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SPARKNEWS.RO: Rectificarea bugetară. Guvernul taie un miliard de lei de la Educație: „Reducerea 
se referă în principal la programul Merg la școală” 
Guvernul a adoptat, luni, proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2019, prin care un miliard de 
lei a fost tăiat de la bugetul Ministerului Educației. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul 
ședinței de Guvern, că reducerea cu un miliard de lei vizează ”în principal” programul ”Merg la 
școală” care ”nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui an”. 
”De asemenea, sunt reanalizate cheltuielile de personal, care au fost supraestimate inițial”, a explicat 
Dăncilă. Șeful Executivului a precizat însă că Educația ”va beneficia în continuare de fonduri mai mari 
cu 42.4% față de anul 2018”, relatează Mediafax. 
UPDATE Guvernul a adoptat, în ședința de luni, rectificarea bugetară pentru anul 2019, au precizat, 
pentru MEDIAFAX, reprezentanții Executivului. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a 
declarat, la finalul ședinței, că ”prima rectificare bugetară din acest an este una pozitivă”. Rectificarea 
a fost adoptată în forma propusă de Finanțe.  
”În ședința de guvern de astăzi (luni-nr.) vom adopta proiectul rectificării bugetare pe care ministrul 
Finanțelor l-a prezentat în prima lectură în ședința precedentă. Așa cum am spus și data trecută este 
o rectificare pozitivă prin care asigurăm sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor 
indemnizațiilor sociale, pentru buna funcționare a tuturor instituțiilor, cât și pentru continuarea 
investițiilor în domeniile prioritare. 
Educația va beneficia în continuare de fonduri mai mari cu 42.4% față de anul 2018, iar dacă 
întârzierile din primul semestru vor fi recuperate vom reveni cu sume suplimentare la a doua 
rectificare. Vom continua programele începute în educație, inclusiv cel privind plata pentru 
rechizitele școlare pentru copiii din familii cu venituri reduse”, a anunțat Viorica Dăncilă, la începutul 
ședinței de guvern, citată de Mediafax. 
Șeful Executivului a precizat că reducerea cu un miliard de lei a venitului Ministerului Educației se 
referă la programul ”Merg la școală”, care nu era prevăzut în programele finanțate până la finalul 
acestui an. 
”Reducerea de aproximativ un miliard de lei a venitului Ministerului Educației se referă în principal la 
programul ”Merg la școală” care din păcate nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și 
implementat până la sfârșitul acestui an. 
De asemenea, sunt reanalizate cheltuielile de personal, care au fost supraestimate inițial. Fondurile 
prevăzute după rectificare asigură plata salariilor până la finalul anului și aplicării a Legii nr. 85/2016. 
Menționez că la instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate și 
creditele de angajament, astfel încît să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate 
din fonduri europene precum și a lucrărilor de investiții. 
Așa cum este normal, repartizăm sumele necesare acolo unde este nevoie, reducând din zonele în 
care banii nu vor fi folosiți până la finalul acestui an”, a mai declarat Dăncilă. 
Programul „Merg la școală” pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional de 
stat ar fi constat, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, retras din dezbaterea publică, în 
acordarea de tichete educaționale de tip tichet social în valoare de 250 lei pentru achiziționarea de 
echipament sportiv, carte şcolară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie 
prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) şi rechizite, în anul școlar 2019-
2020. 
Ministerul Educaţiei Naţionale preciza, săptămâna trecută, că, prin proiectul de rectificare bugetară, 
se propune diminuarea cheltuielilor cu circa 1,03 miliarde de lei, însă nu sunt afectate proiectele 
derulate, în condiţiile în care bugetul ministerului continuă să beneficieze de fonduri mai mari cu 
42,4% faţă de anul 2018, relatează Agerpres. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a propus o 
rectificare bugetară, în care cele mai mari diminuări de bugete au fost operate la Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Cercetării. 
 
