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G4MEDIA.RO: BAC 2019 Absolvenții de liceu susțin astăzi proba la alegere a profilului și 
specializării, ultimul examen din cadrul bacalaureatului 
Sesiunea de vară a bacalaureatului se încheie astăzi, cu proba la alegere a profilului și specializării. 
Absolvenții de liceu susțin examenul la Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică (discipline dintre care 
au avut de ales elevii de la real, tehnic, resurse naturale și din profilul militar), Geografie, Filosofie, 
Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie (pentru absolvenții de la umani, 
servicii și vocațional). Edupedu.ro va publica baremele și subiectele integrale în jurul orei 15:00. 
Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi publicate luni, 8 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile vor 
fi depuse între orele 12:00 și 16:00, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. 
Candidații la bacalaureat au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. 
Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019 
1 iulie 2019                   Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris 
2 iulie 2019                   Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris 
3 iulie 2019                   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris 
    Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, 
pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul 
pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională 
    Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate 
profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus 
4 iulie 2019   Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris 
Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile 
urmate în liceu: 
    Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul 
tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar 
din filiera vocațională 
    Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – 
absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din 
toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus 
8 iulie 2019           Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 
16:0) 
9-12 iulie 2019     Rezolvarea contestațiilor 
13 iulie 2019         Afișarea rezultatelor finale 
Accesul absolvenților de liceu în sălile de examen are loc între orele 7:30-8:30, iar examenele încep la 
ora 9:00. Elevii care au telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe sau orice alte materiale cu care nu 
au voie să intre în examen vor primi un plic in care să le introducă și le vor lăsa în sala de depozitare a 
obiectelor personale. Candidatii sunt repartizați în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă. 
Sălile de examen sunt supravegheate cu camere video și audio, la fel și sălile în care se descarcă și se 
multiplică subiectele. După fiecare examen scris din cadrul Bacalaureatului, comisiile de BAC verifică, 
prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen. 
Cum se corectează lucrările elevilor la BAC 
Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori. În cazul in care notele acordate de aceștia au o 
diferență de cel mult un punct, atunci se calculează nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale 
a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat. 



În cazul in care diferența dintre cele două note acordate de profesori este mai mare de 1 punct, 
atunci: 
– presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii; 
– dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe 
lucrare si se semnează de catre evaluatori; 
– presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua 
note – valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale fara rotunjire, a celor două note – valori 
centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe care o trece pe lucrare si semneaza. 
La contestații, se respectă procedura de mai sus. În cazul în care, la final, se constata o diferena de 
notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota inițială luată de elev la BAC si nota 
obținută la contestatii, atunci “lucrarea se resecretizeaza si este transmisa spre a fi reevaluata altor 
doi profesori evaluatori”, prevede ordinul citat. Nota finala este calculata la fel ca mai sus. 
 
SPARKNEWS.RO: Bacalaureat 2019. Candidații susțin joi ultima probă scrisă. Modele de subiecte 
BACALAUREAT 2019. Absolvenții de liceu susțin, joi, ultima probă a primei sesiuni de Bacalaureat 
2019 – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate ale examenului de BAC urmează 
să fie publicate pe 8 iulie, iar cele finale pe 13 iulie. 
Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au început, luni, 1 iulie, cu testul la Limba și literatura 
română, iar marţi, 2 iulie, a avut loc proba la Limba şi literatura maternă. Miercuri, 3 iulie, s-a 
desfășurat proba obligatorie a profilului, iar ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere 
a profilului şi specializării, este programată joi, 4 iulie. 
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 8 iulie, până la ora 12:00, în centrele de 
examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. 
Conform Ministerului Educației, pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi 
din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din 
promoțiile anterioare). 
Examenul naţional de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au 
susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au 
obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. 
Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea 
Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere 
de 20%). 
ADMITERE LICEU 2019. Potrivit calendarului admiterii la liceu pentru anul şcolar 2019 – 2020,  
completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții 
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, are loc în perioada 3 – 7 iulie, fiind urmată pe 12 iulie 
de repartizarea computerizată în licee. 
Calendarul admiterii la liceu 2019 
        3-7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și 
de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a 
        4-8 iulie 2019: Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea 
greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se 
vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată 
        12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; Comunicarea 
rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat; Afișarea în unitățile de învățământ 
gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat 
        15-18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. 
 
