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ADEVĂRUL 
 
Epopeea manualului şcolar continuă în defavoarea elevilor 
 
Adoptarea de către Parlament a Legii manualului şcolar nu aduce veşti bune pentru elevi. Specialiştii 
în Educaţie explică că procedura de realizare a manualelor nu are acoperire legală. Drept urmare, 
şcolarii s-ar putea să nu primească manualele nici toamna aceasta. De cealaltă parte, Ministerul 
Educaţiei afirmă că toate demersurile au fost realizate în baza legislaţiei în vigoare. 
Reamintim că pentru realizarea manualelor sunt în schemă două acte normative fundamentale. O 
dată, vorbim de Legea manualului şcolar care, deşi încă nu a fost promulgată de şeful statului, nu a 
împiedicat Ministerul Educaţiei să demareze iarna trecută procedurile pentru realizarea manualelor. 
Celălalt act normativ este Ordonanţa de Urgenţă prin care se reglementează noul statut al Editurii 
Didactice şi Pedagogice (EDP): de la regie autonomă la societate pe acţiuni aflată sub conducerea 
Ministerului Educaţiei. „Este posibil ca Ministerul Educaţiei să forţeze limitele interpretării legii“ 
Numai că CCR a hotărât luna trecută că acest OUG este neconstituţional, iar ca să „repare“ situaţia 
Ministerul Educaţiei a venit cu un nou proiect, scrie Hotnews. Concret, instituţia propune o lege prin 
care să se poată reorganiza regiile autonome în societăţi pe acţiuni. Pe de altă parte, specialiştii 
explică că şi acest proiect este nelegal. „O astfel de normă ţine mai degrabă de atribuţiile Ministerului 
de Economie. Sau, altfel spus, este ca şi cum Ministerul Economiei ar stabili programele şcolare în 
locul Ministerului Educaţiei. Nu are nicio noimă“, a explicat fostul secretarul de stat care a coordonat 
departamentul juridic de la Ministerul Educaţiei, Gabriel Ispas. În continuare, profesorul în Drept 
spune că există două scenarii pentru viitorul manualelor. „Primul scenariu, care este mai mult decât 

http://www.agerpres.ro/


fezabil, este că elevii nu vor  primi manualele şcolare poate chiar pentru un semestru întreg la cât de 
greu se mişcă lucrurile din punct vedere legislativ. Este posibil ca Ministerul Educaţiei să forţeze 
limitele interpretării legii, profitând de faptul că decizia CCR cu privire la neconstituţionalitatea 
reorganizării EDP nu este încă publicată în Monitorul Oficial, şi să meargă înainte cu procedura 
realizării manualelor de către EDP. Problema este că dacă decizia se va publica în Monitorul Oficial cu 
puţin timp înainte să înceapă şcoala, tot procesul va fi declarat neconstituţional şi, prin urmare, 
anulat. Al doilea scenariu, despre care consider că este cel mai puţin fezabil având în vedere 
demersurile din ultima vreme ale Ministerului, este revenirea la reglementările anterioare şi 
demararea unei licitaţii pentru servicii de editare unde să poată participa orice editură“, explică Ispas. 
Soluţia pentru a ieşi din criză De aceeşi părere este şi preşedintele asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan 
Vlaston. „Singura soluţie raţională este reluarea procesului de producere a manualelor pe baza 
legislaţiei din anii trecuţi. Adică trecerea imediată la organizarea de licitaţii pe SEAP pentru a obţine, 
în timp util, manualele şcolare pentru clasa a VI-a, cel puţin. Orice altă variantă va conduce la situaţia 
în care ministerul Educaţiei se va face încă o dată de râs, pentru incapacitatea de realizare 
a manualelor şcolare“, punctează Vlaston pe blogurile Adevărul. Singura soluţie raţională este 
reluarea procesului de producere a manualelor pe baza legislaţiei din anii trecuţi. Specialistul adaugă 
că Legea manualului încalcă principiul competiţiei şi liberul acces la resurse educaţionale. „Legea 
limitează aprobarea manualelor şcolare la trei variante pentru fiecare disciplină. Numai că, în felul 
acesta, nu se garantează  principiul competiţiei şi liberului acces la resurse educaţionale. Acest 
principiu este garantat în Constituţie inclusiv  prin art. 148, Integrarea în Uniunea Europeană. Cine 
spune că trei variante acoperă toată plaja de cerinţe educaţionale din şcolile noastre?“, întreabă 
retoric Vlaston. La rândul său, directorul executiv al Uniunii Editorilor din România, Polixeniu Anghel, 
subliniază că ultimele demersuri de la Educaţie sunt „o harababură legislativă. Nu înţeleg de ce există 
atâta înverşunare împotriva editurilor private, când noi suntem singurii care putem să edităm 
manualele pentru a ajunge în toamnă pe băncile elevilor“, afirmă reprezentantul editorilor.  La 
solicitarea „Adevărul“ Ministerul Educaţiei a transmis următoarele: Procedurile pentru realizarea 
manualelor, inclusiv apelul lansat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru manuscrisele de manuale 
şcolare s-au desfăşurat legal în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv art.69, alin 1 şi 4 din 
Legea Educaţiei nr.1/2011 şi Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, ambele cu 
modificările şi completările ulterioare. Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) din data de 19 
aprilie 2018 privind dispoziţiile Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2017 nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. Ulterior, Parlamentul României va continua 
demersurile de armonizare a respectivei legi în raport cu decizia CCR, iar Ministerul Educaţiei 
Naţionale va pune în aplicare măsurile legale care se impun în vederea asigurării de manuale şcolare. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 

