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EDUPEDU.RO: Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicată în Monitorul Oficial: Școala începe 
pe 14 septembrie 2020, iar în semestrul II sunt două vacanțe de Paște 
Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicată în Monitorul Oficial. Școala va începe în data de 14 
septembrie 2020, iar vacanța de Paște va fi formată din 2 săptămâni libere acordate la diferență de 3 
săptămâni: o săptămână pentru Paștele Catolic și una pentru Paștele Ortodox. Vacanța 
intersemestrială va fi în ianuarie-februarie, iar anul școlar 2020-2021 va totaliza 34 de săptămâni de 
școală, adică doar 167 de zile de școală, ceea ce înseamnă unul dintre cei mai scurți ani școlari din 
ultimii 12 ani. 
Ordinul care aprobă structura anului școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial joi, 6 
februarie; de precizat că structura anului școlar nu a suferit nicio modificare, față de varianta pusă în 
dezbatere, deși ministrul a anunțat în repetate rânduri că primește sugestii și că va ține cont de ele. 
Oficial: Structura anului școlar 2020-2021 
Semestrul I (17 săptămâni) 
Cursuri: Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020 
Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020 
Vacanța de iarnă: Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020 
Cursuri: Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021 
Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021 
Semestrul al II-lea (17 săptămâni) 
Cursuri: Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021 
Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021 
Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie 
Cursuri: Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021 
Vacanță de primăvară: Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021 
Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai 
Cursuri: Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021 
Vacanţa de vară: Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului 
şcolar 2021 – 2022. 
Amintim că Consiliul Național al Elevilor i-a cerut public ministrului să retragă proiectul structurii 
anului școlar și au solicitat structură fixă, conform căreia școala să înceapă pe 1 septembrie și să se 
încheie pe 1 iunie. “Tichetele de vacanță ale antreprenorilor în turism pot aștepta – educația nu mai 
poate aștepta”, a susținut liderul CNE, care a criticat și numărul redus de săptămâni de școală. 
Pentru a vedea cum își organizează celelalte state anii școlari, Edupedu.ro a analizat raportul publicat 
în septembrie 2019 de Agenția Executivă pentru Educație a Comisiei Europene (EACEA/Eurydice). 
Raportul Eurydice prezintă detaliat structura anului școlar 2019-2020 în țările europene. 
Reprezentantul părinților, Iulian Cristache, a declarat pentru Edupedu.ro că cele 34 de săptămâni din 
structura anului școlar 2020-2021 totalizează doar 167 de zile de școală. De remarcat că, pentru al 
doilea an consecutiv, ordinul de ministru nu precizează și numărul total de zile de școală, ci numai 
numărul de săptămâni – care cuprinde și zile libere. 
Câte zile de școală fac copiii în statele europene, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană: 
    Danemarca și Italia: au cel mai mare număr de zile de școală dintre toate statele europene, în anul 
școlar 2019-2020: 200 de zile 
    Albania: 199 de zile de școală 



    Norvegia: Cel mai adesea, norvegienii au 190 de zile de școală, precizează experții Eurydice. 
    Marea Britanie: raportul notează că profesorii trebuie să fie prezenți 195 de zile în total, fără 
referire exactă cu privire la numărul de zile de școală pentru elevi 
    Olanda: Cel puțin 189 de zile de școală, anual 
    Finlanda: Numărul de zile de școală este de 187, anul acesta școlar 
    Liechtenstein: Un total de 184 de zile de școală, reunite în 39 de săptămâni de școală 
    Irlanda: În raportul Eurydice se arată că școlile decid asupra datelor de începere și încheiere a 
cursurilor, pentru a asigura cele 183 de zile de școală stabilite ca necesare pentru nivelul de 
învățământ primar. 
    Germania: Un an școlar are în Germania minimum 180 și maximum 184 de zile de școală 
    Islanda: Numărul total de zile de școală pentru învățământul primar și secundar este de 180 pe an 
școlar. 
    Luxemburg: Numărul de zile de școală este 180. 
    Turcia: anul școlar are cel puțin 180 de zile de școală 
    Lituania: învățământul primar are cel puțin 175 de zile de școală efective, iar gimnaziul 185 de zile 
de școală. 
    Spania: numărul minim de zile de școală este de 175 de zile, în învățământul obligatoriu. 
    Estonia: Raportul Eurydice precizează că legea prevede, în Estonia, că anul școlar trebuie să aibă cel 
puțin 175 de zile (România a specificat ultima dată peste 175 de zile de școală în ordinul care aprobă 
structura anului școlar din 2015-2016). 
    Grecia: Numărul de zile de școală variază între 172 de zile în primar și 183 de zile în gimnaziu și 
liceu 
    Portugalia: numărul total de zile de școală variază între 161 și 173 de zile 
    Malta: Numărul total al zilelor de școală în învățământul primar și gimnazial este de 169 
    România: 167 (atâtea va avea anul școlar 2020-2021) 
    Letonia: Cel puțin 165 de zile de școală 
Pentru statele de mai jos, raportul Eurydice nu prezintă numărul total de zile de școală pe care le fac 
copiii, ci datele de început și de final pentru anul școlar 2019-2020: 
    Elveția a început între 12 august și 2 septembrie 2019 și va încheia între 19 iunie și 17 iulie 2020 
    Suedia a început pe 30 august 2019 și încheie pe 15 iunie 2020 
    Macedonia de Nord: 2 septembrie 2019 – 10 iunie 2019 
    Belgia 2 septembrie 2019 – 30 iunie 2020 
    Cehia 2 septembrie 2019 – 30 iunie 2020 
    Franţa 2 septembrie 2019 – 4 iulie 2020. 
    Bosnia și Herțegovina 2 septembrie 2019 – 9 iunie 2020 
    Muntenegru 2 septembrie 2019 – 10 iunie 2020. 
    Ungaria 2 septembrie 2019 – 15 iunie 2020 
    Austria 2 septembrie 2019 – 3 iulie 2020 
    Polonia 2 septembrie 2019 – 26 iunie 2020 
    Serbia 2 septembrie 2019 – 16 iunie 2020 
    Slovenia 2 septembrie 2019 – 24 iunie 2020 
    Slovacia 2 septembrie 2019 – 30 iunie 2020 
    Cipru 9 septembrie 2019 – 17 iunie 2020. 
    Croația 9 septembrie 2019 – 17 iunie 2020 
    Bulgaria 16 septembrie 2019 – 30 iunie 2020 
Experții în educație ai Comisiei Europene precizează că în aproximativ jumătate dintre cele 38 de țări 
analizate în Raportul “The organisation of school time in Europe – Primary and general secondary 
education : 2019/20“, numărul de zile de școală este între 170 și 180, în anul școlar în curs (2019-
2020); în 17 țări/regiuni, numărul variază între 181 și 190 de zile de școală. În general, numărul de 
zile de școală este același în învățământul primar și în gimnazial, dar sunt câteva excepții: în Franța și 
Albania (ambele în liceu), Grecia, Romania și Serbia, se arată în raportul citat. (R.P.)  



