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STIRI PE SURSE.RO: Ministrul Educației anunță o schimbare MAJORĂ în școli: se introduce o nouă 
disciplină/ Lucian Negrea 
Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis ca elevii scutiți de efort la orele de educație fizică să 
practice șahul. 2500 de profesori au fost deja instruiți în acest sens și vor preda șahul celor mici. 
"Anunţăm, cu satisfacţie, faptul că introducerea şahului în sistemul românesc de învăţământ are o 
nouă componentă. Ne referim la faptul că elevii scutiţi de efort la orele de educaţie fizică vor face 
şah. Legat de acest subiect, ministrul Educaţiei Naţionale, profesorul universitar Valentin Popa a 
răspuns luni favorabil solicitării formulate în acest sens de Sorin Iacoban, preşedintele Federaţiei 
Române de Şah, şi Ionuţ Dobronăuţeanu, preşedinte adjunct al Federaţiei Europene de Şah. 
Reamintim, în context, că pregătirea cadrelor didactice va fi făcută în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic. Până în prezent, un număr de 2.500 de profesori de educaţie fizică şi sport au fost deja 
pregătiţi în acest sens", se arată în comunicatul citat. 
"Este un proiect pe care îl apreciez ca fiind extraordinar. Spun aceste cuvinte, deoarece sunt puţini 
cei care şi-au pus problema ce fac elevii care sunt scutiţi de orele de educaţie fizică", a declarat 
ministrul Valentin Popa. 
Prin intermediul programului intitulat "Educaţie prin şah", 500 de şcoli din întreaga ţară au primit 
5.000 de seturi de şah, precum şi manuale. Există deja programe şcolare pentru primii doi ani de 
studiu aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Această iniţiativă vine în contextul Declaraţiei Parlamentului European nr. 50/2011 privind 
introducerea şahului în sistemele de învăţământ ale ţărilor membre. În România, acest lucru a fost 
implementat în primă fază prin emiterea a două ordine ale Ministrului Educaţiei din 2014. 
 
ZIARE.COM: Elevii scutiti la orele de educatie fizica si sport vor practica sahul. Un numar de 500 de 
scoli vor primi 5.000 de jocuri de sah 
Elevii scutiti la orele de educatie fizica si sport vor practica sahul conform unei hotarari a ministrului 
Educatiei Nationale, Valentin Popa, se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Romane de Sah. 
"Anuntam, cu satisfactie, faptul ca introducerea sahului in sistemul romanesc de invatamant are o 
noua componenta. Ne referim la faptul ca elevii scutiti de efort la orele de educatie fizica vor face 
sah. Legat de acest subiect, ministrul Educatiei Nationale, profesorul universitar Valentin Popa a 
raspuns luni favorabil solicitarii formulate in acest sens de Sorin Iacoban, presedintele Federatiei 
Romane de Sah, si Ionut Dobronauteanu, presedinte adjunct al Federatiei Europene de Sah. 
Reamintim, in context, ca pregatirea cadrelor didactice va fi facuta in colaborare cu Casa Corpului 
Didactic. Pana in prezent, un numar de 2.500 de profesori de educatie fizica si sport au fost deja 
pregatiti in acest sens", se arata in comunicatul citat. 
"Este un proiect pe care il apreciez ca fiind extraordinar. Spun aceste cuvinte, deoarece sunt putini 
cei care si-au pus problema ce fac elevii care sunt scutiti de orele de educatie fizica", a declarat 
ministrul Valentin Popa. 
Prin intermediul programului intitulat "Educatie prin sah", 500 de scoli din intreaga tara au primit 
5.000 de seturi de sah, precum si manuale. Exista deja programe scolare pentru primii doi ani de 
studiu aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale. 



Aceasta initiativa vine in contextul Declaratiei Parlamentului European nr. 50/2011 privind 
introducerea sahului in sistemele de invatamant ale tarilor membre. In Romania, acest lucru a fost 
implementat in prima faza prin emiterea a doua ordine ale Ministrului Educatiei din 2014. 
 