EDUPEDU.RO: Guvernul taie un miliard de lei de la Educație. Dăncilă: programul „Merg la școală” 
nu a fost pregătit, iar cheltuielile de personal au fost supraestimate/ Mihai Peticilă 
Premierul Viorica Dăncilă a anunțat tăierea a peste 1 miliard de lei de la Educație la prima rectificare 
bugetară de anul acesta. Șefa guvernului a pus rectificarea negativă pe seama execuției bugetare 



slabe din prima jumătate a anului și a declarat că ”dacă întârzierile vor fi recuperate, vom reveni cu 
fonduri la a doua rectificare”. 
Iată declarația Vioricăi Dăncilă: 
„Educația va beneficia în continuare de fonduri mai mari cu 42,4% față de anul 2018, iar dacă 
întârzierile din primul semestru vor fi recuperate vom reveni cu sume suplimentare la a doua 
rectificare. 
Vom continua programele începute în Educație, inclusiv cel privind rechizitele școlare pentru copiii 
din familiile cu venituri reduse. Reducerea cu aproximativ 1 miliard de lei la bugetul Ministerului 
Educației se referă în principal la programul ”Merg la școală” care, din păcate, nu a fost pregătit 
pentru a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui an. 
De asemenea, sunt analizate cheltuielile de personal care au fost supraestimate inițial. Fondurile 
prevăzute după rectificare asigură plata salariilor până la sfârșitul anului, a titlurilor executorii și 
aplicarea legii numărul 85/2016.” 
Deși premierul Dăncilă a anunțat că programul „Merg la școală” nu a fost pregătit pentru a putea fi 
finanțat și implementat până la finalul acestui an, de fapt Guvernul nu i-a acordat nicio șansă. 
Edupedu.ro a scris că programul de vouchete de 250 de lei pentru rechizite, pentru fiecare elev, 
fusese pus în dezbatere, dar retras după doar două zile, fără nicio explicație. Potrivit surselor noastre, 
proiectul ar fi fost retras la cererea ministerului Finanțelor, din lipsă de fonduri. Programul fusese 
promis pentru anul școlar 2019-2020 de Guvern încă din februarie, de la aprobarea bugetului în 
Parlament. 
Reamintim că alocarea fondurilor suplimentare pentru Educație, decisă încă din februarie acest an, a 
fost promovată politic de PSD și de Guvern prin toate comunicatele și prin toate vocile partidului. 
Față de bugetul inițial, de 30,9 miliarde lei, din care salariile reprezentau 20,6 miliarde lei, rectificarea 
reprezintă 3,33%. Rectificarea vine cu doar o lună înaintea începutului de an școlar: Deocamdată 
Educația nu are ministru și nu va avea ghiozdan cu rechizite, tabletă sau clasă nouă, potrivit unei 
analize Edupedu.ro. 
Ce prevede rectificarea bugetară de la Educație: 
    „titlul ”Cheltuieli de personal” – 400,0 mil. lei (suma rămasă asigură plata salariilor până la sfârșitul 
anului, titlurile executorii şi aplicare Legii nr. 85/2016), 
    titlul ”Bunuri și servicii” – 7,5 mil lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 12% 
mai mare decât media plăților pe primele 6 luni, reducerea propusă reprezentând suma blocată de 
10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice. 
    titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice” -109,4 mil. lei, reprezentând suma blocată 
de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice. 
    titlul ”Alte cheltuieli” – 80 mil lei ca urmare a economiilor înregistrate la dobânzi legale aferente 
sentințelor judecătorești, 
    titlul ”Active nefinanciare” – 20 milioane lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este 
cu 226% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni. 
    titlul ”Asistență socială” se propune diminuarea cu 440 milioane lei, din cauza nederulării 
programului ”Merg la școală” întrucât până în prezent actul normativ necesar derulării programului 
nu a fost promovat. Media rămasă de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare 
decât media lunară a plăților pe primul semestru permite derularea în continuare a actualului 
program pentru rechizite școlare destinat copiilor din familii cu venituri reduse aflați în învățământul 
primar și gimnazial. 
    la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu +30 milioane de lei și a celor de angajament cu 250 milioane lei pentru proiectul privind 
educația timpurie și proiectul ROSE privind învățământul secundar. 
Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor cu suma 
de 500 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei și 
reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de 250 milioane lei.” 
 