SPARKNEWS.RO: Cursurile vor începe pe 14 septembrie în anul școlar 2020-2021. Ordinul de 
ministru, publicat în Monitorul Oficial 
Elevii vor începe școala, în toamnă, pe 14 septembrie. Ordinul de ministru care stabilește structura 
anului școlar 2020-2021 a fost publicat joi, 6 februarie, în Monitorul Oficial și menține propunerea 
Ministerului Educației, deși reprezentanții elevilor au cerut ca data de începere a cursurilor să fie 1 
septembrie. 
Potrivit ordinului de ministru, în anul școlar 2020-2021, cursurile vor începe la data de 14 septembrie. 
Anul școlar va fi structurat pe două semestre, împărțite în mod egal (fiecare câte 17 săptămâni, în 
total 34 de săptămâni), astfel: 
– Semestrul I – 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021) 
– Semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021) 
Comparativ cu anul școlar în curs, elevii vor avea mai multe vacanțe. În primul rând, o vacanță 
intersemestrială la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie, în condițiile în care semestrul al 
doilea începe pe 8 februarie. De asemenea, vacanța de primăvară va fi împărțită în două, o 
săptămână de Paștele Catolic și una de Paștele Ortodox. 
Conform ordinului, vacanțele elevilor sunt programate în felul următor: 
– Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021) 
– Vacanța intersemestrială (30 ianuarie 2021 – 7 februarie 2021) 
– Vacanța de primăvară: 
– Paștele Catolic (2 – 11 aprilie 2021) 
– Paștele Ortodox (30 aprilie – 9 mai 2021) 
– Vacanța de vară (18 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 
2021-2022). 
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 
SEMESTRUL I 
        Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marţi, 22 decembrie 2020. 
        În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din 
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 
        Vacanţa de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021. 
        Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021. 
        Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021. 
SEMESTRUL AL II-LEA 
        Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021. 
        Vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021. 
        Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021. 
        Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021. 
        Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021. 
        Vacanţa de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile 
anului şcolar 2021 – 2022.  
 
PUTEREA: OFICIAL: S-a publicat structura anului școlar 2020-2021 
Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicată în Monitorul Oficial. Școala va începe în data de 14 
septembrie 2020, iar vacanța de Paște va fi formată din 2 săptămâni libere acordate la diferență de 3 
săptămâni: o săptămână pentru Paștele Catolic și una pentru Paștele Ortodox. Vacanța 
intersemestrială va fi în ianuarie-februarie, iar anul școlar 2020-2021 va totaliza 34 de săptămâni de 
școală, adică doar 167 de zile de școală, ceea ce înseamnă unul dintre cei mai scurți ani școlari din 
ultimii 12 ani. 
Ordinul care aprobă structura anului școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial joi, 6 
februarie; de precizat că structura anului școlar nu a suferit nicio modificare, față de varianta pusă în 
dezbatere, deși ministrul a anunțat în repetate rânduri că primește sugestii și că va ține cont de ele. 
Oficial: Structura anului școlar 2020-2021 Semestrul I (17 săptămâni) 
Cursuri: Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020 
Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020 
Vacanța de iarnă:          Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020 



Cursuri: Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021 
Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021 
Semestrul al II-lea (17 săptămâni) 
Cursuri: Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021 
Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021 
Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie 
Cursuri: Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021 
Vacanță de primăvară: Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021 
Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai 
Cursuri: Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021 
Vacanţa de vară: Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului 
şcolar 2021 – 2022. 
Amintim că Consiliul Național al Elevilor i-a cerut public ministrului să retragă proiectul structurii 
anului școlar și au solicitat structură fixă, conform căreia școala să înceapă pe 1 septembrie și să se 
încheie pe 1 iunie. “Tichetele de vacanță ale antreprenorilor în turism pot aștepta – educația nu mai 
poate aștepta”, a susținut liderul CNE, care a criticat și numărul redus de săptămâni de școală. (E.Ş.) 
 
ADEVĂRUL: Dezamăgirea elevilor faţă de ministrul demis al Educaţiei. „Feţele noastre au fost 
asociate cu minciuni, cu promisiuni în van” 
Căderea Guvernului orban a lăsat nerezolvată problema transportului elevilor. Chemaţi la diferite 
întâlniri cu ministrul Educaţiei, reprezentanţii diferitelor asociaţii de elevi au crezut până în ultima 
clipă promisiunile politicienilor. 
Mihai Tănase, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), cea mai activă asociaţie de profil 
din România, a scris pe contul său de Facebook un text plin de amărăciune, imediat după căderea 
Guvernului Orban. 
„În ultimele zile am auzit de prea multe ori acelaşi discurs public mincinos: Guvernul a deblocat 
decontarea navetei elevilor. 
Acum puţin timp, am plecat, alături de colegii mei, spre Bucureşti, pentru a forţa oamenii de decizie 
să rezolve problema. Am ajuns acolo, cu spiritele aprinse, hotărâţi să rezolvăm problema. Am fost 
primiţi cu dulcegării, cu promisiuni, iar ministrul educaţiei ne-a propus să facem o poză (foto 
deschidere n.red.). Foarte posibil ca majoritatea oamenilor să o fi văzut deja, pentru că de acea 
încredere pe care ne-am pus-o noi în doamna Monica Anisie prin acea poză s-au folosit oamenii 
politici pentru a-şi face campanie în următoarele 2 săptămâni, apărut pe paginile PNL, pe pagina 
ministrului. Feţele noastre au fost asociate cu minciuni, cu promisiuni în van”. 
Guvernul a căzut lăsând nerezolvată problema transportului elevilor. Toate întâlnirile şcolarilor cu 
politicienii au fost, de fapt, manevre de imagine, spune Mihai Tănase. 
„Guvernul nu a rezolvat absolut nimic până la acest moment. Situaţia este aceeaşi care a fost şi până 
înainte ca CCR să declare neconstituţională decontarea navetei doar pe bază de abonament. A fost 
un exerciţiu de „imagine”, să fiu mai exact. Au lansat în spaţiul public tot felul de promisiuni privind 
rezolvarea acestei probleme. 
Au spus că de la 1 septembrie se vor asigura că transportul elevilor va fi gratuit, că vor debloca 
decontarea navetei elevilor, au pregătit toate acestea într-un joc de campanie electorală pus în 
aplicare aproape perfect. S-au folosit de imaginea noastră, ne-au indus în eroare, ne-au oferit 
speranţe, iar noi am ales să fim de bună-credinţă şi să stăm la masă cu ei pentru a-i ajuta să rezolve o 
problemă pe care nu vor şi nu au vrut niciodată să o rezolve. Guvernul a picat, iar toate promisiunile 
astea vor rămâne atât. Doar promisiuni. În concret, ei nu vor putea să mai dea acea hotărâre de 
Guvern despre care au tot vorbit, nici acea ordonanţă de urgenţă prin care transportul elevilor să fie 
gratuit 
Cuvinte precum malefic, crud, cinic, probabil nu ajung să descrie fapta guvernanţilor. În acest 
moment suntem cu problema lăsată în pom.” 
Mihai Tănase face referire şi la unda dintre ordonaţele date în seara dinaintea căderii Guvernului, o 
ordonanţă prezentată de politicienii de la putere ca „rezolvând problema elevilor”. „Ordonanţa 
Guvernului nu face decât să zică că se decontează şi biletele, nu doar abonamentele. Adică pune 



legea în acord cu decizia Curtii Constituţionale. Nimic mai mult.” În final, liderul Asociaţiei Elevilor din 
Constanţa îi întreabă pe politicienii care s-au folosit de imaginea lor dacă a meritat? 
„ A meritat? Vă simţiţi bine să ştiţi că preţul pentru succesul vostru nu e altul decât vise ruinate ale 
unor elevi care au avut curajul să creadă că vor putea ajunge, în sfârşit, la şcoală? Eu unul nu. Şi 
tocmai de aceea, cu toată puterea mea, cu gândul la acei copii, voi merge până în pânzele albe nu 
numai ca problema să fie rezolvată, dar ca acei oameni care şi-au permis să se joace cu sorţile atâtor 
elevi să plătească într-un mod sau altul.” (Călin Gavrilaş)  
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Abandonul şcolar creşte, dar cei mai mulţi elevi de la profesională merg la liceu 

