
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro, fsiispiruharet@fsiispiruharet.ro, office@fen.ro 

 

 
 

REVISTA PRESEI 
27 iunie 2019 

 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Anunț tranșant al ministrului Educației/Cristian Tănase  
Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a comentat pentru EVZ rezultatele Evaluării Naționale, 
sublinind faptul că de la anul speră ca elevii cu note sub 5 la acest examen să intre direct la școlile 
profesionale. 
 „Categoric este mult loc de amelioare, modul cum trebuie să ne centrăm în funcție de disciplină. De 
asemenea, este important de menționat faptul că anul acesta au susținut mai mulți elevi Evaluarea 
Națională, iar numărul notelor de 5 a fost mai mic decât anul trecut. Într-adevăr, vorbim de 
rezultatele parțiale, cele finale vor fi afișate pe 29 iunie. Sunt cinci județe care au mai mult de 80 
puncte procentuale de promovabilitate. Sper să reușim să cuprindem într-o lege faptul că elevii cu 
note sub 5 de la Evaluarea Națională să meargă la școlile profesionale. Bineînțeles, acest lucru va fi 
disponibil și pentru ceilalți copii care își doresc o meserie”, se arată în declarația ministrul Educației. 
 
 
 
 
ADEVĂRUL: Cine se bate pe funcțiile de conducere din PSD 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA LIBERĂ: Cine sunt candidații pentru șefia PSD 
 

 
 
 
EDUPEDU.RO: Mircea Miclea, către Minister, după rata de eșec de la Evaluarea Națională: Arătați-
ne planurile individualizate de învățare, aplicați-le în after school și evaluați profesorii după ce au 
făcut cu copiii/ Raluca Pantazi 
Aproape 40% dintre elevii înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului au luat medii sub 5 sau au lipsit 
de la Evaluarea Națională 2019. “Rata aceasta de eșec este enormă. Este un eșec al învățământului 
gimnazial și eșecul acesta se explică prin ignorarea evaluărilor la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a”, a 
declarat Mircea Miclea, pentru Edupedu.ro. Fostul ministru al Educației a amintit că prima evaluare 
aplicată național la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, în 2014, a avut următorul rezultat: între 70-75% 
dintre copii au răspuns întrebărilor cu dificultate medie, care verificau ce ar trebui să știe elevii 
conform programei școlare. 
Patru ani mai târziu, rezultatele pe care le anunță Ministerul la Evaluarea Națională – prin raportarea 
elevilor cu note peste 5 la numărul de elevi prezenți la examen – este 73,12% medii peste 5. 
Rep: Ce trebuie să facă Ministerul Educației ca să reducă rata de eșec de la Evaluarea Națională? 
Mircea Miclea: Să reia rezultatele pentru fiecare elev de la evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a și 
să ceară școlilor, pentru fiecare elev cu probleme de învățare, un plan individualizat de studiu. Iar 
punerea în practică a acestui plan remedial se poate face în after school, cu condiția să se respecte 
legea care spune că programa școlară acoperă 75% din orele de predare, lăsând la dispoziția 
profesorului 25% din timpul alocat materiei respective (Articolul 66 din Legea educației). Deci în 
restul de 25% din timp tu, ca profesor, aveai posibilitatea să te adaptezi la elevii pe care îi ai. 
Paragraful nu l-au scos din lege, deci să-l aplice. 
Programa trebuie recalibrată astfel încât, dacă ai 100 de ore de matematică în clasa a IV-a, să pui în 
programă subiecte care să fie predabile în 75 de ore și atunci ai 25 de ore să faci ce crezi. Dacă ai 
elevi slabi repeți, dacă ai elevi buni le dai în plus exerciții din culegeri. Asta e de făcut. 
Deci luate rezultatele, făcut plan remedial individualizat de învățare pentru fiecare elev. 
Orele de after school să fie realizate de profesori în baza acelor ore care apar în norma didactică. 
Ministerul să le spună: puneți în practică planul individualizat. 
Iar evaluarea cadrelor didactice trebuie făcută în primul rând pe ce au făcut cu copiii, nu pe hârtii, nu 
pe participări la concursuri. 
Deci, concluzionez ce este de făcut: 
1. Arătați-ne planurile individualizate! 
2. Arătați-ne ce ați făcut cu elevii, până la finalul anului! 
3. Vedem efectele după 2 ani, la următoarea evaluare la clasele a IV-a și a VI-a. 
Atunci totul e logic și devine remediabil din timp. 
Rep: Ce înseamnă faptul că 39,11% dintre elevii care s-au înscris în clasa a VIII-a la începutul anului fie 
au lipsit, fie nu au întrat în examen, fie nu au luat peste media 5 la Evaluarea Națională 2019? 
Mircea Miclea: Rata aceasta de eșec este enormă. Este un eșec al învățământului gimnazial și eșecul 
acesta se explică prin ignorarea evaluărilor la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Evaluările acelea formative 



