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EDUPEDU.RO: Ministerul Educației reacționează la replica Autorității pentru Protecția Datelor în 
cazul publicării tezelor de doctora 
Ministerul Educației a reacționat imediat după ce Edupedu.ro a publicat replica Autorității Naționale 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Potrivit unui comunicat 
publicat pe site, instituția precizează că va aplica Legea Educației și va face publice lucrările, iar 
poziția ministrului Monica Anisie de la audierile din Parlament ar fi fost doar aceea de a „a da citire” 
punctului de vedere primit de la Autoritate.  
Instituția insistă asupra faptului că a cerut universităților să le ofere posibilitatea doctorilor să se 
opună publicării, justificând asta cu documentul primit de la ANSPDCP. 
Redăm integral comunicatul ministerului Educației:  
”Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media privind publicarea tezelor de doctorat, 
pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Educației și Cercetării face următoarele 
precizări: 
Ministerul Educației și Cercetării va aplica dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale cu modificările și completările ulterioare. 
Ministrul Educației și Cercetării, cu ocazia audierilor din cadrul comisiei de specialitate din 
Parlamentul României, a dat citire punctului de vedere formulat de Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). 
Publicarea tezelor de doctorat reprezintă o măsură asumată deschis de ministrul Educației și 
Cercetării. 
În același timp, Ministerul Educației și Cercetării militează pentru o corectă informare a opiniei 
publice. Pentru a fi excluse orice interpretări cu privire la conținutul său, punctul de vedere oficial 
comunicat de A.N.S.P.D.C.P. poate fi consultat accesând următorul link: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF. 
Se observă în acest punct de vedere faptul că A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educației și 
Cercetării faptul că dezvăluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicării tezelor de doctorat 
se poate realiza în temeiul legal al necesității prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi revine, cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea 
posibilității de a se opune, și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la 
minimum a datelor. Acest punct de vedere se regăsește și în adresa pe care Ministerul Educației și 
Cercetării a transmis-o instituțiilor de învățământ superior. 
Subliniem faptul că A.N.S.P.D.C.P. este autoritate cu competență generală în domeniul protecției 
datelor personale, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării a solicitat un punct de vedere 
competent, pentru o justă aplicare a dispozițiilor art. 168 alin (9) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la cadrul legal aplicabil protecției 
datelor personale, statuat cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. 
CONTEXT: Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat o reacție 
prin care anunță că se “delimitează” de afirmațiile Monicăi Anisie referitpare la cererea 
consimțământului autorilor pentru publicarea tezelor de doctorat. “Ne delimităm în mod ferm de 
afirmațiile doamnei Ministru care reflectă o interpretare eronată a dispozițiilor RGPD și o 
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neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere”, informează 
instituția, într-un comunicat de presă. 
Reacția fără precedent a Autorității vine la o zi după ce Ministerul Educației le-a transmis tuturor 
universităților o adresă în care a specificat că publicarea tezelor de doctorat se poate realiza după 
“oferirea posibilității [autorului] de a se opune pentru motive întemeiate”, din cauza reglementărilor 
privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). 
După ce Edupedu.ro a dezvăluit în premieră că Ministerul Educației abuzează de GDPR ca să-i 
protejeze pe plagiatori și mediocri, Monica Anisie a declarat în Parlament: 
“am aici adresa transmisă către Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal. Concluzia Autorității: dezvăluirea datelor personale în publicarea tezelor de 
doctorat, se poate realiza (…), prelucrarea este necesară, cu informarea prealabilă a persoanei vizate 
și oferirea posiblității de a se opune. În acest context, am transmis către instituțiile de învățământ 
superior o adresă prin care îi înștiințez și le-am solicitat ca până la 31 martie modelul contractului 
cadru de studii universitare de doctorat să fie modificat, astfel încât să cuprindă și acordul persoanei 
de a-i fi publicată teza”. (Mihai Peticilă)  
 
HOTNEWS: Ministerul Educației contrazice Autoritatea pentru Protecția Datelor privind publicarea 
tezelor de doctorat – UPDATE 
Ministerul Educației a venit miercuri seară cu clarificări în scandalul publicării tezelor de doctorat, 
transmițând punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter 
Personal (A.N.S.P.D.C.P.) care spune că publicarea tezelor de doctorat poate fi făcută doar cu 
”informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune”. Asta după ce 
Autoritatea a dezmințit că a făcut vreo referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor 
tezelor de doctorat în scopul publicării acestora. 
UPDATE Ministerul Educației a transmis printr-un comunicat de presă punctul de vedere oficial 
comunicat de A.N.S.P.D.C.P., pentru a putea fi excluse orice interpretări cu privire la conținutul său. 
Punctul de vedere poate fi consultat accesând următorul link: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF. 
”Se observă în acest punct de vedere faptul că A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educației și 
Cercetării faptul că dezvăluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicării tezelor de doctorat 
se poate realiza în temeiul legal al necesității prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi revine, cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea 
posibilității de a se opune, și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la 
minimum a datelor. Acest punct de vedere se regăsește și în adresa pe care Ministerul Educației și 
Cercetării a transmis-o instituțiilor de învățământ superior”, a comunicat Ministerul Educației. 
Autoritatea pentru Protecția Datelor a precizat anterior că ”nu a făcut nicio referire la necesitatea 
existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora”. 
”Ne delimităm în mod ferm de afirmațiile doamnei ministru care reflectă o interpretare eronată a 
dispozițiilor RGPD și o neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de 
Supraveghere”, arată comunicatul. 
Astfel, documentul subliniază că potrivit articolului 168, aliniat 9, din Legea 1/2011, ”Teza de 
doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În domeniul artelor, 
teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza 
de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.” 
Prin urmare, având în vedere prevederile sus menționate referitoare la publicarea tezelor de 
doctorat, Autoritatea a precizat că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 
679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) prelucrarea datelor cu caracter 
personal (inclusiv dezvăluirea) se poate realiza în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului (Ministerul Educației și Cercetării). 
În același timp, Autoritatea Națională de Supraveghere a precizat că, potrivit art. 12-14 din RGPD, 
oricărui operator de date îi revine obligația de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea 
ale cărei date sunt dezvăluite), într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, 
utilizând un limbaj clar şi simplu. 



În acest sens, se poate apela la o informare generică, expusă pe site-ul operatorului, care trebuie să 
indice și drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la 
rectificare, dreptul la ștergere - „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată), precum și modul de exercitare al acestora. 
Ca atare, față de cele de mai sus, precizăm că în răspunsul transmis către Ministerul Educației și 
Cercetării, Autoritatea Națională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la necesitatea existenței 
consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora. 
Edupedu.ro a scris marți că Ministerul Educației le-a transmis tuturor universităților o adresă cu 
privire la publicarea tezelor de doctorat. Instituția spune că, potrivit reglementărilor GDPR, pentru ca 
tezele de doctorat să fie publicate trebuie în prealabil informată persoana vizată și ”oferirea 
posibilității de a se opune pentru motive întemeiate”.  
 
