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ADEVĂRUL: Ministerul Educaţiei, surd la nevoile elevilor cu probleme de auz/Simona Chirciu 
Doar 8 elevi cu deficienţe de auz din 86 au luat Bacalaureatul anul acesta. Şi asta nu pentru că ar fi 
mai slab pregătiţi decât ceilalţi candidaţi, ci pentru că sunt discriminaţi de mai marii din Educaţie care 
nu acceptă o adaptare a examenelor pentru aceştia. 
Cel puţin asta susţine deputata Adriana Săftoiu într-o postare pe Facebook în care a abordat calvarul 
suportat de elevii cu aceste probleme la examenul de Bacalaureat din acest an: 'Anul acesta li s-a 
cerut să redacteze (la fel ca elevilor auzitori) un text despre... cum se pregăteşte «un discurs» ţinând 
cont şi de «experienţa personală». Câţi elevi surzi crede doamna ministru că au ţinut un discurs, ca 
să-şi poată folosi «experienţa personală»?', atrage atenţia deputata. 
Adriana Săftoiu susţine că, pentru probleme similare, numeroşi copii şi tineri ajung să nu mai 
participe la examenele naţionale, pentru că ştiu că nu au nicio şansă să le promoveze. 'Copiii 
hipoacuzi învaţă în limbajul semnelor, dar se pare că Ministerul Educaţiei nu vrea să accepte că 
limbajul semnelor este diferit de limba română. Este revoltător. Spre exemplu, în limbajul semnelor 
nu există reprezentare pentru prepoziţii şi conjuncţii astfel că, atunci când aceştia scriu în limba 
română, ei practic traduc din limbajul semnelor şi de cele mai multe ori, conjuncţiile, prepoziţiile şi 
timpurile verbale dispar', a explicat Săftoiu. Apoi, lucrarea unui copil surd nu este corectată de către 
un profesor de specialitate, care ştie cum scrie şi cum gândeşte acesta, ci 'ajunge alături de lucrările 
copiilor fară deficienţe, la un profesor corector auzitor, care nu ştie că este vorba despre un elev surd 
şi nu înţelege ce a scris copilul şi îl crede, în schimb, agramat pentru că nu găseşte în lucrare cuvintele 
de legătură', punctează Săftoiu. Deputata consideră că cea mai mare problemă este faptul că nu se 
acceptă ca elevii hipoacuzi să dea examenele în limbajul semnelor. 
Un subiect absurd 
 La rândul lui, Cosmin Braşov, vicepreşedintele Asociaţiei naţionale a persoanelor cu deficienţe de auz 
din România .Ascultă Viaţa' este revoltat de subiectele date la Bacalaureat anul acesta. 'Pentru elevii 
surzi, care nu aud deloc, subiectul dat la Bacalaureat, în acest an, este unul absurd. Copiii aceştia nu 
pot rezolva un asemenea subiect pentru simplul motiv că ei, efectiv, nu pot ţine discursuri. Ei 
comunică în limbajul mimico-gestual, dar acesta nu are nicio legătură cu discursul convenţional', 
susţine Cosmin Braşov. 
În replică, ministrul Educaţiei dă vina pe profesorii acestor copii şi pe Inspectorate. 'în România, trăim 
cu suspiciunea la cel mai înalt nivel. Am întâlnit cazuri când vin alţi părinţi şi spun că de ce copiii care 
au deficienţe de învăţare trebuie să aibă condiţii speciale. Noi avem şcoli speciale pentru copiii cu 
deficienţe de auz, aşa că profesorii de la acele şcoli ar fi trebuit să ceară inspectoratelor respective 
condiţii speciale de examinare pentru că aceşti copii au dreptul la un Bacalaureat diferenţiat, iar 
metodologia prevede asta. în plus, au dreptul la un suport pentru examene. Nu ştiu de ce nu l-au 
primit', spune Ecaterina Andronescu. 
Aceasta afirmă că nu Ministerul Educaţiei este în măsură să se ocupe de crearea unor şanse reale în 
ceea ce priveşte participarea la Bacalaureat a elevilor cu deficienţe. 'Ministerul are şi el nişte 
competenţe limitate. în metolodogie sunt prevăzute pentru aceste situaţii speciale, condiţii speciale. 
Părintele sau şcoala trebuie să le ceară. Ele există şi se pot acorda', a precizat ministrul. 
 
HOTNEWS: La ce-ți folosește BAC-ul în România? Ce spun experții în HR și un fost ministru al 
Educației/ Vlad Popovici 
În fiecare an, după afișarea rezultatelor la BAC, o țară întreagă se întreabă îngrijorată: „Aoleu, ce o să 
se aleagă de tinerii care nu au luat examenul? O să trăiască din ajutor social (adică pe spatele 



celorlalți)?” Înainte de a răspunde la cele două întrebări, trebuie să răspundem la alta, mult mai 
relevantă: mai este sau nu utilă diploma de BAC pentru a-ți găsi un loc de muncă? 
Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat a adus noi dovezi că sistemul de învățământ românesc 
este din ce în ce mai slab. Doar 67% dintre elevii înscriși la examen au reușit să promoveze BAC-ul, 
una dintre cele mai mici rate din ultimii ani. O altă informație, la fel de importantă: în peste 40 de 
licee tehnologice din România, nu a existat nici măcar un singur elev care să fi luat examenul. Aici 
poți să te întrebi, pe bună dreptate, dacă mai are vreun sens să organizezi examene, în condițiile în 
care este evident că tinerii de acolo nu sunt pregătiți să le susțină. 
Până la urmă la ce mai folosește BAC-ul? 
I-am întrebat acest lucru pe câțiva specialiști în resurse umane, care se ocupă de recrutarea forței de 
muncă pentru corporații. Am fost curios să aflu dacă diploma de bacalaureat mai este o condiție 
importantă a angajatorilor atunci când își caută oameni. 
Expertul HR Anca Vișan mi-a spus că atunci când e vorba de multinaționale, mai ales de cele cu 
management străin, angajatorii preferă persoane cu bacalaureat, indiferent de nivelul job-ului. 
Motivul? 
„Companiile preferă oameni cu studii, pentru a putea avansa în carieră. Nu poți să faci alte cursuri 
sau să te specializezi ulterior pe cerințele angajatorului, pentru că fiecare curs de specializare 
necesită o altă diplomă în spate. Iar fără aceste diplome, nu poți face carieră”, mi-a spus Anca Vișan. 
Cu alte cuvinte, un angajator serios nu-și bate capul cu tine, dacă știe că nu poți să avansezi în 
carieră. Chiar dacă la început nu trebuie decât să plimbi niște hârtii dintr-un birou în altul, ideea e ca 
în viitor să ajungi pe o poziție superioară. Este, până la urmă, în interesul ambelor părți. 
În ceea ce-i privește pe tinerii fără BAC, ar exista soluții și pentru ei. Dar orizontul de așteptare al 
acestora este mult mai mic, desigur. „Pentru cei fără bacalaureat, se pot găsi job-uri de bandă 1, tip 
internship, în care poți lucra cam trei sau patru luni. Probabil că pe la microîntreprinderile cu 
management românesc, deși îmi este greu să cred”, mi-a mai spus Anca Vișan. 
Dar ce job-uri poți avea în România fără bacalaureat? Am întrebat un alt expert în Resurse Umane 
dacă există loc pe piața muncii și pentru acești tineri. 
„Ca muncă de birou pot lucra în call center-uri. În rest, munci sezoniere și orice presupune muncă 
necalificată. Din păcate, însă, tinerii care n-au obținut o diplomă de bacalaureat stau pe acasă în 
primii doi sau trei ani, deși ar avea posturi disponibile pe care să muncească, chiar și în condițiile 
astea”, mi-a spus Oana Negru, expert HR. 
Deci o primă concluzie ar fi că multinaționalele preferă în special oameni cu BAC-ul luat. Chiar dacă 
tot ce trebuie să faci la job e să aranjezi niște marfă pe rafturi sau să plimbi hârtiile dintr-un birou în 
altul. Aici intervine însă o nuanță importantă care mi-a fost explicată de expertul în consultanță de 
carieră Oana Radu: România trece printr-o criză majoră de forță de muncă, iar companiile au fost 
nevoite să se adapteze. 
„Eu lucrez mult cu tineri și pot să-ți spun că dacă în trecut unele multinaționale, precum Metro sau 
LIDL, cereau cel puțin o diplomă de bacalaureat, experiență în câmpul muncii, anumite aptitudini și 
așa mai departe, acum au ajuns să angajeze și personal necalificat, fără diplomă de bacalaureat 
pentru posturi de lucrător comercial, vânzător etc. Mai mult, aceștia pot avansa în carieră la 
multinaționalele respective, pentru că ne confruntăm cu o criză de personal pe piața forței de muncă, 
iar angajatorii încep să fidelizeze și să ofere recompense angajaților muncitori, cu o anumită 
atitudine, serioși, preocupați de locul de muncă. Deci, nu înseamnă că dacă nu ai o diplomă de 
bacalaureat nu poți face carieră, la propriu. Acum, contează foarte mult cât de deschiși sunt tinerii să 
ofere, cât de dispuși sunt să muncească și dacă vor să înțeleagă care sunt cerințele angajatorilor”, mi-
a explicat Oana Radu. 
Deci iată și avantajele, cu ghilimele de rigoare, a migrației forței de muncă din România: angajatorii 
au devenit mult mai indulgenți. Pentru că nu mai au de unde alege. 
Daniel Funeriu, fost ministru al Educației: „Bacul, desigur, are vocaţia de a demonstra că un tânăr 
este pregătit pentru viaţa universitară” Am vorbit și cu fostul ministru al Educației Daniel Funeriu 
despre șansele tinerilor de a reuși în viață cu sau fără bacalaureat. Daniel Funeriu a fost ministru al 
Educației în perioada decembrie 2009- februarie 2012 și este arhitectul Legii Educației Naționale nr. 
1/2011, lege care, de-a lungul timpului, a suferit numeroase modificări. 