ADEVĂRUL: Elevii scutiţi de sport vor face şah/ Florinela Iosip 
Elevii scutiţi la orele de educaţie fizică şi sport vor practica şahul, conform unei hotărâri a ministrului 
Educaţiei Naţionale, Valentin Popa,  se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Federaţia 
Română de Şah. 
„Anunţăm, cu satisfacţie, faptul că introducerea şahului în sistemul românesc de învăţământ are o 
nouă componentă. Ne referim la faptul că elevii scutiţi de efort la orele de educaţie fizică vor face 
şah. Legat de acest subiect, ministrul Educaţiei Naţionale, profesorul universitar Valentin Popa a 
răspuns luni favorabil solicitării formulate în acest sens de Sorin Iacoban, preşedintele Federaţiei 
Române de Şah, şi Ionuţ Dobronăuţeanu, preşedinte adjunct al Federaţiei Europene de Şah. 
Reamintim, în context, că pregătirea cadrelor didactice va fi făcută în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic. Până în prezent, un număr de 2.500 de profesori de educaţie fizică şi sport au fost deja 
pregătiţi în acest sens”, se arată în comunicatul citat de Agerpres. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Cine își ia scutire la orele de educație fizică va juca șah 
 

 



EVENIMENTUL ZILEI : Peste 20.000 de locuri au rămas libere în școlile de meserii/ Sandra Sălăgean  
În prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 
2018-2019 au fost ocupate peste 18.114 locuri, dintre care 15.520 în învăţământul profesional de 
stat, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).  
Etapa a doua de admitere începe în 31 august. Din cele 18.114 locuri ocupate, 15.520 sunt în 
învăţământul profesional de stat, iar 2.594 în învăţământul dual. 
Burse de la stat 
Cei care au ocupat loc vor primi de la bugetul de stat, potrivit MEN, o bursă profesională, în cuantum 
de 200 lei lunar dacă elevul este înscris la învăţământul profesional şi minimum 400 lei lunar (200 lei 
de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un 
contract individual de practică) - dacă elevul este înscris la învăţământul dual. 
Etapa a doua de admitere în învăţământul profesional de stat începe în 31 august, iar înscrierea 
elevilor se derulează în perioada 31 august - 3 septembrie 2018, la unităţile de învăţământ 
profesional care organizează sesiune de preselecţie pe baza fişelor de înscriere. 
Apoi, în data de 5 septembrie 2018, la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri 
libere în urma etapei I de admitere şi care nu organizează preselecţie pe baza fişelor de înscriere în 
învăţământul profesional de stat. 
Astfel, pentru etapa a doua de admitere sunt disponibile 21.951 de locuri (18.922 de locuri pentru 
învăţământul profesional de stat, respectiv 2.959 de locuri pentru învăţământul dual). 
Ce este învăţământul profesional dual? 
Se organizează pentru tineri care au terminat cele 10 clase obligatorii, dar numai la cererea agenților 
economici care au nevoie de calificați în anumite meserii. 
ROMÂNIA LIBERĂ: Titularizare 2018. Notele finale vor fi afișate astăzi/ Andrei Tudor Dumitru  
Rezultatele finale ale examenului de titularizare vor fi afişate, marţi, iar repartizarea pe locurile libere 
a candidaţilor care au obţinut note peste 7 va avea loc miercuri. 
Înaintea contestaţiilor, rata notelor peste 7 obţinute de candidaţi a fost 47,40%, fiind înregistrate şi 
121 de note de 10. 
Ministerul Educaţiei Naţionale va afişa, marţi, rezultatele finale ale examenului de titularizare. 
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum 
nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică. Pentru angajarea pe perioadă determinată 
(suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci).  
 Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe 
perioadă nedenterminată va realiza, miercuri, în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare, 
informează News.ro. 
Joi, va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în 
învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au 
obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă 
în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular. 
Înaintea soluţionării contestaţiilor, rata notelor peste 7 obţinute de candidaţi a fost 47,40%. 121 de 
candidaţi (0,56%) au obţinut nota 10, 10.037 de candidaţi (46,84%) au obţinut note între 7 şi 9,99, iar 
7.229 de candidaţi (33,73%) - note între 5 şi 6,99. 
Alţi 4.042 de participanţi (18,78%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99. Din 
promoţia curentă, 46,83% de candidaţi (în creştere de la 43,07% în 2017) au obţinut note peste 7, iar 
32,93%, note între 5 şi 6,99. 
Cel mai ridicat procent de note peste 7 (interval 7 – 9,99) s-a înregistrat în judeţul Dolj (58,7%), iar cel 
mai scăzut, în judeţul Caraş-Severin (30,04%). 
 