Evaluare Națională 2018. Proba la matematică și științele naturii pentru clasa a VI-a. SUBIECTE 
EDU.ro 

 
Elevii claselor a VI-a vor susţine joi a doua probă din cadrul Evaluării Naţionale - cea la matematică 
și științele naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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 60 de minute pentru fiecare test. 
 
Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, în termen de cel mult şapte zile. 
 
SUBIECTE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A - MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII - EDU.ro 
Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se 
înregistrează în catalogul clasei. 
 
MEN precizează că 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. 
 
PUTEREA 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Ministerul Educației a decis: Elevii să învețe după manuale vechi 

În anul școlar 2018 – 2019, elevii din clasele VI – XII vor învăța tot după ediții vechi de zeci de ani 
ale manualelor școlare, pentru care Ministerul Educației plătește aproape 11 milioane de lei. 

Elevii din clasele VI – XII vor învăța, pentru cel puțin încă un an școlar, după ediții vechi ale 
manualelor. Ministerul Educației Naționale (MEN) plătește 10.800.000 de lei pentru retipăriri de 
manuale. 

Elevii din clasele I – V au ediții mai noi de manuale, dar nu vor beneficia, decât într-un mic procent de 
manuale noi, retipărite. Manualele celor mici sunt pasate 

de la o serie la alta, astfel că unii copii pot ajunge să învețe după cărți trecute și prin patru generații, 
cărți vechi de patru ani. 

Conform metodologiei publicate de Ministerul Educației, școlile pot solicita reînoirea stocului de 
manuale doar în procent de maxim 20%, pentru clasele II – IV, și maxim 15%, pentru clasa a V-a, din 
numărul de elevi înscriși în unitatea de învățământ. Doar pentru clasa întâi, MEN a aprobat 
retipărirea stocului întreg de manuale. 

Calendarul publicat de Ministerul Educației menționează că manualele noi, retipărite, pentru elevii 
din clasele VI – XII, ar fi trebuit să ajungă la inspectoratele școlare, pentru a fi distribuite, până la data 
de 15 aprilie, anul curent. 

Totuși, în mai multe județe, nu au ajuns, nici până la această dată, stocurile întregi de manuale 
comandate de școli. 

De exemplu, în județul Constanța, potrivit Inspectoratului Școlar, nu au ajuns încă toate manualele. 
„Primim manual, dar încă nu au ajuns toate, din câte știu, la depozitul de carte”, ne-a declarat 
inspectorul școlar general al județului Constanța, Gabriela Zoia Bucovală. 

În Olt, au ajuns aproximativ 80% din totalul manualelor comandate, potrivit inspectorului școlar 
general adjunct, Mariana Gheorghe. 

Nici în județele Dolj, Maramureș, Dâmbovița, Argeș, Prahova și în Capitală, școlile nu au primit încă 
toate manualele retipărite comandate. 

Editura Didactică și Pedagogică, în aer 

 În ceea ce privește proiectul demarat în mandatul fostului ministru al Educației, Liviu Marian Pop, de 
reorganizare a Editurii Didactice și Pedagogice, a rămas “în aer”. După ce Curtea Constituțională a 
României a blocat legea prin care editura subordonată Ministerului Educației să devină societate 
comercială, din regie autonomă, MEN a postat pe site-ul său un proiect în dezbatere publică, 
încercând să reia procedurile pentru transformare. 

