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ADEVĂRUL: Topul Universităţilor româneşti: ascensiunea instituţiilor cu profil tehnic/ Florinela 
Iosip 
Cea mai bine cotată universitate din ţară pentru anul 2019 este Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
Instituţia este urmată de Universitatea din Bucureşti (care anul trecut a ocupat locul I) şi 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, care se menţine pe locul III. Cel puţin aşa arată un 
clasament internaţional al universităţilor din Estul Europei şi centrul Asiei, care arată şi o ascensiune 
semnificativă a universităţilor cu profil tehnic. 
Surpriza clasamentului naţional - realizat în baza datelor din Topul intitulat „QS EECA (Emerging 
Europe and Central Asia) University Rankings 2019“-  este cu privire la instituţia care ocupă locul IV, 
şi-anume: Universitatea Politehnica din Bucureşti. 
Dacă anul trecut, aceasta ocupa locul VII, pentru anul 2019 instuţia este clasată imediat după podium 
- în locul Universităţii de Vest din Timişoara, care acum coboară pe poziţia a V-a. Aceasta este 
succedată de Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi“ din Iaşi, ocupând locul VI la fel ca anul trecut. 
Pe locul VII în rândul universităţilor româneşti se află Universitatea Politehnica din Timişoara, care 
avansează cu o poziţie faţă de anul trecut. 
Tot cu un loc faţă de anul trecut urcă şi Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Concret, instituţia 
ajuns de pe locul IX în 2018 pe locul VIII în 2019. 
O altă ascensiune de remarcat, în opinia specialiştilor în educaţie, este cea a Universităţii „Ştefan cel 
Mare din Suceava – cu specializări tehnice în proporţie de 40% - care intră în Top 10 al instituţiilor de 
învăţământ superior din România.  
„Modificările din clasament ilustrează anumite schimbări în arhitectura instituţională a universităţilor 
din România. Spre exemplu, creşterea universităţilor cu profil tehnic, şi nu numai, din ţara noastră se 
datorează valului de cadre didactice tinere intrate în ultimii ani, respectiv a maturizării din punct de 
vedere ştiinţific a profesorilor mai vechi. Remarcabil este progresul Universităţii Ştefan cel Mare din 
Suceava, unde s-a simţit amprenta managementului axat pe acest tip de performanţă. De asemenea, 
Universitatea Babeş-Bolyai sau Universitatea din Bucureşti au un potenţial enorm, însă ar trebui 
sprijinite suplimentar de Ministerul Educaţiei Naţionale“, este de părere Marius Deaconu, 
preşedintele Consiliului Tineretului din România. 
De altfel, Mihai Dimian, prorector al Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava spune că instituţia 
unde activează se bazează pe „importul” de profesori şi pe numărul de lucrări citate. „O practică pe 
care încercăm să o dezvoltăm este aducerea de cadre didactice specializate din afară, în ultimul an 
reuşind să angajăm trei experţi, dar şi dezvoltarea mecanismului de raportare a activităţii de 
cercetare - mai ales în privinţa numărului de lucrări citate“, declară pentru „Adevărul“ Mihai Dimian. 
La rândul lor, reprezentanţii studenţilor afirmă: „Faptul că universităţile de filieră tehnică au urcat în 
clasament faţă de anul trecut demonstrează că reputaţia lor în rândul persoanelor chestionate este 
una mai bună, dar şi că interesul pentru cercetare a crescut. De asemenea, internaţionalizarea 
reprezintă un alt punct care a început să câştige teren în rândul comunităţilor academice româneşti, 
care sunt tot mai vizibile prin practicile de atragere şi recrutare de studenţi internaţionali“, subliniază 
preşedintele Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti, Petrişor Ţucă. 
Cum a ajuns Universitatea Babeş-Bolyai pe primul loc 
Preşedintele Academiei Române şi, în acelaşi timp, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan Aurel 
Pop, spune că topurile internaţionale ţin tot mai mult cont de ştiinţele aplicative. 
„Motivul pentru care Politehnica din Bucureşti sau din Timişoara cresc în clasamentele internaţionale 
este că acestea ţin tot mai mult cont de ştiinţele aplicative şi competitive. Universitatea Babeş-Bolyai 



şi-a dezvoltat foarte mult componentele de inginerie şi medicină în ultimii ani, acesta fiind unul 
dintre principalele motive pentru care ne-am menţinut pe primele locuri, iar anul acesta am ajuns 
chiar pe locul I. De asemenea, profesorii noştri sunt obligaţi să raporteze activitatea ştiinţifică la 
fiecare sfârşit de an. Nu în ultimul rând, noi încurajăm coperarea cu cadre didactice şi cercetători din 
afară“, a explicat Ioan Aurel Pop. 
 
