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1. MINISTERUL EDUCAŢIEI  

 
6 IANUARIE 

Ministrul Educaţiei a decis constituirea unei comisii consultative pentru manuale şcolare 
 

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a decis, prin ordin, constituirea unei comisii 
consultative pentru manuale şcolare, care este compusă din 21 de membri. Comisia, care este înfiinţată la iniţiativa 
ministrului Adrian Curaj, completează grupul de lucru privitor la problematica curriculară şi a manualelor şcolare. 
"Misiunea acestui grup de lucru, parte a procesului de consultare a societăţii civile demarat de minister, o reprezintă 
analizarea şi furnizarea de recomandări Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind procesul de 
evaluare şi aprobare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasele V-VIII, precum şi procedura de achiziţionare a 
acestora", informează un comunicat de presă al MENCŞ. 
Comisia este compusă din reprezentanţi ai editurilor de carte şcolară (individual sau prin asociaţiile de profil), 
companiilor IT implicate în procesul de elaborare a manualelor, precum şi din reprezentanţi ai sindicatelor din 
învăţământul preuniversitar, ai asociaţiilor de părinţi şi ai elevilor. În grupul de lucru sunt incluşi şi reprezentanţi ai 
Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Componenţa comisiei este 
următoarea Gabriela Niţă (Grupul Editorial 'Litera' - AER), Călin Vlasie (Grupul Editorial 'Paralela 45' - AER), Dan Iacob 
(Grupul Editorial ART - AER), Cristian Greşanu, Boris Singer şi Tudor Benga (Uniunea Editorilor din România), Diana Ana 
Munteanu (Asociaţia Cartea Şcolară), Constantin Diaconescu (CD Press SRL), Radu Jugureanu (SIVECO), Emilia 
Tomoioacă (Intuitext), George Huzum (Astro Impex), Marius Ovidiu Nistor şi Tudor Spiridon (Federaţia 'Spiru Haret'), 
Simion Hăncescu şi Cornelia Popa-Stavri (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ), Alina Drăgan şi Silviu Cristian 
Mirescu (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare), Magda Balica şi Ciprian Fartuşnic (Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei), Horia Oniţă (Consiliul Naţional al Elevilor), respectiv un reprezentant al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de 
Părinţi din Învăţământul Preuniversitar. "Grupul de lucru va avea întâlniri periodice pentru a identifica soluţii la 
probleme ce ţin de procedurile de evaluare, aprobare şi editare a manualelor şcolare", a precizat sursa citată. 

 
 
11 IANUARIE 

Adrian Curaj: "Avem în vedere ca în toamnă să lansăm un master didactic" 
 

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a anunţat că are în vedere lansarea în toamnă a unui 
master didactic în mai multe universităţi. "Avem în vedere ca în toamna aceasta să lansăm un master didactic în mai 
multe universităţi din România. Vom folosi fonduri europene pentru acest lucru şi pentru predictibilitate pentru că sper 
ca programul să fie pe şapte ani. Este vorba de a pregăti intrările în sistem dar cu siguranţă trebuie să avem mare grijă 
de oamenii care sunt în sistem şi vă asigur că în proiectul acesta mare, resursele acestea vor fi major orientate şi spre 
cei care sunt în sistem şi pentru care doar puţin trebuie să adăugăm ca să fie stimulaţi şi să îşi arate performanţa", a 
declarat Adrian Curaj la postul tv Digi 24. 
El a adăugat că resursele pentru organizarea cursurilor vor fi asigurate din fonduri europene. "Vor fi 1.000 de granturi 
pentru 1.000 de şcoli astfel încât eu mă aştept undeva între 5 şi 10.000 de profesori să fie stimulaţi să inoveze în modul 
în care livrează curriculum", a punctat Adrian Curaj. 
Ministrul Educaţiei a precizat că vor exista granturi, iar profesorii implicaţi în proiecte pot fi plătiţi suplimentar din 
fonduri europene. "Ar fi nepotrivit şi ca urmare a mandatului scurt pe care îl am să spun de o creştere a salariilor, dar 
am spus că vor fi granturi şi profesorii vor fi implicaţi în proiecte astfel încât predictibil, pe doi sau trei ani în funcţie de 
activitatea care o desfăşoară cu elevii şi legat de activitatea de bază, să fie plătiţi suplimentar din fonduri europene", a 
punctat Curaj. 

 
 
3 FEBRUARIE 

Guvernul a aprobat o nouă structură organizatorică pentru Ministerul Educaţiei  

 
Guvernul a aprobat o nouă structură organizatorică pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 
informează un comunicat al Executivului. Sursa citată precizează că au fost înfiinţate noi structuri specializate, precum 
Direcţia pentru Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale, Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie şi 
Direcţia de coordonare strategică. "Direcţia pentru Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale va urmări realizarea, 
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corelarea şi implementarea de politici publice destinate grupurilor vulnerabile şi includerii acestora în sistemul 
educaţional. Direcţia va avea în vedere inclusiv dezvoltarea de programe naţionale, în parteneriat cu alte structuri 
guvernamentale şi non-guvernamentale", anunţă Guvernul.  
Unitatea pentru tehnologia informaţiei în Educaţie funcţionează ca "suport în elaborarea şi implementarea politicilor de 
guvernanţă IT în educaţie", iar Direcţia de coordonare strategică are scopul de a îmbunătăţi "planificarea, monitorizarea 
şi evaluarea politicilor publice şi a proiectelor cu finanţare externă care susţin aceste politici". 