Judecătorii CCR au decis, la începutul lunii aprilie, cu majoritate de voturi, că Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului pentru înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică este 



neconstituţională, motivând că nu poate fi făcută de Legislativ sau Guvern, ci de administraţia publică 
centrală. „În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a reţinut că, potrivit 
jurisprudenţei sale, prin caracterul lor normativ, legile şi ordonanţele Guvernului au aplicabilitate 
generală şi îşi extind efectele asupra unui număr nedeterminat de subiecte vizate de ipoteza 
normelor [Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, par.111]. În acest context, Curtea a constatat că 
înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome 
„Editura Didactică şi Pedagogică” dă expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual, drept 
pentru care nu putea forma obiectul unui act de reglementare primară [lege/ ordonanţă de 
urgenţă]”, transmite Curtea Constituţională, într-un comunicat de presă remis. 

Prin urmare, Curtea susţine că reorganizarea unei regii autonome precum Editura Didactică şi 
Pedagogică poate fi reglementată doar printr-un act normativ emis de administraţia publică centrală, 
nu de Guvern sau Parlament. „În consecinţă, Curtea a reţinut că înfiinţarea/ reorganizarea activităţii 
unei regii autonome, precum cea din cauza de faţă, se dispune printr-un act de reglementare 
secundară, care se subsumează competenţei autorităţii administraţiei publice centrale. În aceste 
condiţii, ordonanţa de urgenţă nu putea fi aprobată prin lege. Prin urmare, Curtea a constatat că 
legea de aprobare a Ordonan- 

ţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 încalcă art.1 alin.(4) art. 16 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) şi 
art. 115 alin. (7) din Constituţie. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică 
Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului”, 
potrivit sursei citate. 

Pe 27 martie, PNL a atacat la Curtea Constituţională, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 
76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică devine societate pe acţiuni şi care instituie 
monopol pe producţia de manuale şcolare din România. 

S.A. prin OUG 

 La jumătatea lunii octombrie a anului trecut, Cabinetul Tudose a decis să reorganizeze Regia 
Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică“ în societate pe acţiuni, cu capital integral de stat, care va 
avea ca obiect de activitate editarea de manuale şcolare. Transformarea Editurii Didactice şi 
Pedagogice în societate pe acţiuni s-a făcut prin intermediul unei ordonanţe de Guvern. Pe lângă 
editarea de manuale, editura va elabora şi materiale grafice necesare procesului de învăţământ. 
”Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică şi 
Pedagogică poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate”, 
transmitea Guvernul, într-un comunicat de presă. 

Societatea urma să fie condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din cinci membri. 
Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie ai 
Societăţii urmau să fie numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. 
Conducerea executivă a Societăţii ar fi fost asigurată de un director general. Patrimoniul regiei 
autonome va fi preluat de către societatea pe acţiuni, iar personalul va avea acelaşi drepturi salariale 
ca până acum.  
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Final de an şcolar pentru elevii din clasa a XII-a. Când începe Bacalaureatul 

Pentru elevii din clasa a XII-a, vineri, 25 mai, este ultima zi de şcoală. Pentru aceştia, vacanţa începe 
mai repede pentru a se pregăti pentru examenul de bacalaureat pe care le vor avea începând cu 25 
iunie. 

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru elevii din clasa XII-a, anul 

şcolar se încheie pe 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, pe 8 iunie. Ceilalţi elevi vor termina anul de 

învăţământ pe 16 iunie. 

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, primul examen din cadrul Bacalaureatului va avea loc pe 25 

iunie şi va fi la limba şi literatura română, pe 26 iunie se va susţine testarea la limba şi literatura 

maternă, urmată fiind de proba obligatorie a profilului, pe 27 iunie, şi proba la alegerea profilului, pe 

28 iunie. 