Universitatea din Bucureşti, pe locul I la încrederea în rândul angajatorilor 
Totodată, Mirabela Amarandei, purtătoare de cuvânt a Universităţii din Bucureşti punctează că e 
necesar să ne uităm la tabloul mai larg al clasamentului EECA. 
„Observăm că Universitatea din Bucureşti are o evoluţie ascendentă în 2019, îmbunătăţindu-şi 
performanţa în ultimul an cu 2 locuri, aşa cum menţionează şi autorii clasamentului. Universitatea 
noastră se remarcă în mod deosebit în ceea ce priveşte doi indicatori, acela al reputaţiei academice şi 
al reputaţiei angajatorilor. De altfel, dacă ne referim la ultimul dintre aceştia, este de menţionat 
faptul că Universitatea din Bucureşti este singura universitate din România inclusă în QS 
Employability 2019, a doua oară consecutiv când Universitatea obţine acest rezultat. Cu alte cuvinte, 
este apreciată nu doar buna reputaţie a companiilor, a instituţiilor angajatoare ale absolvenţilor 
noştri, dar şi relaţia dintre angajatori şi studenţi, sau parteneriatele cu mediul privat, cu angajatorii“, 
afirmă Mirabela Amarandei 
Care sunt cele mai bune 10 universităţi din ţară 
Cel mai bine cotată instituţie de învăţământ superior din ţară pentru anul 2019 este Universitatea 
„Babeş-Bolyai“ din Cluj Napoca. Pe locul II este clasată Universitatea din Bucureşti, iar pe III se află 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Următoarele instituţii de învăţământ superior sunt: 
Politehnica din Bucureşti (IV), Universitatea de Vest din Timişoara (V), Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi“ din Iaşi (VI),  Universitatea Politehnica din Timişoara (VII), Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca, Academia de Studii Economice din Bucureşti (IX) şi Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava (X). 
Pentru efectuarea topului, s-au avut în vedere mai multe criterii de evaluare. Astfel, reputaţia în 
rândul academicienilor din afară a contat 30%, reputaţia în rândul angajatorilor – 20%, numărul de 
studenţi raportat la profesori - 10%, numărul de lucrări publicate în revistele de specialitate - 10%, 
colaborarea cu experţi din afară - 10%, prezenţa în spaţiul online - 5%, numărul de angajaţi cu 
diplomă de doctorat - 5%, numărul de citări ale publicaţiilor membrilor universităţii - 5% şi 
incluziunea profesorilor şi a studenţilor din străinătate – 5%. 
Alte observaţii: -   Universitatea Babeş-Bolyai are una dintre cele mai semnificative creşteri la 
numărul de profesori din afară (2018 - 9.3 puncte, 2019 - 43.4 puncte) 
-    Universitatea din Bucureşti rămâne cu cel mai are punctaj în privinţa reputaţiei în spaţiul academic 
din străinătate (2018 - 89.3 puncte, 2019 - 85.7 puncte). Universitatea Babeş-Bolyai avea în 2018 - 
83.6 puncte, iar în 2019- 83.1 puncte 
-    Universitatea din Bucureşti are cel mai mare punctaj în topul universităţilor angajabile în 2019 
(76.1). Pe următoarele locuri se situează ASE, Politehnica Bucureşti şi Universitatea Babeş Bolyai 
-    Cele mai citate universităţi din România sunt: Universitatea Babeş-Bolyai (85.8 puncte), 
Universitatea din Suceava (62.9 puncte), Universitatatea de Vest din Timişoara (59.3). Universitatea 
din Suceava a urcat de pe locul VII (unde era anul trecut) pe locul II 
-   Universităţile cu cele mai multe articole publicate în reviste de specialitate sunt: Universitatea 
„Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Politehnica din Bucureşti şi Politehnica din Timişoara 
-   Toate universităţile din clasament au primit punctajul maxim pentru numărul de profesori care au 
doctorat, cu excepţia Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, ASE, Universitatea din Craiova şi 
Universitatea din Bucureşti 
-    Universităţile care stau cel mai bine la prezenţa în spaţiul online sunt: Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza“ din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj Napoca, ASE din Bucureşti şi Universitatea 
din Bucureşti . 
 
 
 