În opinia fostului ministru examenul de bacalaureat este, de fapt, o pregătire pentru viața 
universitară: „Din nou nu vedem pădurea de copaci: nu faptul că doar 37% dintr-o generaţie iau 
bacul e o problemă. Problemele sunt următoarele: procentul celor cu BAC scade de la an la an: era de 
43% dintr-o generaţie în 2011, primul an cu camere video. Adevărata tragedie este ce se întâmplă cu 
cei 60% fără BAC. 
BAC-ul, desigur, are vocaţia de a demonstra că un tânăr este pregătit pentru viaţa universitară. 
Etimologic înseamnă tânăr pregătit pentru a deveni cavaler. E o primă recunoaştere a unor achiziţii, 
competenţe şi atitudini care te pregătesc pentru un loc în societate. Aşa cum e el gândit azi, 
bacalaureatul e mai degrabă o pregătire pentru viaţa universitară -şi asta trebuie să fie- decât o 
pregătire pentru a intra în producţie”, mi-a spus Daniel Funeriu. 
Fostul ministru mi-a explicat și ce ar trebui să se întâmple, în opinia sa, cu tinerii care nu doresc să 
meargă la facultate și care vor să intre în câmpul muncii:„Aşa cum se ştie, în 2009, Ecaterina 
Andronescu a desfiinţat învăţământul profesional şi abia în 2012 am reuşit să îl reînfiinţez pentru că 
aceiaşi mafioţi educaţionali au blocat un an de zile legea în Parlament. Din păcate, învăţământul 
profesional dual, cu practica la firmă, înfiinţat de mine în 2012 a rămas, în ciuda succesului său (priviţi 
şcoala Kronstadt de la Braşov) ceva periferic. Azi doar 6-7.000 de elevi sunt la înscrişi la dual. Spre 
comparaţie, în Republica Moldova, care se mişcă bine de când Maia Sandu a dat Codul Educaţiei, 
sunt aproape 2.000, la o populaţie mult mai mică”, a mai declarat Funeriu. 
În concluzie, așa cum este structurată acum piața muncii din România, ți-ar cam trebui bacalaureatul 
dacă vrei să găsești un job bun, într-o multinațională de exemplu. Asta dacă nu cumva ești vreun om 
deosebit și vrei devii antreprenor. Steve Jobs nu a avut multă școală, dar a creat una dintre cele mai 
inovative companii din lume. În România, mai există totuși o variantă să faci carieră și dacă nu ai BAC-
ul. Poți să te apuci de politică. Cum a zis și primarul din localitatea Tulburea din județul Gorj: „Poți să 
reușești în viață și fără acest test”. În ceea ce-l privește, poate are dreptate. Pentru noi, ceilalți, 
răspunsul nu e atât de simplu. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Acuze incredibile în Educație: Vreau legea mea! Să vă moară copiii!/ Ovidiu 
Costea  
Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației și Învățământului, a lansat un atac extrem de dur la adresa 
actualului ministru, Ecaterina Andronescu. În analiza pe care acesta a făcut-o actualului sistem de 
învățământ, Funeriu dă detalii incredibile despre modul defectuos în care s-a încercat reforma 
sistemului educațional din România și o indică drept vinovată pe Andronescu. 
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Daniel Funeriu explică ce s-a întâmplat cu învățământul 
românesc în ultimii 12 ani, adică de când o echipă din care făcea și el parte a propus un raport menit 
să schițeze reforma din sistem. Fostul ministru susține că deși multe din măsuri s-au aplicat în 
perioada în care el păstorea educația din România, lucrurile s-au schimbat odată cu revenirea 
Ecaterinei Andronescu în vârful piramidei. Funeriu evită să pomenească numele actualului ministru, 
pe care o numește „vipera plângăcioasă”, și susține că la baza dezastrului stă corupția pe care 
aceasta a încurajat-o. 
Mai jos, aveți cele mai importante pasaje din postarea lui Daniel Funeriu: 
„Clasa politică din România a picat bacalaureatul. Acum fix 12 ani, când copiii care au dat bacul anul 
ăsta intrau în clasa I, Comisia Prezidențială pentru Educație și Cercetare (Comisia Miclea, al cărei VP 
am fost împreună cu Daniel David) a publicat diagnosticul educației din România și pașii înspre 
însănătoșire. 
Iată ce s-a întâmplat după: 
Rapid, Cristian Adomnitei a prezentat public un proiect de lege perfectibil dar bunicel. Era un pas 
înainte. Tăriceanu nu l-a lăsat să îl trimită în Parlament pentru că nu se înțelesese cu UDMR. 
S-a semnat Pactul Național pentru Educație, iar în octombrie 2008, înainte de alegeri, vipera 
plângăcioasă a venit în Parlament cu celebrul +50% la salariu, pe care tot ea nu l-a aplicat în 
decembrie 2008 când a ajuns ministru. Tot ca ministru și tot ea a desființat în 2009 învățământul 
profesional. 
În aprilie 2010, la 4 luni de la preluarea mandatului am trimis în Parlament Legea educației naționale 
care operaționaliza toate măsurile de tip „expert” din raportul Comisiei Miclea. 



