24 mai se va desfăşura sesiunea specială a examenul naţional de Bacalaureat pentru 
absolvenţii de liceu care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât 
şi la diverse competiţii sportive europene sau mondiale. 
Sesiunea se va desfăşura la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti. 
Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 10 şi 11 mai. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul 
Educaţiei, pe 14-15 mai va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română/limba maternă, pe 16 mai se va desfăşura examenul la limba străină, iar în perioada 17-18 
mai va avea loc evaluarea competenţelor digitale. 
Probele scrise au următorul calendar: pe 21 mai va avea loc examenul la Limba şi literatura română, 
pe 22 mai se va desfăşura proba obligatorie a profilului, pe 23 mai proba la alegere a specializării, iar 
pe 24 mai va avea loc examenul la limba şi literatura maternă. 
„Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţii de învăţământ care va găzdui această sesiune specială, 
este prevăzută pentru data de 24 mai, depunerea contestaţiilor fiind programată în cursul aceleaşi 
zile. Pe data de 25 mai vor fi soluţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale”, reiese dintr-un 
comunicat de presă transmis de MEN. 
Pentru susţinerea examenului în această sesiune sunt eligibili 148 de elevi din clasa a XII-a, aflaţi în 
pregătire sau în etapele de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la 
olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii sportive europene sau mondiale. 
De asemenea, pot participa trei absolvenţi ai unităţilor de învăţământ militar, nominalizaţi de 
Ministerul Apărării Naţionale pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ de profil din 
SUA. 

Agerpres 

http://www.mediafax.ro/social/bac-2018-olimpicii-sustin-bacalaureatul-in-sesiunea-speciala-calendarul-examenelor-17207861
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https://www.agerpres.ro/social/2018/05/08/suceava-scoala-amendata-de-dsp-pentru-ca-nu-tinea-
laptele-si-cornul-elevilor-la-frigider--104362 

 
Inspectorii sanitari suceveni au sancţionat, luna trecută, o unitate de învăţământ, dar şi două saloane 
de înfrumuseţare şi trei retaileri din mediul rural, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 5000 
de lei, a declarat într-o conferinţă de presă, marţi, şeful Serviciului Control în Sănătate Publică din 
cadrul DSP Suceava, medicul epidemiolog Florin Sădean. 
 
El a precizat că unitatea de învăţământ amendată este din mediul rural şi a fost sancţionată cu 1.000 
de lei după ce s-a constatat că nu asigură condiţii corespunzătoare de depozitare a produselor din 
cadrul programului "Laptele şi cornul", spaţiul frigorific nefiind funcţional. 
 
Conform lui Sădean, în luna aprilie, s-au realizat 676 de acţiuni de control, dintre care 495 în 
domeniul non-alimentar şi 181 în domeniul alimentar, aplicându-se amenzi în valoare totală de circa 
5.000 de lei. 
 
Din totalul controalelor efectuate în domeniul non-alimentar, 13 au fost la unităţi de cazare din judeţ, 
alte 16 au fost în domeniul mediului, 72 au vizat produsele din tutun, un control s-a făcut la un 
cabinet de medicina muncii, 75 de verificări la produse cosmetice, 159 la biocide, 46 la unităţi de 
învăţământ, 36 la cabinete medicale, iar 48 au vizat verificarea modului de gestionare, colectare, 
transport şi păstrare a deşeurilor periculoase provenite din activităţile medicale. 
 
În domeniul alimentar, au fost efectuate verificări la doi producători primari, la un distribuitor en-
gros, la 118 retaileri, 51 de controale au fost în sectorul alimentaţiei publice şi 9 la unităţi de 
patiserie-cofetărie şi brutării. 
 
Au fost soluţionate 5 sesizări, s-a acordat consultanţă şi îndrumare în 21 de cazuri şi s-a efectuat o 
acţiune de control împreună cu reprezentanţii Primăriei Dolhasca în cazul unei sesizări, a menţionat 
Sădean. 
 