REVISTA 22: Strategiile educaționale ale guvernării: țării cât mai mulți analfabeți/ Raluca 
Alexandrescu 
Ministerul Educației a făcut din nou proba lipsei totale de interes față de ameliorarea calității 
învățământului, într-o ignorare vinovată a vocilor actorilor angajați în sistemul educațional. 
Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat peste noapte tipul de subiecte la evaluarea 
națională și la bacalaureat. Două zile mai târziu, a dat înapoi, nu integral, ci printr-o amânare a 
aplicării sistemului pentru sesiunea din 2020. Fără o consultare prealabilă cu principalii actori 
instituționali și profesionali implicați (Consiliul Național al Elevilor, Federația Părinților, Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“), fără un 
ministru titular al portofoliului și, fapt devenit obișnuință pentru sistemul românesc de învățământ, 
în toiul anului școlar, elevii de clasa a VIII-a și a XII-a aflau că modalitățile de evaluare a cunoștințelor 
lor la sfârșitul ciclurilor se modifică. Nu oricum, ci aplicând un sistem în care 40% din cunoștințe 
urmează a fi verificate în sistem grilă, inclusiv la materii precum româna sau istoria. 
Reacțiile au apărut imediat: de la cele ale organizațiilor și sindicatelor până la ale profesorilor direct 
implicați în pregătirea elevilor pentru examenele vizate de modificări. Concluzia generală care s-a 
desprins în cele două zile cât i-au trebuit ministerului până să decidă amânarea acestei măsuri a fost 
că sistemul grilă va conduce la o promovabilitate artificială, dat fiind gradul extrem de redus de 
dificultate a subiectelor. În plus, introducerea „itemilor obiectivi“, cum se numesc grilele în jargonul 
Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), la materii precum româna sau istoria reduce 
până la dispariție posibilitatea testării și evaluării unor competențe obligatorii la sfârșitul gimnaziului 
și liceului, cum ar fi exprimarea și scrierea corectă din punct de vedere gramatical, capacitatea de a 
citi și de a înțelege în mod activ un text dat și de a-l interpreta. Cu alte cuvinte, textele grilă, mai cu 
seamă la aceste materii, nu mai pot identifica și depuncta, acolo unde este cazul, analfabetismul de 
bază și cel funcțional, în condițiile în care, potrivit testelor PISA și rapoartelor întocmite pe baza 
cifrelor furnizate de MEN, 42% din elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali. 
Știrea i-a luat prin surprindere până și pe oficiali ai CNEE: dacă citim printre rândurile declarațiilor 
oficiale, citate de Edupedu.ro, aflăm că decizia „a fost o părere a conducerii Ministerului Educației, 
CNEE și-a spus punctul de vedere, dar s-a luat această decizie“. Interesantă este și motivația expusă 
de același oficial, care denotă totala lipsă de viziune și concentrarea pe unicul obiectiv al ameliorării 
punctajelor finale: „S-a considerat că, în felul acesta, se va reduce diferența în notele obținute de 
elevi la contestații. Au fost cazuri unde diferența dintre evaluarea de la examen și cea de la 
contestație a fost destul de mare. Introducând acești itemi obiectivi, se mai reduce decalajul de 
punctaj“. 
Primul aspect complet ignorat de minister a fost cel al conformității cu legea: potrivit Legii 
învățământului, modalitățile de examinare aferente anului în curs nu pot fi modificate după 
începerea anului școlar. 
Un al doilea aspect este cel legat de consultarea actorilor implicați în mod direct: elevii și profesorii. 
Reacțiile de surpriză și protest la anunț au arătat lipsa de transparență în procesul de luare a deciziei. 
Evident că au apărut și yes-men-ii. De notat în acest context graba penibilă a Federației Părințilorde a 
aplauda anunțul făcut de minister, deși, conform declarațiilor făcute de chiar reprezentanții acesteia, 
decizia ministerului a fost strict unilaterală. 
Un al treilea aspect menit să întregească tabloul dezolant revelat de colțul de perdea ridicat prin 
această decizie este efectul previzibil al introducerii grilei într-un sistem de învățământ aflat în 
scădere în clasamentele internaționale care măsoară analfabetismul funcțional (vezi testele PISA pe 
2015). Este nevoie de o reformă a bacalaureatului, dar ea trebuie să respecte în primul rând 
principiile de bază ale elaborării oricărei politici publice, anume consultarea largă, transparența și 
predictibilitatea. Ar trebui apoi să definească în mod clar și convingător viziunea, obiectivele 
reformei, așa cum alte țări europene o fac (de exemplu, reforma bacalaureatului în Franța). 
Într-un raport publicat la începutul lui octombrie 2018, Institutul Internațional pentru Democrație și 
Asistență Electorală (International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA) analizează 
starea democrației actuale la nivel global și reface evoluțiile, din perspectiva indicatorilor folosiți, în 
perioada 1975-2017. Pentru perioada 2013-2017, România începe să stea din ce în ce mai prost în 
clasament, ocupând un nedorit loc fruntaș în topul țărilor cu declin accentuat al calității democrației. 
Din cele 12 țări prezente în acest clasament, 3 sunt din Europa (Polonia, Ungaria și România). Unul 



dintre punctele nevralgice este tocmai elaborarea netransparentă și nepredictibilă a politicilor 
publice. 
Ministerul Educației a făcut din nou proba lipsei totale de interes față de ameliorarea calității 
învățământului, într-o ignorare vinovată a vocilor și opiniilor actorilor angajați în sistemul 
educațional. Încadrându-se perfect, de altminteri, în dezastrul general al actualei guvernări PSD-
ALDE. 
 