DC NEWS: Ministerul Educației, lămuriri privind publicarea tezelor de doctorat 
Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media privind publicarea tezelor de doctorat, pentru 
corecta informare a opiniei publice, Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări: 
Ministerul Educației și Cercetării va aplica dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale cu modificările și completările ulterioare. Ministrul Educației și Cercetării, cu 
ocazia audierilor din cadrul comisiei de specialitate din Parlamentul României, a dat citire punctului 
de vedere formulat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (A.N.S.P.D.C.P). Publicarea tezelor de doctorat reprezintă o măsură asumată deschis de 
ministrul Educației și Cercetării. 
În același timp, Ministerul Educației și Cercetării militează pentru o corectă informare a opiniei 
publice. Pentru a fi excluse orice interpretări cu privire la conținutul său, punctul de vedere oficial 
comunicat de A.N.S.P.D.C.P. poate fi consultat accesând următorul link: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF. Se observă în 
acest punct de vedere faptul că A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educației și Cercetării faptul că 
dezvăluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicării tezelor de doctorat se poate realiza în 
temeiul legal al necesității prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unei 
obligații legale care îi revine, cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a 
se opune, și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minimum a datelor. 
Acest punct de vedere se regăsește și în adresa pe care Ministerul Educației și Cercetării a transmis-o 
instituțiilor de învățământ superior. 
Subliniem faptul că A.N.S.P.D.C.P. este autoritate cu competență generală în domeniul protecției 
datelor personale, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării a solicitat un punct de vedere 
competent, pentru o justă aplicare a dispozițiilor art. 168 alin (9) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la cadrul legal aplicabil protecției 
datelor personale, statuat cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. (Scutaru Cristina)   
 
ȘTIRI PE SURSE: Ministerul Educației, referitor la publicarea tezelor de doctorat: Dezvăluirea 
datelor cu caracter personal se poate realiza în temeiul legal 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, miercuri seară, că publicarea tezelor de doctorat 
”reprezintă o măsură asumată deschis de ministrul Educaţiei şi Cercetării”, iar acest lucru se va face 
”în temeiul legal” în ceea ce priveşte dezvăluirea datelor cu caracter personal. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a făcut, miercuri seară, precizări cu privire la publicarea tezelor de 
doctorat şi a precizat că, date fiind temerile publice cu privire la respectarea datelor cu caracter 
personal pe durata acestui proces, s-a cerut un punct de vedere de la Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P), potrivit News.ro. 
De asemenea, Ministerul Educaţiei a publicat răspunsul primit de la A.N.S.P.D.C.P. 
”Publicarea tezelor de doctorat reprezintă o măsură asumată deschis de ministrul educaţiei şi 
cercetării. Se observă în acest punct de vedere faptul că A.N.S.P.D.C.P a precizat Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării faptul că dezvăluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicării tezelor 



de doctorat se poate realiza în temeiul legal al necesităţii prelucrării datelor cu caracter personal în 
vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine, cu informarea prealabilă a persoanei vizate şi 
oferirea posibilităţii de a se opune şi cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la 
minim a datelor. Acest punct de vedere se regăseşte şi în Adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
transmisă instituţiilor de învăţământ superior”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul 
Educaţiei. În 12 februarie, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că peste 7.000 de teze de 
doctorat vor fi făcute publice, iar şcolile doctorale, evaluate. (Andreea Năstase)  
 
ADEVĂRUL: Doctoratele, băgate la secret! Ministerul Educaţiei caută să-i salveze pe plagiatori 
invocând GDPR-ul 
Un doctorat aduce un spor salarial de 15%. Deşi Ministerul Educaţiei anunţase publicarea câtorva mii 
de teze de doctorat, acum aceeaşi instituţie face un pas înapoi şi susţine că regulamentul datelor cu 
caracter personal permite autorilor să se opună, asta deşi legea stabileşte clar că aceste teze sunt 
documente publice  
Uite tezele, nu sunt tezele 
După ce pe 12 februarie promitea că va face publice peste 7000 de teze de doctorat, ministrul 
Educaţiei Monica Anisie face acum un pas înapoi.  Deşi legea educaţiei statuează că tezele de 
doctorat sunt documente publice, ministrul susţine că GDPR-ul, legea privind protecţia datelor cu 
caracter personal, permite persoanelor vizate, să se opună, motivat, publicării integrale. 
„Am aici adresa transmisă către Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal. Concluzia Autorităţii: dezvăluirea datelor personale în publicarea tezelor de 
doctorat, se poate realiza (…), prelucrarea este necesară, cu informarea prealabilă a persoanei vizate 
şi oferirea posiblităţii de a se opune. În acest context, am transmis către instituţiile de învăţământ 
superior o adresă prin care îi înştiinţez şi le-am solicitat ca până la 31 martie modelul contractului 
cadru de studii universitare de doctorat să fie modificat, astfel încât să cuprindă şi acordul persoanei 
de a-i fi publicată teza”, a declarat ministrul propus al Educaţiei în cadrul audierilor din Parlament.    
Legea Educaţiei: Teza de doctorat, document public  
Asta vine însă în contradicţie directă chiar cu Legea Educaţiei, ce statuează clar că tezele de doctorat 
sunt documente publice. „Teza de doctorat este un document public. Teza de doctorat şi anexele sale 
se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare în domeniul drepturilor de autor”, arată Art. 168 din legea 1/2011.    
„Legea Educaţiei este clară. Lucrările de doctorat sunt documente publice, fapt ştiut şi de doctoranzi 
atunci când îşi încep studiile. Este şi normal, în condiţiile în care există consecinţe juridice şi 
financiare ale acordării acestui titlu, şi mă refer la creşterea de 15% a salariului. Nu poţi să spui că nu 
vorbim de un document public. Altfel, logica este destul de evidentă – dacă vrei să creşti încrederea 
într-un domeniu, creşti gradul de transparenţă. Astfel de excepţii reprezintă un minus”, este de 
părere Mircea Miclea, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai şi fost ministru al Educaţiei.     
Că teza de doctorat este o lucrare publică care se susţine în mod public în faţa unei comisii şi poate fi 
ulterior consultată într-o bibliotecă, atrage atenţia şi fostul ministru Mircea Dumitru. „Nu văd de ce 
un cercetător, dacă nu are nimic de ascuns, s-ar împotrivi publicării. O astfel de teză reprezintă o 
contribuţie personală într-un domeniu de cercetare. Vrei ca lumea să-şi citească lucrarea şi nu să 
ajungă într-un sertar”, este de părere Mircea Dumitru, profesor la Universitatea Bucureşti.     
Expertul în politici educaţionale, Daniela Coteţ susţine că din moment ce statele în Uniunea 
Europeană tezele de doctorat se publică automat, GDPR-ul nu are cum să reprezinte o problemă 
legală. „În UE se discută acum despre publicarea rezultatelor cercetării, şi noi suntem încă la nivelul 
dacă să publicăm sau nu aceste teze. În UE ele se publică automat”, a explicat aceasta. După criticile 
dure care i-au fost aduse, ministrul a revenit. „Publicarea tezelor de doctorat merge înainte. Pe 23 
martie vor fi publicate circa 7532 de teze, în acest moment lucrându-se la încărcarea lor pe site”, a 
precizat ministrul. „Atâta timp cât în statele europene tezele de doctorat se publică în mod automat 
de către universităţi e clar că nu poate fi vorba de o problemă legată GDPR”  Daniela Alexe Coteţ, 
expert politici educaţionale     
Şcoli doctorale şi plagiatori celebri  
La finalul lunii decembrie a anului trecut, guvernul Orban a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care 
numele studenţilor de la Academia Naţională de Informaţii erau şterse din Registrul Matricol al 