 



ZIARE.COM: Gâlceava burselor: Ministerul propune un prag minim de 150 de lei. Elevii cer mai mult 
Consiliul National al Elevilor a solicitat, joi, un cuantum minim al burselor pentru elevi de 200 de lei. 
Cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot 
beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, in anul scolar 2020 - 2021, este 
de 150 lei, prevede un proiect de hotarare de guvern pus joi in dezbatere publica de Ministerul 
Educatiei. 
"Cu toate acestea, salutam initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii de a pune acest act normativ 
pe agenda guvernamentala. Solicitam, totodata, Ministerului Finantelor Publice ca la prima 
rectificare bugetara sa redacteze o fila bugetara dedicata burselor scolare, care sa se regaseasca in 
legea bugetului de stat. 
Mai mult decat atat, solicitam modificarea hotararii (...), astfel incat cuantumul minim sa fie de 200 
de lei, nu 150, asa cum este prezentat in forma actuala a documentului, pentru a face un prim pas 
spre atingerea unui cuantum minim care sa poata acoperi nevoile elevilor din Romania", se arata 
intr-un comunicat al CNE. 
Presedintele Consiliului National al Elevilor, Antonia-Laura Pup, afirma ca este necesara o linie 
speciala, dedicata de la bugetul de stat pentru aceste burse, astfel incat primarii "sa nu mai poata 
muta banii de burse dintr-un buzunar in altul fara niciun control din partea statului". 
In opinia sa, suma de 150 de lei propusa de MEC "este prea putin" in raport cu nevoile elevilor din 
comunitatile dezavantajate. 
"Cea mai mica suma pe care o vom accepta ca punct de plecare este 200 de lei, urmand ca acest 
cuantum sa creasca gradual in urmatorii ani", spune reprezentantul CNE. 
Asociatia Elevilor din Constanta cere retragerea proiectului 
Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita ministrului Educatiei, Monica Anisie, retragerea 
proiectului de hotarare de guvern privind stabilirea unui cuantum minim de 150 de lei pentru bursele 
elevilor, avand in vedere lipsa alocarii finantarii aferente acestor burse de la bugetul de stat. 
Totodata, elevii solicita ca la prima rectificare bugetara sa fie alocati banii necesari pentru finantarea 
complementara a scolilor. 
"Astazi, pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii a fost publicat un proiect de hotarare de guvern 
care stabileste drept cuantum minim pentru toate bursele 150 lei. In absenta unei finantari 
corespunzatoare, impunerea acestei obligatii poate duce la zeci de primarii care vor inceta acordarea 
burselor, pe motiv ca nu au resursele necesare, astfel elevii putand ramane fara burse", a mentionat 
AEC intr-un comunicat de presa remis joi. 
Conform sursei citate, este in totala contradictie cu principiul echitatii ca toate bursele sa aiba acelasi 
cuantum minim, acesta "fiind si unul atat de mic". 
"Bursele pentru elevi trebuie acordate in functie de nevoile pe care acestia le au, iar in acest sens, 
bursele de ajutor social si studiu ar trebui sa aiba un cuantum mai ridicat, deoarece de ele 
beneficiaza elevii aflati in risc de abandon scolar", a subliniat AEC. 
Conform Legii Educatiei, a precizat AEC, elevii beneficiaza de burse de merit, performanta, studiu si 
ajutor social, cuantumul acestor burse, precum si numarul lor fiind stabilite de catre consiliile locale. 
Finantarea burselor pentru elevi provine din doua surse distincte: bugetul local si sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata din bugetul de stat, pentru finantarea complementara. 
"Din anul 2011 si pana la acest moment, in Legea bugetului de stat nu au venit sume defalcate pentru 
finantarea scolilor, desi Legea Educatiei prevedea aceasta obligatie. Din aceasta cauza, la nivelul 
intregii tari, consiliile locale au fost nevoite sa acopere finantarea aceasta strict din bugetele locale, 
fapt ce a dus la diferente foarte mari intre cuantumurile acordate de catre unele primarii. 
Aceste diferente ajungeau chiar la sute de lei. In luna ianuarie a anului trecut, Legea Educatiei a fost 
modificata in sensul introducerii ideii de cuantum minim al burselor la nivel national, care urma a fi 
stabilit prin hotarare de guvern. In anul trecut, aceasta hotarare de guvern a prevazut drept cuantum 
minim cel alocat in anul bugetar anterior, deoarece statul nu ar fi putut obliga primariile sa dea o 
anumita suma de bani pentru burse atata vreme cat nu le acordau si finantarea necesara", a informat 
Asociatia Elevilor din Constanta.  



EVENIMENTUL ZILEI: Când începe anul școlar 2020-2021. Toate vacanțele și datele oficiale de 
examene! 
Anul şcolar viitor va începe pe 14 septembrie 2020 şi se va încheia pe 31 august 2021, potrivit 
calendarului publicat în Monitorul Oficial. 
Ca de obicei, anul şcolar va fi structurat pe două semestre, cu 34 de săptămâni în total: semestrul I – 
17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021), semestrul al II-lea – 17 săptămâni de 
cursuri (8 februarie -18 iunie 2021). 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis fracţionarea vacanţei de primăvară, având în vedere 
perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale. 
Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021), 
cea intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021), vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (2 – 11 
aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie – 9 mai), vacanţa de vară (18 iunie 2021 – data din septembrie 
2021 la care vor începe cursurile următorului an şcolar). Elevii din învăţământul primar şi preşcolar 
vor beneficia de vacanţă în perioada 24 octombrie, după finalizarea cursurilor, până luni, 2 
noiembrie. 
Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, 
anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, 
anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru 
clasele din învăţământul liceal – filiera teologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din 
învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri. (Marius Olaru)  
 
EDUPEDU.RO: Reguli obligatorii pentru şcoli, transmise de minister: La 3 cazuri de gripă cursurile se 
suspendă. Dacă 20% din elevii unei şcoli lipsesc 3 zile din cauza gripei, cursurile se suspendă 
Ministerul Educației și Cercetării anunţă că şcolile sunt obligate să facă triaj epidemiologic zilnic acolo 
unde sunt medici sau asistente, iar dacă sunt 3 cazuri de gripă într-o clasă, cursurile acelei clase se 
suspendă, potrivit unei note către Inspectoratele Școlare. Asta după ce ministerul Sănătăţii a anunţat 
declanşarea epidemiei de gripă. 
Conform unui comunicat primit la redacşie, nota Ministerului Educației și Cercetării către unitățile de 
învățământ prevede următoarele obligaţii pentru şcoli: 
Realizarea zilnică a triajului elevilor de către personalul medical din unitățile de învățământ la 
începutul fiecărui schimb. 
În cazul apariției de minimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă de elevi/grupă de copii, 
cursurile clasei/grupei respective se vor suspenda. Focarul va fi raportat și la Direcția de Sănătate 
Publică județeană sau a municipiului București. În cazul absenței timp de trei zile consecutiv a peste 
20% dintre elevii unei unități de învățământ din cauza gripei confirmate, cursurile unității de 
învățământ se vor suspenda. 
Realizarea dezinfecției unității de învățământ. 
Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecția spațiilor 
de învățământ. 
Pentru toți copiii și elevii se vor asigura toate condițiile pentru respectarea normelor de igienă, mai 
ales în timpul pauzei de masă. Se va asigura obligatoriu apă și săpun în unitățile de învățământ, iar 
cadrele didactice se vor asigura de respectarea măsurilor de igienă personală și colectivă: 
Spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte și după masă, după folosirea toaletei, la venirea 
acasă, etc.) 
Spălarea sub jet puternic de apă a fructelor și legumelor 
Consumul de apă doar din surse sigure, autorizate 
Amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, culturale, etc, pentru a preveni aglomerarea și 
pentru limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii. 
Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverință medicală. 
Totodată, Ministerul Educației și Cercetării recomandă o colaborare strânsă între cadrele didactice și 
părinți în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a întreprinderii măsurilor de 
prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.  
Context: Ministerul Săntăţii a declanşat starea de epidemie de gripă după ce au fost raportate la 
nivel national 7022 cazuri de gripa clinică, răspândite pe întreg teritoriul ţării, un număr aproape 



dublu faţă de cele raportate în săptămâna precedentă (3645) şi faţă de cele raportate în aceeaşi 
săptămână a anului precedent (3455 cazuri). 
  