După lupte uriașe cu mafia viperei plângăcioase din Camera Deputaților (reprezentată de ultra-toxica 
familie Dumitrescu (soțul președintele comisiei de educație, soția rector la Cantemir)) am reușit să 
trec o variantă bunicică în Camera Deputaților. Ăsta a fost momentul în care vipera plângăcioasă și-a 
dat arama pe față: „De ce să se numească Legea Funeriu? Eu merit să am legea mea, blestem ziua în 
care v-ați născut, vă doresc să vă moară copiii” urla prin Parlament. 
În octombrie 2010, grație voinței politice uriașe a lui Emil Boc ne-am angajat răspunderea pe Legea 
educației (Legea 1), cunoscută apoi sub numele de Legea Miclea-Funeriu. 
Am aplicat Legea la literă un an de zile fără nicio modificare. Nu a existat nicio dezarticulare 
funcțională, iar lucrurile începeau să intre pe un făgaș bun. Vipera plângăcioasă și sindicaliștii care își 
pierdeau privilegiile ilegitime se zvârcoleau, dar eu și echipa mea mergeam înainte ca tancul. 
După plecarea mea (februarie 2012) și a efemerului Guvern Ungureanu, totul a fost distrus de 
trinomul Ponta-vipera plângăcioasă-sindicate. S-au dat 64 de legi sau OUG-uri care au transformat o 
lege-simfonie, lăudată de Comisia Europeană (nu cred că mai are România una) într-o manea. În 
forma sa actuală Legea slujește interesele ilegitime ale mafiei educaționale păstorită de PSD și 
sindicate”. 
PSD merge pe mâna unor nebuni și/sau mafioți care parazitează sistemul mână în mână cu 
sindicatele care încasează anual 20 de milioane de euro direct de pe statul de plată al profesorilor. 
Nimeni nu controlează ce fac cu acești bani liderii sindicali. Vă spun eu: îi bagă în burdihanele lor. 
Concluzia e simplă: dacă votezi oameni deștepți se fac lucruri deștepte. Dacă votezi mafioți și proști 
se fac prostii și mafioşenii. Iar copiii voștri rămân prost educați”. 
 
OBSERVATOR CULTURAL: Pe căi nevăzute: PSD și Big Tech/Filip Standavid 
'Tehnologia, de multe ori, pe căi nevăzute, transmite spre populaţie mesaje false, care n-au nimic cu 
realitatea. De aceea, eu cred că trebuie să ne realizăm această infrastructură tehnologică prin care să 
putem comunica cu toţi colegii noştri în timp real, să putem comunica cu toţi cetăţenii şi să ne şi 
putem consulta cu ei. Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe, după părerea mea, 
în mai mare măsură, pentru că ele au făcut diferenţa în aceste alegeri pe care le-am pierdut' 
(Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei, la Congresul Extraordinar al PSD din 29 iunie 2019). 
Trecem repede peste faptul că un profesor universitar (şi de nenumărate ori ministru al Educaţei) 
rosteşte 'online', dovedind dintr-un foc că n-ar avea garantat calificativul 'utilizator experimentat' la 
examenul de bacalaureat: PSD-ul are probleme mult mai mari în ceea ce priveşte raportarea la 
contemporaneitate şi la tehnologiile ei. Ceea ce înseamnă că avem cu toţii aceleaşi probleme. 
Hard news 
 Cele mai multe dintre manifestaţiile antiguvernamentale de după 2016 s-au organizat online, în 
special pe platforma de socializare Facebook. Tot pe internet s-au propagat şi înregistrări video de la 
diversele proteste din Bucureşti şi din marile oraşe, dar şi din localităţi precum Alexandria, în 
Teleorman acolo, participanţii s-au plîns că au fost la rîndul lor filmaţi de către angajaţi ai instituţiilor 
^ publice. Şi tot online au apărut, de exemplu, înregistrări grăitoare de la cel mai violent miting din 
ultima perioadă: cel de pe 10 august anul trecut, reprimat violent de Jandarmerie şi cercetat - încă - 
de Parchet (pasarea investigaţiei de la Parchetul Militar la DIICOT ar trebui să le tulbure niţel nopţile 
celor care dorm cu fotografiile procurorilor sub pernă). 
Într-una dintre înregistrările respective, un jandarm îi adresează lui Vlad Ursulean, de la Casa 
Jurnalistului, un îndemn scurt: 'Marş de-aici!'. Unii dintre cei implicaţi în confruntările cu forţele de 
ordine l-au împiedicat, la rîndul lor, pe ziarist să-şi facă meseria, însă cel mai acut schimb de replici a 
fost tot cu un 'organ'. Explicînd că dcfar îşi vede de treabă, Vlad Ursulean îi spune exasperat omului: 
'Nu pot să-nchid filmarea. închide tu pulanul'. Astfel de mărturii (ce pot fi urmărite pe canalul de 
YouTube al alui Vlad Ursulean) nu au putut fi, în cele din urmă, ignorate nici măcar de Procuratură ori 
de instituţiile media foarte apropiate PSD (s-au preluat, adesea fără citarea sursei, chiar şi montajele 
glumeţe care-i surprind pe jandarmi încurcîndu-se reciproc - unul dintre ei îşi stropeşte cu gaze 
lacrimogene colegul căzut în fund. 
PSD-ul din 1996 (Adrian Năstase deplîngea atunci lipsa unor canale media favorabile partidului şi 
propunea să se verifice licenţele BBC-uluiîn limba română) nu e semnificativ diferit de PSD-ul din 
2019 cînd vine vorba de comunicarea publică şi de transparenţa deciziilor administrativ-
guvernamentale: un recital de incompetenţă şi de rea-voinţă, cum am numit la data faptelor 