 
 
11 FEBRUARIE 

Ministerul Educaţiei propune majorarea sumelor acordate elevilor premiaţi la olimpiadele 

naţionale  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern 
privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, în care se propune majorarea sumelor 
acordate elevilor premiaţi la olimpiadele naţionale. 
Potrivit documentului, toţi elevii care obţin premii la concursurile şi olimpiadele şcolare pe discipline sunt recompensaţi 
cu stimulente financiare, măsura unui nou cadru legislativ care să răsplătească performanţa şcolară fiind dată de nevoia 
raportării stimulentelor financiare la realităţile socio-economice. 
Mai mult, cuantumul sumelor privind premierea elevilor la olimpiadele naţionale nu a fost modificat din 2008, 
Ministerul Educaţiei propunând, prin proiectul de HG, majorarea cu până la 30% a sumelor acordate. "În ceea ce 
priveşte olimpiadele internaţionale, cuantumurile au rămas la nivelul anului 2015, fiind cumulate cu alte beneficii 
acordate elevilor şi profesorilor", precizează MENCŞ într-un comunicat remis presei. 
Astfel, performanţele obţinute la etapa internaţională a competiţiilor şcolare desfăşurate la nivel mondial sunt 
recompensate de MENCŞ cu următoarele sume: 12.550 de lei pentru premiul I/ medalie de aur cu punctaj absolut, 
9.720 de lei pentru premiul I/ medalie de aur, 8.330 de lei pentru premiul al II-lea/ medalie de argint, 5.950 de lei 
pentru premiul al III-lea/ medalie de bronz şi 4.065 de lei pentru menţiune. 
Pentru rezultatele deosebite înregistrate la competiţiile şcolare internaţionale, organizate la nivel european sau 
regional, MENCŞ acordă stimulente în valoare de 4.440 de lei pentru premiul I/ medalie de aur, 3.785 de lei pentru 
premiul II/ medalie de argint, 2.945 de lei pentru premiul III/ medalie de bronz şi 2.550 de lei pentru menţiune. 
"Cuantumurile acestor premii în bani acordate elevilor reprezintă sumele nete", arată MENCŞ. 
La rândul său, profesorul care a pregătit elevul premiat pe plan internaţional primeşte un stimulent financiar egal cu cel 
acordat elevului. Dacă elevul a fost pregătit de mai mulţi profesori, valoarea sumei - echivalentă cu cea acordată 
elevului - se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obţine mai multe medalii 
pentru aceeaşi disciplină şcolară, profesorului pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincţia cea mai 
mare obţinută de elevul pregătit. Pentru şcoala pe care o frecventează elevul premiat/elevii premiaţi la competiţiile 
şcolare internaţionale se acordă aceleaşi sume pe care le-a/le-au obţinut elevul/elevii săi. Banii primiţi se vor utiliza 
pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare. Totodată, 
elevii premiaţi la olimpiadele internaţionale beneficiază, timp de 12 luni, de bursa Meritul Olimpic. Nu în ultimul rând, 
aceştia sunt pregătiţi la standarde înalte de profesori universitari care sunt, la rândul lor, remuneraţi. Alte facilităţi 
prevăzute în proiectul de HG se referă la transport, cazare şi masă pe perioada desfăşurării competiţiilor. 
"În ceea ce priveşte elevii care obţin distincţii la etapele judeţene şi interjudeţene/regionale ale 
concursurilor/olimpiadelor şcolare şi profesorii care îi pregătesc, proiectul de act normativ nu aduce noutăţi. Mai exact, 
cuantumurile sumelor acordate sunt stabilite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare", 
mai precizează aceeaşi sursă. 

 
22 FEBRUARIE 

A fost definitivată procedura privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani 

până la data de 31 august inclusiv 

 
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul 
primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I pot fi înmatriculați, doar pentru anul 
școlar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile disponibile, conform unei proceduri publicate pe site-ul 
Ministerului Educației. 
Potrivit precizărilor privind stabilirea locurilor disponibile la clasa I, dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare 
în anul școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile. Însă, dacă sunt mai puțini de 
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25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferență între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul 
școlar 2016-2017. 
"Unitățile de învățământ vor trimite la inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București (ISMB) listele cu locurile disponibile pentru înscrierea direct în clasa I, până la data de 19 februarie 2016. 
Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ 
prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu, precum și prin 
publicarea pe site-ul inspectoratului școlar", se menționează în nota publicată de minister. 
Înregistrarea solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus se face în 
perioada 22 februarie - 28 februarie 2016. Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de 
învățământ, neexistând posibilitatea completării online. În solicitările părinților/ tutorilor/reprezentanților legali se va 
menționa cauza amânării înscrierii în învățământul primar. 
Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de 
învățământ cu locuri disponibile. Solicitările vor fi verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise 
inspectoratelor școlare spre avizare. 
"În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, 
înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie - 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de 
inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având 
prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară", susține sursa citată. 
 

28 FEBRUARIE 

Ministrul Adrian Curaj cere dezvoltarea unui cod de etică în şcoli  

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a declarat că susţine dezvoltarea unui Cod de Etică în 
şcolile româneşti. Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, ministrul s-a referit la cazul de la Timişoara, în care o 
învăţătoare a strigat la elevi. 
"Cred că ISJ ştie bine ce are de făcut, am încredere în profesionalismul dânşilor, trebuie să analizeze, şcoala să vadă ce 
s-a întâmplat. Pe de altă parte, într-un cadru mai larg, trebuie să dezvoltăm ceva ce este pus în legi, un Cod de Etică, 
avem nevoie de el, este momentul să îl dezvoltăm. Vom putea discuta despre un Cod de Etică în şcolile româneşti, de 
care avem nevoie şi care se uită la spaţiul şcolii, al educatorului, şi la spaţiul educatului şi al membrilor familiei, este un 
întreg". 
"Nu pot spune ce trebuie să conţină acest Cod Etic. Rolul ministrului este să deschidă un spaţiu de dialog, să îi pună pe 
profesionişti să discute, să creeze încrederea că decizia e luată pe baza sugestiilor experţilor, iar la sfârşit va fi un produs 
pe care ni-l asumăm, un Cod de Etică pe care îl punem în practică", a afirmat Adrian Curaj. 
El a adăugat că toată lumea e convinsă de nevoia de educaţie. "Noi respectam şcoala, ne duceam convinşi că şcoala ne 
marchează, şi părinţii noştri erau convinşi că şcoala este esenţială pentru noi. Eu sunt convins că toţi sunt conştienţi de 
nevoia de educaţie. Faptul că şcoala românească are performanţă se vede prin tinerii noştri şi sunt lucruri care trebuie 
mai bine precizate. Cred că este necesar un astfel de Cod de Etică", a completat Adrian Curaj. 
 