REVISTA 22: Rectificarea bugetară, adoptată. Educația pierde peste un miliard de lei. Câștigă 
baronii locali/ Dora Vulcan  
Ministrul Teodorovici vorbește de performanța asigurării banilor de pensii și salarii și spune că 
deficitul nu ar fi în pericol. 
"Deficitul nu este în pericol. Asigură plata în întregime a salariilor, pensiilor și sumele necesare 
proiectelor de investiții aflate în derulare și cele care vor începe până la final de an și care vor 
necesita și plăți aferente", a spus Teodorovici. Comunitățile publice locale vor primi sume 2.9 
miliarde de lei. "Suntem convinși că aceste sume se vor regăsi în acele măsuri pentru creșterea 
calității vieții românilor care trăiesc în comunitățile locale. 2,9 miliarde lei, pentru această primă 
rectificare, este o sumă destinată echilibrării bugetelor locale", menționează ministrul Finanțelor. 
Proiectul adoptat luni nu impozitează pensiile speciale. 
Cine pierde 
Ministerul Educației Naționale: -1,03 miliarde de lei. 
Ministerul Cercetării și Inovării: – 369,1 milioane lei. 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: – 310,4 milioane lei. 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: -243 milioane lei. 
Ministerul Economiei: -225,6 milioane lei per sold. 
Secretariatul General al Guvernului: -143,6 milioane lei per sold. 
Ministerul Apelor și Pădurilor: -138,9 milioane lei. 
Ministerul Transporturilor: -128,8 milioane lei. 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: - 106,5 milioane lei. 
Cine câștigă 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +2.243,6 milioane lei din care: +2.150 milioane lei 
contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +566,352 milioane lei la Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, +56,734 milioane lei pentru rambursări de credite în contul 
împrumuturilor preluate de Ministerul Finanțelor Publice în baza prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, -329,446 milioane lei subvenții - Susținerea 
exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale și -200 milioane lei transferuri către 
întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat. 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: +970,5 milioane lei per sold, 1.500 milioane 
lei pentru PNDL 
Serviciul Român de Informații: +396,5 milioane lei 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +326,4 milioane lei & Ministerul Mediului: + 92,2 milioane lei 
 
ADEVĂRUL: Reprezentant al elevilor, despre tăierile din Educaţie: „Alo, doamna Dăncilă, opriţi 
toate atentatele la sistemul de învăţământ“/ Simona Chirciu 
Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), Mihai Tănase, a postat luni pe pagina sa de 
Facebook un mesaj despre „atentatele la adresa sistemului de învăţământ”, cerându-i Vioricăi 
Dăncilă să le oprească. 
Preşedintele AEC a scris despre tăierile din Educaţie, inclusiv a programului „Merg la şcoală”, care ar 
fi prevenit abandonul şcolar. „E oficial, Guvernul a tăiat un miliard de lei de la educaţie. Fireşte, sigur 
e vina noastră că nu puteam să vedem perspectiva, bugetul pentru educaţie e prea bogat, toate 
măsurile necesare au fost deja implementate, iar sistemul merge brici. Sau cel puţin aşa crede 
domnul Teodorovici că ar trebui să gândim”, a spus elevul.  
 „Alo, doamna Dăncilă, opriţi, vă rog, toate atentatele la adresa sistemului de învăţământ, după ce că 
aţi lăsat zeci de mii de elevi fără mijloc de transport pentru şcoală, acum luaţi 440 milioane de lei de 
la titlul „asistenţă socială”?”, mai arată preşedintele AEC.   
Cam atât ar fi fost necesar ca să decontaţi naveta tuturor elevilor navetişti (125.000 în anul 2015-
2016), dacă abonamentele tuturor ar fi costat 400 lei. Uneori, sincer, am impresia că ne 
caracterizează un sadicism crâncen, parcă pentru unii a devenit amuzant să se gândească în fiecare zi 
că sunt copii care merg 5-10 km pe jos până la şcoală sau practică curse la ocazie cu străinii. Ce 
urmează? Tăiem şi bursele elevilor?”, a conchis Tănase.  Guvernul taie un miliard de lei de la bugetul 
Educaţiei. Banii erau destinaţi programului ”Merg la Şcoală”, care nu a fost pregătit la timp, a susţinut 
Viorica Dăncilă. Potrivit premierului, care luni a organizat o şedinţă, Educaţia va beneficia în 