Universităţilor din România (RMUR). Măsura venea la doar câteva zile după ce şase titluri de doctor 
obţinute la această universitate erau retrase de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Printre aceştia se număra şi Daniel Moldoveanu, fost 
consilier al preşedintelui Băsescu, care anterior făcuse o cerere de renunţare benevolă la acest tilu 
tocmai pentru a evita un verdict de plagiat. Un caz similar este cel al lui Bogdan Licu, propus pentru 
funcţia de prim-adjunct al Procurorului General, care a încercat să renunţe la acelaşi titlu obţinut la 
aceeaşi academie şi sub acelaşi coordonator, fostul ministru Gabriel Oprea. În fapt acesta a încercat 
în justiţie să oprească verificarea tezei sale, însă Curtea Supremă i-a respins cererea, justiţia 
rămânând să se pronunţe asupra cererii de renunţare la titlu de doctor. În fapt opt din cei 13 
doctoranzi ai lui Gabriel Oprea de la „Mihai Viteazul” şi-au pierdut sau au renunţat la titlul de doctor. 
În acelaşi timp, în 2016, i s-a retras inclusiv lui Garbriel Oprea titlul de doctor în Drept.    
Victor Ponta, plagiator vedetă  
Poate cel mai răsunător caz de plagiat este cel al fostului prim-ministru, Victor Ponta. Ministerul 
Educaţiei, condus la acea dată de Mircea Dumitru, îi retrăgea şefului ProRomânia titlul de doctor în 
Drept acordat de Universitatea Bucureşti în anul 2003. Acesta îşi obţinuse doctoratul sub 
coordonarea fostului său mentor, Adrian Năstase. (Laurenţiu Sirbu)  
 
COTIDIANUL: Publicarea tezelor de doctorat: Anisie, contrazisă 
Autoritatea Națională de Supravegherea Datelor Personale se delimitează ”în mod ferm” de 
afirmațiile ministrului Educației, Monica Anisie, conform cărora reglementările privind protecția 
datelor cu caracter personal (GDPR) stopează publicarea integrală a tezelor de doctorat. Autoritatea 
susține că, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării referitoare la publicarea tezelor de 
doctorat, a transmis un punct de vedere în data de 4 februarie 2020. ”Astfel, au fost analizate 
dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora: ”(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în 
format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital 
a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în 
domeniul drepturilor de autor”, susțin reprezentanții Autorității. 
Autoritatea a precizat că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 
(Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal 
(inclusiv dezvăluirea) se poate realiza în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului (Ministerul Educației și Cercetării). În același timp, Autoritatea Națională de 
Supraveghere a precizat că, potrivit art. 12-14 din RGPD, oricărui operator de date îi revine obligația 
de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea ale cărei date sunt dezvăluite), într-o formă 
concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. În acest sens, se 
poate apela la o informare generică, expusă pe site-ul operatorului, care trebuie să indice și 
drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, 
dreptul la ștergere – „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată), precum și modul de exercitare al acestora. 
Autoritate susține că în răspunsul transmis către Ministerul Educației și Cercetării nu a făcut nicio 
referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării 
acestora. ”În concluzie, conform celor precizate mai sus, publicarea tezelor de doctorat se poate 
realiza de către Ministerul Educației și Cercetării în baza obligației legale stabilite de art. 168 alin. (9) 
din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. Ne delimităm în 
mod ferm de afirmațiile doamnei Ministru care reflectă o interpretare eronată a dispozițiilor RGPD și 
o neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere”, mai spun 
oficialii instituției. 
În cadrul audierilor de la Parlament, Monica Anisie a declarat că acordul autorului pentru publicarea 
tezei de doctorat este o solicitare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal.  
Conform Edupedu, Ministerul Educației le-a transmis tuturor universităților o adresă cu privire la 
publicarea tezelor de doctorat. Instituția anunță că vor fi făcute publice numai doctoratele “susținute 



începând cu anul 2016”. “Urmare a dezbaterii publice, a discuțiilor purtate în cadrul ședințelor 
Consiliului Național al Rectorilor și a solicitărilor transmise la Ministerul Educației și Cercetării, în baza 
prevederilor art. 168 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din ordinul nr. 3482/2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat 
susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică“, a transmis Ministerul Educației.  
 
EDUPEDU.RO: Publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de către Ministerul Educației fără 
„consimțământul” autorilor - anunță Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, care se „delimitează” de afirmațiile Monicăi Anisie 
Publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de către Ministerul Educației, fără “consimțământul” 
autorilor, anunță Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care se 
“delimitează” de afirmațiile Monicăi Anisie. “Ne delimităm în mod ferm de afirmațiile doamnei 
Ministru care reflectă o interpretare eronată a dispozițiilor RGPD și o neînțelegere a punctului de 
vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere”, informează instituția, într-un comunicat 
de presă. 
UPDATE: Ministerul Educației a reacționat și precizează că va aplica Legea Educației și va face publice 
lucrările, iar poziția ministrului Monica Anisie de la audierile din Parlament ar fi fost doar aceea de a 
”a da citire” punctului de vedere primit de la Autoritate. Instituția insistă asupra faptului că a cerut 
universităților să le ofere posibilitatea doctorilor să se opună publicării, justificând asta cu 
documentul primit de la ANSPDCP. 
Reacția fără precedent a Autorității vine la o zi după ce Ministerul Educației le-a transmis tuturor 
universităților o adresă în care a specificat că publicarea tezelor de doctorat se poate realiza după 
“oferirea posibilității [autorului] de a se opune pentru motive întemeiate”, din cauza reglementărilor 
privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).  
Instituția precizează, în comunicatul de presă remis în această seară, că “în răspunsul transmis către 
Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la 
necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora”. 
„În concluzie, conform celor precizate mai sus, publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de 
către Ministerul Educației și Cercetării în baza obligației legale stabilite de art. 168 alin. (9) din Legea 
nr. 1/2011 a educației naționale“, anunță Autoritatea.  
După ce Edupedu.ro a dezvăluit în premieră că Ministerul Educației abuzează de GDPR ca să-i 
protejeze pe plagiatori și mediocri, Monica Anisie a declarat în Parlament: „Am aici adresa transmisă 
către Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Concluzia 
Autorității: dezvăluirea datelor personale în publicarea tezelor de doctorat, se poate realiza (…), 
prelucrarea este necesară, cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posiblității de a se 
opune.” 
Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Comunicat de presă cu 
privire la publicarea tezelor de doctorat 
Referitor la afirmațiile ministrului Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie, apărute în spațiul 
public pe data de 18 Februarie 2020, potrivit cărora ”acordul autorului pentru publicarea tezei de 
doctorat e o solicitare a ANSPDCP”, facem următoarele precizări: 
La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării referitoare la publicarea tezelor de doctorat, 
Autoritatea Națională de Supraveghere a transmis un punct de vedere în data de 4 februarie 2020. 
Astfel, au fost analizate dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 
”(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În 
domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei 
artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
drepturilor de autor.” 