10 MARTIE 

SAR recomandă Ministerului Educaţiei înfiinţarea unui birou specializat în combaterea discriminării  

Societatea Academică din România recomandă Ministerului Educaţiei înfiinţarea unui birou specializat în combaterea 
discriminării. "O recomandare pentru Ministerul Educaţiei ar fi înfiinţarea unei substructuri, a unui birou specializat cu 
politici de echitate şi combatere a discriminării", a declarat Adriana Iordache, manager de proiect la SAR. Potrivit 
acesteia, SAR a formulat mai multe recomandări după o serie de activităţi desfăşurate în cadrul proiectului "Mobilizarea 
universităţilor pentru combaterea discriminării".  
În context, reprezentanţii SAR le recomandă universităţilor din România o mai bună centralizare a datelor cu privire la 
studenţi. Alte recomandări vizează încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi CNCD în vederea 
oferirii de consultanţă şi expertiză pe tema politicilor antidiscriminare din domeniul educaţiei şi includerea în sistemul 
de finanţare a universităţilor de stat a unor indicatori de echitate şi combatere a discriminării, includerea de ateliere de 
conştientizare şi informare cu privire la egalitatea de şanse şi combaterea discriminării în cadrul programului de tabere 
oferit de Ministerul Tineretului şi Sportului.  
Conform unui studiu realizat la solicitarea SAR anul trecut, între 20% şi 25% dintre studenţii chestionaţi au afirmat că 
discriminarea este întâlnită sau des întâlnită la nivelul facultăţii sau universităţii ale căror cursuri le urmează.  
"Din studiul percepţiei studenţilor asupra fenomenului discriminării a rezultat că, deşi foarte mulţi se consideră a fi 
toleranţi (76,52%), atitudinile discriminatorii sunt destul de des întâlnite în rândul lor. Printre grupurile vulnerabile faţă 
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de care studenţii au cea mai puţină toleranţă regăsim persoanele infectate cu HIV/SIDA (46,73%), persoanele de altă 
orientare sexuală (39,53%), persoanele de etnie romă (37,32%) şi cele de etnie maghiară (26,36%). Acestea sunt 
percepute şi ca grupurile cele mai discriminate în mediul universitar", arată studiul, prezentat într-o publicaţie a SAR.  
O altă concluzie a acestuia este că principalul motiv al jignirilor sau tratamentului negativ adresat studenţilor din partea 
colegilor sau personalului din universităţi este legat de caracteristicile fizice (36,14%).  
Studiul a fost realizat de firma Manucode Consulting, la solicitarea SAR, marja de eroare fiind de aproximativ 3%. 
Chestionarul a fost aplicat în perioada 5 - 24 mai 2015. Volumul eşantionului a fost de 903 studenţi din România, la 
ciclul de licenţă şi masterat, forma de învăţământ - zi, învăţământ public şi privat. 

 
 
14 MARTIE 

Ministerul Educaţiei are în plan implementarea noului proiect de educaţie financiară "Ajută un 

prieten!"  

 
Un proiect educaţional de tip "school banking" va fi dezvoltat în perioada următoare, cu ajutorul sectorului bancar, 
iniţiativa numindu-se "Ajută un prieten!", a anunţat Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 
"Ne gândim la un proiect şi cred că vom avea aici sprijinul dumneavoastră (instituţiile din domeniul bancar, n.r.), legat 
de 'school banking'. Am discutat cu partenerii internaţionali despre acest proiect şi ne-am dat seama că nu este atât de 
simplu". 
"Există un procent de elevi pentru care ideea de a avea un card şi instrumente financiare poate fi realitate. Sigur, în 
limitele legii şi în toate condiţionările existente. Cineva poate pune nişte bani pe un card, cardul respectiv are o anumită 
semnificaţie pentru economisire şi pentru utilizare. Dar ce se întâmplă cu 70-80% dintre elevi care nu au această 
posibilitate? Aici ne gândim împreună la un proiect de tipul 'Ajută un prieten', în care elevii din şcoli publice sau private 
cu mai multe resurse să poată avea un prieten dintr-o şcoală rurală, dintr-o zonă în care care nu are resursele potrivite. 
Sunt convins că putem lucra împreună să facem din poveste realitate şi ar putea să aibă un impact destul de mare, nu 
asupra copiilor care au acces la resurse, ci mai ales asupra celor nu au acest acces. Sigur, aici vor fi elevi, studenţi, 
voluntari care vor vrea să adopte un prieten. Mesajul este unul de suflet", a subliniat Curaj. 
Potrivit oficialului, cultura financiară trebuie dezvoltată încă de la o vârstă fragedă, iar, la ora actuală, numai la nivelul 
şcolii generale, peste 30.000 de elevi au optat, în acest sens, pentru materia opţională "Educaţie financiară". "Vorbim 
despre două lucruri care se leagă foarte bine - educaţie financiară şi bani. Vom face totul pentru ca elevii noştri şi 
profesorii lor să aibă acces la informaţii, să fie parte a demersurilor în sensul dezvoltării unei culturi financiare, care se 
construieşte greu, şi vedem în jur unde duce lipsa ei. Rolul şcolii este acela de a pune în echilibru a fi şi a şti, şi de a 
forma cetăţeni care, mai târziu, să aibă capacitatea să înţeleagă şi să ia deciziile potrivite şi informate. Din punctul 
acesta de vedere, educaţia financiară în şcoli este extrem de importantă. Dacă nu investim în a educa financiar, 
costurile sunt prea mari ca să ni le putem permite. Avem peste 30.000 de elevi din şcoala generală care au decis ca 
opţional Educaţia financiară şi vorbim aici despre elevi din şcoala primară. Cu cât înţeleg mai devreme lucrurile la bază 
au şansa ca ei, pe de o parte, să înţeleagă şi au şanse să discute în familiile lor. Faptul că atât de mulţi elevi au optat 
pentru opţionalul de Educaţie financiară este un mesaj bun pentru mine", a spus ministrul Educaţiei. 
 