continuare de fonduri mai mari cu 42,4% faţă de anul 2018, iar dacă întârzierile din primul semestru 
vor fi recuperate Guvernul va reveni cu sume suplimentare la a doua rectificare.  
„Vom continua programele începute în educaţie, inclusiv cel privind plata pentru rechizitele şcolare 
pentru copiii din familii cu venituri reduse. Reducerea cu aproximativ un miliard de lei a bugetului 
Ministerului Educaţiei se referă în principal la programul  «Merg la şcoală», care din păcate nu a fost 
pregătit pentru a putea fi finanţat şi implementat până la sfârşitul acestui an. De asemenea, sunt 
reanalizate cheltuielile de personal care au fost supraestimate iniţial. Fondurile prevăzute după 
rectificare asigură plata salariilor până la sfârşitul anului, a titlurilor executorii şi aplicarea legii 
85/2016”, a afirmat Viorica Dăncilă. 
 
SPUTNIK: Andronescu recunoaște: care este cea mai mare nenorocire a învățământului 
Fostul ministru al Educației Naționale spune că schimbarea șefilor de la învățământ reprezintă o 
adevărată catastrofă pentru sistem. 
Ecaterina Andronescu este de părere că sistemul de învățământ a evoluat comparativ cu acum 30 de 
ani, chiar dacă aceasta nu a fost, neapărat, pe măsura așteptărilor noastre. 
Cu toate acestea, a precizat că nu este corect să vorbim numai de rău sistemul de învățământ din 
țara noastră. Și aceasta fiindcă universitățile din străinătate caută absolvenți de liceu din România 
„cu o perseverență aproape diabolică”. 
Cea mai mare problemă a sistemului de educație românesc este, însă, alta, și se află chiar la vârf. 
„Cea mai mare nenorocire a sistemului de învățământ este schimbarea miniștrilor. Pentru că tu, ca 
ministru, nu poți să-ți duci proiectele la bun sfârșit. Începi o mulțime de lucruri, vine altcineva după 
tine, șterge ce ai făcut tu sau nu-și mai aduce aminte și lucrurile stagnează în cel mai fericit caz”, a 
explicat Ecaterina Andronescu, într-un interviu acordat evz.ro.  
Aceasta a precizat că ghinionul său a fost faptul că nu a avut nici măcar un mandat întreg și că 
singurul mai lung a fost de doi ani și jumătate, timp în care a făcut proiecte de care e foarte mândră. 
Este vorba despre informatizarea școlilor, despre proiectele sociale, despre faptul că a adus în sistem 
800 de microbuze, a reabilitat cam 3500 de școli din proiecte cu Banca Mondială. „Nu aș vrea să uit 
nici de contribuția mea la fiecare lege a învățământului pentru că, dacă astăzi vorbim în mediul 
academic de autonomie universitară, atât cât este ea, ea este introdusă în lege în mandatul meu de 
deputat”, a declarat Andronescu. 
 