intervenţia Jandarmeriei la protestul din august 2018, e în mod sincer considerat o problemă 'de 
imagine' (unii zăltaţi au încercat chiar să acrediteze ipoteza unei tentative de lovitură de stat, cerînd 
intervenţia Armatei). Or, 'imaginea' e imposibil de controlat în prezent cu mijloacele obişnuite - nu 
numai în urbanul măre, ci şi în orice casă, de oriunde, cu acces la internet. 
Ecaterina Andronescu n-o fi obţinut decît o mînă de voturi la Congresul Extraordinar din iunie, însă 
substanţa discursului său (cîtă o fi fost) e împărtăşită de activul partidului şi, cred, şi de o bună parte 
a votanţilor săi. PSD şi presa tradiţională din curtea lui se referă condescendent la cei care le contestă 
acţiunile drept 'haştaghişti', ceea ce ar trebui să spună totul despre (in)adecvarea partidului la 
prezent şi - insist - despre riscurile mai largi la adresa întregii societăţi. 
Fake news  
PSD-ul (cu sau fără Dragnea) reclamă ţîfnos o serie de 'fake news' care i-ar fi eclipsat în dezbaterile 
publice măreţele realizări. Din acest partid face parte un fost consilier judeţean din Vrancea care 
pusese pe Facebook, în ianuarie, o poză trucată cu preşedintele lohannis în uniformă de ofiţer nazist. 
Omul susţine că nu ştia că distribuirea svasticii şi a însemnelor naziste constituie infracţiune. 
Olguţa Vasilescu dăduse mai departe cu vreo doi ani mai înainte - din postura de ministru al muncii, 
pe deasupra - un clip în care se afirma, fals, că 'orice om poate fi condamnat pentru o crimă de 
«poliţia incompetentă» pe baza înregistrărilor neclare ale camerelor video'. Ştergerea postării, în 
urma reacţiilor uluite, n-a fost urmată de vreo explicaţie ori de scuze. 
PSD Online, în fine, o entitate condusă pînăîn 2014 de către Sebastian Ghiţă, şi-a schimbat şeful anul 
trecut ca urmare a scandalului 'Simona Halep huiduită la Arena Naţională'. 
Pentru cine-o fi uitat particularităţile acelui scandal, să amintim că, în iunie 2018, primăriţa 
Bucureştiului, Gabriela Firea, a ţinut cu tot dinadinsul să-i spună proaspetei campioane de atunci de 
lâ Roland Garros 'Bine ai venit în ţara noastră' pe Arena Naţională publicul, în mod firesc, a primit 
foarte prost o încercare atît de stîngace de-a călări succesul muncit al altcuiva, iar rezultatul a fost un 
duş rece cum nu prea a făcut Gabriela Firea în întreg mandatul domniei-sale. Live nu numai la 
televizor, ci şi pe Facebook. 
La scurt timp după, mai multe organizaţii PSD (Giurgiu, Tulcea, Mehedinţi, Constanţa şi Ilfov, printre 
ele) făceau publice pe conturile lor de Facebook un colaj foto potrivit căruia Simona Halep ar fi fost 
huiduită de 20.000 de persoane, dar aplaudată de 'sute de mii' la mitingul partidului din Piaţa 
Victoriei, de pe 9 iunie. Dincolo de tehnica extrem de rudimentară de contracarare a unei ştiri 
nefavorabile, semnificative sînt reacţiile post-factum ale Gabrielei Firea: iniţial, în mod reflex, a dat 
vina pe 'aparatul soroşist', după care a afirmat că Liviu Dragnea însuşi ar fi aprobat transmiterea 
respectivului colaj, care 'nu este un mod corect de comunicare'. 
Exemple de acest fel şi multe, prea multe altele sînt de găsit cu duiumul în partidul de guvernămînt 
(şi în celelalte, dar de ele o să ne ocupăm cînd şi dacă vor ajunge la putere). Din 1990 încoace, de cînd 
se lăsase ceaţa peste Piaţa Universităţii în plină vară, de nu mai putea transmite TVR-ul nimic, relaţia 
PSD-ului cu presa a dat întotdeauna cu minus - chiar şi atunci cînd o cumpără, o cointeresează ori o 
aruncă în irelevanţă (e cazul televiziunii publice), ceva continuă să scîrţîie agasant, să sune al naibii de 
fals şi - drept urmare - neconvingător. 
Legislaţia 
Iar internetül, cu puterea lui de propagare a veştilor, a multiplicat necazurile - în primă instanţă, i s-a 
răspuns prin angajarea de 'postaci' (oameni care postează comentarii 'pe linie' în subsolurile 
articolelor), practică de care se fac vinovate mai toate partidele parlamentare mari. Acum, din cîte se 
vede, sîntem în faza discursului de tip OTV propagat prin orice mijloace posibile, chiar de către 
membri ai Guvernului. 
Confruntat cu această situaţie, PSD a scos de la naftalină - cel mai recent, în februarie anul trecut - 
aşa-zisa lege a defăimării, care ar fi introdus pedepse mult mai drastice pentru 'fapta sau afirmaţia 
prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la un anumit 
grup social'. Liderul de la acea vreme, între timp detaşat disciplinar la închisoare, nici măcar n-a făcut 
un secret din faptul că încerca astfel să le mai tempereze elanul 'denigrator' unor eurodeputaţi 
români care-i încurcau socotelile prin Bruxelles. 
E inutil să-i explici vreunui deputat ori senator dintre cei care au avizat această trăsnaie că legi care 
sancţionează defăimarea ori discursul urii există deja în România, şi nu chiar de puţină vreme. 
Nenorocirea, ca de obicei, e că ele nu sînt puse în aplicare: însă e un fapt că, sub pretextul nevoii de-a 



adopta reglementări 'europene', PSD căuta să-i intimideze pe toţi cei care nu cîntau online partitura 
din Kiseleff. 
E la fel de inutil să le aminteşti soldăţeilor de partid, oriunde s-or afla ei, că Facebook este considerat 
spaţiu public în România, ca urmare a unei sentinţe menţinute chiar de instanţa supremă - drept 
urmare, oricine se consideră prejudiciat are toate mijloacele legale de a căuta reparaţii. E, mai apoi, 
de-a dreptul exasperant să le explici instituţiilor din România că noul regulament european de 
protecţie a datelor personale - celebrul GDPR - nu avea nicidecum drept scop ascunderea datelor 
solicitate de ziarişti în baza legii liberului acces la informaţiile de interes public, ci cu totul altceva. 
Consecinţele  
Şi astfel ajungem la ceea ce doare cel mai tare: un partid care pur şi simplu nu înţelege pe ce lume 
trăieşte şi cu cîtă rapiditate se schimbă ea nu are cum să reglementeze corect, de exemplu, o 
chestiune relativ simplă - cea a aplicaţiilor online de transport alternativ. Un partid social-democrat 
ar fi pus instantaneu întrebări aşa-ziselor companii de ride-sharing în legătură cu orele de muncă, 
drepturile de negociere şi asigurările sociale şi de sănătate de care beneficiază colaboratorii şi 
angajaţii acestora. Discuţia din România a reuşit să evite toate, dar toate aceste aspecte. 
O administraţie locală precum cea a Bucureştiului - dominată de la un capăt la celălalt de 
reprezentanţi ai partidului de guvernămînt - pur şi simplu nu are scuză, în 2019, atunci cînd anunţă 
ritos că 'testează' o aplicaţie online dedicată sistemului de transport în comun - nu numai că 
reinventează apa caldă (Waze sau Moovit funcţionează bine-mersi), dar ditamai oraşul nu are nici 
acum un abonament unic pe toate miji loacele de transport în comun. 
Un partid - şi un Stat, în cele din urmă cu mintea întreagă nu poate tolera circumstanţele care lasă să 
se prescrie o seamă de ) presupuse infracţiuni în dosarul Microsoft (vînzarea unor licenţe la preţuri 
supraevaluat te către şcoli care s-ar prea putea să aibă ; încă toaletele în fundul curţii) fără să deran:i 
jeze măcar cu-o întrebare ditamai corporaţia beneficiară a contractelor de vînzare: chiar se aşteaptă 
cineva în mod serios să cred că singurele persoane care-aveau habar de ilegalităţile cercetate erau 
doar cele care intermediaseră afacerea? Ce să mai aştepţi, atunci, cînd vine vorba 'i despre 
provocările mari, de acele practici j care chiar schimbă fundamental modul în e care ne administrăm 
afacerile curente, interacţionăm şi (re)organizăm întreaga lume? Chiar nu cred că este cazul să întrebi 
pe cineva din establishmentul local ce crede despre posibilitatea ruperii Facebook în mai multe 
entităţi, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica. 
Socialiştii europeni încep să discute în mod serios despre 'industria datelor personale' şi despre 
nevoia de a considera aceste date, din punct de vedere legal, un bun public (abia asta ar fi o noutate 
legislativă care să sperie niţeluş giganţii internetului) — aţi auzit dumneavoastră vreun socialist local 
preocupat de astfel de chestiuni? Ecaterina Andronescu e aplaudată la Congres pentru că vrea ca 
partidul (cică) socialist al României să-şi facă 'această infrastructură tehnnologică prin care să putem 
comunica cu toţi colegii noştri în timp real'. Doamnă ministru, stimaţi pesedişti, dragi consilieri de 
comunicare şi amici de prin presă ai partidului, onorabili concetăţeni!... Fraţilor!..., vă dedic un 
breaking news: infrastructura există. De multicel, deja. Şi nu, nu din cauza ei aţi pierdut alegerile. 
 
ADEVĂRUL: Licee tehnologice cu zero promovare la Bacalaureat primesc în continuare plan de 
școlarizare la clasa a IX-a! /Ștefan Vlaston 
Nu cred să existe un alt exemplu mai frapant decât acesta, de cheltuire inutilă a banilor publici. Licee 
tehnologice care lucrează cu rezultate zero la examenul  de bacalaureat, primesc plan de şcolarizare 
pentru clasa a IX-a, adică funcţionează fără niciun rost. Să nu ne amăgim. Lipsa bazei materiale de 
instruire practică, a maiştrilor specializaţi, nu fac posibilă asimilarea unei meserii, cu rare excepţii. 
De altfel, întreitele sarcini de învăţare: curricula teoretică generală, curricula teoretică tehnică, 
instruirea practică, fac imposibilă activitatea cu rezultate notabile, într-un liceu în care s-a intrat cu 
medii de admitere mici. În aceeaşi situaţie sunt şi alte sute de licee tehologice, cu procente de reuşită 
la bacalaureat sub 25%. Nu putem funcţiona pe banii contribuabililor cu un randament sub 25%! 
Soluţia este una singură : transformarea acestor licee în şcoli profesionale. Antreprenorii se plâng că 
au pierderi de miliarde de euro, din cauza lipsei personalului calificat. Iar România cheltuie sute de 
milioane de euro pentru funcţionarea unor şcoli care  produc …nimic. O astfel de aberaţie nu poate fi 
acceptată de niciun guvern, indiferent de ameninţările şi presiunile sindicatelor. 
 