29 MARTIE 

A fost aprobat regulamentul de organizare și funcționare a CNATDCU 

Ministrul Educației, Adrian Curaj, a aprobat, printr-un ordin, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor, Certificatelor Universitare (CNATDCU). Potrivit regulamentului publicat pe 
site-ul MENCȘ, deciziile structurilor CNATDCU sunt aprobate prin votul membrilor acestuia. 
"Pentru a adopta o decizie, membrii structurilor CNATDCU pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, 
exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice. Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul structurilor 
CNATDCU este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot. Participarea la ședințele CNATDCU 
poate fi asigurată și prin videoconferință", prevede ordinul. 
Consiliul general al CNATDCU este format din maximum 47 de membri, dintre care maxim 35 sunt președinții comisiilor 
de specialitate. Totodată, Consiliul general este condus de un președinte, 3 vicepreședinți și un secretar general, aleși 
de către membrii acestuia în prima ședință, iar președintele Consiliului general este și președinte al CNATDCU. 
"Membrii CNATDCU sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan 
național/internațional, numite prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru un mandat de 
maximum 4 ani. Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experți în domeniul sau domeniile științifice 
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arondate, numiți ca membri ai CNATDCU prin ordin al ministrului Educației pentru o durată de 4 ani", mai prevede 
ordinul. 
Potrivit sursei citate, Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) emite un document justificativ 
înregistrat în registrul de evidențe al instituției atunci când studentul-doctorand predă teza în format electronic și, după 
caz, în format printat la secretariatul școlii doctorale, documentul eliberat face parte din dosarul de doctorat. 
De asemenea, școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU. "Școala 
doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini, 
rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat", durata de verificare nu poate depăși 30 zile de la data 
depunerii tezei de doctorat la IOSUD. Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul școlii 
doctorale. După această presusținere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid 
asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și 
acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat". Durata procesului de evaluare a tezei în 
comisia de îndrumare și control este de 30 zile", se mai arată în regulament. 
Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 
Certificatelor Universitare (CNATDCU) și ai Instituțiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), poate 
sesiza în scris Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 
profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii 
acesteia și indiferent de data acordării titlului de doctor, prin intermediul Unității Executive pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). 
Ordinul mai prevede că după primirea de la UEFISCDI a notificării privind sesizarea înregistrată oficial MENCȘ 
întocmește dosarul de analiză. Totodată, MENCȘ solicită Bibliotecii Naționale a României transmiterea în format 
electronic, în termen de 5 zile lucrătoare, a unei copii ""conform cu originalul"" a tezei de doctorat și realizează o copie 
electronică a dosarului de doctorat păstrat în arhiva proprie. "În termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării, 
IOSUD transmite către CNATDCU, prin adresa înregistrată oficial la MENCȘ, punctul de vedere cu privire la soluționarea 
sesizării", se mai arată în ordin. 
În cazul în care decizia finală a Consiliului general al CNATDCU confirmă nerespectarea standardelor de calitate sau de 
etică profesională, Consiliul general al CNATDCU va propune ministrului Educației luarea următoarelor măsuri, 
alternativ sau simultan: retragerea calității de conducător de doctorat/ atestatului de abilitare, retragerea titlului de 
doctor, retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza 
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi. 
"Decizia finală a CNATDCU este transmisă oficial MENCȘ și avizată juridic. În baza deciziei CNATDCU, avizate juridic, 
ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice are obligația de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. MENCȘ informează toate părțile cu privire la dispozițiile emise", mai 
este prevăzut în ordinul ministrului Adrian Curaj. 

 
31 MARTIE 

Adrian Curaj: “În septembrie, peste 300 de licee vor avea finanţări prin proiectul ROSE”  

Peste 300 de licee vor avea finanţări prin proiectul Romania Secondary Education Project (ROSE) începând cu luna 
septembrie, a anunţat, joi, ministrul Educaţiei, Adrian Curaj cu prilejul adunării generale a Consiliului Tineretului din 
România. 
"Am o ţintă: în septembrie, la începutul şcolii, să existe minimum 300 de licee care să aibă deja acele finanţări din cele 
1.200, deci o treime, să aibă finanţările necesare programelor care să conducă sau să ajute la evitarea părăsirii timpurii 
sau alte lucruri de acest gen. Ca să le avem, contează mult pentru mine să fie vizibili paşii, să ştim când aplicăm, să fie 
transparentă, care este lista de şcoli, care sunt criteriile. Toate lucrurile acestea creează un spaţiu de încredere, că până 
la urmă sunt resurse multe şi am speranţa că aceste resurse, fiind transparente, vom avea şanse să fie un beneficiu la 
sfârşit cât mai puternic", a explicat ministrul. 
În context, Adrian Curaj a precizat că a decis să fie făcute publice datele privind testele naţionale şi cele legate de 
bacalaureat din ultimii cinci ani, dar şi interpretarea acestora. 
"Voi pune datele pe ultimii 5 ani asociate testelor naţionale, datele legate de bacalaureat şi interpretarea lor. Datele de 
acolo reflectă modul cosmetizat în care s-au comunicat rezultatele. Ajungem până la urmă într-o situaţie neplăcută, că 
nu ştim clar ce fel de intervenţii trebuie să avem pentru a avea rezultate", a menţionat Curaj. 
Guvernul şi Banca Mondială au lansat, în luna decembrie a anului trecut, "Proiectul privind învăţământul 
secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE)', care îşi propune reducerea abandonului şcolar şi creşterea 
ratei de promovabilitate la bacalaureat. Proiectul ROSE constă într-un împrumut de 200 de milioane de euro pe care 
Banca Mondială îl acordă Guvernului României pentru 1,5 milioane de elevi români din 1.100 de licee şi 300 de 
universităţi publice. Obiectivul principal al proiectului este acela de a spori şansele elevilor din România de a finaliza cu 
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succes ciclul terţiar de învăţământ. ROSE va fi implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în 
perioada 2015-2022. 
Proiectul are ca ţintă creşterea ratei de promovare la bacalaureat cu 10%, de la 49,6% la 59%, şi reducerea abandonului 
în ultimul an de liceu, de la 6,5% la 3,5%, pentru liceele sprijinite. 
 