ADEVĂRUL: Funcţionarii din ministere, blagosloviţi cu creşteri salariale uriaşe de la 1 ianuarie. Cine 
sunt beneficiarii/ Afrodita Cicovschi 
Creşterea diferenţiată a salariului minim pe economie, în funcţie de vechime sau de studii superioare, 
va aduce statului un efort financiar destul de greu de suportat, cu atât mai mult cu cât majorarea 
aplicată anumitor categorii de personal se apropie de 1.000 de lei, în anumite cazuri acest nivel fiind 
cu mult depăşit. 
Concret, ministrul Muncii Olguţa Vasilescu, a informat că salariul minim pe economie ar urma să fie 
crescut de la data de 1 decembrie, iar de la 1 ianuarie să se aplice majorarea diferenţiată a acestuia, 
2.080 lei pentru cei care au mai puţin de 15 ani vechime şi nu au studii superioare, cei cu vechime de 
peste 15 ani şi studii superioare urmând să beneficieze de un venit lunar brut de 2.350 lei începând 
cu 1 ianuarie, după ce va fi modificat Codul Muncii. 
Acest nivel minim de 2.350 lei brut nu se va aplica însă multor categorii de bugetari pentru care 
creşterile salariale sunt uriaşe. 
Astfel, potrivit datelor postate de Vasilescu pe pagina sa de Facebook, de la 1 ianuarie, salariile din 
ministere vor creşte substanţial, ajungând la circa 6.300 lei în cazul unui consilier grad superior 
(creştere cu 650 lei), creşterea aplicată consilierilor debutanţi fiind de 1.652 de lei.  
Un referent va avea o creştere de 1.400 de lei, până la peste 3.700 de lei, iar un referent debutant va 
încasa 3.474 de lei de la 1 ianuarie 2019.  
Ministrul nu exclude concedierile în cadrul Ministerului Muncii. 
Ministerul Apărării 
Şi salariile de bază ale cadrelor armate vor creşte de la 1 ianuarie, un maior urmând să primească 
5.019 lei brut (creştere de 845 lei), în timp ce un căpitan va primi 4.324 lei (creştere de 864 lei). 
Un locotenent va primi 3.445 lei brut (creştere de 868 lei), un sublocotenent va primi 2.958 lei 
(creştere de 836 lei), un plutonier 3.017 lei (creştere de 932 lei), iar un sergent major 2.933 lei 
(creştere de 848 lei). 
Salariul de bază al unui sergent va fi de 2.618 lei (creştere de 533 lei), cel al unui caporal I de 2.437 lei 
(creştere de 352 lei), iar cel al unui soldat de 2.236 lei (creştere de 151 lei).  
Veniturile militarilor se vor numi de la 1 ianuarie salariu de bază, în loc de solda de funcţie, toate 
exemplele date fiind pentru cei care au gradaţia 4. 
Ministerul Afacerilor Interne 
În ce priveşte salariile din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), un sergent major va avea 2.578 lei (493 
lei în plus), un plutonier major va avea 2.858 lei (727 lei în plus), iar un căpitan 4.688 lei (948 lei mai 
mult). 
Venitul lunar al unui locotenent colonel va fi de 4.928 lei, cu 912 lei mai mult decât în decembrie, un 
agent şef adjunct va primi 2.907 lei, cu 704 lei în plus, un agent şef 3.134 lei, 638 lei în plus, un 
subcomisar II – 4.645 lei (creştere de 965 lei), iar un  subcomisar I – 5.063 lei (creştere de 868 lei). 
 Veniturile angajaţilor MAI se vor numi de la 1 ianuarie salariu de bază, în loc de salariu de funcţie, 
toate exemplele date fiind pentru cei care au gradaţia 4. 
Învăţământ 
De la 1 ianuarie, salariile din învăţământ pot ajunge la 9.289 lei, în cazul profesorilor universitari 
creşterea aplicată fiind de 693 lei. 
Aceleaşi date arată că un profesor cu 25 de ani vechime va avea o creştere de 327 de lei şi va ajunge 
la 5.376. Profesorii cu studii superioare de lungă durată vor avea o creştere de 343 de lei şi vor 
ajunge la 4.477, iar profesorii debutanţi vor avea o creştere de peste 1.400 de lei.  
În ceea ce priveşte asistenţii universitari, aceştia vor beneficia de o creştere de 141 de lei, până la 
peste 3.700 de lei. Potrivit ministrului, „multe dintre aceste salarii vor continua să crească până în 
2022”. Salariile medicilor şi asistentelor medicale nu vor mai creşte de la 1 ianuarie, pentru că au 



urcat direct pe grila din 2022, a spus ministrul Muncii, precizând că se vor înregistra creşteri ale 
veniturilor celorlalte categorii din Sănătate. Mediul privat va fi consultat în curând, prin intermediul 
unui chestionar postat pe site-ul Ministerului pentru IMM-uri. 
  
CLICK: «Salariile bugetarilor cresc, dar vor fi şi concedieri»/ Carmen Ștefan  
Nu va curge numai lapte şi miere! E avertismentul ministrului muncii, Lia Olguţa Vasilescu, referitor la 
majorările salariale ce urmează. Până la urmă guvernul a decis ca, de la 1 decembrie, salariul minim 
brut pe economie să crească la 2.080 de lei, iar de la 1 ianuarie să se aplice şi legea salarizării. Dar, 
atenţie! Creşterile salariale vor aduce şi disponibilizări în sistemul bugetar. 
Salariul minim pe economie va fi, de la 1 decembrie 2018, de 2.080 de lei brut, adică 1.263 de lei în 
mână. Iniţial Guvernul a vrut să facă această majorare de la 1 noiembrie, dar patronatele s-au 
împotrivit. “Noi am avut în plan ca să o facem din luna noiembrie. Sindicatele ne-au reproşat că nu 
am făcut salariul minim diferenţiat, aşa cum scrie în programul de guvernare, şi i-am asigurat că până 
la sfârşitul anului acest lucru se va întâmpla. De asemenea, noi ieşisem în dezbatere publică cu un 
salariu minim pe economie de 2.050 de lei. Iarăşi ni s-a atras atenţia că trebuie să fie de 2.080 (de lei 
- n. r.) ca să fie o creştere de 100 lei pe net, cât e prevăzut în programul de guvernare, ceea ce este 
într-adevăr corect. De la 1 ianuarie intră Legea salarizării, iar de la 1 decembrie intră salariul minim 
pe economie”, a explicat Vasilescu.  
Ministrul a mai specificat că de la 1 ianuarie salariul minim pe economie se va calcula diferenţiat în 
funcţie de studii, iar săptămâna viitoare sau la următoarea şedinţă de Guvern va intra o ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea Codului Muncii. Astfel, salariul minim pe economie va fi de 2.080 de lei, 
dar cei cu studii superioare sau cu vechime de 15 ani vor avea salariul minim 2.350 de lei. 
Apoi, tot de la 1 ianuarie va intra în vigoare şi legea salarizării unitare, prin care, până în 2022, 
salariile bugetarilor vor creşte, în fiecare an, cu 25% din diferenţa dintre salariul pe care urmează să îl 
aibă în 2022 şi cel din prezent. „În fiecare an, începând din 2019 până în 2022, se creşte la bugetari cu 
25% din diferenţă la salariu. Atenţie, ce înseamnă această diferenţă, pentru că au fost multe confuzii 
în ultima perioadă, s-a spus că se creşte cu 25% pe brut, de la 1 ianuarie. Nu, este 25% din diferenţă. 
De exemplu, eu am acum un salariu, să zicem, de 2.000 de lei şi în grilă, în lege, este scrisă o cifră de 
6.000 de lei care ar trebui să fie salariul meu în 2022. Asta înseamnă că diferenţa între ceea ce am 
acum în plată şi ceea ce urmează să primesc în 2022, când este intrarea efectivă a legii în vigoare, 
este de 4.000 de lei. 25% din această diferenţă înseamnă 1.000 de lei creştere în fiecare an”, explică 
ministrul muncii. 
Ea a adăugat că educaţia şi sănătatea au fost tratate ca domenii prioritare. „Medicii şi asistentele au 
urcat direct pe grila din 2022, deci ei de la 1 ianuarie nu vor mai avea nici un fel de creştere, în 
schimb ceilalţi din sectorul sanitar vor avea, biologi, chimişti, farmacişti, iar educaţia a avut o creştere 
de 25% anul acesta, deci 25% raportat la salariul de anul trecut. Lor le-a rămas destul de puţin de 
recuperat”, a mai afirmat Vasilescu. 
Salariile profesorilor vor creşte astfel: profesor cu 25 de ani vechime va avea o creştere de 327 de lei 
şi va ajunge la 5.376, profesorii cu studii superioare de lungă durată vor avea o creştere de 343 de lei 
şi vor ajunge la 4.477, iar profesorii debutanţi vor avea o creştere de peste 1.400 de lei. Profesorii 
universitari vor avea un plus de 693 de lei şi vor câştiga 9.289 de lei. În ceea ce priveşte asistenţii 
universitari, aceştia vor beneficia de o creştere de 141 de lei, până la peste 3.700 de lei.  
În ministere, salariile vor creşte astfel, potrivit graficelor prezentate de ministru: consilier grad 
superior, creştere de 650 de lei până la peste 6.300 de lei, consilieri debutanţi, creşterile vor fi de 
1.652 de lei. Un referent va avea o creştere de 1.400 de lei, până la peste 3.700 de lei, iar un referent 
debutant va încasa 3.474 de lei de la 1 ianuarie. 
Dar, data de 1 ianuarie poate aduce şi o serie de concedieri din rândul angajaţilor ministerelor, în 
special cel al Muncii, a spus ministrul Olguţa Vasilescu. “Am început o reorganizare, dispar jumătate 
din funcţiile de conducere judeţene (...) O mare parte din personalul de care nu mai avem nevoie va 
fi mutat la casa de pensii”, a declarat ministrul în emisiunea tv.  
«O creştere a salariilor nu se poate face din pix» 
Dragoş Anastasiu, om de afaceri în domeniul transporturilor şi turismului 



