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MINISTER / SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

HOTNEWS: Definitivat 2018 Aproape 9.000 de profesori susțin miercuri examenul de definitivat/ 
R.P 

Examenul de definitivat - în urma căruia profesorii depășesc stadiul de debutant și primesc dreptul de 
practică în învăţământ - se desfășoară miercuri, începând cu ora 10:00. Aproape 9.000 de candidați s-
au înscris la examen. Cei mai mulți s-au înscris la învăţământul preşcolar, la învăţământul primar și la 
educaţie fizică. Profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele de la definitivat. 
După definitivat, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Spre 
deosebire de examenul de definitivat, titularizarea înseamnă angajarea pe perioadă nedeterminată 
într-o școală. 
Examenul se va desfăşura în 42 centre de examen, câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul 
Bucureşti, a anunțat Ministerul Educației. 
Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de 
candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în 
specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media 
aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - 
minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de 
anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidați înscriși, se mai 
arată în comunicat. 
Candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, 
pe baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a 
lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerințe speciale, care au 
solicitat acest lucru. 
Subiectele, precum şi baremele de evaluare sunt concepute de Centrul Național de Evaluare şi 
Examinare şi vor fi afișate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) și la 
avizierele centrelor de examen. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, la nivelul inspectoratelor 
școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București. 
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 
pentru promovarea examenului. 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie, la centrele de examen şi pe site-ul 
definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, în zilele de 24 iulie, după afişarea 
rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe 
site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 2018. 

COTIDIANUL: Peste 8.900 de candidaţi susțin examenul de definitivat 

Peste 8.900 de candidaţi sunt aşteptaţi miercuri la proba scrisă a examenului naţional de definitivare 
în învăţământ, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). 
Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 10,00 în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare 
judeţ şi în Bucureşti). În acest an, proba va fi susţinută la 98 de discipline de examen. Dintre cei 9.475 
de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care 
au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel 
puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs ‘Bine’ sau ‘Foarte bine’, media aritmetică a notelor 
obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu 
mai mici de 7 la fiecare din probele respective. 
Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 
de candidaţi înscrişi, potrivit MEN. 
În funcţie de opţiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru 
învăţământ preşcolar în limba română (2.253), învăţământ primar în limba română (1.534), educaţie 
fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) şi limba şi literatura engleză (511). 
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi 
baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, 



după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16,00) şi la avizierele centrelor de 
examen, precizează MEN. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre de la inspectoratele şcolare din judeţele Alba, Bihor, 
Braşov, Iaşi, Prahova şi din Bucureşti. 
„Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 
pentru promovarea examenului. Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de 
examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform 
calendarului aprobat, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14,00. 
Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 
2018. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, 
acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în 
învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare 
ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a 
participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice”, se arată în 
comunicat. 

ROMÂNIA LIBERĂ: Definitivat 2018. Aproape 9.500 de candidați vor da azi proba scrisă/ Iulian 
Budușan  

Aproape 9.000 de candidaţi vor susţine, miercuri, proba scrisă a examenului naţional de definitivare 
în învăţământ, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie, la 
centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. 
Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că în acest an numărul candidaţilor înscrişi la examenul 
naţional de definitivare în învăţământ este cu peste 2.500 mai mare decât în 2017. 
“Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 
de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în 
specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media 
aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - 
minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de 
anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidaţi înscrişi”, se 
arată într-un comunicat de presă trimis de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, 
în baza unui act de identitate/paşaport valabil. 
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit 
doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru. 
MEN informează că s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru învăţământ preşcolar 
în limba română - 2.253, învăţământ primar în limba română - 1.534, educaţie fizică şi sport - 887, 
limba şi literatura română - 525 şi limba şi literatura engleză -511. 
Subiectele şi baremele de evaluare vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul 
subiecte.edu.ro la ora 16:00. De asemenea, acestea vor fi afişate şi la avizierele centrelor de examen. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul 
inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti. 
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 
pentru promovarea examenului. 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de examen şi pe site-ul: 
definitivat.edu.ro. Conform calendarului aprobat de MEN, contestaţiile se vor depune în zilele de 24 
iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. 
Rezultatele finale vor fi afişate la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 
2018. 
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin 
dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe 
o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ 
preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice. 