5 APRILIE 

Ministerul Educației selectează profesorii care doresc să elaboreze programele şcolare  

 
Ministerul Educaţiei iniţiază un proces de selecţie a profesorilor care doresc să participe la elaborarea programelor şcolare, a 
anunţat secretarul de stat Monica Anisie. "Am gândit o procedură de selecţie a grupurilor de lucru pentru elaborarea 
programelor, care va avea în vedere două criterii şi anume portofoliul profesional al profesorului, care doreşte să participe la 
grupul de lucru (acest portofoliu va urmări experienţa şi performanţele profesionale ale cadrului didactic) şi un proiect inovativ 
de programă şcolară, eventual un CDS, pe care profesorul l-a dezvoltat deja la clasă", a precizat secretarul de stat Monica Anisie. 
Ea a adăugat că 50% va conta portofoliul profesorului şi 50% proiectul inovativ de programă şcolară. "Astăzi lansăm apelul de 
selecţie pentru participarea tuturor profesorilor care doresc să se înscrie în grupurile de lucru. Înscrierea va fi realizată în 
perioada 6 aprilie - 4 mai. Selecţia şi evaluarea proiectelor inovative va fi realizată în perioada 5 - 15 mai, iar comunicarea 
rezultatelor selecţiei şi constituirea grupurilor de lucru va fi realizată în data de 20 mai", a spus Anisie. 
Ea a menţionat că vor fi câte trei grupuri de lucru pentru fiecare disciplină. "Trei grupuri de lucru ce vor realiza programele în 
paralel şi apoi se vor integra şi vor ajunge, după consultare, la o decizie. Elaborarea de către grupurile de lucru a programelor 
şcolare nu se va realiza decât după ce vom realiza noi o instruire cu grupurile respective pentru a exista o coerenţă în ceea  ce se 
va realiza. Instruirea va avea loc în perioada 23 - 27 mai, iar elaborarea propriu-zisă va porni pe 30 mai şi se va încheia pe 31 
august", a explicat secretarul de stat. 
Prezentarea draftului programelor şcolare se va face în perioada 1 - 2 septembrie şi tot atunci vor avea loc consultări cu cei care 
au dezvoltat deja programe pentru opţionale. 
 
15 APRILIE 

Ministerul Educaţiei vrea ca mai mulţi profesori să participe la elaborarea curriculumului pentru 

disciplinele de la gimnaziu  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a precizat într-o notă transmisă inspectoratelor şcolare că este 
încurajată participarea unui număr cât mai mare de profesori în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului 
pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial. 
"Încurajăm profesori să se înscrie la acest apel naţional de selecţie a cadrelor didactice care vor elabora programele 
şcolare pentru gimnaziu, este o competiţie transparentă, bazată pe meritocraţie şi care va valoriza nu doar experienţa 
cadrelor didactice, cât mai mult capacitatea lor de inovare curriculară şi originalitatea proiectelor pe care le vor depune. 
De precizat este că pe întreg parcursul elaborării programelor şcolare vor beneficia de sprijinul reprezentanţilor MENCŞ 
şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Pentru a asigura interdisciplinaritatea despre care am vorbit atunci când 
pomeneam de elaborarea programelor şcolare, cei care vor fi selectaţi vor fi solicitaţi, unii dintre ei, să facă parte şi din 
grupurile de lucru pentru alte discipline din aceeaşi arie curriculară sau din alte arii curriculare", a declarat purtătorul de 
cuvânt al ministerului, Mirabela Amarandei. 
În cazul unor eventuale suspiciuni, proiectele aflate în această situaţie vor fi verificate cu scopul de a depista şi evita 
abateri de la normele de etică în elaborarea propunerilor. Potrivit MENCŞ, elaborarea proiectului inovator de programă 
şcolară nu exclude posibilitatea unei propuneri de curs opţional la nivelul disciplinei sau inter/transdisciplinare. 
 
 

21 APRILIE 

Ministerul Educației a lansat competiţia pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare instituţională 

în cazul universităţilor de stat  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi prima competiţie de proiecte finanţate din Fondul de 
Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat, suma totală fiind de aproximativ 19 milioane lei. Potrivit unui 
comunicat al MENCŞ, Fondul pentru Dezvoltare Instituţională (FDI) este alocat din bugetul de stat şi are ca scop 
susţinerea proiectelor universităţilor de stat, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii 
sistemului naţional de învăţământ superior. 



 2016 

 

 

Page | 8  

 

''Este pentru prima dată când fondurile din FDI sunt alocate prin competiţie de proiecte instituţionale, deşi Consiliul 
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior a propus acest mecanism din 2012. Mă bucur că am reuşit să 
operaţionalizăm unul dintre principalele mecanisme prin care, împreună cu universităţile, facem paşi concreţi în 
domenii de prioritate naţională privind învăţământul superior'', a declarat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, potrivit 
comunicatului de presă. 
Astfel, sunt vizate pentru finanţare din FDI 2016 patru domenii strategice: creşterea echităţii sociale, în vederea 
incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în 
carieră), internaţionalizarea învăţământului superior din România, asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi 
implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, asigurarea funcţionării în bune condiţii a 
grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor. 
Potrivit metodologiei aprobate, o universitate poate depune maximum trei proiecte pe domenii diferite de dezvoltare 
instituţională (cel mult un proiect pe domeniu strategic). Suma maximă care poate fi obţinută de universitate pentru 
fiecare proiect este de 350.000 lei, excepţie făcând proiectele ce vizează grădinile botanice, care pot obţine finanţare 
de până la un milion de lei. Competiţia este organizată şi coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior (CNFIS), care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi, până pe data de 4 mai 
(prima competiţie), respectiv 6 iunie (a doua competiţie). Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe 
platforma UDiManager administrată de UEFISCDI: http://uefiscdi-direct.ro/. 
 