Prin urmare, având în vedere prevederile sus menționate referitoare la publicarea tezelor de 
doctorat, Autoritatea a precizat că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 
679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) prelucrarea datelor cu caracter 
personal (inclusiv dezvăluirea) se poate realiza în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului (Ministerul Educației și Cercetării). 
În același timp, Autoritatea Națională de Supraveghere a precizat că, potrivit art. 12-14 din RGPD, 
oricărui operator de date îi revine obligația de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea 
ale cărei date sunt dezvăluite), într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, 
utilizând un limbaj clar şi simplu. În acest sens, se poate apela la o informare generică, expusă pe site-
ul operatorului, care trebuie să indice și drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la 
informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere – „dreptul de a fi uitat”, dreptul 
la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată), precum și modul de exercitare al 
acestora. 
Ca atare, față de cele de mai sus, precizăm că în răspunsul transmis către Ministerul Educației și 
Cercetării, Autoritatea Națională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la necesitatea existenței 
consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora. În concluzie, conform 
celor precizate mai sus, publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de către Ministerul Educației 
și Cercetării în baza obligației legale stabilite de art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare. 
Ne delimităm în mod ferm de afirmațiile doamnei Ministru care reflectă o interpretare eronată a 
dispozițiilor RGPD și o neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de 
Supraveghere. 
Direcția juridică și comunicare / ANSPDCP” 
Ce prevede Legea educației, cu privire la publicarea tezelor de doctorat 
De remarcat că excepțiile pe care le introduce Ministerul Educației lipsesc total din Legea educației în 
vigoare în acest moment, care prevede următoarele: 
Art. 168 – (9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează și în format digital. În 
domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoțită de înregistrarea pe suport digital a creației 
artistice originale. Teza de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul 
Educației și Cercetării, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 
Ce a susținut ministrul Monica Anisie, cu privire la publicarea tezelor de doctorat și GDPR: 
În cadrul audierilor din Parlament, ministrul propus pentru un nou mandat în Guvernul Orban II a 
declarat, în ceea ce privește transparentizarea tezelor de doctorat: 
„Am aici adresa transmisă către Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal. Concluzia Autorității: dezvăluirea datelor personale în publicarea tezelor de 
doctorat, se poate realiza (…), prelucrarea este necesară, cu informarea prealabilă a persoanei vizate 
și oferirea posiblității de a se opune. În acest context, am transmis către instituțiile de învățământ 
superior o adresă prin care îi înștiințez și le-am solicitat ca până la 31 martie modelul contractului 
cadru de studii universitare de doctorat să fie modificat, astfel încât să cuprindă și acordul persoanei 
de a-i fi publicată teza”. (Raluca Pantazi 
 
ZIARE.COM: Cine vrea doctorate secretizate? Ministrul Educației și Autoritatea pentru Protecția 
Datelor se arată reciproc cu degetul - UPDATE 
Ministrul Educatiei Monica Anisie a reactionat, miercuri, dupa ce marti au aparut in presa informatii 
ca, invocand GDPR, doctoratele nu vor mai fi publice decat daca isi da acordul autorul, desi Legea 
Educatiei spune ca sunt documente publice. 
Anisie arata, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca publicarea tezelor de doctorat este o masura 
"asumata deschis", insa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP) a cerut respectarea GDPR. 
"Ministerul Educatiei si Cercetarii militeaza pentru o corecta informare a opiniei publice. Pentru a fi 
excluse orice interpretari cu privire la continutul sau, punctul de vedere oficial comunicat de 
A.N.S.P.D.C.P. poate fi consultat accesand urmatorul link: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF


Se observa in acest punct de vedere faptul ca A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educatiei si 
Cercetarii faptul ca dezvaluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicarii tezelor de doctorat 
se poate realiza in temeiul legal al necesitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, in vederea 
indeplinirii unei obligatii legale care ii revine, cu informarea prealabila a persoanei vizate si oferirea 
posibilitatii de a se opune, si cu respectarea principiilor de prelucrare, in special al reducerii la 
minimum a datelor. Acest punct de vedere se regaseste si in adresa pe care Ministerul Educatiei si 
Cercetarii a transmis-o institutiilor de invatamant superior. 
Subliniem faptul ca A.N.S.P.D.C.P. este autoritate cu competenta generala in domeniul protectiei 
datelor personale, motiv pentru care Ministerul Educatiei si Cercetarii a solicitat un punct de vedere 
competent, pentru o justa aplicare a dispozitiilor art. 168 alin (9) din Legea nr. 1/2011 a educatiei 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la cadrul legal aplicabil protectiei 
datelor personale, statuat cu precadere de art. 7 si 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, de art. 16 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si de art. 8 din Conventia 
europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale", se mai arata in 
comunicatul remis de Ministerul Educatiei. 
Ea este insa contrazisa de ANSPDCP, care arata, intr-un alt comunicat de presa, ca Ministerul 
Educatiei este cel care a cerut punctul de vedere si ca in pozitia data nu este precizat absolut nimic 
despre eventuala necesitate ca autorul sa isi dea consimtamantul pentru publicarea tezei, asa cum 
sustine Anisie. 
"Referitor la afirmatiile ministrului Educatiei si Cercetarii, doamna Monica Anisie, aparute in spatiul 
public pe data de 18 Februarie 2020, potrivit carora 'acordul autorului pentru publicarea tezei de 
doctorat e o solicitare a ANSPDCP', facem urmatoarele precizari: 
La solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii referitoare la publicarea tezelor de doctorat, 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a transmis un punct de vedere in data de 4 februarie 2020. 
(...) 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a precizat ca, potrivit art. 12-14 din RGPD, oricarui operator 
de date ii revine obligatia de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea ale carei date 
sunt dezvaluite), intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj 
clar si simplu. 
In acest sens, se poate apela la o informare generica, expusa pe site-ul operatorului, care trebuie sa 
indice si drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la 
rectificare, dreptul la stergere - 'dreptul de a fi uitat', dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automata), precum si modul de exercitare al acestora. Ca atare, fata de cele de mai sus, 
precizam ca in raspunsul transmis catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, Autoritatea Nationala de 
Supraveghere nu a facut nicio referire la necesitatea existentei consimtamantului autorilor tezelor de 
doctorat in scopul publicarii acestora", se arata in comunicatul Autoritatii, citat de EduPedu.ro. 
Astfel, arata Autoritatea, "publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de catre Ministerul 
Educatiei si Cercetarii in baza obligatiei legale stabilite de art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a 
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Ne delimitam in mod ferm de afirmatiile doamnei Ministru care reflecta o interpretare eronata a 
dispozitiilor RGPD si o neintelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Nationala de 
Supraveghere".(Alexandra Sandru)  
 
TVR 1: Publicarea doctoratelor mai aşteaptă 
Scandalul tezelor de doctorat asupra cărora există suspiciuni ca ar fi fost plagiate ia amploare. 
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, susţine că reglementările privind protecţia datelor cu caracter 
personal o împiedică să publice tezele scrise începând cu anul 2016, aşa cum a promis. Problema a 
fost pasată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
Reprezentanţii autorităţii o contrazic însă. Ministrul demis al Educaţiei, Monica Anisie, promitea la 
începutul lunii februarie că peste 7.000 de teze de doctorat scrise după anul 2016 vor fi publicate pe 
internet. 
Marţi, însă, când a fost audiată în Parlament de comisia de specialitate, a susţinut că înainte de a face 
acest lucru a transmis mai întâi o adresă către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 



Datelor cu Caracter Personal şi către toate universităţile, pentru a se asigura că demersul va fi unul 
legal. 
 