ZIARE.COM: Copiii din spatele reformelor din Educație. De ce e Alehandro furios, iar Guvernul 
liniștit/ Magda Grădinaru  
Alehandro se infurie repede si o cuta razboinica ii cresteaza fruntea. Stefania mimeaza usor latratul 
unui caine si te sfideaza sa ghicesti in ce s-a transformat. Cristian vrea sa se faca politist, sa apere 
lumea, si o camera pe care sa o imparta cu ceilalti doi frati mai mari, pe care mama se ambitioneaza 
sa nu-i piarda pe drumul spre scoala. Ionut si Mihai au inceput sa se bucure. 
Sunt copiii din spatele reformelor din Educatie, cate una pentru fiecare ministru si foarte putin 
pentru profesorii si copiii care impart vulnerabilitatile unui sistem de invatamant ramas fara ministru 
plin, ca si cum nici nu ar conta. 
Daca Educatia nu aduce insa prea multe beneficii politice pentru partidele de la guvernare, iar o 
politica serioasa ar insemna inhamarea la munca si reprofesionalizarea sistemului care astazi 
functioneaza numai pentru elite - copiii din familii care isi permit sa finanteze accesul la educatie de 
calitate -, educatia inseamna enorm pentru copiii carora statul nu le da nicio sansa sa poata sa 
ramana in bancile scolii. 
Paradoxul e ca tocmai parintii, bunicii si strabunicii acestor copii, vulnerabilizati pentru ca s-au nascut 
intr-un mediu socio-economic precar, vor sa investeasca in educatie, macar pretul unei linguri din 
mancarea pe care o pun pe masa copiilor lor de cel mult doua ori pe zi. 
De cele mai multe ori, atat mananca un copil din doi din Romania. 
Sunt seri cand copiii se culca flamanzi, dimineti in care nu mananca nimic si merg la scoala cu 
stomacul gol, dupa-amiezi in care isi uita foamea, muncind in gospodarii sau, cu ziua, la vecinii mai 
norocosi. Dar e complet neinteresant sa vorbesti despre saracie in Romania. Si mai nefolositor pare a 
fi sa vorbesti despre scoala. 