 

27 APRILIE 

Au fost aprobate noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internaţional  

Noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internaţional, acordată elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale, au fost aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj. Astfel, 
pentru medalia de aur sau premiul I, bursa este de 1.250 lei, pentru medalia de argint sau premiul al II-lea - 938 lei, 
pentru medalia de bronz sau premiul al III-lea - 625 lei. 
După 1 iulie 2015, valoarea burselor de merit olimpic internaţional a fost de 1.050 lei, 788 lei, respectiv 525 lei. Potrivit 
ordinului publicat pe site-ul ministerului, noile cuantumuri ale bursei de merit au fost aprobate în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată. 
 
 

10 MAI 

Adrian Curaj: “Aş vrea ca de anul viitor examenul de validare a competenţelor digitale să nu mai fie 

formal”  

Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a declarat marţi că doreşte ca, începând de anul viitor, examenul de validare a 
competenţelor digitale să nu mai fie unul "formal". "Este important să avem certificate de calitate, iar cei care faceţi IT 
ştiţi bine ce valoare au certificatele - validează cu adevărat nişte competenţe, certificate puternice cu care vă puteţi 
duce şi negocia jobul, poziţia, participarea în diverse locuri. Aş vrea ca de la anul - că anul acesta nu pot influenţa 
echivalarea - să fie în continuare, dar, pe de altă parte, examenul de validare a competenţelor digitale să nu mai fie unul 
formal. Adică formal - participarea îmi dă şi trecerea lui, cred că trebuie să avem încredere că dumneavoastră, când 
absolviţi, aveţi competenţe necesare dacă decideţi să le validaţi sau să le folosiţi mai târziu", a spus ministrul, cu prilejul 
absolvirii unei grupe de liceeni a cursului ECDL 3D Printing.  
Demnitarul a afirmat că MENCŞ va încerca să demareze anul acesta un program la nivel naţional de tip 3D, care să fie 
"prioritar" şi care să se dezvolte în următorii ani. "Pentru mine, este important că Informatica o să înceapă din clasa a V-
a, nu TIC-ul, informatica, algoritmica, în clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, astfel încât să crească - ca un întreg. (...) Am 
tot discutat în ultima vreme cum anume putem rostogoli un program la nivel naţional - eu îi spun 3D, să fim gata pentru 
3D. (...) Încercăm să facem un program la nivel naţional de 3D care înseamnă mai multe componente: să utilizezi 3D - 
creativitate, cursuri de creativitate; asta înseamnă că până la urmă nu te duci acolo să vezi, trebuie să faci în aşa fel 
încât ceea ce visezi să apară printat, că este mai frumos să îl vezi fizic. (...) O să fie un program prioritar căruia încercăm 
să îi dăm drumul anul acesta, dar el se va rostogoli pe următorii câţiva ani astfel încât să avem şi câteva centre în ţară, 
pentru ca atunci când aveţi o idee să mergeţi în centrul acela să puteţi printa ideea", a afirmat reprezentantul MENCŞ.  
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19 MAI 

MENCŞ a lansat în dezbatere publică documentul privind formarea profesională a elevilor  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică documentul referitor la formarea 
elevilor pe sistemul profesional-dual.  
"Pe traiectoria profesională care putea să ofere numai posibilitatea nivelului trei de calificare, adică muncitor calificat, 
venim cu două etaje: nivelul de calificare 4 - tehnician şi nivelul de calificare 5 - tehnician specialist. (...) Avem studiu de 
caz din cinci ţări şi o să vedeţi că modelul nostru nu copiază un model, dar răspunde şi este în linie cu ceea ce se 
întâmplă în ţările care au foarte multă experienţă şi reuşesc să vină cu resursă umană calificată pe piaţa muncii şi să 
răspundă nevoilor de dezvoltare. (...) Ne vom referi de acum încolo la profesional-dual pentru că pregătirea 
profesională nu poate fi făcută fără o implicare majoră şi o practică majoră în industrie, la beneficiar", a declarat 
ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, într-o conferinţă de presă.  
El a explicat că documentul pus în dezbatere publică aduce nou şi faptul că oricând se poate face trecerea între nivele şi 
către liceu, dar şi invers spre învăţământul profesional. "La momentul acesta aveam ca opţiuni la clasa a VIII-a liceu 
teoretic, liceu vocaţional, liceu tehnologic. Şi aveam o opţiune pentru şcoală profesională, care era gândită şi este 
gândită cu minim trei ani, la sfârşitul cărora rezultatul era calificare de nivel 3 - muncitor calificat. Mai departe nu era 
nimic, adică acel muncitor calificat nu putea să urmeze un nivel superior care să îl ducă la tehnician pe linia 
profesională. Nu exista nici pasul următor profesional la nivelul 4, la nivelul 5, astfel încât să poţi forma un om până la 
nivel de tehnician superior. (...) Ce nu a existat foarte clar şi clarificăm: modul în care între cele patru linii - vocaţional, 
teoretic, liceu vocaţional, liceu tehnologic - tinerii puteau să se mişte", a explicat ministrul.  
El a precizat că până la sfârşitul lunii iunie vor exista consultări atât pe forma propusă de minister, cât şi pe "spaţiul" 
normativ care va fi creat - deciziile la nivel de hotărâri de guvern, la nivel de ordin de ministru, care să facă funcţional 
acest mecanism din toamnă. "Mecanismul nu va fi deplin funcţional anul acesta pentru că nu avem calea completă. (...) 
Pentru asta va trebui să avem şi am lucrat la impactul financiar, o să trebuiască să avem hotărârea de guvern potrivită 
să planificăm bugetul potrivit, dar el va fi gândit în linie cu dezvoltarea şi finalizarea celor care termină nivelul 3, 
începem nivelul 4 şi cu siguranţă se vor rostogoli astfel încât într-un interval minim de timp, dar realist, să avem practic 
din nou tehnicieni superiori pe piaţă", a spus ministrul. Întrebat cum se va face trecerea de la învăţământul profesional 
la liceu şi invers, el a spus că probabil în urma unui interviu sau o evaluare şi nu automat. Secretarul de stat pentru 
învăţământ preuniversitar Monica Anisie a afirmat că în gimnaziu va exista, de la clasa a V-a la clasa a VIII-a, câte o oră 
de consiliere educaţională pe săptămână. "Venim la pachet cu această propunere de document-concept, venim şi cu 
alte elemente importante care îi conferă în felul acesta elevului posibilitatea să facă alegerea corectă. (...) Venim la 
pachet şi cu planul-cadru care prevede o oră de consiliere şcolară în afara orei de dirigenţie de la clasele V - VIII. Vom 
dezvolta o programă de consiliere şi orientare cu rol în identificarea potenţialului aptitudinal al elevului. Este foarte 
important să ştim care sunt aptitudinile elevului nostru, să putem să îl orientăm în mod corect", a explicat Anisie. 
Documentul va fi în consultare publică în perioada 19 mai - 16 iunie. Propunerile pot fi trimise pe adresa de mail 
consultare-dual@tvet.ro. 
 