Primele rezultate vor fi afişate pe 4 iulie, tot în aceeaşi zi se vor putea depune şi contestaţiile. 
Rezultatele finale ale Examenului de Bacalaureat vor fi afişate pe 9 iulie 
 
HOTNEWS 

 Surse - Presiuni politice la Ministerul Educației pentru încredințarea directă către EDP a 
contractului de editare a manualelor, în ciuda Curții Constituționale. Care ar fi valoarea 
contractului 

Presiuni politice la Ministerul Educației ca un secretar de stat să semneze decizia de atribuire 
directă a contractului de editare a manualelor școlare către Editura Didactică și Pedagogică, au 
declarat pentru HotNews.ro surse apropiate situației. Presiunile vin în contextul în care Curtea 
Constituțională a declarat neconstituțională Ordonanța prin care EDP putea edita toate manualele, 
dar publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial întarzie. Potrivit surselor HotNews.ro, contractul 
este în valoare de 25 milioane lei. 
 
Amintim că judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au decis pe 19 aprilie 2018 că 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 – care prevedea transformarea Editurii Didactice şi 
Pedagogice (EDP) din regie autonomă în societate pe acțiuni care editează manualele școlare la 
cererea Ministerului Educației – este neconstituţională. CCR întârzie, însă, publicarea motivării 
deciziei în Monitor.  
 
Presiunile de la Minister vin în ziua în care ministrul Valentin Popa este plecat din țară, iar secretarul 
de stat responsabil, Florin Lixandru, a fost împreună cu Liviu Pop la un eveniment în afara instituției. 
Potrivit surselor HotNews.ro, singurul secretar de stat prezent în Minister la momentul discuțiilor a 
fost Irina Kovacs. 
 
Ordonanța de Urgență declarată neconstituțională este singura care specifică faptul că EDP 
editează manuale școlare la cererea Ministerului Educației. 
 
Legea manualelor inițiată de Liviu Pop și adoptată ieri de Parlament prevede doar că manualele sunt 
făcute de către autori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației în vederea evaluării. 
Pe scurt, prevede o altă cale de realizare a manualelor decât licitația pe care Ministerul a realizat-o 
până acum anual.   
 



Între timp, Ministerul Educației a publicat astăzi în Monitorul Oficial un "ordin privind selecția 
proiectelor de manuale școlare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Național 
de Evaluare și Examinare (CNEE) pentru anul școlar 2018-2019, în vederea aprobării de către 
Ministerul Educației Naționale". Ordinul semnat de ministrul Valentin Popa prevede că CNEE prezintă 
Ministerului proiectele de manuale “spre aprobare în vederea editării”. Ordinul nu spune cine 
editează manualele.  

Mediafax 

Final de an şcolar pentru elevii din clasa a XII-a. Calendarul Bacalaureatului 

Pentru elevii din clasa a XII-a, vineri, 25 mai, este ultima zi de şcoală. Pentru aceştia, vacanţa 
începe mai repede pentru a se pregăti pentru examenul de bacalaureat pe care le vor avea 
începând cu 25 iunie. 
 

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru elevii din clasa XII-a, anul 

şcolar se încheie pe 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, pe 8 iunie. Ceilalţi elevi vor termina anul de 

învăţământ pe 16 iunie. 

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, primul examen din cadrul Bacalaureatului va avea loc pe 25 

iunie şi va fi la limba şi literatura română, pe 26 iunie se va susţine testarea la limba şi literatura 

maternă, urmată fiind de proba obligatorie a profilului, pe 27 iunie, şi proba la alegerea profilului, pe 

28 iunie. 

Primele rezultate vor fi afişate pe 4 iulie, tot în aceeaşi zi se vor putea depune şi contestaţiile. 

Rezultatele finale ale Examenului de Bacalaureat vor fi afişate pe 9 iulie. 

Agerpres 

Şapte elevi din Alexandria au ajuns joi, la spital, intoxicaţi, după ce s-au jucat cu stingătorul de 
incendii, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman. 
 
''Şapte copii (şase băieţi şi o fată - n.r.) de 10 -11 ani au inhalat pulbere de la un stingător, fiind uşor 
intoxicaţi. La faţa locului au intervenit 2 SAJ-uri, 1 ATPVM (autospecială de transport personal şi 
victime multiple - n.r.) şi 1 SMURD. Copiii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Alexandria pentru 
investigaţii medicale. Se pare că nu au fost probleme grave'', precizează ISU Teleorman. 
 
Conform sursei citate, incidentul a avut loc în jurul orei 12,00, iar copiii erau conştienţi şi cooperanţi 
când au fost preluaţi de ambulanţe. 
 
Împrejurările producerii incidentului vor fi stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Teleorman 
şi de către conducerea şcolii unde a avut loc evenimentul. AGERPRES / (AS - autor: Cornelia Dumitru, 
editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu) 

Edumanager.ro 