Monica Anisie: Se poate realiza, cu informarea prealabilă a persoanei şi oferirea posibilităţii de a se 
opune pentru motive întemeiate în condiţiile legii. 
Ministrul a transmis instituţiilor de învăţământ că au termen până la sfârşitul lunii martie să obţină 
mai întâi acordul de la fiecare persoană pentru a publica aceste lucrări. 
Reprezentanţii autorităţii susţin că răspunsul transmis de ei către Ministerul Educaţiei a fost 
interpretat greşit, pentru că o teză de doctorat este un document public. 
Comunicatul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 
Autoritatea Naţională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la necesitatea existenţei 
consimţământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora. 
Emilia Şercan, jurnalist: Eventual anumite persoane, anumiţi doctori, pot cere ca teza lor să nu fie 
publicată pentru un interval de un an sau doi ani, pentru a putea să valorifice rezultatele cercetărilor 
lor. 
Emilia Şercan crede că decizia ministerului de a face publice numai doctoratele susţinute începând cu 
anul 2016 este o măsură de precauţie pentru a nu declanşa un scandal şi mai mare, în contextul în 
care din acel an a fost introdusă aplicaţia prin care lucrările puteau fi verificate şi astfel se puteau 
înlătura suspiciunile de plagiat. 
În vara anului trecut, un raport al Corpului de Control al MAI evidenţia că peste trei sferturi din tezele 
susţinute în perioada 2011-2016 la Academia de Poliţie sunt suspecte de plagiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DILEMA VECHE: Lectura, din nou la apel 
 

 
 



ROMÂNIA LIBERĂ: Anisie, prinsă cu copiuţe şi trimisă cu Bacul 

 
 

 

 

 



ADEVĂRUL: S-a umflat orezul în liberali 

 

 



 
PUTEREA: INOVAȚIE în Educație: Se lansează GHIDUL pentru ședințele cu părinții 
Ședințele cu părinții în care dascălii numără absențele și împart elevii în două categorii, buni sau 
slabi, ar putea deveni în scurt timp de domeniul trecutului. O echipă de experți în educație a pus la 
punct un ghid prin care profesorii să gestioneze mai bine întâlnirile cu părinții, transmite TVR. 
Ideea unui ghid care să faciliteze interacțiunile dintre părinți și profesori a venit din nemulțumirile 
exprimate de ambele tabere. 
Ședințele cu părinții sunt guvernate în acest moment de aceleași reguli vechi de zeci de ani. Se 
discută situația elevilor de față cu toată lumea, iar copiii sunt împărțiți în buni și răi. Nu de puține ori 
apar conflicte între profesori și părinți. 
Experții în educație propun o revoluție a ședințelor cu părinții. Așa că au pus la punct un ghid în care 
au implementat elemente de psihologie a adultului. 
Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, de la așezarea în bănci și discurs, la jocurile de rol și soluțiile 
concrete de răspuns la problemele existente în cadrul ședințelor. Toate aceste elementele le vor fi la 
îndemână, de acum înainte, profesorilor care vor să își schimbe metoda de interacțiune cu părinții. 
Unii dintre profesorii școlilor din Capitală au participat deja la cursuri de formare pentru a gestiona 
mai bine ședințele cu părinții. Ghidul va fi distribuit în toate școlile din țară prin intermediul 
Ministerului Educației.  
 
HOTNEWS: De la școala profesională a ajuns la facultatea de inginerie/ Povestea de succes a lui 
Alexandru / Cum arată planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământ 
profesional şi ethnic 
Un loc de muncă sigur, salariu în timpul liceului și posibilitatea de a-ți continua studiile, așa poate fi 
descris în câteva cuvinte învățământul dual. Pentru unii dintre elevi înseamnă o șansă să descopere 
ce vor cu adevărat. Este cazul lui Alexandru Săgețeanu din Brașov, în vârstă de 23 de ani, în prezent la 
student în anul III la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial. Alexandru spune 
că pentru el să meargă la școala profesională a fost o șansă în viață, pentru că altfel nu știe dacă ar fi 
vrut să continue cu facultatea. Acum, Alexandru este angajat la Schaeffler, loc de muncă pe care îl are 
de 9 ani, din Școala Profesională Kronstadt Brașov. Inițial, în 2012 el intrase la un liceu economic din 
Brașov, dar și-a dat seama că nu-i place deloc acolo. 
”Acolo nu mă mulțumea practica. Era o chestie generală la toate specializările, adică în loc să facem 
practică pentru fiecare specializare în parte, noi stăteam în sală și scriam. Nu făceam practică, făceam 
tot teorie, dar într-o sală de practică. În perioada aia Școala Profesională Germană Kronstadt a 
început să răspândească fluturași și așa am văzut că au sistem dual. Și atunci am luat o decizie grea 
pentru mine, că eram deja în clasa a IX-a”, povestește pentru HotNews Alexandru. Așa a făcut doi ani 
în sistemul de învățământ dual, din 2012 până în 2014. Alexandru face parte din prima generație de 
elevi care au urmat sistemul de învățământ dual, prin care elevii făceau practică la companii, lucru 
pentru care primeau 200 de lei bursă de la stat și alți 200 de lei de la firma la care făceau practica. 
Sistemul dual a fost implementat de fostul ministru Daniel Funeriu prin legea educației din 2011. 
”Acolo am văzut ce înseamnă sistem dual. Noi mergeam și ne alegeam compania la care vrem să 
facem practică, aveam libertatea de a alege compania și practica se desfășura la agentul economic. 
După 2 ani mi-au garantat un loc de muncă”, mai spune Alexandru. 
După ce a terminat școala profesională, Alexandru s-a angajat în producție cu meseria învățată în cei 
doi ani, adică operator pe mașini cu comandă numerică. Dar între timp, pentru că școala profesională 
s-a acreditat și pentru învățământul de liceu la fără frecvență, Alexandru și-a continuat studiile. 
”Aveam în gând să-mi continui studiile, așa că am rămas în continuare la școală. Am dat 
bacalaureatul și am luat aproape 7.50. În momentul în care am intrat la liceu am reușit să avansez și 
în carieră, am intrat în laboratorul de măsurători 2D și 3D ale pieselor”, mai spune Alexandru. 
Apoi a dat la facultate, iar acum este student la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management 
Industrial, de unde va ieși inginer. ”Continuarea studiilor nu m-a împiedicat să practic meseria pentru 
care m-am pregătit în școala profesională. Mă bucur că am o meserie care-mi asigură independența”, 
spune Alexandru Săgețeanu. 