“O creştere a salariilor nu se poate face din pix şi fără studii de impact. Dacă e făcută forţat şi fără 
corelare cu productivitatea, riscă să devină un bumerang”, explică pentru HotNews Dragoş Anastasiu, 
om de afaceri şi preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane. 
 
Iată care sunt hibele creşterilor salariale în opinia omului de afaceri: 
Salariile în zona bugetară au ajuns să fie în medie cu 30% mai mari decât în economia privată. Acest 
lucru este unic în Europa. Mai mult, este nevoie urgentă de reducerea aparatului administrativ 
central şi local. 
Legarea salariului minim de diplome este inacceptabilă. Salariul trebuie să aibă de-a face cu 
activitatea propriu-zisă, cu productivitatea. Dacă un inginer doreşte să fie angajat pe post de 
muncitor necalificat nu poate primi un salariu mai mare decât un muncitor care face acelaşi lucru. 
Mărirea salariului minim fără a se ţine seamă de industrie şi zonă e contraproductivă. Nu poţi pune în 
aceeaşi oală industria IT cu agricultura,  cum nu poţi trata la fel ce se întâmplă în Bucureşti cu ce se 
întâmplă, de exemplu, în Vaslui.  
Stabilirea unui salariu minim pe oră (aşa cum este în Germania) ar putea fi o soluţie mai bună. 
Creşterea costurilor cu forţa de muncă se va reflecta în preţuri. Pentru unii se va reflecta în creşterea 
muncii la negru şi prin urmare cei care sunt corecţi nu au altă şansă decât să se eficientizeze. Se 
ajunge astfel, ori la creşteri de preţuri, ori la scăderea locurilor de muncă. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Simona Halep va fi Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” 
Simona Halep va primi la Timișoara titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum”, din 
partea Universității de Vest.  
Anunțul a fost făcut luni, de conducerea instituției de învățământ superior din Timișoara. Acesta va fi 
primul titlu DHC al tenismenei, în cariera sa. 
”În demersul său de recunoaștere a valorilor României, UVT va acorda, în 23 noiembrie, titlul de 
Doctor Honoris Causa sportivei numărul 1 mondial în tenis, o adevărată personalitate și un 
ambasador de prim rang al României în lume: Simona Halep. Titlul de Doctor Honoris Causa este unul 
onorific, acordat personalităților, celor care s-au distins în anumite domenii, prin activitatea lor 
profesională și socială”, transmit oficialii UVT. Dintre personalitățile distinse până acum de către UVT 
cu acest titlu menționăm pe bine-cunoscuții actori Florin Piersic, Maia Morgenstern și Marcel Iureș 
sau primul și singurul cosmonaut român, Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, în 2019 vor fi distinși 
și alți români de excepție. 
 