ADEVĂRUL: care sunt măsurile obligatoriu de luat în toate şcolile după declanşarea epidemiei de 
gripă 
Triajul elevilor la fiecare schimb, asigurarea de săpun şi apă, realizarea dezinfecţiei, sau chiar şi 
suspendarea cursurilor sunt câteva din măsurile pe care Ministerul Educaţiei le-a transmis, joi, 
inspectoratelor şcolare în contextul declanşării epidemiei de gripă din România. 
În nota către inspectoratele şcolare, Ministerul Educaţiei arată că măsurile sunt obligatorii şi şcolile 
trebuie să le aplice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în colectivităţile de preşcolari şi elevi. 
Conform notei Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ trebuie să se asigure de 
următoarele: 
1. Realizarea zilnică a triajului elevilor de către personalul medical din unităţile de învăţământ la 
începutul fiecărui schimb. 
2. În cazul apariţiei de minimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă de elevi/grupă de copii, 
cursurile clasei/grupei respective se vor suspenda. Focarul va fi raportat şi la Direcţia de Sănătate 
Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 
3. În cazul absenţei timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unităţi de învăţământ 
din cauza gripei confirmate, cursurile unităţii de învăţământ se vor suspenda. 
4. Realizarea dezinfecţiei unităţii de învăţământ. 
5. Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecţia 
spaţiilor de învăţământ. 
6. Pentru toţi copiii şi elevii se vor asigura toate condiţiile pentru respectarea normelor de igienă, mai 
ales în timpul pauzei de masă. 
Se va asigura obligatoriu apă şi săpun în unităţile de învăţământ, iar cadrele didactice se vor asigura 
de respectarea măsurilor de igienă personală şi colectivă: 
Spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte şi după masă, după folosirea toaletei, la venirea 
acasă, etc.) 
Spălarea sub jet puternic de apă a fructelor şi legumelor 
Consumul de apă doar din surse sigure, autorizate 
7. Amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, culturale, etc, pentru a preveni aglomerarea şi 
pentru limitarea transmiterii infecţiilor respiratorii. 
8. Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverinţă medicală. 
În timpul epidemiei de gripă, inspectoratele scolare vor raporta zilnic noile cazuri de îmbolnăviri 
Ministerul Educaţiei mai arată că părinţii ar trebui să colaboreze cu profesorii în vederea identificării 
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a întreprinderii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 
colectivitate. 
Şcolile şi inspectoratele şcolare vor colabora îndeaproape cu personalul din cadrul Direcţiilor de 
Sănătate Publică Judeţene şi al municipiului Bucureşti în vederea limitării îmbolnăvirilor în rândul 
colectivităţii şcolare, arată hotnews.ro. De asemenea, Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti are obligaţia de a informa zilnic Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
până în ora 10.00 şi între orele 14.00-16.00, cu toate situaţiile de îmbolnăviri apărute şi numărul 
unităţilor de învăţământ care îşi suspendă cursurile integral/parţial din această cauză. 
Epidemia de gripă este produsă de un virus de tip A 
Reaminim că, joi, a fost declarată epidemie de gripă în România. 18 decese au fost înregistrate în 
acest sezon, opt dintre aceste survenind numai în ultima săptămână. Anul trecut a fost declarată 
epidemia după ce şi-au pierdut viaţa 48 de români. În ultima săptămână au fost raportate 7.022 de 
gripă la nivelul întregii ţări, un număr aproape dublu faţă de cele raportate în săptămâna precedentă 
(3.645) şi faţă de cele raportate în aceeaşi săptămână a anului precedent (3.455 cazuri). 
Ultimele două persoane care au decedat din cauza gripei sunt un copil de un an şi şase luni din 
judeţul Neamţ şi o femeie de 49 de ani din judeţul Mureş. În ambele cazuri, s-a confirmat infectarea 
cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. 
„Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a raportat astăzi Ministerului 
Sănătăţii că, în ultima săptămână de supraveghere şi monitorizare, s-a înregistrat o creştere foarte 



mare a numărului de îmbolnăviri prin infecţii respiratorii acute faţă de nivelul aşteptat, iar activitatea 
gripală a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere naţională, raportându-se un număr aproape dublu 
de gripe clinice comparativ cu săptămâna precedentă. În aceste condiţii, specialiştii epidemiologi au 
constatat o evoluţie epidemică a gripei”, arată Ministerul Sănătăţii într-un comunicat de presă. 
(Valentin Bolocan)  
 
DC NEWS: Măsurile transmise de Ministerul Educației ca urmare a declarării epidemiei de gripă 
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o notă către Inspectoratele Școlare 
Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu măsurile obligatorii pe care unitățile de 
învățământ trebuie să le aplice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în colectivitățile de preșcolari și 
elevi. 
Conform notei Ministerului Educației și Cercetării, unitățile de învățământ trebuie să se asigure de 
următoarele: 
Realizarea zilnică a triajului elevilor de către personalul medical din unitățile de învățământ la 
începutul fiecărui schimb. În cazul apariției de minimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă de 
elevi/grupă de copii, cursurile clasei/grupei respective se vor suspenda. Focarul va fi raportat și la 
Direcția de Sănătate Publică județeană sau a municipiului București. 
În cazul absenței timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unități de învățământ din 
cauza gripei confirmate, cursurile unității de învățământ se vor suspenda. 
Realizarea dezinfecției unității de învățământ. Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate 
cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecția spațiilor de învățământ. 
Pentru toți copiii și elevii se vor asigura toate condițiile pentru respectarea normelor de igienă, mai 
ales în timpul pauzei de masă. Se va asigura obligatoriu apă și săpun în unitățile de învățământ, iar 
cadrele didactice se vor asigura de respectarea măsurilor de igienă personală și colectivă: 
Spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte și după masă, după folosirea toaletei, la venirea 
acasă, etc.) 
Spălarea sub jet puternic de apă a fructelor și legumelor 
Consumul de apă doar din surse sigure, autorizate 
Amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, culturale, etc, pentru a preveni aglomerarea și 
pentru limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii. 
Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverință medicală. 
Totodată, Ministerul Educației și Cercetării recomandă o colaborare strânsă între cadrele didactice și 
părinți în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a întreprinderii măsurilor de 
prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. Unitățile de învățământ și Inspectoratele Școlare 
Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor colabora îndeaproape cu personalul din 
cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și al municipiului București în vederea limitării 
îmbolnăvirilor în rândul colectivității școlare.  
De asemenea, Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București are 
obligația de a informa zilnic Ministerul Educației și Cercetării până în ora 10.00 și între orele 14.00-
16.00, cu toate situațiile de îmbolnăviri apărute și numărul unităților de învățământ care își suspendă 
cursurile integral/parțial din această cauză. (Anca Murgoci)  
 
DIGI FM: Triajul epidemiologic devine obligatoriu în şcolile care au medici sau asistente 
Redactor: Triajul epidemiologic devine obligatoriu în şcolile care au medici sau asistente. Ministerul 
Educaţiei a luat măsura după ce epidemia de gripă a fost declarată oficial. O notă trimisă 
inspectoratelor şcolare clarifică şi situaţiile în care cursurile pot fi suspendate. 
Reporter: dacă sunt 3 cazuri de gripă într-o clasă, cursurile acelei clase se suspendă. Dacă 20% din 
elevii unei şcoli lipsesc timp de 3 zile din cauza gripei, cursurile se suspendă în întreaga şcoală. 
Ministerul a cerut, de asemenea, amânarea manifestărilor sportive, culturale sau de orice altă natură 
care implică costul transmiterii bolilor respiratorii, iar revenirea la ore copiilor bolnavi se face doar în 
baza unei adeverinţe medicale. Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile, au fost raportate la nivel naţional 7022 de cazuri de gripă clinică; au fost confirmate 8 
decese noi cu virus gripal. 