Daniela Croitoru, director la Școala Profesională Kronstadt Brașov, spune că în prezent cererea 
pentru învățământul dual s-a dublat practic din 2012 încoace. Elevii care vin la profesională sunt 
angajați apoi pe o meserie cerută de angajatori. 
”Învățământul profesional le oferă oportunitatea de a se angaja și de a avea o meserie. Sunt puțini 
însă cei care vor să continue învățământul la liceu, astfel încât să promoveze cu bacalaureat să se 
poată înscrie la facultate, așa cum este Alexandru. Acum depinde de locul lor de muncă, depinde de 
companie, de cât îl poate sprijini ca să urmeze cursurile la învățământul seral. Noi avem 6 absolvenți 
de facultate, restul sunt angajați. Este destul de greu, trebuie să ai multă voință”, a declarat pentru 
HotNews Daniela Croitoru, director la Școala Profesională Kronstadt Brașov. Școala Profesională 
Kronstadt a avut la început 5 clase pentru două calificări și 125 de elevi. În prezent, are un campus 
tehnic, cu două școli profesionale susținute de companii și 7 calificări, iar numărul elevilor a ajuns la 
850. 
Anul școlar 2019-2020: planul de şcolarizare la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul 
profesional a fost realizat în procent de 87,4% 
Datele de la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) arată că, 
în anul şcolar 2019-2020, ponderea elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în învăţământul liceal tehnologic şi 
în învăţământul profesional, din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, este de 51% la nivel naţional. 
În două judeţe, Iași și Sibiu, această pondere este de peste 60%. Majoritatea judeţelor s-au încadrat 
cu ponderi între 50 şi 60%. Ponderi sub 50% au înregistrat 12 judeţe (Covasna, Bihor, Cluj, 
Maramureş, Sălaj, Dâmboviţa, Giurgiu, Dolj, Mehedinţi, Olt, llfov, Municipiul Bucureşti). Planul de 
şcolarizare la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional a fost realizat în procent de 
87,4% la nivel naţional în anul școlar 2019-2020. În 10 judeţe planul de şcolarizare la învăţământul 
liceal tehnologic şi învăţământul profesional a fost realizat în procent de peste 90% (Ialomiţa, Neamţ, 
Constanţa, Botoşani, Iaşi, Argeş, Satu Mare, Hunedoara, Timiş, Municipiul Bucureşti). 
La polul opus se situează 5 judeţe cu o pondere de realizare a planului de şcolarizare la învăţământul 
liceal tehnologic şi învăţământul profesional sub 80% (Bihor, Călăraşi, Arad, Caraş Severin, Ilfov). 
Planul de şcolarizare la învăţământul dual a fost realizat în procent de 80,1% la nivel naţional 
În privința învăţământului dual, ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul dual, în clasa a IX-a, în 
anul şcolar 2019-2020, din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, este de 4,02 % la nivel naţional. 
Oferta de şcolarizare la învăţământ dual a fost cuprinsă în planul de şcolarizare într-un număr de 36 
de judeţe şi municipiul Bucureşti, în celelalte 5 judeţe neexistând solicitări din partea operatorilor 
economici (Galaţi, Vrancea, Vaslui, Giurgiu, Ialomiţa). 
Pentru anul școlar în curs, planul de şcolarizare la învăţământul dual a fost realizat în procent de 
80,1% la nivel naţional. În 7 judeţe ponderea este de 100% şi peste 100% (Buzău, Constanţa, Tulcea, 
Bacău, Neamţ, Argeş, Călăraşi). 
La polul opus se situează judeţele Dâmboviţa (0% la o ofertă de doar 10 locuri la învăţământ dual), 
Ilfov (38% la o ofertă de 221 locuri la învăţământ dual), Dolj (55,4% la o ofertă de doar 258 locuri la 
învăţământ dual), Arad (50,9% la o ofertă de 114 locuri la învăţământ dual), Dolj (55,4% la o ofertă de 
258 locuri la învăţământ dual). Pentru învăţământ profesional, ponderea elevilor cuprinşi în 
învăţământul profesional (inclusiv dual), în clasa a IX-a, în anul şcolar 2019-2020, din totalul elevilor 
cuprinşi în clasa a IX-a, este de 24,6% la nivel naţional. 
În zece judeţe, această pondere este de peste 30% (Tulcea, Alba, Braşov, Covasna, Iaşi, Neamţ, 
Vaslui, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Hunedoara). Marea majoritate a judeţelor s-au încadrat cu 
ponderi între 20 şi 30%. Ponderi sub 20% au înregistrat 6 judeţe (Vrancea, Giurgiu, Teleorman, 
Mehedinţi, Ilfov, Municipiul Bucureşti). 
Planul de şcolarizare la învăţământul profesional (inclusiv dual) a fost realizat în procent de 77,5% la 
nivel naţional. În 23 de judeţe ponderea este superioară mediei naţionale, remarcându-se judeţele 
Neamţ şi Ialomiţa cu peste 90%. La polul opus se situează 8 judeţe cu ponderi sub 70% (Vrancea, 
Bihor, Călăraşi, Dâmboviţa, Gorj, Arad, Ilfov, Municipiul Bucureşti). 



 
 
Ce arată planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, la clasa a IX-a, învăţământ profesional şi 
tehnic, de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică 
Potrivit datelor de la Ministerul Educației, pentru anul școlar 2020-2021, peste 760 operatori 
economici vor fi parteneri de practică în învățământul dual, în creștere cu 10% față de anul școlar 
2019-2020. 
Ministerul anunță o creștere de aproape 30% a ofertei de școlarizare. Cele mai multe locuri alocate în 
planul de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de 
învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională: 
mecanică (peste 3.800 de locuri) 
turism şi alimentaţie (peste 1.300 locuri) 
electric (peste 800 de locuri) 
electromecanică (peste 700 de locuri) 
Din datele furnizate de inspectoratele şcolare, proiectul planului de şcolarizare obținut de 
HotNews.ro arată că pentru anul şcolar 2020-2021, doar pentru clasa a IX-a, se preconizează a avea 
un număr de peste 320 de clase cu aproape 9.000 de locuri, reprezentând 4,9% din totalul locurilor la 
clasa a IX-a. 
În unele județe creșterea pentru locurile cerute de agenții economici pentru învățământul dual este 
de 8%, și aici amintim județele Brașov, Bihor, Cluj, Satu Mare, Gorj, Vâlcea, Caraş-Severin, Timiş. Dar 
sunt și județe fără ofertă la învăţământul dual precum Vrancea, Giurgiu și Ialomiţa. 
Învăţământ liceal tehnologic+învăţământ profesional 
În proiectul planului de şcolarizare, la nivel naţional, sunt cuprinse un număr de 3.465,5 clase cu 
96.776 de locuri, ceea ce reprezintă 53,7% din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ de masă, de 
zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică. 
Faţă de anul şcolar curent se înregistrează o creştere a ponderii învăţământului profesional şi tehnic 
cu 3,2 % (în anul şcolar curent numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în învăţământ profesional şi 
tehnic în învăţământul de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică este de 50,4%). Cu 
ponderi peste media naţională în proiectul planului de şcolarizare se situează 27 de judeţe. Se 
remarcă, cu ponderi peste 59%, judeţele: Sibiu, Constanţa, Călăraşi, Prahova, Iaşi, Suceava. La polul 
opus, cu ponderi sub 50%, se situează judeţele: Mehedinţi, Cluj, Timiş şi municipiul Bucureşti. 
Învăţământul profesional 
De asemenea, în proiectul planului de şcolarizare, la nivel naţional sunt cuprinse un număr de 1.771 
de clase cu 49.381 de locuri, ceea ce reprezintă 27,4% din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ 
de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică. 
Faţă de anul şcolar curent se înregistrează o creştere a ponderii învăţământului profesional cu 3,3 
puncte procentuale (în anul şcolar curent numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în învăţământ 
profesional, în învăţământul de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică este de 
24,1%). 
Cu ponderi peste media naţională în proiectul planului de şcolarizare se situează 26 de judeţe. 