Nu se nasc dispute, nimeni nu vrea sa se pozitioneze, nu sunt cauze in social media si nici scrisori si 
apeluri publice. Rareori, cand un subiect sau un barem la testele nationale sau la bacalaureat sunt 
struto-camilesti, se aude un fosnet social, ramas totusi in bula celor direct implicati. 
Cand anomaliile din scoala nu mai duc la proteste si cauze sociale, e semn ca fiecare e pe cont 
propriu. Unii, pentru a iesi din cercul vicios al excluderii sociale, altii, pentru a performa si pentru a da 
titlurile de mandrie nationala: "Un elev roman, medialiat cu aur la olimpiada internationala". 
"Se bucura, asta e. De cand vin in centru, la gradinita, au inceput si ei sa se bucure". 
Ionut si Mihai sunt frati si pentru prima data, vara asta, stau intr-o banca de gradinita. Cel mare va 
merge din toamna si la scoala, asa ca pentru el lunile de gradinita estivala Salvati Copiii sunt si o 
pregatire emotionala pentru ce va urma. Copiii care nu au frecventat educatia timpurie sunt 
dezavantajati la scoala, spune invatatoarea din centrul educational Salvati Copiii, deschis la Scoala 
127 din Bucuresti. 
Sunt emotivi, se integreaza mai greu, se simt diferiti fata de cei care stiu sa tina un creion in mana si 
sa coloreze in interiorul unui contur. 
Sunt copii pentru care ramanerea in scoala este un front deschis. 
Ei trebuie sa isi gestioneze furia de a fi fost dezavantajati, fara ca nimeni sa ii fi intrebat, iar mamele 
lor - cele ramase in tara - trebuie sa faca acrobatii zilnice, sa ia din kilogramul de cartofi un ban 
pentru un caiet, acelasi pentru doua sau trei materii. 
"Vreau sa le dau mai mult. Stiti cum e sa nu poti sa le asiguri macar o camera? Un blid de mancare si 
stam toti la mama, intr-o camera". Plange si mi-e greu sa o urmaresc. Mai intai ca un bocet usor 
taraganat. Apoi un hohot de disperare sparge conventiile nescrise dintre noi. 
"Sa ma iertati. In fata lor ma abtin, eu nu am in fata cui sa plang. As fi vrut doar sa nu repete viata 
mea, sa aiba mai mult". Pe cel mare l-a facut la 16 ani, cand a abandonat scoala. A terminat 
gimnaziul, e la liceu, invata bine, desi ochii ii sunt bolnavi si are o pasiune pentru gatit. Ii place sa 
gateasca legume aromate si colorate, in bucataria mica a bunicii. Mijlociul e finantistul familiei, face 
mereu calcule. Amandoi au fost, la vremea lor, in centrele educatioanale Salvati Copiii, unde vine, din 
iulie, si prichindelul. La varsta lui, viseaza sa se faca politist. 
"Asta am invatat de la copiii acestia, sa visez din nou. Cred ca pot face multe", spune Z., voluntar. 
Vine de cateva zile in centru, in vara dinaintea bacalureatului: "Oricum, scoala e o prostie. Ar trebui 
sa ne invete sa ne integram, sa facem lucruri impreuna, inainte de a memora pagini". 
Sigur, tusele sunt groase, asa cum sunt in adolescenta fermecata de mari revolte. 
- Cum se scrie numele tau? Cu j, asa e? 
Ridica din umeri: - Nu stiu. 
- Dar cine a vrut sa te cheme Alejandro? E un nume spaniol. A fost mama ta sau tatal tau in Spania? 
O cuta ii increteste fruntea si il vad cum isi strange si desface un pumn. 
Pe Alehandro - cu h, nu cu j - il aduce la gradinita Salvati Copiii strabunica. Are putin peste 60 de ani, 
e apriga si decide sa foloseasca un ton mandru. 
"Ma descurc foarte bine. Avem de toate pregatite pentru scoala. L-am inscris la scoala si l-am invatat 
sa ceara ajutorul. Cand nu intelege, sa intrebe". 
E primul baiat pe care il creste, dupa ce si-a crescut fiica si apoi pe nepoata, Francesca, si ea unul 
dintre copiii care vin in centrul educational Salvati Copiii. 
Alehandro are 7 ani si e unul dintre cei peste 16.000 de copii cu ambii parinti plecati sa munceasca in 
strainatate. Asta e statistica oficiala cea mai blanda. 
Desi datele ANPDCA vorbesc despre 92.027 de copii cu unul sau ambii parinti nevoiti sa munceasca 
peste granite la finalul anului 2018, proportiile fenomenului sunt mult mai dramatice. Dintre acestia, 
16.331 au ambii parinti plecati la munca in strainatate si 12.806 de copii au unicul parinte sustinator 
peste granite. 
Pentru 2017, ANPDCA a raportat un numar de 94.896 de copii aflati in grija unui singur parinte sau a 
rudelor, dar cifrele obtinute de Ministerul Educatiei Nationale de la Inspectoratele Scolare Judetene 
pentru finalul anului 2017 indica un numar mult mai mare, de 159.038 de copii cu parintii plecati in 
strainatate. 
Nici datele provenite din sistemul educational nu sunt complete, surprinzand doar numarul copiilor 
integrati in sistemul de invatamant - prescolari si scolari cu varsta intre 3-17 ani - neincluzand copiii 
de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala/in abandon scolar. 