HOTNEWS: BAC 2019. Subiecte geografie, biologie, chimie, fizică la bacalaureat 2019, proba la 
alegere/A.O.      
BAC 2019. Elevii de clasa a XII-a susțin joi, 4 iulie, ultima probă la simulare bacalaureat 2019, în 
funcţie de profil, la alegere dintre: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau 



Ştiinţe socio-umane. HotNews publică toate subiectele şi baremele la ultima probă la Bacalaureat 
2019. Cei mai mulți absolvenți s-au înscris să susțină ultima probă la Geografie - 36.011 de candidați 
și la Biologie - 36.916 de candidați. 
Potrivit statisticii de la Ministerul Educației cei mai mulți elevi s-au înscris la Geografie - 36.011 de 
candidați și la Biologie - 36.916 de candidați. Urmează Logica - 17.581 de candidați înscriși, Fizica - 
7.721 de candidați înscriși, Informatica - 7.156 de candidați înscriși, Chimie - 4.696 de înscriși, 
Sociologie - 2.753 de elevi înscriși, Psihologie- 2.159 elevi înscriși, Economie - 917 elevi înscriși, 
Filosofie - 399 elevi înscriși. 
HotNews publică toate subiectele şi baremele la ultima probă la Bacalaureat 2019. 
Ministerul Educaţiei a publicat subiectele şi baremele pe site-ul subiecte.edu.ro. 
La profil umanist, elevii de clasa a XII-a pot alege la ultima probă de la simulare bacalaureat 2019 una 
dintre disciplinele: geografie, logică şi argumentare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie. 
La profilul real, elevii de clasa a XII-a pot alege dintre disciplinele: fizică, chimie, biologie şi 
informatică. 
La profilul tehnologic, elevii de clasa a XII-a pot alege pentru simulare bacalaureat 2019 una dintre 
disciplinele: geografie, logică şi argumentare, psihologie, economie, fizică, chimie, biologie. 
La profilul vocaţional, elevii de clasa a XII-a pot alege dintre disciplinele: geografie, logică şi 
argumentare, psihologie, economie şi filosofie. 
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: 
susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor 
probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) 
la probele scrise. 
BAC 2019. Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este 
prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie. 
 
GÂNDUL: BACALAUREAT 2019 PROBA LA ALEGERE. Probele scrise se încheie, joi, cu testul la 
alegere al profilului 
Ultima probă scrisă din această sesiune, testul la alegere al profilului şi specializării, este programată 
joi. Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-
au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului. 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 8 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00-16:00. 
Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. 
Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a 
încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor 
candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi 
a desenelor vor utiliza numai creion negru. 
Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 
Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 
În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să 
schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii 
vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, 
indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau 
de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 
Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea 
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au 
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. 



Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru 
sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în 
perioada 1 - 4 iulie, între orele 8:00 - 16:00. 
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: 
* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
* susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; 
* obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise. 
 
ȘTIRI PE SURSE: Bacalaureat 2019: Probele scrise se încheie, joi, cu testul la alegere al profilului/ 
Alexandra Cruceru 
Ultima probă scrisă din această sesiune, testul la alegere al profilului şi specializării, este programată 
joi. Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-
au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului, scrie Mediafax. 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 8 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00-16:00. 
Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. 
Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a 
încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor 
candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi 
a desenelor vor utiliza numai creion negru. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale 
de supraveghere video şi audio. 
Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 
În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să 
schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii 
vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, 
indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau 
de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 
Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea 
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au 
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. 
Ministerul Educației Naționale a pus la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru 
sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în 
perioada 1 - 4 iulie, între orele 8:00 - 16:00. 
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: 
* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
* susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; 
* obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise. 
 
GÂNDUL: Candidaţii, înainte ultima probă a Bacalaureatului: În sfârşit, de astăzi ne vom relaxa 
puţin/ Roxana Din    
Absolvenţii clasei a XII-a susţin, joi, ultima probă din cadrul Bacalaureatului, iar înainte de a intra în 
sală, o parte din candidaţii de la Liceul "Tudor Vladimirescu" din Capitală au declarat ca au mari 
emoţii, însă sunt bucuroşi că apoi se vor relaxa. 
David e absolvent al Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu" din Capitală şi urmează să susţină proba 
la Fizică din cadrul examenului naţional de Bacalaureat. 
Elevul a menţionat faptul că are emoţii, chiar dacă se simte pregătit, mai ales pentru că a făcut şi 
meditaţii. 