Se remarcă, cu ponderi peste 35%, judeţele: Braşov, Covasna, Brăila, Satu Mare, Călăraşi, Ialomiţa. La 
polul opus, cu ponderi sub 22%, se situează judeţele: Vrancea, Mehedinţi, Argeş, Teleorman şi 
municipiu Bucureşti. 
Cele mai multe locuri alocate în planul de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici 
parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională: 
mecanică (17798 locuri), turism şi alimentaţie (8503 locuri), comerţ (3165 locuri), industrie textilă şi 
pielărie (3031 locuri). 
Învăţământul dual 
La nivel naţional sunt cuprinse în proiectul planului de şcolarizare un număr de 325,5 clase cu 8.888 
de locuri, ceea ce reprezintă 4,9 % din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ de masă, de zi, în 
unităţi de învăţământ proprietate publică. 
Pentru anul școlar viitor va avea loc o creștere cu peste 29% a ofertei de şcolarizare la învăţământul 
dual, faţă de existentul în anul şcolar curent. Cu ponderi peste media naţională în proiectul planului 
de şcolarizare se situează 13 judeţe. Se remarcă, cu ponderi peste 8%, judeţele: Alba, Braşov, Bihor, 
Cluj, Satu Mare, Gorj, Vâlcea, CaraşSeverin, Timiş. La polul opus se situează judeţele fără ofertă la 
învăţământul dual: Vrancea, Giurgiu, Ialomiţa. 
Cele mai multe locuri alocate în planul de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici 
parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională: 
mecanică (3826 locuri), turism şi alimentaţie (1330 locuri), electric (823 locuri), electromecanică (734 
locuri). (Andreea Ofițeru)  
 
JURNALUL NAȚIONAL: Acces la educația timpurie de calitate: recomandări OCDE 
Educaţia timpurie, căpătată în creşe, grădiniţe sau centre de zi, asigură dezvoltarea personalităţii 
copiilor şi susţine procesul de învăţare pe termen lung, cu beneGcii extinse pentru societate şi 
economie. La cererea preşedintelui României şi cu finanţare europeană, specialiştii Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au elaborat documente de politici publice menite 
să susţină reforma în acest domeniu. 
Înainte de '89, în România, accesul copiilor la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar era ridicat, 
arată experţii OCDE. 
Instituţiile erau predominant publice şi bazate pe un model centralizat. Reformele postcomuniste au 
dus însă la dezmembrarea acestui sistem. 
Ţara noastră, prin administraţia prezidenţială, a solicitat ajutor european pentru stabilirea unui 
program de reforme în domeniu.-Cu cooperarea Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale 
(SRSS) al Comisiei Europene, OCDE a pus la punct un set de politici publice, focalizate pe accesul mai 
uşor la educaţia timpurie. 
Buget şi competenţe 
Soluţiile OCDE pentru România sunt numeroase - vom prezenta doar câteva. Pentru îmbunătăţirea 
accesului la îngrijirea şi educaţia timpurie de calitate, se recomandă creşterea bugetului pentru acest 
domeniu, creşterea conştientizării, printre părinţi, a necesităţii unui astfel de tip de învăţământ, 
asigurarea unui program al instituţiilor care să vină şi în întâmpinarea nevoilor părinţilor, definirea 
reponsabilităţilor pentru actorii noneducaţionali (din domeniile sănătate şi servicii sociale, în special). 
Ar mai fi nevoie de un nou curriculum, care să asigure tranziţia mai uşoară către şcoala primară, şi de 
competenţe sporite ale educatorilor. 
Mai multe instituţii private 
Conform OCDE, numărul de copii înscrişi la creşele şi grădiniţele româneşti rămâne sub media 
europeană, cu variaţii semnificative de la urban la rural. 
Copiii de etnie romă cu vârste între 3 şi 6-7 ani au mai puţine şanse să beneficieze de învăţământul 
preşcolar (doar 38%). 
Documentele OCDE mai arată că participarea micuţilor la învăţământul antepreşcolar este şi mai 
scăzută - doar 15% din copiii cu vârsta sub 3 ani (pentru anul 2017). Peste 90% din creşe sunt 
amplasate în zone urbane. în 2015, dintre copiii înscrişi la creşă, doar 3% erau de etnie romă. 
Una din strategiile folosite de ţările europene pentru creşterea accesului la educaţia timpurie a 
constat în extinderea instituţiilor private de învăţământ - capitol la care România stă încă prost. 



Experienţa altor naţiuni arată că şi instituţiile private pot primi fonduri publice, atât timp cât 
îndeplinesc standardele impuse instituţiilor publice. Dar şi asta necesită o legislaţie adecvată 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Copii pedepsiţi de sistemul care ar trebui să-i protejeze 

 Tânăr, obligat de Guvern să părăsească familia în care a crescut  

 'Eu cu ce am greşit?' 

 In 'România educată', copiii de 10 sunt aruncaţi în stradă   

 Scrisoare către ministrul Muncii 
'Domnule ministru, cu ce am greşit de am pierdut familia naturală? Cu ce am greşit de ne dă afară din 
familia în care am crescut? Cu ce sunt vinovat? Avem o vină că ne-am născut?'. Un copil crescut de un 
asistent maternal după&e mama 1-a părăsit, iar tatăl a murit, i-a scris ministrului Muncii când a aflat 
că trebuie să plece de lângă cei care i-au fost familie. O Ordonanţă de Guvern prevede ca tinerii 
trecuţi de vârsta majoratului şi care îşi continuă studiile să poată rămâne la asistenţi, dacă aceştia 
sunt de acord să îi ţină gratuit Ideea ar face parte din procesul de integrare în societate a acestor 
tineri, mai ales dacă ei aleg să părăsească familiile, se scuză autorităţile. însă au omis faptul că nimeni 
nu se poate întreţine cu 600 de lei, căci atât primeşte un tânăr care îşi ia viaţa în piept de unul singur. 
Numele tânărului am ales să nu îl facem public deoarece îi este teamă că gestul lui ar putea avea 
repercusiuni asupra celor care l-au crescut. Ne-a dat scrisoarea şi ne-a rugat să îi acoperim datele de 
identificare, pentru că nu mai are încredere în sistemul care ar trebui să îl protejeze. Este un tânăr cu 
handicap, care nu mai ştie nimic de mama naturală şi a fost încredinţat unui asistent maternal când 
avea doar 2 ani. 
Textul scrisorii lui i-ar face oricui pielea de găină. Odată, pentru că are o poveste impresionantă şi, 
apoi, pentru că se agaţă cu speranţă tocmai de oamenii sistemului care a schimbat legile în timpul 
jocului. 
Aşteaptă un răspuns de la ministru 
'Vă rog a mă ajuta. Mă aflu sub formă de protecţie a statului român, D.G.A.S.P.C., la asistent 
maternal, am crescut împreună cu copiii familiei şi alţi copii primiţi ca şi mine în asistenţă maternală. 
Am crescut ca fraţii, unul dintre copiii pe care familia aceasta 1-a luat în plasament este cu grad de 
handicap. Familia... 
A devenit familia noastră, mami şi tati s-au comportat cu noi la fel ca şi cu copiii lor naturali, ba cred 
că, uneori, au fost puţin mai drastici cu copiii lor. Am mers la grădiniţă» privată, am mers la şcoală 
privată, cu toţii am primit o educaţie aleasă, am fost an de an la mare şi la munte pe banii părinţilor, 
în niciun caz pe bani de la stat Am haine frumoase şi de calitate, am abonament destul de scump cu 
internet pentru a mă descurca în drumul de acasă şi până la facultate, am bani de buzunar cel puţin 
300 de lei pe lună, bani de cărţi şi cursuri, bani de mâncare, bani de transport, îmi plăteşte facultatea, 
bani de chirie, pentru că m-au cazat la un apartament, bani de întreţinere şi utilităţi, m-au ajutat şi 
mă susţin psihic şi emoţional, trecând împreună cu mine peste toate problemele vieţii', a scris 
tânărul, adăugând că lui îi este imposibil să plece din familia în care a crescut. 
Ajutaţi de stat doar până la 18 ani 
Bucata de hârtie care i-a schimbat viaţa - lui şi multor altor tineri ca el - este Ordonanţa 26 din 
februarie 2019, care se referă la activitatea asistenţilor maternali şi din care a fost scos un singur 
cuvânt, cel care defineşte persoanele între 18 şi 26 de ani. Mai exact, asistenţii maternali vor fi plătiţi 
până în momentul în care copilul pe care îl au devine major. Apoi, îl pot păstra în plasament dacă 
doresc, dar fără să mai primească bani de la stat. Ca să primească salariu, asistentul este condiţionat 
să ia un alt copil mai mic. 'După 18 ani, dacă îşi continuă studiile, rămâne sub o măsură de protecţie, 
adică plasament la persoană sau familie, dar persoana nu mai primeşte bani pentru el. Tânărul 
devine titularul unei alocaţii de 600 de lei, sumă ce trebuie justificată. Dacă merge la facultate, are 
cazare gratuită la cămin. Dacă asistentul maternal nu ia alt copil, se suspendă activitatea, fără plată', 
ne explică reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului Argeş, acolo unde am cerut o explicaţie, 
după ce am aflat că mai multe persoane din judeţ sunt în această situaţie ingrată. 
S-a îmbolnăvit de psoriazis când a aflat de Ordonanţă 
O altă 'mamă' cu care am stat de vorbă ne-a spus că din luna martie ar trebui să renunţe la băiatul pe 
care 1-a crescut ca pe al ei, pentru că împlineşte 19 ani, iar ea, dacă nu va mai avea salariu, nu îl 