REALITATEA+: Oficial: Avem epidemie de gripă 
Este oficial. România este în plină epidemie de gripă. În ultima săptămână s-a înregistrat o creştere 
dublă a numărului de îmbolnăviri comparativ cu săptămâna trecută, iar bilanţul morţilor a ajuns la 
18. 
Reporter: O creştere alarmantă a numărului de cazuri de gripă în ultima perioadă este explicaţia 
Ministerului Sănătăţii pentru declanşarea epidemiei de gripă în contextul în care au fost 2 săptămâni 
epidemice şi nu s-a mai aşteptat cea de-a treia, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Şi atunci a fost 
declanşată epidemia de gripă. Este deja al doilea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru. Doar 
în ultima săptămână au fost înregistrate peste 7000 de cazuri de gripă, iar creşterea este aproape 
dublă faţă de numărul aşteptate de specialiştii din domeniul sănătăţii. De la debutul sezonului şi până 
în prezent au fost deja înregistrate 18 decese la nivel naţional. Această situaţie duce şi la închiderea 
şcolilor. Se întâmplă atât în capitală cât şi în alte 12 judeţe. În Bucureşti sunt închise 67 de unităţi de 
învăţământ, două dintre acestea integral, iar alte 65 au cursurile suspendate parţial. Însă sunt şcoli 
închise şi în judeţele Alba, Argeş, Constanţa, Cluj, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava şi 
Teleorman. În total sunt peste 9600 de elevi care învaţă în aceste şcoli care au cursurile suspendate 
parţial sau integral. În acest context, medicii fac recomandări: să avem grijă când intrăm în contact cu 
alte persoane, să ne spălăm pe mâini cât mai des, iar spitalelor le este recomandat să limiteze accesul 
vizitelor în cadrul saloanelor, dar şi pe secţii. 
 
B1 TV: Caz revoltător la o şcoală din Giurgiu 
Caz revoltător la o şcoală din Giurgiu. O învăţătoare care a fost înregistrată cu telefonul mobil de 
către părinţi este acuzată că a agresat verbal şi fizic mai mulţi copii. Părinţii au mers mai departe şi au 
depus mai multe probe la Inspectoratul Judeţean Giurgiu şi la Ministerul Educaţiei, iar acum aşteaptă 
să vadă dacă învăţătoarea va fi sancţionată. 
După ce un elev de opt ani şi-a acuzat învăţătoarea că l-a lovit în mai multe rânduri, părinţii au decis 
să meargă la şcoală. După ce au discutat cu reprezentanţii şcolii au crezut însă că învăţătoarea va fi 
sancţionată şi că problema se va rezolva, însă nu a fost aşa astfel că agresiunile au continuat. Mai 
mult decât atât, după ce tatăl a mers la şcoală, învăţătoarea le-ar fi spus mai multor părinţi să strângă 
semnături pentru ca elevul respectiv să fie mutat din clasă. Deşi au reclamat agresiunile atât la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, cât şi la DGASPC Giurgiu au fost refuzaţi spunând că nu intră în 
atribuţiile lor astfel de acţiuni. Părinţii au decis să îşi facă dreptate singuri. Astfel, cu ajutorul unui 
telefon mobil pe care l-au ascuns în ghiozdanul copilului au reuşit să înregistreze modul în care 
învăţătoarea îi trata pe cei mici. 
Învăţătoare: Nu transcrii nimic fetiţo, e msajul scris! Doar trebuie să scrii subiectul, ăla e mesajul. 
Doamne, sunteţi groaznici! 
După ce îi ameninţă pe cei doi elevi că îi dă cap în cap, învăţătoarea încearcă să se corecteze. 
Învăţătoare: Dacă vă mai văd vorbind vă bat cap în cap până vă cresc corniţe ca la reni. Nu, nu e 
glumă. V-am avertizat, da? Nu vă bat cap în cap, dar nici bine nu vă fac! 
Însă învăţătoarea nu se opreşte şi îşi continuă atacurile la adresa elevilor. 
Învăţătoare: Păi dacă e o întrebare, întrebarea se termină vreodată cu punct? Ia ridică-te tu în 
picioare! I-a dă-ţi o palmă în capul ăla sec! Dă-ţi o palmă aşa în cap! 
Ulterior, alături de alte documente înregistrările audio au fost depuse de părinţi la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Giurgiu şi la Ministerul Educaţiei. 
 
ANTENA 1: Elevi înjuraţi şi loviţi la ore 
Lecţie de violenţă predată elevilor de 13 ani de o profesoară, doctor în biologie. Femeia ţipă la copii, 
îi înjură şi chiar îi loveşte. Scandalizaţi, părinţii cer autorităţilor să-i interzică accesul în şcoală. Spun că 
elevii sunt traumatizaţi, iar unii dintre ei ar fi ajuns la spital după ore. Filmarea este atât de dură, 
încât nu poate fi difuzată în totalitate. Chiar şi imaginile selectate au puternic impact emoţional! 
'Viermilor! În halul ăsta să vă purtaţi, mă, nesimţiţilor?! Am venit să-mi ţin orele şi atât! Nu să faceţi 
voi atâta mizerie, nişte mizerabili de clasa a şaptea, care habar nu aveţi să scrieţi, să citiţi şi să gândiţi 
corect! Du-te dracu de dobitoc, măi, prostule! Prostovanilor!', aşa decurge o lecţie de biologie la 
Şcoala Gimnazială din localitatea Ceptura. 