GÂNDUL: EXAMEN TITULARIZARE 2018. Rezultatele finale la examenul de titularizare, afişate de 
MEN/ Daniela Timofti 
EXAMEN TITULARIZARE 2018. Rezultatele finale ale examenului de titularizare vor fi afişate, marţi, la 
sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul titularizare.edu.ro. Înainte de depunerea celor peste 4.000 
de contestaţii, rata de promovare la concursul de titularizare în învăţământ este de 47,40%, anunţă 
MEN. 



EXAMEN TITULARIZARE 2018. Potrivit calendarului aprobat de MEN, cei 4.187 de profesori care au 
depus contestaţii la examenul de titularizare vor afla rezultatele finale marţi. Acestea vor fi afişate la 
sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul titularizare.edu.ro. 
Rata de promovare la concursul de titularizare în învăţământ este de 47,40%, înainte de contestaţii. 
Peste 100 de candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, cel mai ridicat procent al notelor peste 7 
fiind în judeţul Dolj, iar cel mai scăzut în judeţul Caraş-Severin. 
EXAMEN TITULARIZARE 2018. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, rata notelor peste 7, înainte 
de contestaţii, obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului naţional pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar este de 
47,40%, în creştere cu 1,67% faţă de anul trecut când a fost 45,73%. 
“Un număr de 31 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de 
nerespectarea metodologiei de concurs. Pe tranşe de note s-a înregistrat următoarea distribuţie: 121 
de candidaţi (0,56%) au obţinut nota 10, 10.037 de candidaţi (46,84%) au obţinut note între 7 şi 9,99, 
iar 7.229 de candidaţi (33,73%) - note între 5 şi 6,99. Alţi 4.042 de participanţi (18,78%) s-au situat pe 
segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99. Din promoţia curentă, 46,83% de candidaţi (în creştere de 
la 43,07% în 2017) au obţinut note peste 7, iar 32,93%, note între 5 şi 6,99”, se arată într-un 
comunicat de presă transmis de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
EXAMEN TITULARIZARE 2018. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii 
trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la 
clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să 
obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul 
postului. 
 
HOTNEWS: Rezultate Definitivat 2018. Primele rezultate ale examenului de definitivat vor fi afișate 
astăzi/ M.D.      
Primele rezultate ale examenului de definitivat vor fi afişate 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. 
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, precizează Ministerul Educației Naționale. 
Ministerul Educației a anunțat că 9.475 de candidaţi s-au înscris la începutul anului şcolar, dintre care 
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, precizează Ministerul Educației într-un comunicat. 
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 de definitivat 2018. 
 
GÂNDUL: EXAMEN NAŢIONAL DEFINITIVARE 2018. Primele rezultate ale examenului naţional de 
definitivare/ Daniela Timofti 
EXAMEN NAŢIONAL DEFINITIVARE 2018. Primele rezultate ale examenului naţional de definitivare 
vor fi afişate, marţi, la sediile centrelor de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile pot fi 
depuse în zilele de 24 iulie şi 25 iulie, până la ora 14:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 
27 iulie. 