ȘCOALA9: Lăsați copiii să citească ce vor/ Roxana Stan 
Ca să scrii pentru copii, observă-i. Ca să-i faci curioși, du cărțile acolo unde sunt ei. Ca să citească de 
plăcere, lasă-i să-și aleagă lecturile. Laura Câlțea, redactor-șef al editurii pentru copii Nemi, vorbește 
despre literatura adresată celui mai exigent public. 
Laura Câlțea este absolventă a Literelor bucureștene și doctor în filologie la CESI (Centrul de 
Excelență în Studiul Imaginii). Timp de trei ani a predat limba și literatura română în mai multe licee 
din București, iar următorii cinci i-a petrecut în domeniul editorial. Din 2014, de când și-a luat un an 
liber în care să se ocupe numai de blog, scrie pe Blogul unei cititoare de cursă lungă și, datorită lui, în 
septembrie 2015 i s-a oferit propunerea de a se alătura editurii Nemira, ca redactor-șef la Nemi. Pe 
lângă activitatea de redactor-șef, Laura Câlțea coordonează lunar câteva cluburi de lectură și ține 
seminarii de Istoria culturii și a mentalităților la Facultatea de Litere a Universității din București. 
Școala9: Cărți pentru copii. Care sunt primele cuvinte sau expresii pe care le asociezi acestei 
sintagme? 
Laura Câlțea: Am ajuns editor de carte de copii dintr-o întâmplare. Și am acceptat provocarea pentru 
că este unul dintre cele mai dificile genuri de carte pe care le poți face ca editor. Așa că atunci când 
mă gândesc la carte de copii, mă gândesc invariabil la cărți ilustrate, la cărți foarte frumoase, 
deoarece copiii sunt un segment de public foarte pretențios și trebuie să-i „păcălești” mai mult decât 
pe ceilalți. Dacă la adulți e suficientă o copertă frumoasă, la copii, trebuie să fie totul frumos: de la 
hârtie la copertă, de la poveste la imagini. Tot. 
Ș9: În ultima vreme, ilustrațiile par să cucerească terenul literaturii. De unde vine această nevoie? 



L.C: În ceea ce privește piața de carte românească, această tendință este motivată de o lipsă. Foarte 
mulți oameni care acum sunt maturi în copilărie nu au avut cărți frumoase. Chiar dacă se făceau cărți 
cu ilustrații, acestea erau mai minimaliste. A existat și o epocă a cărților cu poze, din ce în ce mai 
frumoase, din ce în ce mai veridice, din ce în ce mai frumos aranjate, dar ilustrațiile oferă și o 
perspectivă personală. Nu mai ai doar captura de imagini, ai și viziunea celui care face ilustrația. Cu 
toții ne-am dorit sau ne-am dori, poate, să pictăm frumos. Ilustrația adaugă un plus de valoare, un 
plus de individualitate. 
Ș9: Cu toții am cotrobăit, cel puțin o dată, în copilărie, prin biblioteci, răsfoind cărți pe care părinții 
sau alți adulți ni le luau din mână, pentru că „nu eram suficient de mari”. Ce cărți din lumea adulților 
ar putea fi citite, totuși, de către copii?  
L.C: Depinde de copii. De asta este întotdeauna o provocare foarte mare să pui pe coperta a IV-a a 
unei cărți vârsta recomandată. Depinde de backgroundul copilului, de cât a citit, de cât de mult s-au 
ocupat părinții de educația lui, de câtă deschidere are copilul respectiv. Mi s-ar părea mai degrabă 
invers, că sunt foarte multe cărți de copii care ar trebui citite acum de adulți, pentru că adulții tind să 
se ia prea mult în serios. Micul Prinț, spre exemplu, e o carte de copii, dar o putem citi la orice vârstă 
și mesajul ei simplu și ilustrațiile ei sunt emoționante oricând. Și atunci unde o poziționezi – la carte 
de copii sau de adulți? Cred că genul acesta de împărțire arbitrară, pe genuri, pe categorii, pe limitări, 
face rău cărților. Sunt autori români care nu vor să (mai) scrie literatură pentru copii pentru a nu fi 
„etichetați” drept autori de cărți pentru copii, considerând că asta i-ar „da înapoi”, deși acest 
segment de literatură este unul dintre cele mai grele de abordat. Problema este la adulți, care își 
impun niște limite și nu mai vor să încerce orice. 
Părinții, profesorii, bunicii, toți adulții serioși care spun că astăzi copiii nu mai citesc ar trebui să intre 
măcar puțin în interiorul cărților de copii de acum și, pornind de aici, să-și dea seama de faptul că s-
au schimbat vremurile, mentalitățile, gusturile de lectură. 
Trebuie să înțeleagă că astăzi copiii nu mai sunt atrași de Cireșarii sau de La Medeleni și că este foarte 
bine dacă citesc Harry Potter sau Jurnalul unui puști. Ideea este ca copiii să înceapă de undeva și să 
nu fie descurajați de adulții care le spun că „astea nu sunt cărți” sau „ar trebui să citești ce citeam 
eu”. De aceea, aș milita ca adulții să se mai deschidă puțin. Copiii citesc, dacă îi faci curioși. Ne 
plângem că ei nu citesc, dar totul constă în a-i face curioși. 
Ș9: Și pentru că ai menționat Cireșarii lui Constantin Chiriță, cum „au crescut” cărțile copilăriei 
noastre? Singur pe lume, David Copperfield, Cireșarii? Mai sunt ele interesante pentru copii? 
L.C: În mod sigur există și acum copii care le consideră interesante, doar că nu mai constituie 
fenomene de masă. Schimbarea de sensibilitate și de mentalitate au făcut ca volume precum Harry 
Potter sau Sub aceeași stea să devină fenomene de masă. Tocmai de aceea, spun că adulții ar trebui 
să meargă către universul mental al copiilor, să vadă ce-i interesează și, mai ales, să înțeleagă de ce. 
De ce Sub aceeași stea, care este o carte extraordinar de tristă, a avut succesul pe care l-a avut? Unul 
dintre răspunsuri este acela că se consideră că astăzi nu trebuie să vorbești cu copiii despre boală și 
despre moarte. Faptul că ei au citit cartea în masă arată, însă, câtă nevoie au de astfel de discuții. 
Adulții ar trebui să învețe multe din literatura pentru copii. Singur pe lume și David Copperfield 
vorbesc despre realități care nu mai spun mare lucru copilului de astăzi, care nu mai corespund 
universului său imaginar. 
Nu-l poți acuza pe copil că nu-i place o carte care a însemnat foarte mult pentru tine, părintele, când 
erai mic. Lectura este plăcere și asta ar trebui să fie, iar copiii ar trebui lăsați să citească ce vor. 
Ș9: Părinții ar trebui, deci, încurajați să le propună copiilor cărți care abordează subiecte dificile, 
precum moartea, depresia, anxietatea? 
L.C: Cred că părinții ar trebui să lase mai multă libertate de alegere copiilor. E un trend foarte 
accentuat în parentingul modern care urmărește controlarea din ce în ce mai strictă a ceea ce are sau 
nu voie copilul, ceea ce nu știu dacă este sănătos nici pentru copii, nici pentru părinți. Eu am avut 
libertatea de a alege ce vreau să citesc, nu mi s-a impus niciodată și faptul acesta a fost hotărâtor, 
pentru că dacă mi se impunea să citesc poate aș fi tratat lectura ca pe o obligație și nu mi-ar fi făcut 
plăcere. Nu spun că trebuie să li se acorde libertate deplină, dar cred că părinții ar trebui să meargă 
către ceea ce le arată copiii și să înțeleagă de ce copiii lor au nevoie de așa ceva. 
Ș9: Care este rolul lecturilor obligatorii pe care profesorii le prezintă elevilor la început de vacanță 
sau de an școlar? Se mai pliază acestea pe nevoile elevilor? 