Profesoara angajată de cinci luni îi ameninţă şi îi jigneşte pe toţi elevii din clasa a şaptea. De la 
biologie, cadrul didactic trece la anatomie. În acelaşi limbaj: 'Ai chef de golănisme? Du-te afară, mă, 
ia-ţi femeie şi faci ce vrei! Nu faceţi în spatele meu gesturi obscene, măi, prostule!' 
Criza de nervi a profesoarei, altminteri doctor în biologie, continuă cu violenţe fizice. Femeia loveşte 
un copil în faţa colegilor. Pe înregistrare, se aude o fetiţă speriată plângând. 
Părinte: I-a făcut diavoli cu icoană în mână. Deci nu se poate aşa ceva şi mă întreabă, zice: 'Tati, ce 
înseamnă orfan la neuroni?' 
Filmarea i-a şocat pe părinţii elevilor. Astăzi, mai mulţi dintre ei au protestat în faţa şcolii. Cer 
conducerii să nu o mai lase pe profesoară la catedră şi vorbesc despre abuzuri care ar fi început încă 
din septembrie: 'Am fost trei zile cu copilul la perfuzii. Copilul e clasa a opta, de nota 10. I-a dat test 
acum o săptămână şi ieri a venit doamna cu testele, câteva, testul copilului meu că nu-l mai găseşte 
şi i-a pus nota 1. Sunt copii foarte buni. Fiica mea este olimpică. Este unul dintre cei mai buni copii din 
şcoală şi nu văd de ce trebuie să suporte aceste persecutări. Sub nicio formă nu o vom mai primi în 
şcoala asta.' 
Directorul unităţii de învăţământ nu a vrut să stea de vorbă în faţa camerei de filmat. Nu este în acest 
moment în şcoală, însă a preferat să dea declaraţii despre această situaţie telefonic. 
Emilian Deaconescu, directorul şcolii: Eu am făcut ceea ce trebuia să fac. În momentul în care am 
aflat, am informat conducerea Inspectoratului Şcolar şi urmează ca la nivelul unităţii şcolare, Consiliul 
de Administraţie să constituie o comisie de disciplină. 
Anchetele nu o vizează însă doar pe profesoară. Inspectorii şcolari par mai preocupaţi de 
comportamentul elevilor din sala de curs. 
Constantin Pisău, inspector şcolar general: S-ar putea ca şi elevul să aibă o parte de vină. Pentru că 
acel elev a folosit telefonul în timpul orei de curs şi, mai mult decât atât, a făcut publice nişte imagini 
fără acordul persoanelor în cauză. 
Profesoara nu a putut fi contactată pentru explicaţii. Părinţii sunt hotârâţi să se întoarcă la şcoală 
într-un număr mai mare pentru a-i bloca la propriu accesul în clase. 
 
DC NEWS: Sorin Radu, noul rector al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu 
Noul rector ales al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) este profesorul de istorie Sorin Radu, 
în vârstă de 49 de ani, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul oficial al instituţiei. 
„Rectorul ales de comunitatea academică a Universităţii 'Lucian Blaga' din Sibiu este prof. univ. dr. 
Sorin Radu, cu 344 de voturi obţinute din totalul de 559 de voturi valide, de la cei 576 de votanţi 
(86% participare la vot). Contracandidata lui Sorin Radu la funcţia de rector, fostul prorector Livia Ilie, 
a obţinut 215 voturi", au precizat reprezentanţii ULBS, citează Agerpres. Anterior, Sorin Radu a fost 
decanul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane.  
 
EDUPEDU.RO: Liga Studenților Iași: CNATDCU îi apără mandatul de rector lui Tudorel Toader prin 
amânarea cazului Codruț Olaru 
Liga Studenților Iași acuză Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare (CNATDCU) pentru 
“amânarea unei decizii în cazul plagiatului lui Codruț Olaru, coordonat de Tudorel Toader, și solicită 
urgentarea procedurii, precum și propunerea retragerii titlului de conducător de doctorat pentru 
Toader”. Consiliul urmează să ia o primă decizie abia pe 20 martie sau la o dată ulterioară, “pentru a 
nu-l afecta pe fostul ministru al Justiției în campania pentru obținerea celui de-al doilea mandat de 
rector al Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași”, spun studenții. 
În ianuarie 2018, jurnalista de investigații Emilia Șercan publica în PressOne o analiză asupra cărții 
„Particularitățile criminalității organizate în România”, publicată la Editura Hamangiu în 2014, bazată 
pe teza de doctorat cu același nume, susținută cu un an înainte la Facultatea de Drept a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub coordonarea lui Tudorel Toader. Șercan arătase că Olaru și-a 
plagiat întreaga teză, din câteva cărți, articole și un referat on-line. După trei zile este înregistrată la 
CNATDCU o sesizare cu privire la teză, care îi solicită Universității să emită în termen de 30 de zile un 
punct de vedere asupra tezei. 
Comisia de Etică de la „Cuza” a tergiversat timp de 596 de zile analizarea tezei și emiterea unui punct 
de vedere, până universitatea a fost somată de Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) 



și amenințată cu retragerea acreditării pentru Școala Doctorală de Drept și chiar cu începerea 
procedurii de suspendare a rectorului, spune LS Iași, într-un comunicat remis Edupedu.ro. 
“În august 2018, Liga Studenților (LS IAȘI) a depus o sesizare la Comisia de Etică a Universității „Cuza”, 
care cuprindea două dosare: unul cu teza fotocopiată, unul cu sursele din care a plagiat Olaru, legate 
printr-un tabel de corespondență. Comisia a declinat dosarul către CNATDCU, însă acolo nu a fost 
conexat cu sesizarea din ianuarie 2018. Ulterior, o serie de membri ai Comisiei de Științe Juridice au 
opiniat fie că sesizarea inițială nu poate fi valabilă, pentru că probele oferite fac trimitere la carte, nu 
direct la teză, fie că nu pot fi identificate sursele din care s-ar fi plagiat, ignorând cu totul 
documentele depuse”, se arată în comunicat. 
Studenții precizează că, “pe 15 noiembrie 2019, Liga Studenților (LS IAȘI) a depus la CNATDCU o nouă 
sesizare, completă, cu toate sursele aferente, cu indicarea a cel puțin 109 pagini plagiate, adică a 
43,7% din teză, care a fost admisă și conexată cu dosarul aflat în lucru”. 
“Conform unui răspuns oferit grupului civic Reset, CNATDCU ar urma să valideze raportul comun al 
comisiei de lucru, validat Comisia de Științe Juridice, abia în data de 20 martie, deși se încearcă 
amânarea acestui termen. Din informațiile deținute de Liga Studenților (LS IAȘI), anumiți membri din 
comisie, apropiați de Tudorel Toader, ar fi intervenit în sensul amânării termenului de raport până 
după finalizarea alegerilor pentru funcția de rector de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
pentru a-i nu afecta candidatura fostului ministru al Justiției la un nou mandat de rector”, susține LS 
Iași. 
Diana-Alexandra Cristea, președinte Liga Studenților (LS IAȘI), a declarat că “nimic nu îi mai poate 
scăpa pe Codruț Olaru de pierderea titlului de doctor în drept și pe Tudorel Toader de pierderea 
calității de coordonator de doctorat. Membrii Comisiei Juridice au abuzat de lipsa de transparență a 
procedurii de verificare a sesizărilor pe tezele de doctorat, ignorând documentația depusă de noi și 
susținând că doar sub 8% din conținutul tezei ar fi plagiat. CNATDCU are nevoie de mai multă 
disciplină în activitatea comisiilor și celeritate în rezolvarea sesizărilor cu care a fost învestit. Vom 
propune Ministerului Educației Naționale un mecanism de transparentizare a întregului proces de 
analiză și de sancționare a întârzierilor care apar în astfel de situații. Având în vedere proporția mare 
de conținut plagiat din teză, solicităm Consiliului CNATDCU nu doar retragerea titlului de doctor în 
drept pentru Codruț Olaru, dar și propunerea retragerii calității de conducător de doctorat pentru 
Tudorel Toader, această sancțiune fiind indicată de Codul studiilor universitare de doctorat (HG 
681/2011).” (Matei Pop)  
 