"Ce sunt eu acum? Sunt un caine mic". 
Imitarea animalelor e refugiul pe care Stefania l-a gasit, ori de cate ori cineva o intreaba de parintii ei. 
Mama a abandonat-o, povesteste matusa care o creste, iar tatal - care o iubeste ca pe ochii din cap - 
munceste in Anglia. 
In Anglia sunt si sotul matusii, si baiatul de 17 ani al acesteia, care a abandonat scoala din Romania. 
Marele plan e sa plece si ele, si fata matusii, pe care Stefi o invidiaza: "are si mama, si merge si la 
scoala". 
Stefania e copilul numarul 87.654 din statistica. Cristian e numarul 63.901. Alehandro e copilul 
numarul 35.200. Niciunul dintre ei nu vrea sa fie un numar. Nu cer compasiune si se infurie daca, in 
loc sa ii lasi sa povesteasca ce au visat sau ce ar vrea sa viziteze in lumea asta, ii intrebi de mama si 
tatal din afara tarii. Sunt copiii din spatele reformelor din Educatie, care sunt gata sa faca toate 
eforturile, pentru bucuria de a merge la scoala. 
Sunt gata sa nu manance seara si sa nu spuna nimanui, pentru privilegiul de a sta in banca, aidoma 
oricui copil normal. Ei nu stiu daca Educatia - in majuscula ei - are ministru si reforma, dar se 
incapataneaza sa stie ca educatia e sansa lor de a nu repeta disperarea si cercul vicios al 
marginalizarii. Daca saracia si accesul discriminatoriu la educatie nu fac stiri de succes, Guvernul a 
decis sa taie, la rectificarea bugetara, bani tot de la educatie. 
"Reducerea cu aproximativ 1 miliard de lei la bugetul Ministerului Educatiei se refera in principal la 
programul "Merg la scoala" care, din pacate, nu a fost pregatit pentru a putea fi finantat si 
implementat pana la sfarsitul acestui an", anunta senin premierul. 
*** Echitatea in educatie, decalajul dintre mediul rural si urban si incluziunea scolara a copiilor rromi 
raman vulnerabilitati ale Romaniei. Comisia Europeana aminteste ca Romania a adoptat, in 2016, un 
pachet legislativ anti-segregare, care priveste deopotriva incluziunea egala a copiilor rromi, precum si 
a celor cu dizabilitati si a celor proveniti din medii sociale defavorizate, inclusiv mediul rural. 
*** Conform datelor prelucrate ale Institutului National de Statistica (INS), in anul scolar 2017-2018, 
287.493 de copii din Romania, cu varsta intre 7 si 17 ani, nu urmau nicio forma de invatamant, iar in 
anul scolar 2016-2017, 26.850 de copii din ciclul primar si gimnazial si 19.116 de liceeni sau elevi ai 
invatamantului profesional au abandonat scoala. 
*** In total, 600 de copii urmeaza in aceasta vara programul de incluziune educationala al Salvati 
Copiii Romania. 
In 2019, scolile care si-au deschis portile pentru programul gradinitelor estivale sunt Scoala 
Gimnaziala nr. 127 din Bucuresti, Scoala Gimnaziala Prejmer /Brasov, Scoala Gimnaziala Vistea de 
Jos/ Brasov, Scoala Gimnaziala nr. 7 Resita/Caras- Severin, Scoala Gimnaziala nr. 31 Constanta si 
Scoala Gimnaziala nr. 1 Mangalia/ Constanta, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova/Dolj, 
Scoala Gimnaziala nr. 1 Lupeni si Centrul de zi Salvati Copiii Petrila/Hunedoara, Scoala Gimnaziala Ion 
Neculce Iasi, Scoala Gimnaziala Ion Chinezu / San' Ana de Mures, Scoala Gimnaziala Bahnea si Scoala 
Gimnaziala Idiciu /Mures, Scoala Gimnaziala Gheorghe Ghica/Suceava, Scoala Gimnaziala nr. 1 si 
Scoala Gimnaziala nr. 25 Timisoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Zece premii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURIERUL NAȚIONAL: Educaţia următorilor zece ani 
 

 
 
 
 
 
 



JURNALUL NAȚIONAL: Elevii învăţaţi cum să îşi facă o afacere la ţară 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Un hotel construit pentru practica elevilor stă închis de la inaugurarea din 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENIMENTUL ZILEI: Ministerul de Interne şi Academia de Poliţie împart cetăţenii români în două 
categorii: născuţi în România şi născuţi în Republica Moldova 
 

 
 
 
 
 