aveau funcția de a identifica copiii cu probleme, de a-ți da un reper național la care să îi raportezi și 
pentru care să pui la punct planuri remediale din clasă în clasă, apoi să intervii cu consiliere în carieră, 
astfel încât copiii să meargă pe traseele pentru care sunt pregătiți. Rezultatele lor au fost băgate sub 
preș si de către Ministerul Educației, și de către școli, care în loc să le folosească pentru a face 
remediere timpurie a deficitelor le-au ignorat și efectul se vede acum, la final. Dacă ne uităm la 
rezultatele acestor copiii în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, vedem că aceste situații erau cunoscute. 
Ministerul Educației ascunde rezultatele sub statistici netransparente, iar școlile și profesorii le spun 
tuturor că evaluările nu au nicio valoare, când funcția lor era de a diagnostica din timp deficitele. În 
clasa a VIII-a, când le constatăm, ce facem? Principala cauză este faptul că nu s-au folosit rezultatele 
de la Evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, care ar fi putut permite o intervenție timpurie. Din 
clasa a II-a știai că el nu știe să scrie, sa citească. În mod firesc trebuia să faci ceva cu acel copil. 
De ce nu au corectat? Fiecare școală avea toate datele pentru fiecare elev să facă corecția. 
Este aici complicitatea tuturor: statistica anunțată de Minister după evaluările la clasa a II-a, a IV-a, a 
VI-a este greu descifrabilă, profesorii ascund ce descoperă în rezultate și părinții se declară 
nemulțumiți. Este o complicitate, nimeni nu a făcut ceea ce putea face pentru ca rezultatele să fie cu 
totul altele. 
Rep: Acum 4 ani, la evaluările elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, spuneați că “la teste de 
dificultate medie (= ceea ce ar trebui să știe elevii, conform programei școlare), răspund corect doar 
70-75% dintre copii”. 4 ani mai târziu, rezultatele oficiale anunțate la Evaluarea Națională sunt 
73,12% de medii peste 5, făcând abstracție de copiii care nici nu au mai intrat în examen. Asistăm la 
un fel de “crimă cu premeditare” când vedem același procent de succes dintr-a II-a până în a VIII-a? 
Mircea Miclea: Acum 4 ani se putea vedea clar o tendință: se accentua diferența dintre rural și urban. 
Spuneam atunci că școala își ratează chiar funcția de egalizare a șanselor de reușită. Școala, în loc să 
ajute la reducerea inegalităților, le perpetuează. Deci Ministerul Educației știa de 4 ani realitatea, 
trebuia doar folosite datele. De asta au fost folosite Evaluările, nu ca să facem clasificări, ci ca să 
intervenim cât mai timpuriu. Dar școlile și Ministerul Educației nu au făcut nimic. 
Rep: În plin examen la clasa a VIII-a, Ecaterina Andronescu a anunțat că „s-a asigurat” că subiectele 
„nu au un grad de dificultate foarte mare” și că așteaptă ca „rezultatele măcar să-i mulțumească pe 
ei  și pe părinții lor” (n.r. pe elevi). Este firesc ca ministrul să se asigure la specialiștii Centrului 
Național de Evaluare și Examinare că subiectele de examen nu sunt grele? 
Mircea Miclea: Subiectele nu trebuie să fie nici grele și nici ușoare, ci făcute de specialiști, nu de 
ministru. Ministrul le aprobă. E foarte simplu să te uiți – că deja avem o istorie de Evaluare Națională 
de mulți ani – să vezi pentru ce tip de subiect ai o distribuție gaussiană. Acela este tipul de întrebări 
pe care trebuie să le ai în examen. 
Așa spune docimologia, știința care se ocupă cu examenele și notarea copiilor: dacă vrei să dai un 
examen corect, nu trebuie să dai nici subiecte foarte grele – pentru că nimeni nu trece și apare la 
final că sunt toți slabi, deși sunt buni, dar ai dat tu subiecte care creează aparența asta, dar nici foarte 
ușoare – pentru că aparența este apoi că toți sunt foarte deștepți. Trebuie să dai itemi a căror 
rezolvare are distribuții gaussiene: unii le fac, majoritatea fac pe jumătate și unii nu le fac. Alea sunt 
subiectele bune. Dacă tu le spui celor de la CNEE: dați itemi cu valoare discriminativă, ajunge. 
Despre Mircea Miclea 
Mircea Miclea este fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, a fost ministru al Educației în 
perioada decembrie 2004 – noiembrie 2005, președinte al comisiei prezidențiale – în mandatul lui 
Traian Băsescu – care a realizat Raportul pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile 
educaţiei şi cercetării, – o diagnoză a întregului sistem de învățământ din România. 
Comisia prezidențială pe educație condusă de Mircea Miclea a creat, pornind de la diagnoza 
sistemului de educație și cercetare, Pactul național pe educație, care în 2008 a fost semnat de toate 
partidele politice. 
Pasul al treilea al comisiei a fost transformarea Raportului prezidențial în Legea educației nr. 1/2011 
adoptată în mandatul lui Daniel Funeriu. Legea este și acum în vigoare, deși modificată major de 
guvernele PSD. Mircea Miclea este cel care a introdus în Legea educației evaluările de la clasele a II-a, 
a IV-a și a VI-a. 
 