 
15 IUNIE 

Sistemul național de educație a însumat 3,64 milioane de elevi și studenți și 237.400 de cadre 

didactice, în anul școlar 2015-2016 

Sistemul național de educație a însumat, în anul școlar/universitar 2015-2016, un număr de 3,642 milioane de copii, 
elevi, studenți și cursanți, în timp ce personalul didactic a ajuns la 237.400 de persoane, echivalentul unui raport mediu 
de 15 copii la un cadru didactic, arată datele Institutului Național de Statistică. Conform statisticii, în anul 
școlar/universitar trecut, totalul populației școlare a reprezentat 72,2% din grupul celor de vârstă școlară. Populația 
școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,7%) în unitățile școlare publice, iar 4,3% în unități școlare private.  
Cele mai importante valori ale distribuției populației școlare pe niveluri educaționale s-au înregistrat în învățământul 
primar și gimnazial (47%), învățământul liceal (18,5%), învățământul ante-preșcolar și preșcolar (15,2%). Din totalul 
populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,3% au fost copii, elevi, studenți, cursanți de sex masculin și 
70,3% au studiat în mediul urban.  
Totodată, comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul profesional este singurul nivel care a 
înregistrat o creștere (+17.900 elevi), ajungând la 68.700 elevi, dar rămâne nivelul educațional cel mai puțin reprezentat 
în totalul populației școlare (1,9%).  
Învățământul liceal, ante-preșcolar și preșcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de copii/elevi 
înscriși în anul școlar 2015-2016 față de cel anterior (-53.500 elevi, respectiv -24.600 copii).  
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Potrivit sursei citate, unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2015-2016 au fost destinate, 
în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (56,8%), liceal (22%), ante preșcolar și preșcolar (17,3%).  
Pe niveluri educaționale, cele mai mici ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile de învățământ publice s-au 
regăsit în învățământul superior (86,9%), respectiv postliceal (58,7%). În ceea ce privește gradul de cuprindere în 
învățământ a populației de vârstă școlară, în anul școlar/universitar 2015-2016, cei din grupa de vârstă 6-10 ani a 
înregistrat cel mai ridicat nivel (91,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.  
Datele INS relevă, de asemenea, că la nivel universitar, în ciclul 2015-2016, au fost înscriși în învățământul superior 
535.200 studenți/cursanți, din care 53,9% femei. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din 
învățământul superior au fost: afaceri, administrație și drept (24% din totalul studenților/cursanților), respectiv 
inginerie, prelucrare și construcții (22,2% din totalul studenților/cursanților).  
În privința personalului didactic și a bazei materiale din cadrul sistemului educațional în anul școlar/universitar 2015-
2016, personalul didactic a însumat 237.400 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul 
cadrelor didactice a fost de 15 copii/elevi/studenți la un cadru didactic.  
Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educațional (76,9%), cât 
și pe nivelurile de educație: ante-preșcolar și preșcolar (99,6%), primar și gimnazial (79,3%), postliceal și de maiștri 
(78,3%), liceal (70,4%) și profesional (62,0%).  
Baza materială a rețelei de învățământ preuniversitar și superior a fost formată din 117.700 săli de clasă, amfiteatre, 
săli de curs, cabinete școlare, săli de seminarii și de lucrări practice, 26.300 laboratoare, 5.300 terenuri de sport, 4.900 
ateliere școlare, 4.700 săli de gimnastică și 47 bazine de înot. Rețeaua de învățământ public deține cea mai mare parte 
a bazei materiale a sistemului educațional: ateliere școlare (97,8%), săli de clasă (96,7%), terenuri sportive (96,8%), săli 
de gimnastică (96,2%), laboratoare școlare (95,0%) și bazine de înot (76,6%).  
Numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2014-2015 aparținând nivelurilor educaționale gimnazial, liceal, 
profesional, postliceal și de maiștri, respectiv superior (licență, master și doctorat, cursuri postuniversitare și programe 
post-doctorale) a fost de 555.700 elevi, studenți, cursanți. Preponderente au fost absolventele, în număr de 291.200, 
respectiv 52,4%. La sfârșitul anului școlar 2014-2015 au absolvit învățământul gimnazial 185.100 elevi, cei mai mulți 
dintre aceștia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (20,5%), în timp ce în învățământul liceal s-au înregistrat 189.900 
de absolvenți, iar în învățământul superior un număr de 133.500 de studenți. 