EXAMEN NAŢIONAL DEFINITIVARE 2018. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, cei peste 9.000 de candidaţi înscrişi la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în 
învăţământ vor afla rezultatele marţi. Acestea vor fi afişate la sediile centrelor de examen şi pe site-ul 
definitivat.edu.ro. 
De asemenea, tot marţi se depun contestaţiile la sediile centrelor de examen, după afişarea 
rezultatelor, dar şi miercuri, până la ora 14:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 27 
iulie. 
În 2017, rata de promovare a examenului naţional de definitivare a fost de 66,90%. 
EXAMEN NAŢIONAL DEFINITIVARE 2018. Aproape 9.000 de candidaţi au susţinut, săptămâna trecută, 
proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, la una din cele 98 de probe de 
examen. 
MEN informează că s-au înscris 2.253 de candidaţi pentru proba în învăţământ preşcolar în limba 
română, în învăţământul primar în limba română - 1.534, pentru educaţie fizică şi sport - 887, limba şi 
literatura română - 525 şi limba şi literatura engleză -511. 
Lucrările scrise au fost 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. 
EXAMEN NAŢIONAL DEFINITIVARE 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. 
 
DC NEWS: REZULTATE DEFINITIVAT 2018 primele rezultate 24 iulie/ Scutaru Cristina  
Marți, 24 iulie, vor fi afișate primele rezultate la examenul de Definitivat 2018. 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. 
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. Aici găsiți primele rezultate. 
 
CURENTUL: Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Biologie/ Irina Dediu  
Lotul României, prezent la a XXIX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie, desfăşurată în 
perioada 15-22 iulie la Teheran (Iran), a obţinut patru premii: o medalie de argint și trei medalii de 
bronz. 
Andrei Mitrofan, elev al Liceului Teoretic de Informatică din București, și-a trecut în palmares medalia 
de argint. Rezultatul său a fost secondat de medaliile de bronz obținute de Silvia Alda (Colegiul 
Național „C.D. Loga” din Timișoara), Elena Diana Gabroveanu (Colegiul Național „Frații Buzești” din 
Craiova) și Magdy Mekdad (Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București). 
Lotul olimpic a fost însoțit de lector dr. Georgiana Duță-Cornescu (Facultatea de Biologie – 
Universitatea București), în calitate de conducător al delegației, respectiv Adelhaida Kerekes 
(profesor/inspector ISJ Cluj), membru al juriului internațional. 
România participă la Olimpiada Internaţională de Biologie din 1997, olimpicii români înscriindu-se 
constant pe lista laureaților. Ediţia din acest an a reunit peste 280 de concurenţi din 70 de ţări. 