Lista liceelor cu zero promovare la bacalaureat 
Lista a fost alcătuită de ziariştii d ela Hotnews. Am dat exemple în articolul precedent de licee 
tehnologice cu procente de promovare sub 10%. Iată lista liceelor tehnologice cu zero promovare la 
bacalaureat. 
Argeş 
Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş 
Bacău 
Liceul Tehnologic Răchitoasa Liceul Tehnologic Târgu Ocnă 
Buzău 
Liceul Tehnologic Comună Ruşeţu 
Brăila 
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny“ Brăila, Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Brăila, Liceul Tehnologic 
“Gheorghe K. Constantinescu“ Brăila 
Călăraşi 
Liceul Tehnologic “Dan Mateescu“ Călăraşi, Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu“ Dragalina, Liceul 
Tehnologic “Dan Mateescu“ Călăraşi 
Constanţa 
Liceul Tehnologic “Nicolae Istrăţoiu“ Deleni 
Caraş Severin 
Liceul Tehnologic “Constantin Lucaci“ Bocşa, Liceul Tehnologic “Sf Dimitrie “ Teregova, Liceul 
Tehnologic Berzovia 
Dolj 
Liceul Tehnologic Special “Beethoven“ Craiova 
Covasna 
Liceul Tehnologic “Apor Peter“ Târgu Secuiesc, Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea 
Giurgiu 
Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu“ Giurgiu 
Gorj 
Liceul Tehnologic Stoina 
Harghita 
Liceul Tehnologic “Tivai Nagy Imre" Sânmartin, Liceul Tehnologic Corund, Liceul Tehnologic “Gabor 
Elek“ Vlăhiţa, Liceul Tehnologic “Sover Elek“ Joseni 
Ilfov 
Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru“ Ciorogârla 
Iaşi 
Liceul Tehnologic Petru Rareş din Târgu Frumos, Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret“ Iaşi 
Maramureş 
Liceul Tehnologic Poienile de sub munte, Liceul Tehnologic Repedea, Liceul Tehnologic Ruscova, 
Liceul Tehnologic Vişeu de sus 
Mehedinţi 
Liceul Tehnologic Drobeta Turnu Severin, Liceul Tehnologic “Constantin Brâcuşi Târnăveni 
Mureş 
Liceul Tehnologic “Aurel Persu“ Târgu Mureş, Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu“ Târgu Mureş 
Neamţ 
Liceul Tehnologic Nisiporeşti, Comună Boteşti – Nisiporeşti 
Olt 
Liceul Tehnologic “Ion Popescu-Cilieni“, Liceul Tehnologic Crâmpoia 
Suceava 
Liceul Tehnologic “Vasile Gherasim“ Marginea 
Sălaj 
Liceul Tehnologic “Petri Mor” Nuşfalău 
Teleorman 
Liceul Tehnologic “Andrei Şaguna“ din Botoroaga, Liceul Tehnologic “Emil Racoviţa“ Roşiori de Vede, 
Liceul Tehnologic “General David Praporgescu“ Turnu Măgurele 



Tulcea 
Liceul Tehnologic “Simion Leonescu“ Luncaviţa 
Am verificat, pentru câteva cazuri, dacă liceele cu zero promovare la bacalaureat au primit plan de 
şcolarizare pentru clasa a IX-a, în anul şcolar 2019-2020. Iată exemplele verificate. 
Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu“ Giurgiu: 26 locuri pentru clasa a IX-a 
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny“ Brăila: 56 locuri 
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Brăila: 56 locuri 
Liceul Tehnologic “Gheorghe K. Constantinescu“ Brăila: 56 locuri 
Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu“ Târgu Mureş: 56 locuri 
Avem, pe de o parte, solicitările mediului de afaceri pentru forţa de muncă mediu şi superior 
calificată, pe de altă parte cheltuieli importante ale statului pentru şcoli care funcţionează cu zero 
rezultate. Nici că se poate o aberaţie mai mare! 
Soluţii există 
Cum spuneam, cu actualele întreite sarcini de învăţare, elevii nu asimilează nici teorie, nici meserie în 
actualele licee tehnologice. Soluţia este transformarea lor în şcoli profesionale, cu investiţii mari în 
baza materială de instruire practică. În acelaşi timp şi în aceleaşi şcoli poate funcţiona filiera „liceu 
profesional“, de 4 ani, pentru meserii mai pretenţioase, dar fără curricula teoretică generală, cu 
excepţia informaticii şi comunicării, inclusiv în limbi străine. Continuarea studiilor în şcoli post liceale 
tehnice fără examen de bacalaureat oferă tinerilor şansa obţinerii unor competenţe de care 
economia are atâta nevoie. În momentul de faţă, statul îşi fură singur căciula de frica sindicatelor. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Înscrieri fictive în Învățământ 
Conducerile școlilor și grădinițelor înscriu fictiv elevi în învățământul preuniversitar, pentru a obține 
finanțare, a declarat pentru ROMÂNIA LIBERĂ, fostul ministru al Educației Naționale Liviu Marian 
Pop. 
Explicația fostului șef al Învățământului vine în contextul discuțiilor apărute recent în spațiul public 
legate de deja celebrul ''fenomen Brăila'', în care o organizație nonguvernamentală a acuzat presiuni 
ale profesorilor asupra elevilor, ca aceștia din urmă să nu se înscrie la Evaluarea națională sau la 
Bacalaureat, dacă nu prezintă siguranță de promovare a examenului. 
Fostul ministru al Educației neagă existența unui “fenomen Brăila”, susținând că totul se rezumă la 
dorința directorilor de școli de a obține finanțare. “  Nu cred că există un fenomen Brăila. Nu cred că 
profesorii pun presiune pe elevii slab pregătiți să nu se înscrie la Bacalaureat sau la Evaluarea 
Națională. Aveau posibilitatea să-i lase corigenți și gata. Este vorba de înscrieri fictive în Învățământ 
pentru obținerea finanțării per elev și justificarea unor norme didactice”, a declarat pentru ROMÂNIA 
LIBERĂ, fostul ministru al Educației Naționale, Liviu Marian Pop. 
“Fenomenul Brăila”, extins la nivel național. Elevii, monedă de schimb pentru directori 
În județul Brăila există o diferență de număr de elevi înscriși în clasa a VII-a, în anul școlar precedent, 
și al celor care s-au înscris la evaluarea națională. Conform datelor statistice centralizate ale 
Ministerului Educației Naționale (MEN), obținute de ROMÂNIA LIBERĂ, este o diferență de 
aproximativ 600 de elevi de clasa a VIII-a ce nu s-au înscris la Evaluarea națională. Acestea, în situația 
în care nu toți acești elevi au fost corigenți. 
Situația nu este însă una izolată. Fenomenul este prezent și în alte județe. De exemplu, în Dâmbovița, 
sunt circa 400 de elevi care puteau să fie înscriși la Evaluarea națională, dar nu s-au prezentat la acest 
examen. Statistic, inspectoratele școlare județene nu au exmatriculat niciun elev care nu s-a 
prezentat la școală. Acest lucru este justificat prin învățământul obligatoriu. 
De menționat că unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare sunt finanțate în funcție 
de numărul de elevi pe care îl declară. Tot în baza numărului de elevi este se stabilesc și normele 
didactice (numărul de angajați din Învățământ). 
 