poate întreţine. Acum, copilul are rezultate excepţionale la învăţătură, este un elev de 10 şi vrea să 
meargă la facultate, dar fără susţinerea asistenţilor se teme că nu va putea face asta. 
'Noi ne-am ataşat de el, îl iubim. Cum să îl lăsăm în stradă? Cum să îl lăsăm singur când el este un 
copil de 10 şi ar avea un viitor în faţă? Oamenii ăştia nu se gândesc la asta, ci doar la interesele 
proprii. Băiatul a făcut psoriazis, s-a interiorizat, ne e greu să vorbim cu el pentru că nu vrea să ne mai 
arate cât de mult suferă, iar cei care au decis aceste lucruri profită chiar de faptul că noi iubim aceşti 
copii şi nu ne îndurăm să îi lăsăm aşa De aia sunt convinşi că o vom face pe banii noştri', povesteşte 
femeia.  
 
CURIERUL NAȚIONAL: Primul laborator dotat cu inteligență artificială, deschis la Academia de 
Studii Economice din București, cu sprijinul Microsoft 
Microsoft a lansat ieri primul laborator dotat cu inteligență artificială în cadrul Academiei de Studii 
Economice din București (ASE), oferind astfel studenților, profesorilor și cercetătorilor din 
universitate acces la resurse computaționale și putere de calcul nelimitate. 
Sistemul educațional este o componentă esențială în peisajul transformării digitale, iar lansarea 
laboratorului de tehnologii în cloud din cadrul ASE oferă posibilitatea de a experimenta ultimele 
inovații în tehnologia informației și contribuie la dezvoltarea competențelor digitale în rândul 
studenților și profesorilor. 
“Mediul privat trebuie să facă o prioritate din dezvoltarea talentului și din strategia privind forța de 
muncă viitoare. Potrivit unui studiu IDC realizat în 2019, reprezentativ pentru Europa Centrală și de 
Est, 61,5% dintre companii consideră angajarea absolvenților IT drept cel mai eficient mod de a 
atrage know-how-ul digital necesar într-o organizație. Mai mult, accesul la date și capabilitatea de a 
înțelege, procesa și acționa pe baza acestora determină succesul unui business. De aceea, o investiție 
constantă în formarea de abilități digitale în rândul studenților, profesorilor și cercetătorilor va 
rămâne esențială pentru dezvoltarea competitivă a societății românești”, a declarat Violeta Luca, 
General Manager Microsoft România. 
Utilizatorii laboratorului au acces la infrastructuri virtuale scalabile în funcție de proiectul la care 
lucrează, de la un procesor la putere de calcul de ordinul zecilor de mii de procesoare. Aceștia pot 
crea și testa algoritmi de inteligență artificială, machine learning, pot simula orice mediu de test de 
pe aproape orice platformă sau sistem de operare, pot stoca și gestiona volume practic nelimitate de 
date și, nu în ultimul rând, pot dezvolta ei înşiși noi aplicații și platforme. 
“Salut deschiderea unei noi etape în colaborarea dintre Academia de Studii Economice din București 
și Microsoft România, concretizată astăzi prin semnarea Memorandumului de înțelegere, care 
oficializează parteneriatul nostru strategic, și inaugurarea, ca prim rezultat concret al acestuia, a 
Laboratorului de Cloud Microsoft în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică, unde pregătim viitorii specialiști în domeniul IT de pe piața muncii. Acest eveniment este 
încă o dovadă a deschiderii firești a marilor universități către inițiativele mediului de afaceri de a se 
implica activ în pregatirea viitorilor specialiști, dar și o recunoaștere a expertizei cadrelor didactice și 
a cercetătorilor din universitate“, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de 
Studii Economice din București. 
11 experți în cloud din partea Microsoft România vor susține cursuri prin care studenții își pot 
dezvolta atât aptitudinile tehnice, cât și cele de inovație in business. Tema principală a primului curs 
susținut în laboratorul de cloud, începând cu luna martie, se va concentra pe ultimele inovații în 
tehnologia informației prin intermediul Azure, platforma de cloud computing a Microsoft. Vor urma 
apoi cursuri în care accentul este pus pe inteligența artificială, astfel că studenții de la ASE vor putea 
veni cu idei și proiecte noi. 
Proiectul „Cloud-Enabled Laboratory” dezvoltat de Microsoft s-a lansat anul trecut prin deschiderea 
primului laborator de tehnologii în cloud din România la Universitatea de Vest din Timișoara și vine să 
completeze această paradigmă prin crearea unui laborator de informatică în cloud ce poate răspunde 
oricăror nevoi de curriculum sau cercetare. Anul acesta, inițiativa a fost dusă mai departe prin 
deschiderea celui de-al doilea laborator în cloud, la ASE, caracterizat de o infrastructură hardware 
minimală formată din puncte de acces către resurse cloud și inteligență artificială. Acesta poate fi 
folosit cu succes atât pentru desfășurarea procesului de predare clasic, pentru implementarea de 



proiecte de cercetare cât și pentru start-up-uri de tehnologie care vor să prototipeze și să dezvolte 
platforme noi, având acces la cele mai moderne tehnologii. 
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