 
DC NEWS: Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. 3000 de tineri susțin examenul/ Scutaru Cristina 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. Pentru concursul de admitere în Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti ce va avea loc miercuri, 25 iulie 2018 în domeniile medicină, 
medicină dentară și farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) s-au 
înscris 2.976 de candidaţi. 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. Dintre ei, 12 sunt absolvenți care au obținut media 10 la 
examenul de bacalaureat, iar 26 sunt olimpici naționali sau internaționali. Aceştia, cu excepția celor 
26 de olimpici care sunt declarați deja admiși, vor concura pentru ocuparea celor 1.100 de locuri, 
finanţate de la bugetul de stat, scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei. 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. Pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare 
de licenţă, în anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din 
Bucureşti, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi 
Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei 1.402 de locuri, 
dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă. 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. Astfel, pentru cele 569 locuri la Facultatea de Medicină s-au 
înscris 1.823 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 485 de candidaţi/171 de locuri, 
pentru Facultatea de Farmacie, 199 de candidaţi/171 de locuri, iar pentru FMAM (4 ani de studiu), 
290 de candidaţi/110 de locuri, in timp ce pentru cele 79 de locuri alocate altor specializari FMAM (3 
ani de studiu) s-au inscris 179 de concurenți. Pentru candidații ale căror medii de admitere, nu vor 
permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, sunt 
puse la dispoziţie alte 302 de locuri cu taxă. Amintim faptul că, în anii precedenţi, la UMF „Carol 
Davila" au fost scoase la concurs 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 de locuri cu taxă, iar în 2016 
acestea au însumat 1.420, dintre care 470 de locuri cu taxă. Anul trecut, la examenul de admitere in 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti au concurat 2.996 de candidati 
pentru ocuparea celor 1.000 de locuri bugetate de catre Ministerul Educatiei. 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. De menţionat este faptul că, anul acesta, 26 de premianţi ai 
olimpiadelor naţionale şi internaţionale la discipline precum biologie, fizică sau chimie, au decis să-şi 
continue performanţa la UMF „Carol Davila", accederea acestora în Universitate fiind posibilă, 
conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fără examen de admitere. Totodată, dintre cei 
2.976 de candidaţi care vor intra în concurs, miercuri, 25 iulie 2018, 12 au obţinut nota maximă, 10, 
la examenul de bacalaureat. 
Cea mai titrată Universitate de Medicină 
Admitere MEDICINĂ Carol Davila 2018. Cu un istoric şi performanţe greu de egalat, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti numără astăzi, după 160 de ani de la înfiinţarea sa, 
10.290 de studenţi, dintre care peste 8.314 sunt studenţi români, 1797 de cadre didactice, 5.306 
medici rezidenţi, 1.567 de studenţi doctoranzi şi 237 de conducători de doctorat. Performanţele şi 
poziţionarea înregistrate astăzi, atât pe plan intern, cât şi extern de către UMF „Carol Davila" se 
datorează în primul rând unor nume cu puternică rezonanţă precum, Carol Davila şi Nicolae 
Kretzulescu, întemeietorii Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie din 1857, Victor Babeş, Francisc 
Rainer, C.I.Parhon, Thoma Ionescu, Nicolae Paulescu, Ion Cantacuzino sau laureatul premiului Nobel 
din 1974, George Emil Palade. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Dumitru Dumbravă l-a plagiat pe Relu Fenechiu în teza de doctorat 
Generalul Dumitru Dumbravă (foto), secretarul general al Serviciului Român de Informații (SRI), a 
plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a susținut-o în 2012 la Academia Națională de 
Informații „Mihai Viteazul“ (ANIMV), relatează PressOne.ro. 
La momentul la care a devenit doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii, Dumitru Dumbravă era colonel 
și ocupa funcția de director al Direcției Juridice din SRI. Coordonator  i-a fost generalul de brigadă (r.) 
prof. univ. dr. Constantin Onișor, fostul director al Școlii Doctorale a ANIMV. 
Teza de doctorat cu titlul „Aspecte cu relevanță privind securitatea în spațiul cibernetic“ este plagiată 
aproape în întregime din diferite surse online: din rezumatul unei alte teze de doctorat, dintr-o 
lucrare de masterat, una de licență, chiar și dintr-un discurs al fostului ministru Relu Fenechiu, care 