ROMÂNIA LIBERĂ: FER acuză Guvernul că lasă zeci de mii de elevi fără transport/Cristian Hagi 
Federația Elevilor din România condamnă adoptarea proiectului de Ordonanță de Urgență de către 
Guvernul Dăncilă și privarea elevilor de dreptul lor la transport redus și decontarea navetei.  
Guvernul României a adoptat, pe 25 iunie, o ordonanță de urgență prin care a eliminat transportul în 
trafic județean din sfera serviciilor publice, făcând să dispară obligațiile (de serviciu public) 
transportatorilor de a acorda reduceri elevilor și de a acorda abonamente cu tarife preferențiale 
pentru elevi, în vederea decontării navetei.  
Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului a fost publicat în data de 2 aprilie pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, el vizând satisfacerea cerințelor 
președinților consiliilor județene și ale transportatorilor, așa cum se arată și în preambulul lui. Ca 
urmare a demersurilor pe care Asociația Elevilor din Constanța le-a întreprins, în vederea 
determinării Consiliului Județean Constanța să acorde reduceri pentru elevi, președintele autorității a 
sesizat problema mai departe, iar Uniunea Națională a Consiliilor Județene, în frunte cu președintele 
organizației, Marian Oprișan, au făcut presiuni în rândul Guvernului pentru ca autoritățile județene să 
fie scutite de aceste costuri.  
În aceeași ședință de Guvern a fost adoptat, prin ordonanță de urgență, Codul Administrativ, act 
normativ ce prevede pensii speciale pentru aleșii locali. „În acest sens, dorim să tragem un semnal de 
alarmă asupra lipsei totale de interes a Guvernului față de educația din România, acesta preferând să 
trateze baronii lo-cali ai partidului cu mai multă atenție decât chiar pe elevii acestei țări.“, spun 
reprezentanții asociației.  
Federația Elevilor din România a solicitat tuturor ministerelor avizatoare să acorde aviz negativ 
acestui pro-iect, însă, din păcate, au primat interesele politice. De asemenea, de la apariția pro-
iectului, societatea civilă și-a exprimat puternicul dezacord față de efectele acestei ordonanțe, 
precum și mediul politic.    
„Mă declar personal profund dezamăgit, dar mai ales dezgustat, de modul în care persoanele ce ar 
trebui să mențină această țară într-un fir ascendent din toate punctele de vedere, aleșii cetățenilor 
români, își bat joc de un domeniu atât de important pentru această țară. Ca urmare a deciziei de 
astăzi, coaliția baronilor locali și a conducerii Guvernului trimite zeci de mii de elevi din clasele 
școlilor sau ale liceelor acasă. Zeci de mii de elevi sunt, începând cu ziua de azi, condamnați la a trăi o 
viață fără educație, fără ca aceștia să aibă șanse la a trăi o viață decentă. Dacă aș fi în locul 
persoanelor ce conduc acest Guvern, aș demisiona în momentul doi.“, a declarat Andrei-Mihai 
Tănase, președintele Asociației Elevilor din Constanța. 
 