“Am făcut meditaţii toată clasa a XII-a, pentru că ceea ce făceam la ore nu îmi era suficient”, spune 
absolventul. 
David a spus că speră ca nota lui de la această probă să fie 8. 
“Vreau ca mai departe să urmez cursurile Politehnicii”, a conchis elevul. 
Andra este şi ea absolventă a clasei a XII a, în cadrul Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu" şi va 
susţine proba la Biologie. 
Absolventa a declarat, înainte de intrarea în sală, că are emoţii, însă acest lucru e compensat de 
faptul că este ultima probă din cadrul examenului de Bacalaureat. 
“Mă bucur că, în sfârşit, de astăzi ne vom relaxa puţin”, spune aceasta. 
Andra a menţionat faptul că nu a făcut meditaţii pe parcursul anului pentru această disciplină. 
“Am înţeles totul la clasă şi m-am mai pregătit eu individual acasă”, spune eleva. Joi, absolvenţii 
claselor a XII a susţin ultima probă în cadrul examenului naţional de Bacalureat 2019, respectiv proba 
la alegere a profilului: geografie, fizică, economie, logică, biologie etc. 
 
JURNALUL.RO: Admitere LICEU 2019. Cozi uriaşe pentru înscrierea la liceu/ Monica Cosac  
Deşi s-a încheiat Evaluarea Naţională, emoţiile continuă pentru absolvenţii de gimnaziu. Potrivit 
calendarului pus la dispoziţie de Ministerul Educaţiei, ieri a început prima etapă a admiterii la liceu, 
cu completarea fișelor cu opţiuni. 
Sute de elevi, însoţiţi de părinţii lor, s-au prezentat, de la prima oră, la Şcoala Gimnazială „Sfinţii 
Voievozi” din Bucureşti, singurul centru unde copiii din alte judeţe se pot înscrie la liceele din 
Capitală. Unii dintre ei au venit încă de marţi seara, pentru a prinde un loc în faţă. Însă, Ministerul 
Educației a publicat foarte târziu ierarhia mediilor de admitere la liceu, în funcție de care părinții și 
elevii completează fișele de înscriere în clasa a IX-a. Completarea opțiunilor în  aceste fișe și 
introducerea în baza de date computerizată a datelor se va putea face până duminică, 7 iulie. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Revolta elevilor împotriva Guvernului. Situația poate deveni extrem de gravă, 
de la toamnă, dacă nu va fi clarificată/ Vasile Andrei  
Elevii din România se revoltă împotriva Ordonanței Guvernului, adoptată în 25 iunie, care afectează 
grav, în opinia lor, transportul școlar. 
Federația Elevilor din România a lansat o petiție în care cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea 
Constituțională asupra neconstituționalității unor prevederi din această ordonanță. În esență, elevii 
reclamă faptul că prin actul normativ vizat transportul public județean a fost eliminat din sfera 
serviciilor publice. 
Ca atare, susțin elevii, transportatorii nu vor mai fi obligați să acorde reduceri de tarife pentru 
transportul școlar. 
Petiția Federației Elevilor din România a fost publicată pe portalul www.declic.ro, după cum arată 
site-ul www.edupedu.ro. 
“În data de 25 iunie, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019, 
prin care a eliminat transportul județean din sfera serviciilor publice, la solicitarea conducerilor 
consiliilor județene și a transportatorilor. Cel mai proeminent efect al acestei modificări este, din 
nefericire dispariția obligațiilor transportatorilor de a acorda reduceri pentru elevi la transportul 
județean, precum și de a stabili tarife diferite pentru elevi. 
Solicităm Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate 
în cazul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019, în conformitate cu art. 15, alin. (1), lit. i) din 
Legea 35/1997”, arată Federația Elevilor. 
În petiție se arată că încă din 2016 Executivul impusese plafoane transportatorilor în privința vânzării 
de abonamente pentru elevi. Situația se poate schimba însă dramatic după Ordonanța de luna 
trecută. 
”În momentul eliminării transportului județean din sfera serviciilor publice, operatorii nu mai pot fi 
obligați să respecte aceste tarife maximale, motiv pentru care prețurile la abonamentele elevilor pot 
crește foarte mult, mai ales având în vedere faptul că, spre deosebire de serviciile publice, atunci 
când transportul se efectuează în regim de concurență (așa cum se întâmplă ca urmare a adoptării 
OUG nr. 51/2019), transportatorii își pot stabili prețurile în mod discreționar. Astfel, prețurile foarte 



mari ce vor fi practicate de transportatori vor duce la imposibilitatea decontării navetei elevilor”, 
conchide Federația Elevilor. 
 