între timp a făcut pușcărie pentru corupție. Sursa citată mai arată că cele câteva pagini neplagiate, 
precum şi anexele, provin, cel mai probabil, din materiale interne ale SRI.  
Cu ce s-a remarcat generalul SRI  
Generalul Dumitru Dumbravă a ajuns în atenția presei și a publicului după ce, într-un interviu dat în 
2015, a folosit expresia „câmpul tactic“ cu referire la instanțele de judecată: „Concret, dacă în urmă 
cu câțiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA (vechea denumire a DNA − 
n.r.), de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanței prin 
rechizitoriu, apreciind (naiv, am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent 
ne menținem interesul/atenția până la soluționarea definitivă a fiecărei cauze“. Această declarație a 
stârnit numeroase controverse și speculații cu privire la implicarea SRI în sentinţele pronunţate în 
dosarele instrumentate de DNA cu sprijinul Serviciului. 
Generalul Dumbravă a fost acuzat că ar fi controlat o rețea de judecători, cărora le impunea luarea 
unor hotărâri în procesele judecate, dar și că și-ar fi construit o rețea similară în rândul ziariștilor, pe 
care îi alimenta cu informații privilegiate din dosare. De altfel, acuzele publice aduse lui Dumitru 
Dumbravă au făcut obiectul audierii sale în Comisia parlamentară de control al SRI, care în noiembrie 
2017 i-a cerut demisia din funcția pe care o ocupă în prezent, cea de secretar general al Serviciului. 
Ca răspuns la această cerere, SRI a emis un comunicat prin care le solicita membrilor Comisiei „să nu 
implice Serviciul în niciun fel de joc politic“. În ciuda scandalului public, generalul Dumbravă nu și-a 
dat demisia, fiind în continuare activ în SRI.  
”Ziaristul” Dumbravă  
Despre generalul Dumitru Dumbravă se ştiu puține lucruri. Potrivit site-ului juridice.ro, s-a născut în 
1972, a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Al.I. Cuza“ din Iași în 1996, a fost admis în 
magistratură și, ulterior, a lucrat în cadrul SRI.  În 2014, a fost avansat la gradul de general de brigadă. 
Pe același site este menționat și faptul că Dumitru Dumbravă „susține cursuri de etică în intelligence 
la Academia Națională de Informații“. PressOne.ro.a aflat că, la începutul anilor ’90, Dumbravă a 
lucrat ca ziarist la Evenimentul zilei, înainte să devină procuror − funcție în care a activat pentru o 
perioadă scurtă.  
Tras pe linie moartă în 2016  
În vara anului 2016 − moment în care Serviciul a trecut printr-un amplu proces de reformă la nivel de 
leadership − Dumbravă a fost schimbat din funcția de director al Direcției Juridice și numit secretar 
general. Teoretic, o avansare. Practic, o scoatere din zona de acțiune și decizie. Poziția de director al 
Direcției Juridice a SRI presupune controlul informațiilor și emiterea avizelor de legalitate pentru 
notele informative care ajung la autorități (președinte, premier, miniștri etc.) sau la structurile care 
pot efectua cercetări penale (parchete sau poliție). 
Deși poziția de secretar general reprezintă a șasea funcție în ierarhia SRI (după director, prim-adjunct 
şi cei trei adjuncți), ea nu îi oferă generalului Dumbravă posibilitatea de a mai lua decizii operative și 
de a se mai implica în acțiunile strategice ale Serviciului.  
Pasaje întregi din lucrare, luate de pe internet  
Generalul Dumbravă a copiat cea mai mare parte a tezei sale de doctorat de pe internet, fără să 
respecte normele academice de citare, așa cum sunt ele recunoscute la nivel național și 
internațional: utilizarea ghilimelelor și trimitere către sursa originală, precizează PressOne.ro. Din 
comisia de referenți care i-a acordat titlul de doctor au făcut parte profesorii Gheorghe Teodoru 
Ștefan (președinte), Țuțu Pișleag, Gelu Alexandrescu și Gheorghe Toma (referenți). Gheorghe 
Teodoru Ștefan era rectorul ANIMV la momentul la care Dumitru Dumbravă şi-a susţinut teza, iar 
rolul lui a fost strict ceremonial. Țuțu Pișleag, profesor la Universitatea Hyperion, este în prezent 
conducător de doctorate la Academia de Poliție. A făcut parte din mai multe comisii de susținere a 
unor teze de doctorat de la ANIMV, printre care și cea a generalului (r) Florian Coldea. Trei dintre 
tezele pe care Pișleag le-a recenzat sunt plagiate: cea a fostului premier Mihai Tudose, a fostului 
primar Neculai Onțanu și cea a judecătoarei Florica Diaconescu, pe numele căreia CNATDCU a emis 
decizie definitivă de retragere a titlului de doctor. Pișleag este şi coordonatorul tezei de doctorat a 
fostului ministru al Educației Liviu Marian Pop, căruia, recent, Academia de Poliţie nu i-a mai acordat 
titlul din cauza unor suspiciuni de plagiat. 
Gelu Alexandrescu este profesor la Universitatea Națională de Apărare (UNAP) şi directorul Școlii 
Doctorale din această instituţie. 