EDUPEDU.RO: Scădere cu 2.770 de locuri fără taxă în facultăţile de stat, propusă de CNSPIS după ce 
numărul tinerilor care anul trecut aveau 17 ani s-a redus cu aproape 13 mii de persoane faţă de 
2016 
Numărul locurilor pentru licenţă, finanţate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2020-2021, 
este de 61.000, potrivit propunerii făcute ministerului Educaţiei de către Consiliul Naţional de 
Statistică şi Prognoză în Învăţământul Superior. Pentru anul trecut cifra de şcolarizare pentru licenţă 
a fost de 63.771 de locuri. Este pentru prima dată în ultimii 5 ani când organismul care 
fundamentează cifra de şcolarizare pentru facultăţi (CNSPIS) propune o scădere atât de mare a 
numărului locurilor bugetate pentru studenţii care intră la facultate. 
“Propunerea CNSPIS este alocarea unei cifre de școlarizare de 61.000 de locuri pentru studiile 
universitare de licență pentru învățământul public, cu excepția învățământului militar”, se arată în 
documentul citat. 
Numărul locurilor este important pentru că pe baza acestuia universităţile primesc finanţare de la 
bugetul de stat. 
Dacă în urma propunerii CNSPIS, ministerul Educaţiei ar decide să respecte această cifră, ar fi cel mai 
mic număr de locuri la licenţă, cel puţin din istoria ultimilor 10 de ani. 
Iată cifrele de şcolarizare pentru anii universitari trecuţi: 
        2015 – 62.400 
        2016 – 62.000 
        2017 – 62.000 
        2018 – 63.201 
        2019 – 63.771 



        2020 – 61.000 
Cifra de şcolarizare se stabileşte după o formulă care ia în calcul numărul persoanelor cu vârsta de 17 
ani în anul 2019, persoane care în toamna anului 2020 vor deveni potenţiali studenţi la ciclul 
universitar de licenţă. Populaţia de 17 ani era în 2019 de 205.667 de persoane, potrivit INS. Faţă de 
anul 2016, populaţia în vârstă de 17 ani scăzuse în 2019 cu 12.985 de persoane, notează raportul 
citat. 
Consiliul propune şi 35.500 de locuri pentru master, plus 3.000 de locuri la doctorat.  
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Şcoala începe cu bătaia... pe profesor 
Ne aflăm în perioada anului când erup celebrele scandaluri şi discuţii interminabile despre înscrierea 
copiilor în învăţământul preuniversitar. 
La baza acestor discuţii stau mereu preferinţele părinţilor pentru o anumită unitate de învăţământ 
sau pentru un anumit cadru didactic. De aici s-a creat cadrul ideal pentru dezvoltarea unor grupuri 
care să controleze acest proces, prin puterea de influenţă, dobândită, în cele mai multe cazuri, pe 
filieră poitică. 
Am văzut o intenţie a actualei conduceri a Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) de a stopa acest 
fenomen, în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) se vorbeşte despre 
înmatricularea copiilor la clasa pregătitoare, în ordine alfabetică, pentru a împiedica alegerea 
preferenţială a clasei sau a profesorului. Totuşi, şi în această situaţie, suntem departe de a ne afla 
într-o situaţie corectă. 
Procesul de educaţie modern ar trebui realizat prin colaborarea cadrului didactic cu părinţii elevilor 
de la clasă, în niciun caz şcoala nu trebuie să funcţioneze pe principii poliţieneşti. 
Este adevărat că părinţii potenţialilor şcolari din România s-au obişnuit să selecţioneze cadrele 
didactice care să predea la clasa copiilor lor. A devenit o adevărată modă. 
Probabil că mulţi părinţi chiar se simt defavorizaţi, dacă nu se agită puţin în stânga sau în dreapta, 
pentru a găsi 'profesorul ideal' pentru copilul lor. Nu este, în totalitate un aspect negativ. 
Şi ar fi foarte bine dacă am vedea interes din partea celor aflaţi la conducerea învăţământului pentru 
următoarea problemă: De ce se manifestă această disperare a multor părinţi pentru a alege 
profesorul care să predea la clasa copilului lor? Evident, vorbim despre o teamă. Este teama 
părinţilor că vor avea parte de un profesor slab pregătit pentru copilul lor. Şi nu putem condamna 
părinţii pentru acest lucru. Principalul aspect pe care, într-adevăr, ar trebui să se axeze cei care ajung 
la conducerea Educaţiei ar trebui să fie pregătirea cadrelor didactice şi modernizarea tuturor 
unităţilor de învăţământ (nu doar a celor unde sunt directori cu pile), pentru eradicarea scandalurilor 
şi a aranjamentelor legate de înscrierea copiilor la şcoală. 
Da, din punct de vedere moral, preferinţa părinţilor pentru o educatoare, pentru un învăţător sau 
pentru un profesor nu este corectă. 
Fiecare profesor, din România, a fost pregătit pentru această nobilă meserie (cel puţin în teorie). 
Dacă se demonstrează că nu este aşa, atunci, vina pleacă de la fruntea ministerului de resort, de la 
cei care au condus destinul şcolii româneşti, în ultimii 30 de ani, de la cei care au distrus sistemul 
performant de pregătire a dascălilor. 
Vorbim despre o meserie care implică foarte multa responsabilitate, o meserie vocaţională. Dar, tot 
atât de adevărat este că nu poţi colabora cu părinţi ai copiilor care nu te doresc. 
Şcoala modernă înseamnă implicarea tuturor factorilor, în procesul de educaţie: copii, profesori, 
părinţi, autorităţii. 
Orice 'fractură', în acest angrenaj, înseamnă educaţie deficitară. 
Deci, trebuie să se ţină seama şi de preferinţele părinţilor. 
Mai dă-le să roadă ceva... 
În România, în prezent, sunt 6.293 de unităţi şcolare, unde învaţă elevi de învăţământ primar şi 
gimnazial, potrivit datelor Ministerului Educaţiei. 
Institutul Naţional de Statistică raporta 7.020 de unităţi, până în anul 2018. 
Astfel, se constată că avem cea mai mare scădere de unităţi şcolare, din 2010. 
Programul 'O masă caldă' se aplică, în prezent, în 50 de unităţii şcolare. 
Dar, au fost probleme datorate faptului că banii soseau târziu şi, astfel, a apărut încă una, destul de 
serioasă, pentru directorii şcolilor şi pentru personalul didactic auxiliar, oricum mult deficitar. 



Actualul guvern doreşte o extindere a programului, pentru încă 100 de unităţi şcolare. Foarte bine! 
Dar ce facem cu ceilalţi copii din celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar din România.Am 
înţeles că este un program pilot. 
Dar cât trebuie să mai pilotăm? Sau poate guvernanţii îşi amintesc că avem aproape 2.000 de şcoli cu 
toaleta în curte. Unde ar servi masa acei copii? Copiii din cele peste 6.000 de unităţi şcolare nu au 
nevoie, şi ei, de o masă caldă? E nevoie de mult pilotaj pentru a se ajunge la un răspuns în acest 
sens? Ori se aplică acest program pentru toţi copiii din şcolile din România, ori trebuie să se renunţe 
la el. Copiii nu pot fi discriminaţi, nici măcar în România! (Laurențiu Mușoiu)  
 