GÂNDUL: Rezultate Evaluare Naţională 2019: 4.200 de contestaţii au fost depuse în Capitală după 
afişarea notelor/ Roxana Din 
Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti au precizat că în Capitală au fost 
depuse 4.200 de contestaţii ulterior afişării primelor note de la Evaluarea Naţională 2019. Cele mai 
multe contestaţii au fost depuse pentru notele la Limba şi literatura română. 
Reprezentanţi ai ISMB au precizat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că la nivelul Capitalei au fost depuse 
4.200 de contestaţii de către absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut probele Evaluării Naţionale 
2019. 
Dintre acestea, cele mai multe cereri au fost depuse la Limba şi literatura română (aproximativ 
2.400), în timp ce aproximativ 1.800 de cereri au fost depuse de absolvenţi pentru a contesta nota de 
la Matematică. 
Cererile vor fi analizate în perioada 26-28 iunie, urmând ca sâmbătă, 29 iunie, să fie afişate 
rezultatele finale. 
Primele rezultate ale Evaluării Naţionale 2019 au fost afişate marţi, până în ora 12:00, potrivit datelor 
calendarului de examene elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Tot marţi, începând cu ora 
14:00, elevii au putut depune contestaţii. 
Primele rezultatele la Evaluare Naţională ale elevilor din Capitală arată că aproape 85% dintre cei 
care au susţinut probele au obţinut medii peste 5, informează reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, 
uşor sub cifrele de anul trecut. 48 de elevi au obţinut media 10 în Capitală. 
 



DC NEWS: Peste 4.000 de contestaţii înregistrate la Evaluarea Naţională în Capitală/ Alexandru 
Ichim  
Un număr de 4.136 de contestaţii au fost înregistrate la Evaluarea Naţională în Capitală, potrivit unui 
centralizator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
Astfel, 2.242 de contestaţii au fost depuse la Limba şi literatura română, 1.881 la Matematică şi 13 
contestaţii la Limba maternă. 
Capitala se află pe poziţia a treia în urma rezultatelor înregistrate la Evaluarea Naţională, cu 84,94% 
candidaţi care au luat medii mai mari sau egale cu 5. 
Pe primele două locuri se află judeţele Brăila - 87,6% dintre elevi obţinând note peste sau egale cu 5 
şi Cluj cu 87,4%. 
Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la Evaluarea Naţională şi 
20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afişată după finalizarea contestaţiilor. 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Evaluare Naţională 2019. Cum se calculează media de admitere liceu/ 
Christian Silva 
Evaluare Naţională 2019. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a 
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la 
Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media 
generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de 
admitere. 
Calculul mediei de admitere se face astfel: 
MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN 
unde: 
 MA = media de admitere; 
 ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
 EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană a 
municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor 
clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, 
prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLICK: Ele sunt fetele de 10 la Evaluarea națională 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
JURNALUL NAȚIONAL: 'Fenomenul Brăila', 7 ani primii la Evaluare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLICK: Sunt 52.000 de locuri in şcolile profesionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL:  Cataloage electronice în paralel cu cele tradiţionale, la Focşani 
 

 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI: 80 de elevi români abandonaţi în Japonia, în urma unui scandal conjugal între 
ghizi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENIMENTUL ZILEI: Primăria Capitalei nu mai dă bani pentru drumuri, şcoli şi biserici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