Gheorghe Toma este fost profesor la ANIMV și unul dintre apropiații fostului vicepremier Gabriel 
Oprea și ai fostului director al SRI George Maior. Toma a coordonat tezele fiicei și a ginerelui lui 
Gabriel Oprea, teze asupra cărora există suspiciuni de plagiat. Toma este în acest moment secretarul 
general al Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN), instituție finanțată de la buget, care 
oferă un salariu pe viață mai multor politicieni controversați, precum Vasile Dîncu, Dan Mihalache ori 
Sorin Cîmpeanu, dar şi unor persoane fără nicio relevanță academică.  
Plagiatul, din cărţi, lucrări de masterat şi alte doctorate  
Teza de doctorat a generalului Dumitru Dumbravă are 187 de pagini fără bibliografie și anexe. Are 
una dintre cele mai sumare bibliografii văzute într-o teză de doctorat: doar nouă autori străini și opt 
autori români, cărora li se adaugă diverse materiale publicate online. 
Subcapitolul 1.1 al tezei de doctorat, intitulat „Noțiuni introductive“, este copiat cuvânt cu cuvânt din 
articolul „Infracțiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice“, scris de Maxim 
Dobrinoiu în 2006 și publicat pe site-ul de legislație legi-internet.ro. 
Alte părți din lucrare sunt plagiate din  cărțile „Criminalitatea în Cyberspaţiu“ și „Prevenirea 
criminalității informatice“, semnate de Ioana Vasiu și Lucian Vasiu. Totodată, primul paragraf din 
Subcapitolul 1.2 (intitulat „Terminologie și conținut. Societatea informațională“) este copiat ad 
litteram din cartea „Terorismul. Dimensiune geopolitică și geostrategică. Războiul terorist. Războiul 
împotriva terorismului“, apărută în 2002 la Editura Ministerului Apărării Naționale, sub coordonarea 
generalului Gheorghe Văduva. 
Generalul Dumbravă nu plagiază blocuri mari de text în partea de început a lucrării sale, ci 
intercalează paragrafe din mai multe lucrări. Conținutul următoarelor 14 pagini este format din 
paragrafe intercalate, copiate din surse diverse, inclusiv din lucrări de masterat, studii sau alte lucrări 
de doctorat.  
Interesant este că, deși lucrarea de doctorat a generalului Dumbravă a fost susținută în 2012 și are o 
temă în continuă schimbare, articolele sau volumele din care acesta a plagiat sunt vechi și de zece 
ani.   
 