L.C: Întotdeauna a existat literatură de bibliografie, de școală, și asta nu a împiedicat pe nimeni să 
descopere literatura. Literatura nu este o chestie de masă, este un lucru la care trebuie să ajungi cu 
plăcere. 
Așa cum nu tuturor ne place fotbalul, nu tuturor ne plac jocurile pe calculator, nici literatura nu 
trebuie să placă tuturor. 
Mi se pare absolut normal ca unui om să nu-i placă să citească. Asta nu înseamnă că nu este un om 
inteligent sau că nu poate fi genial într-un alt domeniu. Da, mă simt mult mai confortabil într-o 
discuție cu un cititor, dar când am în față un om care nu citește asta nu mă determină să îl consider 
din start prost. Înțeleg, mai degrabă, că există ceva în spatele lui care nu l-a încurajat să citească. 
Evident, este un mare câștig personal când reușești să convingi un astfel de om să citească. Dar asta 
nu o vei face niciodată spunându-i „băi, ce prost ești că nu citești!”. Din contră, îi povestești ce ai citit 
tu și ce ți s-a părut interesant, legi ce ai citit de interesele lui. Așa cum el îți vorbește despre ultimul 
model de mașină sau despre ultimul model de telefon care îl pasionează, poți să-i spui că ultima 
chestie care ți-a plăcut ai găsit-o într-o carte. Transformi totul într-o poveste personală. 
Revenind la întrebare, cred că e important să existe și literatură obligatorie, ținând cont de faptul că 
poți găsi și texte valoroase în ea. În același timp, în orice materie pe care o ai la școală, ai lucruri care-
ți plac și lucruri care nu-ți plac, ai materii atractive și materii care-ți displac. S-ar putea să-ți placă 
biologia, dar să nu-ți placă genetica, să n-o înțelegi. Asta nu te face în niciun fel mai prost. Faptul că 
nu citești s-a transformat într-un snobism din partea multor cititori, care se cred mai deștepți decât 
necititorii, fără să ia în considerare că poți să citești fără să înțelegi. Poți să citești mii de cărți și să nu 
reprezinte niciun câștig pentru tine sau poți să citești câteva cărți care pentru tine să fie 
fundamentale. Sau poți să fii, pur și simplu, un om căruia îi place să observe lumea. Și atunci să înveți 
din asta. În loc să stai cu nasul în cărți, stai cu ochii în zare, privind la oamenii care trec, văzându-i 
cum se comportă, urmărindu-i etc. Pe parcursul vieții nu înveți numai din cărți, înveți din tot ce se 
întâmplă în jurul tău, din tot ceea ce faci. 
Ș9: Copii sunt receptivi la evenimente precum întâlnirile cu scriitori, cluburile de lectură etc.? 
L.C: Oamenii au fost mereu curioși să afle cine sunt scriitorii, să discute cu alți cititori, să vorbească 
despre părerile lor. Fenomenul cluburilor de lectură, care a luat amploare în ultima perioadă, 
propune o experiență extrem de importantă, pentru că te determină să împărtășești idei, să te 
deschizi și ăsta este adevăratul rol al literaturii. Cluburile de lectură te învață că felul în care tu vezi și 
înțelegi o carte nu este singurul, că sunt oameni care gândesc altfel și că pot exista mai multe feluri 
de „dreptate”. Iar pentru elevi asta este de-a dreptul important. Există această glumă: majoritatea 
elevilor cred că toți scriitorii din manuale sunt morți. Este un șoc pentru unii dintre ei să realizeze că 
scriitorii sunt vii și trăiesc printre noi. La Nemi facem de fiecare dată turneu de lansare pentru autorii 
români, nu numai în librării, pentru că copiii nu sunt genul de cititori pe care să-i aduci doar în librării. 
Din contră, trebuie să-i aduci în alte contexte, în care ei să se simtă bine. Pentru ei, cartea este un 
obiect situat undeva sus. În momentul în care cobori obiectul ăsta și-l aduci în lumea lor, ei se simt 
mai apropiați de el. Dacă la lansările de carte pentru adulți sunt trei-patru oameni care vorbesc și alții 
care stau și ascultă, în cazul copiilor e foarte plictisitor să faci asta. Trebuie să interacționezi, să-i 
aduci pe ei la tine și atunci este o adevărată provocare pentru scriitori. 
Copiii sunt unul dintre cele mai exigente publicuri. Dacă ei se plictisesc, nu sunt politicoși, nu-și 
ascund căscatul. Este foarte dificil pentru un scriitor să facă față unui asemenea public. 
Orice se află în jur și îi poate aduce mai aproape de carte mi se pare binevenit. Poate să fie vorba de 
o lansare într-un loc de joacă, unde să vină un magician. Du-te acolo unde sunt ei și o să vină și ei 
acolo unde ești tu. Dacă te duci cu cartea la locul de joacă și o transformi într-o chestie pe gustul lor, 
s-ar putea ca data viitoare să ceară ei singuri.  
Ș9: Se scrie în România literatură pentru copii? Care sunt tendințele actuale?  
L.C: Se scrie din ce în ce mai mult, deoarece cartea de copii este una dintre cele mai bune piețe în 
momentul ăsta. Se vinde mult mai mult decât cartea pentru adulți, nu numai la noi, ci pe plan 
internațional. Motiv pentru care atât editurile cât și autorii au văzut o oportunitate. Autori care 
scriau pentru adulți au început să scrie și pentru copii, dar există și autori care scriu numai pentru 
copii și care s-au specializat în acest sens. Așa cum am mai zis, este una dintre cele mai dificile forme 
de literatură, pentru că nu este la fel să scrii pentru copii ca pentru adulți. În 99% dintre cazuri, refuz 
manuscrise din cauză că nu sunt adaptate publicului. Dacă folosești foarte multe diminutive într-un 