CURIERUL NAȚIONAL: Elevii cer Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională 
Federaţia Elevilor din România solicită Avocatului Poporului să sesizeze prin excepţie de 
neconstituţionalitate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019, din cauza efectelor majore pe 
care aceasta le are asupra creşterii abandonului şcolar, lăsând zeci de mii de elevi fără transport spre 
unităţile de învăţământ la care studiază. 
În data de 25 iunie, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019, 
prin care a eliminat transportul judeţean din sfera serviciilor publice, la solicitarea conducerilor 
consiliilor judeţene şi a transportatorilor. Cel mai proeminent efect al acestei modificări este, din 
nefericire dispariţia obligaţiilor transportatorilor de a acorda reduceri pentru elevi la transportul 
judeţean, precum şi de a stabili tarife diferite pentru elevi, conform OUG 69/2016. 
Astfel, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede, la art. 84 alin. (1) şi (2) dreptul tuturor elevilor 
de a beneficia de tarif redus cu 50% la transportul local în comun (inclusiv între localităţile unui judeţ) 
pe tot parcursul anului calendaristic. Astfel, operatorii de transport sunt obligaţi să asigure elevilor 
abonamente cu reduceri. Or, obligarea transportatorilor de a acorda aceste tarife reduse reprezintă o 
obligaţie de serviciu public prevăzută în contractele încheiate între operatori şi consilii judeţene. Tot 
în baza acestui contract, operatorii primesc compensaţii (subvenţii) pentru a acoperi diferenţa de 
tarif şi a nu funcţiona în pierdere. Din nefericire, însă, odată cu eliminarea transportului judeţean din 
sfera serviciilor publice, nu mai există contracte, obligaţii sau compensaţii de serviciu public, deci 
operatorii de transport nu mai pot fi obligaţi să acorde reduceri. 
Totodată, la art. 84, alin. (3), Legea nr. 1/2011 prevede dreptul elevilor ce nu au profilul sau 
specializarea dorită sau nu au o unitate de învăţământ liceal în localitatea de domiciliu de a beneficia 
de decontarea integrală a navetei. Punând în practică, acest lucru înseamnă că elevul îşi cumpără 
abonamentul cu tarif redus de la transportator, iar diferenţa de preţ o poate deconta de la unităţile 
de învăţământ, care primesc finanţare de la bugetul de stat pentru acest lucru. 
Totuşi, în anul 2016, Guvernul a impus operatorilor de transport plafoane pentru preţurile pe care le 
pot practica în vânzarea abonamentelor elevilor, instituind tarife maximale, ce constituie obligaţii de 
serviciu public. Astfel, în momentul eliminării transportului judeţean din sfera serviciilor publice, 
operatorii nu mai pot fi obligaţi să respecte aceste tarife maximale, motiv pentru care preţurile la 
abonamentele elevilor pot creşte foarte mult, mai ales având în vedere faptul că, spre deosebire de 
serviciile publice, atunci când transportul se efectuează în regim de concurenţă (aşa cum se întâmplă 
ca urmare a adoptării OUG nr. 51/2019), transportatorii îşi pot stabili preţurile în mod discreţionar. 
Astfel, preţurile foarte mari ce vor fi practicate de transportatori vor duce la imposibilitatea 
decontării navetei elevilor. 
„Din nefericire, aşa cum deja ne-am obişnuit, interesele baronilor locali au primat în faţa bunei 
desfăşurări a vieţii publice. Elevii au fost lăsaţi din nou, deoparte, actualei Guvernări nepăsându-i de 
faptul că în fiecare an abandonează şcoala zeci de mii de elevi. În anul 2016, 46.000 de elevi au 
abandonat şcoala, este exact anul preluării Guvernării de către actuala putere. Deşi situaţia este una 
alarmantă, Guvernul a refuzat vehement să ia măsuri împotriva acestui fapt. Chiar şi în ultimul ceas, 
când Comisia Europeană ne comunică că 16,1% din tinerii între 18 şi 24 de ani din România nu au mai 
mult de 8 clase, Guvernul caută să se răzbune şi mai tare pe elevi, luându-le transportul în comun. 
Este revoltător şi apelăm la întreaga societate civilă să ne ajute să salvăm elevii de la abandon 
şcolar”, a declarat Andrei-Mihai Tănase, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa. 
 