ADEVĂRUL: Ce drepturi au tinerii care vor să lucreze într-un program de internship. Expert: Internii 
nu sunt marionete care trebuie să lucreze la xerox sau să facă pe şoferii/ Florinela Iosip 
Tinerii care au cel puţin 16 ani vor putea lucra în baza unor contracte de internship contra unei 
indemnizaţii lunare de minimum 855 de lei net. Cel puţin asta prevede Legea Internshipului, 
promulgată de preşedintele Iohannis săptămâna trecută. Specialiştii în drepturile angajaţilor spun că 
actul normativ este un prim pas pentru a înlătura abuzurile întâlnite în cazul tinerilor care activează 
în astfel de programe. 
Concret, stagiarii vor avea dreptul la o indemnizaţie lunară de cel puţin jumătate din valoarea 
salariului minim brut, în funcţie de cât au lucrat efectiv, iar perioada maximă în care vor putea fi 
interni la aceeaşi persoană juridică va fi de şase luni. În prezent, orice firmă poate lucra cu interni, cu 
sau fără contract, alegând dacă să-i plătească sau nu, iar asta pentru că nu a existat un cadru legal în 
vigoare care să traseze nişte reguli clare. 
„Unii dintre angajatori au tendinţa de a trata tinerii stagiari ca pe o forţă de muncă ieftină sau chiar 
gratuită şi nimic mai mult. Îi supun la un nivel de muncă similar cu cel pe care îl prestează salariaţii 
obişnuiţi. Or, acest lucru nu este deloc în regulă. Scopul internshipului este ca tânărul stagiar să 
asimileze cunoştinţe teoretice şi practice într-un anumit domeniu, pentru ca ulterior să se poată 
integra mai uşor pe piaţa muncii. Actualul Guvern utilizează, în principal, fonduri europene pentru a 
finanţa programele de internship. Practic, angajatorii nu au niciun cost daca se implică în astfel de 
programe, Cu alte cuvinte, aceştia nu cheltuie resurse financiare proprii daca vor organiza programe 
de internship“, afirmă Florian Marin. 
În continuare, expertul punctează că, pe de altă parte, sunt şi situaţii în care internii sunt lăsaţi de 
izbelişte. „Uneori sunt abandonaţi în faţa unui calculator, fără niciun fel de îndrumare. Legea 
Internshipului, însă, va îndrepta acest lucru dacă va fi aplicată corespunzător. De ce? Acum este 
prevăzută obligativitatea existenţei unui îndrumător, care să ofere instruirea corespunzătoare“, 
subliniază Marin. 
Internii nu sunt marionete care să fie folosite pentru orice nevoie a angajatorului: de la realizarea de 
copii xerox şi până la a face pe şoferul. 



Abuzurile care se întâmplă cel mai frecvent sunt legate de numărul de ore petrecut la muncă, tipul de 
sarcini, dar şi plata injustă pentru activitatea prestată, mai punctează acesta. 
„Tinerii interni trebuie să ştie că nu trebuie să petreacă mai mult de 6 ore pe zi la serviciu, respectiv 
30 de ore pe săptămână. Angajatorii obişnuiesc să le mai solicite munca peste program, însă tinerii 
trebuie să conştientizeze că această situaţie poate fi catalogata ca fiind un abuz. Apoi, stagiarii 
trebuie să fie foarte atenţi la sarcinile prevăzute în contractul de internship şi să le realizeze doar pe 
acelea. 
Internii nu sunt marionete care să fie folosite pentru orice nevoie a angajatorului: de la realizarea de 
copii xerox şi până la a face pe şoferul. Nu în ultimul rând, stagiarii trebuie să-şi conştientizeze 
valoarea muncii pe care o depun şi să nu continue la nesfârşit cu programe de internship. Ei pot 
solicita, dacă se consideră apţi, să devină angajaţi cu drepturi depline, în loc să emigreze către un alt 
program internship. Subliniez acest lucru pentru că angajatorilor le convine să aibă interni în loc de 
salariaţi întrucât costurile sunt semnificativ mai mici“, mai explică specialistul în drepturile 
angajaţilor. 
Care sunt punctele slabe ale Legii Internshipului 
Tinerii care vor încheia contracte de stagii de practică vor avea dreptul la o indemnizaţie de minimum 
950 de lei brut (din care se scade impozitul pe venit de 10%, deci vor primi 855 de lei în mână). Asta 
înseamnă jumătate din salariul minim pe economie, alocat pentru opt ore de muncă pe zi, după cum 
prevăd normele din Codul Muncii. Florian Marin subliniază însă că acest cuantum este mult prea mic 
în comparaţie cu numărul de ore petrecute la muncă. „Ar trebui să primească cel puţin 75% din 
salariul minim brut având în vedere că petrec aproape acelaşi interval de timp la muncă (6 ore-n.r.) 
ca un angajat la program normal de 8 ore“, conchide expertul. 
 
JURNALUL NAȚIONAL: 18.000 de elevi la profesională 
 

 



ZIARUL FINANCIAR: Mediul de afaceri o gură de oxigen: peste 18.000 de locuri ocupate în prima 
etapă de admitere în învățământul profesional și dual 
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LIBERTATEA: O profesoară din Bulgaria realizează un manualo în limba română 
 

 