GANDUL: Aproape 9.000 de candidaţi susţin proba scrisă a examenului naţional de DEFINITIVARE/ 
Mihaela Gidei 

Aproape 9.000 de candidaţi vor susţine, miercuri, proba scrisă a examenului naţional de definitivare 
în învăţământ, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie, la 
centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.    
Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că în acest an numărul candidaţilor înscrişi la examenul 
naţional de definitivare în învăţământ este cu peste 2.500 mai mare decât în 2017. 
“Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 
de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în 
specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media 
aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - 
minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de 
anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidaţi înscrişi”, se 
arată într-un comunicat de presă trimis de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, 
în baza unui act de identitate/paşaport valabil. 
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit 
doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru. 
MEN informează că s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru învăţământ preşcolar 
în limba română - 2.253, învăţământ primar în limba română - 1.534, educaţie fizică şi sport - 887, 
limba şi literatura română - 525 şi limba şi literatura engleză -511. 
Subiectele şi baremele de evaluare vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul 
subiecte.edu.ro la ora 16:00. De asemenea, acestea vor fi afişate şi la avizierele centrelor de examen. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul 
inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti. 
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 
pentru promovarea examenului. 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de examen şi pe site-ul: 
definitivat.edu.ro. Conform calendarului aprobat de MEN, contestaţiile se vor depune în zilele de 24 
iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. 
Rezultatele finale vor fi afişate la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 
2018. 
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin 
dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe 
o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ 
preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice. 

STIRI PE SURSE: Examen de definitivat: Peste 8.900 de candidaţi s-au înscris şi vor susţine examenul 
la un număr de 98 de discipline/ Roxana Ghiorghian 

Proba scrisă a examenului de definitivat are loc, miercuri, de la ora 10.00, în 42 de centre din întreaga 
ţară. Peste 8.900 de candidaţi s-au înscris şi vor susţine examenul la un număr de 98 de discipline. 
Primele rezultate vor fi anunţate în data de 24 iulie, scrie news.ro. 
Potrivit MEN, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai 
târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. Examenul va începe la ora 10.00. 
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi 
depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru. 
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi 
baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, 
după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) şi la avizierele centrelor de 
examen. 
MEN anunţă că, dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar pentru susţinerea 
examenului de definitivat, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi. 
Aceştia au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate 
de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a 



notelor obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar 
note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. 
”Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 
de candidaţi înscrişi”, a precizat MEN. 
În funcţie de opţiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru 
învăţământ preşcolar în limba română (2.253), învăţământ primar în limba română (1.534), educaţie 
fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) şi limba şi literatura engleză (511). 
Lucrările scrise vor fi evaluate în  6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul 
inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti. 
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 
pentru promovarea examenului. 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie, iar contestaţiile se vor depune la centrele de 
examen, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00.  Rezultatele 
finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018. 
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta 
fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. 

DC NEWS: Examen definitivat învățământ, 18 iulie. Ministerul Educaţiei Naţionale, precizări 
/Rodica Mitu  

Peste 8.900 de candidaţi sunt aşteptaţi miercuri, 18 iulie, la proba scrisă a examenului naţional de 
definitivare în învăţământ, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale.  
Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 10.00 în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare 
judeţ şi în Bucureşti). În acest an, proba va fi susţinută la 98 de discipline de examen. Dintre cei 9.475 
de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care 
au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel 
puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs 'Bine' sau 'Foarte bine', media aritmetică a notelor 
obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu 
mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în 
luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidaţi înscrişi, potrivit MEN. 
Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 
învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai 
devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 8,45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. După 
primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit doar 
în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru, relevă sursa citată. 
Număr mare de candidați 
În funcţie de opţiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru 
învăţământ preşcolar în limba română (2.253), învăţământ primar în limba română (1.534), educaţie 
fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) şi limba şi literatura engleză (511). Subiectele, 
traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi baremele 
de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după 
susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16,00) şi la avizierele centrelor de examen, 
precizează MEN. 
Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre de la inspectoratele şcolare din judeţele Alba, Bihor, 
Braşov, Iaşi, Prahova şi din Bucureşti. 'Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei 
finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului. 
Rezultate 
Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de examen şi pe site-ul 
definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în 
zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14,00. 
Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 
2018. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, 
acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în 
învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare 
ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a 



participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice', se arată în 
comunicat. Informaţii suplimentare despre organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 
definitivare în învăţământ, precum şi despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe 
definitivat.edu.ro.   