ROMÂNIA LIBERĂ: Omul lui Ponta, şef la Academia lui Oprea 
Candidatul pe care PSD şi Pro România l-au susţinut, ieri, în faţa preşedintelui lohannis pentru a fi 
nominalizat în funcţia de premier, este unul dintre cele mai complexe personaje de pe scena politică 
românească. 
Întrebări Esenţiale 
Ar putea fi Remus Pricopie un bun şef al Guvernului? 
Dacă ar avea Susţinere din partea majorităţii parlamentare şi ar colabora bine cu şeful statului, 
probabil că Remus Pricopie ar putea conduce şi Guvernul României. 
Cum poate fi calificată poziţia unei persoane care susţine, succesiv, interesele PSD, apoi ale PNL şi 
apoi ale Pro România? 
În cel mai bun caz, se poate admite că o asemenea atitudine este echidistantă. 
în cel mai rău caz, se poate interpreta drept o dovadă de traseism politic. 
Chiar dinainte ca moţiunea de cenzură să ducă la căderea Guvernului Orban, preşedintele interimar 
al PSD, Marcel Ciolacu, anunţase că partidul său va propune, pentru funcţia de prim-ministru, 'un 
intelectual de stânga, din afara partidului'. 
Indiciile privind numele acestui candidat au fost confirmate, ieri, în momentul în care, la consultările 
de la Palatul Cotroceni, PSD şi Pro România i-au prezentat şefului statului un candidat comun: Remus 
Pricopie. 
Acesta este, într-adevăr, un intelectual, fiind în prezent rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 
Administrative (SNSPA) din Bucureşti. Deşi nu este politician de carieră, profesorul Remus Pricopie a 
avut, permanent, interferenţe cu zona politică, fiind, oarecum alternativ, când de o parte, când de 
cealaltă parte a baricadei. 
Ieri, rectorul Pricopie a fost candidatul unic prezentat de PSD şi Pro România pentru funcţia de 
premier (în condiţiile în care preşedintele Iohannis avertizase că nu va accepta un candidat propus de 
PSD, oricare ar fi acesta). 
Rectorul SNSPA critică traseismul politic 
Cu puţin timp înainte, în ianuarie 2020, Remus Pricopie critica, într-o postare pe Facebook, decizia 
PNL de a-i primi în rândurile sale pe câţiva parlamentari demisionaţi din Pro România, pe care-i acuza 
de 'traseism politic'. 
Dar şi mai înainte, la 19 noiembrie 2019, c SNSPA - condusă de rectorul Pricopie - a fost instituţia care 
i-a organizat lui Klaus Iohannis faimoasa lui dezbatere din campania prezidenţială, campanie în care 
Iohannis a fost susţinut de PNL - partidul 'traseiştilor'. Amintin că, la dezbaterea pe care SNSPA a 
organizat-o la Biblioteca Universitară, n-au fost invitaţi decât jurnalişti şi reprezentanţi ai SNSPA 
agreaţi de Administraţia Prezidenţială. 
Iar mai înainte de a fi organizat dezbaterea electorală a lui Iohannis, profesorul Pricopie s-a remarcat 
în calitate de ministru al Educaţiei, în perioada anilor 2012 - 2014, în două dintre guvernele conduse 
de Victor Ponta. Aşa s-ar explica şi încrederea pe care i-o acordă Victor Ponta, încredere demonstrată 
şi prin susţinerea pe care i-a acordat-o pentru a deveni premier. 
De perioada în care a fost ministru al Educaţiei se leagă şi un episod foarte interesant al relaţiei lui 
Remus Pricopie cu Victor Ponta. Astfel, în martie 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, condus la acel 
moment de Remus Pricopie, a decis că Victor Ponta, la acel moment prim-ministru, NU se face 
vinovat de plagiat şi, drept urmare, rămâne cu titlul de doctor în drept. 
Decizia Ministerului de a-1 disculpa pe Victor Ponta a fost luată în ciuda faptului că atât Universitatea 
Bucureşti, unde îşi susţinuse Ponta teza de doctorat, cât şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor şi 
Diplomelor Universitare (CNATDCU) formulaseră rapoarte care arătau că o mare parte a lucrării 



denumite «Curtea Penală Internaţională», elaborată de Victor Ponta sub îndrumarea lui Adrian 
Nastase, fusese copiată din alte surse. 
Ce-i drept, Remus Pricopie, în perioada în care a fost ministru al Educaţiei, nu s-a pronunţat personal 
cu privire la acuzaţiile de plagiat la adresa lui Ponta. 
Dar cu un an mai înainte, în anul 2012, pe timpul când era atât rector al SNSPA cât şi vicepreşedinte 
al Departamentului de Educaţie din PSD, profesorul Remus Pricopie contestase vehement decizia 
CNATDCU referitoare la plagiatul lui Victor Ponta, printr-o declaraţie formulată în următorii termeni: 
'Tot ce au discutat dumnealor este nul de drept şi am asistat din păcate la o bătălie politică, în 
interiorul unei comisii care ar fi trebuit să respecte standardele legale şi academice. Drept urmare şi 
concluzia este una nulă de drept. Modul în care totul a fost construit, din punctul meu de vedere, mă 
conduce la concluzia de politizare'. 
Preşedinte la Academia fondată de Gabriel Oprea 
Din activitatea ştiinţifică a lui Remus Pricopie face parte şi deţinerea, începând din anul 2015, a 
funcţiei de preşedinte al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (ASSN). Numai pe baza funcţiei 
de preşedinte al ASSN, Remus Pricopie ar fi încasat, în anul 2019, conform declaraţiei sale de avere, o 
indemnizaţie de 36732 de lei. Amintim că ASSN este instituţia fondată de controversatul Gabriel 
Oprea. De prin anul 2015 datează şi o fotografie solemnă, în care apar Remus Pricopie, Gabriel 
Oprea, George Cristian Maior (fost director al SRI, în prezent ambasador în SUA) şi, nu în ultimul 
rând, Klaus Iohannis... 
Remus Pricopie a generat şi un moment amuzant, în timpul unui interviu pentru un post de 
televiziune. întrebat, pe vremea când era ministru al Educaţiei, despre legenda lui Romulus şi Remus, 
actualul rector al SNSPA a susţinut că ei au fost salvaţi de o vulpe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: A fost declarată epidemie de gripă în România 
 

 



JURNALUL NAȚIONAL: Prim-ministeriabilul Remus Pricopie a fost partener de afaceri cu ex-
directorul Microsoft, trimis în judecaţi alături de Horicu şi Pescariu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Olimpicul din Botoşani care a cucerit Oxfordul 
 

 
 



SPUTNIK: Sindicaliștii din Educație: „Personalul didactic face sesizări împotriva propriilor colegi” 
Marius Nistor vorbește despre Legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, de 
conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor 
specifice funcției. 
Președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” susține că sindicatul pe care îl 
conduce nu s-a opus niciodată demersurilor legislative de natură să vină, în mod real și eficient, în 
sprijinul salariaților din învățământ. 
Nistor spune că obiecțiile FSE au vizat alte texte din cuprinsul Legii privind măsurile de protecție a 
personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în 
îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției. 
Ei se referă printre altele, la articolul 4 care precizează că, în cursul procedurii legale aplicabile, 
faptele sesizate, în scris, de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control din 
învățământul preuniversitar în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, se bucură de prezumție 
relative de veridicitate, până la proba contrară. 
Sindicaliștii spun că prezumția relativă de veridicitate o regăsim reglementată și recunoscută ca atare 
– inclusiv în practica instanțelor de judecată și a CEDO – doar în ceea ce privește procesele verbale de 
constatare a contravențiilor – emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliție  etc, acte emanând 
de la o autoritate în materie. 
Mai mult, în opinia lor, acordarea acestui statut unei simple sesizări nu este în regulă. 
”În practică, am întâlnit numeroase situații în care personalul didactic face sesizări îndreptate 
împotriva propriilor colegi – uneori chiar împotriva întregului consiliu profesoral. O atare sesizare se 
prezumă că nu este reală, efect al dispozițiilor mai sus citate. Pe cale de consecință, cadrele didactice 
împotriva cărora s-a făcut sesizarea trebuie să își demonstreze nevinovăția”, a precizat Marius Nistor, 
liderul FSE . 
Cu alte cuvinte, a explicat Nistor, un cadru didactic reclamat de un coleg nu mai este nevinovat până 
la proba contrarie, ci este vinovat până la proba contrarie. În acest fel, este de părere sindicalistul, se 
încalcă un drept fundamental al persoanei, acela de a fi considerat nevinovat până când i se 
demonstrează nevinovăția. (Georgiana Arsene)  
 
 
 
 