HOTNEWS: Programul "Cornul și laptele" ar putea fi înlocuit de "Masă caldă în școli". Teodorovici: 
E un set de măsuri ce trebuie discutat/F.B. 
Măsurile sociale precum "Cornul și Laptele" vor fi analizate în Guvern și în Coaliție pentru a vedea 
dacă și-au realizat scopul, susține ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. 



"Sunt măsuri foarte bune, măsuri care ajută populația. O analiză pe toate aceste programe e de bun 
simț să fie făcută pentru a vedea dacă și-au atins scopul pe care l-am avut la începutul acestora. Un 
set de măsuri se va propune în Guvern, în Coaliție, pentru a vedea dacă le luăm sau nu, pe anumite 
zone. Toate au ca bază sau ca punct de plecare această dorință a noastră fermă de a cheltui banul 
exact cum este corect", a spus el într-o conferință de presă. 
El a precizat că sunt momentan propuneri în acest sens, nu le poate spune, dar vor fi luate măsuri. 
Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, a spus, la 
rândul său, că programul "Cornul și Laptele" ar putea fi înlocuit. "Cred că știți că în bugetul pe anul 
acesta au fost alocați bani, cel puțin la Ministerul Educației, pentru infrastructură la masa caldă în 
școli. Evident că, dacă nu mă înșel, suma este de peste 200 milioane lei, și anul viitor vom avea o 
sumă vizavi de acest subiect și atunci când vom avea finalizată, la nivelul unităților școlare, 
infrastructura necesară pentru ca toți copiii să beneficieze de masă caldă în școli. Evident că se va 
dispune o discuție vizavi de programul menționat. Mai e util programul Laptele și cornul în condițiile 
în care există varianta unei mese calde? La momentul respectiv va fi o asemenea discuție, dar nu 
impusă de restricții bugetare, ci de lucrurile practice pe care ni le-am propus", a precizat el. 
 
SPUTNIK: Îngrijorător: ce se va întâmpla cu numărul școlarilor și preșcolarilor 
Potrivit Institutului Național de Statistică, populația tânără din România va înregistra până în 2030 o 
scădere cu 10 procente. 
În următorul deceniu, populația cu vârstă preșcolară și școlară din țara noastră va ajunge la 3,12 
milioane de persoane. 
La momentul de față, datele oficiale arată că numărul persoanelor cu vârstă preșcolară și școlară este 
de 3,55 milioane. 
Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, până în 2060 numărul persoanelor 
de vârstă preșcolară și școlară va scădea tot mai mult, ajungând la 2,15 milioane de persoane. Este 
vorba despre o scădere cu aproape 40 de procente comparativ cu numărul populației care se 
încadrează în această categorie de vârstă în prezent. 
Totuși, în 2017, speranța de viață a crescut cu 1,2 luni față de anul 2016, ajungând la 75, 73 de ani, iar 
durata medie de viață a unei femei este cu aproape 7 ani mai mare comparativ cu durata medie de 
viață a unui bărbat, informează zf.ro.  
Educația, însă, va trebui să țină pasul cu noile generații, mai ales că, în intervalul 2007-2019, sistemul 
nostru de învățământ s-a dovedit a fi unul greoi și neperformant. 
Scăderea numărului populației preșcolare și școlare va însemna – sau ar trebui să însemne – și o 
schimbare de optică în ceea ce privește reformarea sistemului de învățământ, mai ales că este posibil 
ca multe posturi din sistem să nu mai existe, ca urmare a declinului demografic. 
Crearea, din timp, a unor strategii, precum și regândirea întregului mod de angajare în sistemul de 
învățământ ar putea face ca, în zece ani, educația din România să poată fi capabilă să se plieze cu 
adevărat pe nevoile elevilor și ale societății de la acel moment. 
 
ADEVĂRUL: Milenialii care pregătesc cea mai mare structură a elevilor din România/Sînziana 
Ionescu 
Federaţia Elevilor din România (FER) este prima organizaţie de acest fel din ţară, s-ar înscrie în 
categoria neguvernamentală şi ar fi independentă de Ministerul Educaţiei, de inspectoratele şcolare 
sau de alte autorităţi care i-ar putea dicta activitatea. 
Istoricul mişcării elevilor  
În România există, în acest moment, asociaţii ale elevilor in Constanţa, Bacău, Maramureş, Călăraşi, 
Vâlcea, Bucureşti-Ilfov. Nucleul FER este Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC), cea care a spart 
barierele la 11 iunie 2013, de când s-a înfiinţat. A fost fondată de cinci liceeni nemulţumiţi de 
administraţia locală, care luptau pentru burse şcolare, gratuităţi şi reduceri prevăzute pentru elevi în 
Legea 1 Educaţiei, pe care municipalitatea refuza să le acorde. Pasionaţi de descifrarea legii, liceenii 
din AEC au dat în judecată administraţia Mazăre şi Ministerul Educaţiei, reuşind în scurt timp ce n-au 
reuşit cohorte de politicieni: să schimbe radical felul în care demnitarii se achită de obligaţiile faţă de 
elevi - pornind de la bursele şcolare, locul cuvenit pentru elevi în consiliul de administraţie al şcolii, 



reducere la transportul în comun, manuale şcolare gratuite pentru elevii de a Xl-a şi a XII-a, 
aprobarea Statutului Elevului şi multe altele. 
Acei liceeni au ajuns studenţi şi chiar absolvenţi de Drept. Succesorii lor trec la următorul nivel - au 
extins reţeaua de asociaţii ale elevilor şi vor să le reunească în structura naţională intitulată Federaţia 
Elevilor din România. 
Cum se naşte o reţea de viitori lideri  
Prima asociaţie înfiinţată după Constanţa a fost cea din Bacău, în 2015. Iniţiatorul său, Cristian 
Ghingheş, este acum consilier local independent în oraşul său. 'Ulterior, modelul de bună practică al 
AEC a fost replicat la Maramureş (2016), Călăraşi (2017), Vâlcea (2018), Bucureşti (2018). Ce au toate 
în comun? Elevi care şi-au dorit rezolvarea unor probleme locale şi au conştientizat că în acest sens 
este nevoie de o formă de organizare independentă faţă de minister sau inspectoratul şcolar', 
istoriseşte fostul lider AEC Alexandru Manda(20 ani), student la Drept, fondator al mişcării de elevi pe 
când avea doar 14 ani. 
Unirea oficială a asociaţiilor era necesară ca voce unică pentru reprezentarea elevilor. 'Elevii pot fi un 
vector al schimbării, iar organizarea independentă a elevilor este cheia spre o reprezentare puternică 
a beneficiarilor. Ce le doresc mai tinerilor mei colegi? Să nu uite niciodată ca în centruí activităţilor lor 
să pună principiile şi valorile comune care îi unesc, fiindcă în lipsa acestora nicio construcţie nu este 
trainică şi puternică', spune studentul la Drept. 
După preluarea organizaţiei, noii lideri au început munca de misionariat pentru a înfiinţa asociaţii ale 
elevilor în ţară. 'Am participat la reuniuni pe tema implicării civice, la şcoli de vară pentru monitori 
pentru bună guvernare şi acolo am întâlnit elevi care îşi doreau să facă acelaşi lucru ca noi, fiecare în 
judeţele lor. Erau uimiţi de puterea pe care o poate avea o mână de elevi atunci când toţi au acelaşi 
ţel şi luptă onest, cu legea în mână. Aşa s-a născut, de exemplu, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, care 
acum se luptă cu tărie pe subiecte precum condiţiile sanitare din şcoli sau bursele în judeţul Vâlcea', 
descrie Mihai Tănase (16 ani), preşedintele AEC. 
Ce îşi doresc viitorii lideri ai României  
În plină vară, milenialii din Federaţia Elevilor din România nu au odihnă. Pregătesc actele de 
constituire a forului în numele căruia emit deja comunicate de presă cu reacţii critice la proiectele 
contestabile ale guvernanţilor şi ale parlamentarilor. Liceenii FER şi-au stabilit deja primele cinci 
obiective, prioritare pentru facilitarea accesului la educaţie al copiilor. Acestea sunt, în limbaj 
legislativ: 1. Anularea prevederilor OUG 51/2019 ce ţin de modificarea regimului transportului 
judeţean, astfel încât elevii să poată beneficia din nou de reduceri şi de decont al cheltuielilor de 
transport; 2. Modificarea art 84, alin. (3) din Legea nr.1/2011 pentru ca toţi elevii să beneficieze de 
decontarea integrală a navetei, nu doar cei care nu au profilul/specializarea dorită în localitatea de 
domiciliu; 3. Obţinerea acordării burselor pentru elevi în fiecare localitate din România (termen lung); 
4. Modificarea Legii nr. 1/2011 şi a ROFUIP în sensul coborârii limitei de vârstă pentru elevii 
reprezentanţi înCAdelai8anilai6anişi mărirea numărului de elevi reprezentanţi în CA la 3; 5. 
Aprobarea modelului de formular de feedback de către Ministerul Educaţiei Naţionale, astfel încât 
elevii să îşi poată exercita dreptul la opinie prevăzut de Statutul Elevului la arL 7, lit. aa). 
Elevii care vor să contribuie la schimbarea sistemului de învăţământ şi a felului în care este privit de 
către autorităţile obligate să-i asigure bunul mers sunt chemaţi alături de FER, prin contactarea 
Asociaţiei Elevilor din Constanţa (office@asociatiaelevilor.ro, telefon 0763.254.419 - Mihai Tănase, 
liderul AEC). La toamnă, odată cu începerea anului şcolar 2019-2020, Federaţia Elevilor din România 
va fi oficializată. 
 