STIRI PE SURSE: Proiectul 'GIRL UP!' sau despre iniţierea copiilor în ideologia de gen/ Marina-Ioana 
Alexandru 

Aparent, Strategia națională de (re)educare parentală a fost retrasă și neasumată de către Ministerul 
Educației Naționale – conform răspunsului oficial dat societății civile. Cu această ocazie, s-a aflat că 
ceea ce constituia obiectiv principal pentru strategia națională de educație – respectiv „încurajarea 
activă a egalității de gen” și „înlăturarea rolurilor stereotipe” – era deja pe agenda multor ONG-uri, 
agendă aplicată prin propuneri de noi discipline în planul de învățământ (de exemplu disciplina 
Educație sexuală) seminarii „de specialitate”, conferințe cu tematici specifice – cum a fost cea din 
24.02.2018, unde elevii vrânceni au fost învățați de un transgender că „identitatea de gen și 
orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil”, frază care de 
altfel există și într-un manual de combatere a discriminării predat de câțiva ani în România copiilor de 
către un ONG, fără a fi fost solicitat și acordul părinților în acest sens – și mai nou, prin tabere pentru 
copii, în care, sub titulatura de împuternicire a femeii și de egalitate de gen, se pare că obiectivul 
organizatorului – același ca în cazul evenimentului de la Vrancea – este „reeducarea ambelor sexe”. 
Ne punem problema juridică în ce măsură formularele de acord parental date pentru o activitate care 
poartă titulatura „combaterea violenței împotriva femeilor”, „egalitate de gen”, „împuternicirea 
femeii”, „roluri de gen” sunt date în cunoștință de cauză de către părinți cu privire la conținutul 
acestor noțiuni noi, exclusiv ideologice. 
Astfel, eroarea și dolul (viclenia) sunt cele mai folosite vicii prin care la acest moment părinții, sunt 
hărțuiți și presați să iși exprime consimțământul pentru diversele ideologii cu care activiștii 
“progresiști” fac propagandă (ex. ideologia de gen). 
Spus pe ințelesul tuturor, consimțământul este manifestarea de voință a unei personane de a face 
ceva, iar pentru a produce efecte, consimțământul trebuie să fie conștient, liber exprimat și neviciat 
prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, prevăzute de lege, respectiv eroarea, violența, 
dolul (viclenia) și leziunea. 
În acest sens, pentru obținerea consimțământului părinților cu privire la educarea copiilor în spiritul 
ideologiei de gen, aceștia trebuie să fie informați corect, complet, etic și moral, în condiții de 
neutralitate și imparțialitate, pentru a putea decide în cunoștință de cauza, conform drepturilor și 
libertăților pe care le au ca părinți în creșterea și educarea propriilor copii, atribute conferite în mod 
imperativ de art. 29 alin. 6 din Constituția României, secondată de dispozițiile Codului Civil în materia 
familiei și exercitarea autorității părintești. 
Prin acțiunile derulate și programele de re-educare de către anumite ONG-uri care fac propagandă 
ideologiilor de gen, părinții sunt induși în eroare asupra naturii, rolului și “competențelor” pe care le 
au în creșterea și educarea copiilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin manoperele dolosive 
(cum ar fi titlurile care nu sugerează caracterul ideologic și propagandistic LGBT), fără a mai lua în 
considerare (dez)informarea părinților cu privire la consecințele concrete, produse de ideologia de 
gen asupra comportamentului și mentalităților copiilor de astăzi – adulții de mâine. 
La acest moment, constatăm că ne aflăm în plină conflagrație ideologică de gen, prin care practic, tot 
ceea ce este natural și firesc din punct de vedere biologic, social și sociologic, moral, etic, psihologic, 
emoțional, afectiv și spiritual, este supus unei discriminări fără precedent în istoria omenirii, culmea 
ironiei, totul fiind pus sub egida drepturilor omului. 
O gravă problematică este ridicată de unele prevederi ale controversatei Convenții de la Istanbul, 
ratificată de România fără dezbatere publică în 2016, prin care se normativizează ideologia de gen, în 
statele semnatare, fără informarea și acordarea consimțământului din partea opiniei publice. 
Drept urmare, datorită conștientizării problemelor și a efectelor negative, în state precum Marea 
Britanie, Rusia, Irlanda, Cehia, Croația, Grecia, Azerbaidjan, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au existat și 
există ample dezbateri publice asupra acestei Convenții, ele fie nesemnând Convenția de la Istanbul, 
fie retrăgându-și semnătura ori neratificând Convenția. 