CURIERUL NAȚIONAL: Mai multe instituţii de învăţământ în limba franceză 
Ambasada Franţei în România, în colaborare cu Institutul Francez din România şi Serviciul de 
Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei şi cu reprezentanţii francezilor din România, au semnat 
„Carta instituţiilor de învăţământ franceze şi francofone”, în contextul creşterii cererii de acces la 
cultura şi limba franceză. 
Prin intermediul acestui document, instituţiile de învăţământ în care franceza este limbă de 
comunicare sau de predare au stabilit o strategie comună şi un plan de acţiune în vederea atingerii 



obiectivelor comune, printre care se numără promovarea limbii şi culturii franceze, alături de actorii 
locali din acest domeniu, punerea în comun a resurselor umane şi materiale şi susţinerea reciprocă. 
Semnatarii Cartei sunt: Ambasadoarea Franţei, Michele Ramis, Fundaţia „Anna de Noailles”, Grupul 
Odyssey, Liceul „Anna de Noailles”, grădiniţa Carrousel, grădiniţa „La Maison bleue”, creşa şi 
gradiniţa „La Petite maternelle”, consilierii consulari pentru România şi Republica Moldova, Dana 
Gruia-Dufaut, Christian Lemaître, şi Benoît Mayrand. 
Reprezentanţii acestor instituţii se reunesc trimestrial, cu ocazia unei reuniuni intitulată „Plan – Ecole 
Bucureşti”, care are vocaţia de identifica modalităţile de dezvoltare armonioasă ale diferitelor 
proiecte, în contextul în care preşedintele Republicii Franceze, Emmmanuel Macron, a fixat obiective 
ambiţioase pentru francofonie în domeniul educativ, printre care: dublarea numărului de elevi ai 
secţiilor bilingve care au primit certificatul „FrancEducation” (certificatul de excelenţă 
„FrancEducation” se acordă şcolilor ce consacră limbii franceze un loc Important în proiectul lor 
educativ), dublarea numărul de persoane care învaţă franceza în cadrul Alianţelor franceze şi 
dublarea numărului de elevi şcolarizaţi în instituţii cu programă franceză. Printre obiectivele „Plan – 
Ecole Bucureşti” se numără: sprijinirea dezvoltării calitative ale instituţiilor de învăţământ bilingve, în 
prezent în număr de 24, favorizarea accesului la certificatul „FrancEducation” (în prezent 13 instituţii 
de învăţământ din România au acest certificat), crearea unui plan de sprijin în favoarea 
profesionalizării Alianţelor Franceze şi a proiectelor de deschidere a două noi alianţe, la Suceava şi 
Oradea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Bac 2019. Probele la Matematică şi Istorie, accesibile şi fără surprize 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EVENIMENTUL ZILEI: BAC: 394 de elevi au absentat, 4 au fost prinşi la copiat 
 

 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Evaluare diferențiată 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURNALUL NAȚIONAL: Cozi uriaşe pentru înscrierea la liceu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Viitorul copiilor care doresc să înveţe o meserie, distrus de efectul pervers al 
corigenţelor 
 

 
 
 
 



NAȚIONAL: Miza scandalului de la Colegiul German Goethe: catalogul fraudelor 
 

 



ZIARUL FINANCIAR: Se vor crea 51.000 de locuri în învăţământul profesional pentru anul şcolar 
2019-2020, cu 35% mai multe decât în anul precedent 
 

 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Taberele şcolare, blocate din cauza zilierilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENIMENTUL ZILEI: Zile libere pentru părinţi când se închid şcolile 
 

 
 
 



 
ADEVĂRUL: Halucinant: Academia de Poliţie s-a prefăcut ani întregi că verifică tezele de doctorat 

 



EVENIMENTUL ZILEI: Un liceu din Arad funcţionează de peste 40 de ani fără toalete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERTATEA: Elevii au renunţat la maşini de lux şi au învăţat despre comunism! 

 
 
 