LIBERTATEA: Bac-ul fluid, minciuna din fiecare an/Oana Dușmănescu 
Examenul de final de liceu e cel care te lasă cel mai confuz - nu ştii ce înseamnă notele acelea şi, în 
multe cazuri, nici cum ai ajuns să le obţii. 
Mirarea anuală-cât de puţini copii au luat bacalaureatul! Sau, poate, de fapt, sunt mulţi, la ce şi cât se 
învaţă? Nimeni nu ştie, dar ce importanţă mai are? îi felicităm pe cei mai conştiincioşi, care au trecut 
examenul, recunoscând însă pe la colţuri că fără meditaţii paralele, eventual susţinute cu aceiaşi 
profesori care le predau la şcoală, elevii de clasa a douăsprezecea nu ar fi reuşit astfel de 
performanţe. 



Când se publică listele cu rezultate la bac, este acea zi din an în care nu ştim ce să mai credem - e bun 
învăţământul românesc? E prost? Ne bucurăm pentru nişte note luate de nişte adolescenţi care şi-au 
spart capul învăţând, mai mult sau mai puţin, fără să înţelegem de ce vibrăm în faţa unor reuşite 
decupate dintr-un sistem educaţional făcut praf. Exultăm doar pentru faptul că încă o generaţie a 
scăpat de chin - sper ca aceasta să fie adevărata logică a acestei voioşii deplasate. 
Dacă şi cei cu media 2,20 ar fi avut bani sau interes pentru meditaţii? Ar fi fost mai ridicată rata 
promovaţilor, nu doar de anul acesta, ci din fiecare an de până acum? Balanţa pare a avea două 
talere extrem de deşelate, ceea ce arată, încă o dată, că sistemul românesc de învăţământ minte la 
cel puţin două capete. 
Pe un platou stă felul de mâncare numit elev silitor, care uită totul a doua zi după examen, pentru că 
începe o perioadă a vieţii sale în care geografia României sau chimia organică vor deveni doar nişte 
amintiri tăvălite. Pe celălalt stau cei pentru care liceul a trecut ca un vis urât sau ca un fum. Şi unii, şi 
ceilalţi termină douăsprezece clase, iar satisfacţiile sunt foarte tulburi. 
Un sistem care pune atât accent pe rezultatele punctuale din nişte examene, atât de concentrate, 
atât de reci, care de fapt-nu transmit nimic despre cine sunt persoanele acelea la început de viaţă, 
care nu ştiu să-i ghideze pe elevi, nu are cum să fie bun pentru nimeni. Ne bucurăm în fiecare an că 
ne-au promovat copiii. Sau ne întristăm, după caz. 1 )ar nimeni nu ştie să spună cu exactitate de ce o 
facem. 
 
DILEMA VECHE: Ce citesc elevii/Marius Chivu 
Declaraţiile săptămînale ale miniştrilor Educaţiei şi Culturii (oricare ar fi aceştia, mereu alţii, mereu 
incompetenţi), laolaltă cu cifrele statistice din ultimii ani, arată limpede că învăţămîntul românesc 
este în colaps: o treime din tinerii în vîrstă de 18-24 ani nu reuşesc să absolve gimnaziul (41% în 
localităţile rurale), rata de analfabetism funcţional a celor care reuşesc să absolve liceul este de peste 
40% (cea mai ridicată din UE), dar, deşi are cel mai ineficient ciclu de învăţămînt de bază, România 
alocă tot mai mulţi bani pentru sistemul universitar (peste media europeană). 
Într-o ţară în care există 16.000 de biserici şi doar 6000 de şcoli şi 160 de librării, 42% din români nu 
citesc nici măcar o singură carte pe an, 69% nu împrumută niciodată cărţi de la bibliotecă, iar 61% nu 
accesează niciodată arhivele digitale ale bibliotecilor şi nici nu descarcă cărţi de pe Internet. Cum am 
scris şi cu altă ocazie citînd cifrele Barometrului de consum cultural 2017, realizat anul trecut de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi subintitulat 'Cultura în pragul 
Centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu şi practici culturale' (este disponibil pe Internet la 
descărcare gratuită, dacă vreţi să vă oripilaţi): doar 4% din români pun zilnic mîna pe o carte, doar 9% 
citesc o dată pe lună şi doar 6,8% merg măcar o dată pe an la bibliotecă să împrumute cărţi. 
Practic, aproape jumătate din tinerii care trec prin sistemul preuniversitar nu reuşesc să înţeleagă şi 
să comenteze un text citit şi nici nu ştiu care ar putea fi beneficiile lecturii, astfel că, odată ce termină 
gimnaziul, majoritatea covîrşitoare nu mai pune niciodată mîna pe o carte, cumpărată sau 
împrumutată pe cont propriu. Tehnic vorbind, şcoala românească produce analfabetism funcţional 
pe 'bancă' rulantă. 
Însă, în timp ce şcoala a ajuns cel mai eficient sistem de compromitere a cititului (să reamintesc aici 
că emul şcolar 2018 a început fără manuale, după ce s-a încercat să se renunţe la manualele 
alternative?), prin donaţiile de carte, cluburile de lectură pentru copii şi turneele în şcoli cu autori, 
editurile fac singure mai mult pen- \ tru promovarea lecturii decît o face statuk român care, în chiar 
'Anul Cărţii', pare să fi abandonat cu totul responsabilitatea de a-şi educa tinerii cetăţeni. Doar 
datorită acestor iniţiative private şi, mai ales, pasiunii şi devotamentului individual al unor profesori, 
în anumite şcoli din ţară, 'cetitul cărţilor' încă mai este considerată 'cea mai frumoasă şi mai de folos 
în toată viaţa omului zăbavă'. Unii profesori organizează cluburi de lectură în şcoli, solicită editurilor 
donaţii de cărţi pentru biblioteci, îi învaţă pe copii să-şi facă propriile reviste literare, invită scriitorii 
să vină să le vorbească la clasă despre cărţi şi literatură, despre citit şi scris. 
Aceşti profesori sînt pilaştrii lecturii în şcoli şi am avut bucuria să cunosc o mică parte din aceştia în 
întîlnirile mele cu elevii unor şcoli de pe tot cuprinsul ţării, de la Timişoara la Iaşi şi Chişinău, şi de la 
Bistriţa la Tulcea prin Bucureşti (zonele Berceni, Nicolae Titulescu şi Voluntari). Reviste precum Spre 
Lumină şi Alecart (Colegiul Naţional şi Colegiul Naţional de Artă 'Octav Băncilă' din Iaşi), Aspiraţii 
literare (Colegiul Dobrogean 'Spiru Haret' din Tulcea), Zona Nouă (Sibiu), Generaţia Nouă (Bistriţa) 