Numai lecturând dispozițiile art. 12 sau 14 din această Convenție ne punem întrebarea dacă părinții, 
profesorii ori creștinii din România înțeleg gravitatea situației. 
În concluzie, ne aflăm în fața unei mari și grave provocări, pentru soluționarea căreia trebuie să 
acționăm cu toții în mod unitar cu respectarea drepturilor tuturor, inclusiv ale părinților care trebuie 
să fie corect și complet informați cu privire la caracterul ideologic și propagandistic al activităților în 
care sunt implicați copiii lor. 
O pârghie deosebit de importantă o reprezintă dreptul de a ne defini instituția căsătoriei la 
Referendumul care se tergiversează de trei ani, în condițiile în care este instituția cea mai 
democratică într-un stat de drept. Să înțelegem că implementarea și normativizarea ideologiei de gen 
este cauza tergiversării lui? Se pot face multe discuții, însă un lucru rămâne cert:de implicarea și 
motivarea noastră depinde viitorul copiilor noștri și implicit al neamului românesc.Avocat Marina-
Ioana Alexandru 

ROMANIA CURATA: Stat în stat la un liceu din Piatra Neamț. Conducerea unității aplică amenzi 
elevilor/ Constantin – Alexandru Manda 

Din păcate, înțelegerea greșită a ceea ce unitatea de învățământ poate sau nu poate face este un fapt 
întâlnit des în școlile din România. Este și cazul întâmplării la auzul căreia echipa Școli curate nu a 
știut dacă să râdă sau să plângă. Petru Apostoaia, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, a 
relatat pe pagina sa personală de Facebook că la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra 
Neamț conducerea unității a găsit o metodă cel puțin interesantă de sancționare a elevilor, și 
anume… aplicarea de amenzi. Da, ați citit bine. În județul Neamț, o școală își arogă dreptul de a aplica 
sancțiuni de natură financiară pentru „abateri de la Regulamentul de ordine interioară”. 
Interesant este totuși modul în care agentul constator, rol jucat aici profesor, descrie întâmplările 
care au dus la aplicarea „amenzii” – „obrăznicie”; „chiul repetat”. Dacă „obrăznicia” este ceva de 
natură subiectivă, pentru absentarea de la orele de curs există instrumentul absenței, care are 
tocmai rolul de a consemna lipsa elevului de la orele de curs. De asemenea, conform Statutului 
Elevului acumularea unui număr de 10 absențe nemotivate într-un semestru atrage după sine 
scăderea unui punct la purtare. 
Se pare că unității de învățământ nu îi pasă că încalcă legea 
Faptul că prin regulamentul intern școala a decis aplicarea de sancțiuni pecuniare încalcă art. 16, alin. 
(4) din Statutul Elevului, precum și art. 2, alin. (1) și (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, Guvernul sau administrația publică locală fiind singurele în măsură să stabilească 
amenzi contravenționale. De asemenea, comunicările disponibile mai jos prevăd faptul că neplata în 
termen de maximum 3 zile va conduce la exmatricularea elevului. Or, exmatricularea este o 
sancțiune care poate fi aplicată doar începând cu clasa a XI-a și trebuie în mod obligatoriu să fie 
însoțită de un preaviz de exmatriculare, conform dispozițiilor Statutului Elevului. 
Asistăm la un caz clasic de „stat în stat”, care poate fi stopat doar prin intervenția celor din 
comunitatea școlară, la firul ierbii. Societatea Academică din România va cere Colegiului Tehnic 
„Gheoghe Cartianu” regulamentul intern, potrivit legii privind accesul la informații de interes public, 
solicitând modificarea acestuia în conformitate cu prevederile legale. Asta poți face și tu, dacă ești de 
părere că școala în care înveți încalcă legea sau că prevederile regulamentului contravin altor acte 
normative superioare. Dacă ai fost victima unor astfel de abuzuri sau ai cunoștință de cazuri 
asemănătoare, așteptăm povestea ta pe contact@scolicurate.ro. 
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ADEVĂRUL: 47% din profesori au luat peste 7 la titularizare 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

CURIERUL NAȚIONAL: Doi liceeni din Craiova medaliați cu aur și argint la olimpiade internaționale 

 

 
 
 
 
 



 
 
LIBERTATEA: Au rămas locuri libere la cele mai bune licee din Capitală 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