Acesta a mai menţionat că, în cursul lunii mai continuă acţiunile tematice de control la saloanele de 
înfrumuseţare corporală şi se vor derula verificări la cabinetele de medicină primară, cabinetele 
medicale de specialitate şi la cele de medicină dentară din judeţ. 
 
Potrivit lui Sădean, controalele la cabinetele medicale au în vedere respectarea normelor ce au stat la 
baza autorizării acestora, modul de gestionare a deşeurilor medicale, controlul efectuării vaccinărilor 
obligatorii din programul naţional de imunizări, respectarea normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în cazul cabinetelor care folosesc sterilizatoare. AGERPRES/(A-autor: Silvia Marcu, editor: 
Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu) 
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile 
publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt 
interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de 
exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi 
interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing –
 marketing@agerpres.ro. 
Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile 
AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro. 

Edumanager.ro 

Anchetă a Avocatului Poporului la ISJ Vaslui pentru o posibilă încălcare a unui ordin al MEN 

http://www.edumanager.ro/ancheta-a-avocatului-poporului-la-isj-vaslui-pentru-o-posibila-incalcare-
a-unui-ordin-al-men/ 
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Instituţia Avocatului Poporului a anunţat că efectuează o anchetă în cazul deciziei Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Vaslui de a comasa două unităţi şcolare, în urma unei sesizări referitoare la posibila 
încălcare a unui Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale şi a unor articole din Constituţia României. 
“Demersul Avocatului Poporului este urmarea primirii unei petiţii în care se relata faptul că 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a decis comasarea Şcolilor ‘V.I. Popa’ şi ‘Principesa Elena 
Bibescu’ cu încălcarea prevederilor Ordinului nr. 5472/2017 al Ministrului Educaţiei Naţionale pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat. Ordinul stabileşte că proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul 
legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic şi 
criteriul relevanţei. Petenta atrăgea atenţia că I.S.J. Vaslui, fără a ţine cont de prevederile Ordinului 
sus menţionat, a decis comasarea celor două şcoli prin absorbţia Şcolii ‘V.I. Popa’ de către Şcoala 
‘Principesa Elena Bibescu’, fără a ţine cont de numărul prezent şi viitor de elevi, de criteriul 
demografic şi de criteriul economic”, se arată într-un comunicat de presă al Avocatului poporului. 
Ancheta Avocatului Poporului vizează posibila încălcare a Ordinului nr. 5472/2017 al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, precum şi a art. 16, art. 32 şi art. 52 din Constituţia României privind egalitatea 
în drepturi, dreptul la învăţătură şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. AGERPRES 

Un alineat din Legea educaţiei a fost declarat neconstituţional 

http://www.edumanager.ro/un-alineat-din-legea-educatiei-a-fost-declarat-neconstitutional/ 
 
Curtea Constituţională a constatat, pe 8 mai, că dispoziţiile articolului 37 alineatul 3 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Potrivit unui comunicat de presă al CCR, 
dispoziţiile în cauză, care spun că ‘Funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile 
de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competenţele şi responsabilităţile 
se stabilesc prin instrucţiuni proprii’, încalcă dispoziţiile art.73 alin.(3) lit.t), coroborate cu ale art.118 
alin.(2) din Constituţie, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabileşte prin lege organică. 
“Curtea a reţinut că funcţiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele 
esenţiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea şi 
avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de 
rang inferior legii. În aplicarea art.37 alin.(3) din Legea nr.1/2011, se ajunge la situaţia în care un 
aspect esenţial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie 
reglementat printr-un act administrativ. Astfel, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme către un 
membru al Guvernului, prin emiterea unor acte ce au caracter infralegal, determină o stare de 
incertitudine juridică, acest tip de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în 
timp. Prin urmare, Curtea a constatat că sunt încălcate şi dispoziţiile art.1 alin.(4) şi (5) din 
Constituţie”, se precizează în comunicat. 
De asemenea, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5 
alin.(2) şi art.109 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. 
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, 
Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională. 
Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi 
prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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