sau Incubatorul de lectură (Şcoala 113 din Berceni, Bucureşti) ş.a., Asociaţia 'Point ofView 21' 
(Bistriţa) sau Societatea Postmilenială (Bucureşti) care organizează evenimente culturale publice cu 
adolescenţi, ca să dau doar aceste exemple dintr-o mulţime, toate acestea întreţin pasiunea pentru 
citit şi scris şi stimulează creativitatea artistică în ciuda sistemului de învăţământ. 
De fiecare dată cînd am avut ocazia să mă întîlnesc cu astfel de elevi, le-am cerut să-mi facă, ei mie, 
recomandări de lecturi cu cărţile lor preferate şi niciodată, dar niciodată, n-am fost dezamăgit de 
listele cu cărţi primite. Dacă cifrele statistice legate de practica lecturii sînt îngrozitoare, în şcoli încă 
mai există oaze de cititori cu gust literar (care sper să supravieţuiască absolvirii) şi, implicit, speranţa 
că viitorul cărţilor nu este pe deplin compromis. Dacă parcurgi listele cu cărţile preferate ale elevilor 
de gimnaziu şi de liceu pe care i-am întîlnit numai anul acesta, vei avea, pe de o parte, imaginea unor 
tineri cu gusturi excelente pentru literatură, iar pe de altă parte, imaginea inadecvării absolute a 
manualelor de literatură care se adresează tinerilor de azi cu bibliografii anacronice, neinteresante, 
nestimulatoare. 
Căci iată ce mi-au recomandat să citesc elevii liceelor bucureştene (ordinea e aleatorie, iar titlurile 
căr' ţilor, neimportante, mai ales că unii au'¦tori figurează cu meu multe cărţi): străini -Ajbert Camus, 
Platon, Tolstoi, Bulgakov, Bukowski, George Orwell, Ray Bradbury, Murakami, Orson Scott, Chuck 
Palahniuk, Markus Zusak, Ruta Sepetys, Leonard Gershe, Alan Moore, Randall Munroe, G.R.R. Martin, 
J.R.R. Tolkien sau David Eagleman; români - Caragiale (nuvelele) şi Blecher. Liceenii din Bistriţa mi-au 
recomandat: scriitori străini - John Fowles, Matt Haig, John Green, F. Scott Fitzgerald, Eric-Emmanuel 
Schmitt, Stephen King, G.R.R. Martin, Sydney Sheldon, M. Scott Peck, Jostein Gaarder, Roberto 
Bolano, E. Lockhart, Francesc Miralles, John Williams, Han Kang sau Simone de Beauvoir; români - 
Tudor Chirilă. 
Cît despre elevii din Chişinău ai liceelor 'Spiru Haret' şi 'Mihai Eminescu', întîlniţi recent cu ocazia 
activităţilor din cadrul Festivalului 'Zilele literaturii române la Chişinău' (21-24 mai), aceştia mi-au 
oferit ditamai listele cu scriitori străini (spicuiesc): Orwell, Bulgakov, Tolstoi, Dostoievski, Carlos Ruiz 
Zafon, Kazuo Ishiguro, Stephen King, Mo Yan, Garcia Mărquez, Orhan Pamuk, Pasternak, Hesse, 
Kazantzakis, Balzac, Longus, Yukio Mishima, Viktor Pelevin, Evgheni Vodolazkin, Patrick Modiano, 
William Golding, Lee Harper, Elif Shafak, Murakami, Umberto Eco, Ayn Rand, Ray Bradbury, Patti 
Smith, Irvin D. Yalom, Salinger, Flaubert, Oscar Wilde, Bukowski, Ian McEwan, Nabokov, Tracy 
Chevalier, Stefan Zweig, Jose Saramago, Daniel Keyes, Dai Sijie, Yeonmi Park, Lucy Keating, Eric-
Emmanuel Schmitt, Markus Zusak, Dan Brown, Thomas Harris, Hermann Hesse, W.S.Maugham sau 
H.G. Wells. Dar şi cu scriitori români: Tatiana Ţîbuleac, Mircea Cărtărescu, Ruxandra Cesereanu, Oleg 
Serebrenian, Rebreanu, Florin Iaru, Dan Lungu, Ioana Pârvulescu, Eliade, Noica, Ierunca, Steinhardt, 
Mihail Drumeş sau Nicolae Dabija. 
Fără a avea relevanţa unei statistici, remarc totuşi puţinătatea scriitorilor români pe aceste liste, dar 
şi gusturile excelente pentru literatura străină, reprezentată, cu cîteva excepţii, de scriitori comerciali 
sau de gen, de nume solide (inclusiv de non-ficţiune), mai puţin clasice, preponderent contemporane 
şi, mai ales, din culturi variate. Citind preferinţele adolescenţilor de azi, cărora şcoala încă nu le-a 
anihilat pofta lecturii, mă gîndesc că, poate, nu e totul în zadar. 
 
G4MEDIA.RO: Studenții la Drept reclamă restrângerea de către Metrorex a dreptului la 
abonamente cu preț redus 
Asociația Studenților în Drept de la Universitatea din București acuză Metrorex și Ministerul 
Transporturilor că restrâng dreptul studenților de a obține abonamente la transportul cu metroul la 
preț redus prin reducerea considerabilă a numărului de stații de la care acestea pot fi achiziționate. 
ASD cere Metrorex să asigure posibilitatea ca studenții să-și  procure abonamentele cu 50% de la 
toate punctele de vânzare disponibile. 
Studenții erau deja  nemulțumiți că abonamentele reduse puteau fi cumpărate la numai 11 stații 
Metrorex, iar în cazul în care doreau să cumpere un număr mai mic de călătorii, o puteau face doar 
de la Piața Romană. Acum ASD reclamă faptul că, pe perioada vacanței, numărul de stații cu 
abonamente pentru studenți a fost redus la trei. 
”Într-o notă ridicată de dezinteres față de studenți, în perioada 16 iunie – 8 septembrie 2019 titlurile 
de călătorie reduse pot fi procurate doar din trei stații: Piața Unirii 1, Piața Unirii 2, Piața Romană. 
Această politică de aplicare a legii creează deservicii studenților și le restrânge și mai mult, în mod 



nejustificat, exercitarea nestânjenită a dreptului la transport redus, recunoscut de art. 205, alin. (2) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011”, se arată într-un comunicat al ASD 
Asociația Studenților în Drept cere conducerii Metrorex și ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, ca 
titlurile reduse de călătorie să poată fi achiziționate din toate punctele de vânzare, pe toată durata 
celor 12 luni ale anului, precum și de la automatele existente în stații. 
”În același timp, semnalăm faptul că dovada calității de student ar trebui să se poată realiza prin orice 
mijloc de probă, deci și printr-o adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, nu doar 
prin legitimația de transport. Guvernul a decis, în mod exagerat din punctul nostru de vedere, să 
instituie legitimația de transport ca unic mijloc de probă pentru ca studentul să-și poată exercita 
dreptul legal de achiziționare a titlului redus la metrou”, mai precizează sursa citată. 
 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Nouă materie în școli: Educație și cultură media 
 

 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Repartizare la licee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERTATEA: Babrică de doctorate plagiate la Academia de Poliție 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZIARUL FINANCIAR: Numărul şcolarilor şi preşcolarilor va scădea până în 2030 cu 12% 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
DILEMA VECHE: Hush little baby, don t say a word 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