text sau dacă protagonistul tău are 9 ani, nu înseamnă că ai o carte pentru copii. De exemplu, Ochi de 
pisică, a lui Margaret Atwood, care pornește de când personajul avea câțiva ani și se plimba cu 
părinții ei prin Canada, și Împăratul muștelor, de William Golding – cărțile astea au ca protagoniști 
copii, dar asta nu le face cărți pentru copii. Sunt alte lucruri care transformă scriitura într-una pentru 
copil. Trebuie să te gândești la el, la ce-l interesează, la universul lui mental, la felul în care i te 
adresezi. Dacă pui diminutive, nu înseamnă că, gata, copilul o să simtă că este o carte pentru el. 
Se scrie din ce în ce mai mult și mi se pare îmbucurător, doar că scrisul este meserie și, ca să scrii, în 
primul rând trebuie să citești. Am primit odată manuscrisul unei cărți pe care autorul o considera un 
Harry Potter românesc. Am citit un volum și mi-am dat seama că omul ăla n-a citit Harry Potter. 
Trebuie să citești multă literatură pentru copii. Trebuie să interacționezi cu ei, să îi privești, după 
aceea începi să scrii. 
Există scriitori absolut geniali, cum sunt Florin Bican sau Sînziana Popescu, a cărei serie, Andilandi, va 
fi acum republicată și revizuită la Nemi. Și-a adaptat atât de bine discursul și se vede că își cunoaște 
publicul. Ea nu ține să scrie doar o carte pentru copii, ține cont de copii. Atenția la publicul tău este 
cea care îți transformă cartea în ceea ce trebuie. Și există o mulțime de alți autori care au început să 
scrie în ultima vreme pentru copii, indiferent dacă au sau nu talent. 
Ș9: La Nemi sunt preponderente operele scriitorilor români sau traducerile? 
L.C: Am început cu traduceri, vreo doi ani de zile, cred, și, după ce am pus bazele editurii, am început 
să lucrez cu autori români. În continuare, traducerile sunt preponderente, însă seriile cu autori 
români au fost mai intens promovate, pentru că cititorii sunt interesați de scriitorii români. De 
exemplu, ultima carte publicată la Nemi, la care lucrez de doi ani de zile, aparține unui autor român, 
Adrian Șonka, Ghidul micului astronom prin Univers sau Astronomie pentru copii și restul lumii. I-am 
pus subtitlul ăsta deoarece, apropo de limitări, nu cred că este o carte doar pentru copii. Prin felul în 
care scrie și se adresează, poate fi citită la fel de bine și de către adulți. Pentru că vorbește foarte 
amuzant și documentat, fără diminutive, iar la lansările lui vin mai mulți copii decât e loc în librărie. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Începe reevaluarea Şcolilor Doctorale 
 

 



JURNALUL NAȚIONAL: Ministerul Educaţiei, neinteresat de plagiat 
 

 
 
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Bursele elevilor, erodate de inflaţie 
 

 
 
 
 
 
 
 



EVENIMENTUL ZILEI: Începe cel mai mare târg de cariere din domeniul ingineriei 
 

 
 
GAZETA SPORTURILOR: Ambasadorul Simona 
 

 