 
 
21 IUNIE 

Ministrul Adrian Curaj nu exclude varianta introducerii unui examen de admitere la intrarea în liceu  

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a afirmat că nu exclude varianta introducerii unui 
examen de admitere la intrarea în liceu, dar nu ştie dacă va putea duce la bun sfârşit un astfel de proiect în mandatul 
său scurt.  
"Aş vrea să cred că în viitorul apropiat vor apărea transformări majore în modul în care şcolile îşi vor alege copiii şi copiii 
vor avea înţelegerea asupra posibilităţilor lor de a alege. (...) Aş lua în calcul (varianta unui examen de admitere la 
intrarea în liceu - n.r. ), numai că nu ştiu dacă pot să duc un astfel de lucru la bun sfârşit în mandatul meu scurt şi prefer 
să spun că ar trebui, dar, din păcate, nu pot să am aceeaşi abordare cu cea pe care o am acum, pragmatică, referitor la 
învăţământul profesional dual", a precizat ministrul, răspunzând unei întrebări din partea presei referitoare la 
eventuale modificări în ce priveşte admiterea în liceu.  
În context, el a subliniat că tinerii care termină clasa a opta ar trebui să beneficieze de o consiliere profesională mai 
temeinică. "Am fost cu toţii nemulţumiţi şi suntem nemulţumiţi: la liceu se intră şi cu media 2, 3.... Nu se poate. Cred că 
nu am fost suficient de expliciţi. Tinerilor trebuie să li se acorde şanse mai multe şi oportunităţi mai multe. Consilierea 
profesională, din păcate, este departe de ce ar trebui să fie şi aici avem interesul şi determinarea să investim foarte 
mult în consiliere profesională, astfel încât tinerii noştri, la terminarea clasei a opta, să fie mai bine dirijaţi: pe o cale 
care ţine de liceu - care ne aşteptăm să se încheie cu Bacalaureatul şi vedem unde suntem - sau o cale care e legată de 
valorificarea potenţialului în zona profesională, punând accent pe faptul că mă pot mişca dintr-o parte în alta, astfel 
încât nu este blocat niciun tânăr în a-şi realiza întreg potenţialul, inclusiv de a ajunge profesor universitar, dacă la 
momentul zero a ales să meargă pe cale profesională, dar e puternic, determinat şi ştie ce vrea", a arătat ministrul. 
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30 IULIE 

Ministrul Educaţiei spune că persoanele din conducerea universităţilor nu ar trebui să aibă funcţii 

politice  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a declarat că nu este de acord ca persoanele aflate în conducerea universităţilor să 
fie implicate activ în politică şi să deţină funţii în partide. El a apreciat că acest cumul de funcţii reprezintă o "invitaţie la 
coruperea sistemului".  
"Cine are funcţie politică importantă, inevitabil va transforma universitatea într-o cutie de rezonanţă. Universitatea este 
mediul instituţional în care trebuie să se dezvolte spiritul liber. E complet greşit să avem acest cumul de funcţii, chiar 
dacă poate suna ca o limitare a unor drepturi. (...) E profund nociv ca în conducerea unei universităţi să fie persoane 
care au funcţii politice", a declarat Mircea Dumitru, la Digi 24. Ministrul a precizat că nu poate fi interzis nimănui 
dreptul de a face politică, dar a spus că cei care sunt activi în acest domeniu ar trebui să fie "mai rezervaţi" în legătură 
cu funcţiile de conducere din universităţi. 

 
 

18 AUGUST 

Ministrul Mircea Dumitru lansează "Parteneriatul pentru o şcoală mai bună"  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, invită autorităţile locale să se alăture unui demers - "Parteneriatul pentru o şcoală 
mai bună" - ale cărui obiective sunt susţinerea mai puternică a educaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de activitate din 
şcolile româneşti în perspectiva începerii unui nou an şcolar. 
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, "Parteneriatul pentru o şcoală mai bună" vizează implicarea 
tuturor factorilor responsabili - minister şi autorităţi locale - într-un proces de colaborare în interesul superior al 
generaţiilor de elevi care, de fapt, înseamnă viitorul României. Astfel, ministrul îi invită pe reprezentanţii autorităţilor 
locale ca împreună cu ministerul să ofere o şansă copiilor care trebuie să înfrunte sărăcia.  
"Guvernul şi-a îndreptat atenţia către comunităţile mai puţin avantajate, dar avem nevoie şi de sprijinul 
dumneavoastră. În acest mandat, am înţeles cu toţii că România nu este doar despre rezultate excepţionale şi şcoli 
frumoase, despre minţi sclipitoare care pot da totul, pentru că li se oferă această şansă, ci şi despre şcoli vechi de zeci 
de ani, despre copii care trebuie să înfrunte sărăcia şi despre profesori care au nevoie de recunoaşterea muncii lor. Ştiu 
că mulţi dintre dumneavoastră înţeleg ce înseamnă o şcoală pentru comunitate. Dar mai ştiu şi că sunt locuri unde este 
nevoie de o implicare mai activă. Poate că nu e o noutate, dar e despre realitatea din jurul nostru. Copiii noştri învaţă, în 
continuare, în şcoli fără autorizaţie sanitară de funcţionare. Apoi, autorizaţiile de securitate la incendiu. E mai mult 
decât îndeplinirea unor standarde seci de autorizare. Este vorba de siguranţa copiilor şi a cadrelor didactice în spaţiile 
unde îşi petrec mare parte a zilei. Şi cred că la asta trebuie să ne gândim, în primul rând", afirmă demnitarul.  
Potrivit ministrul Educaţiei, implicarea autorităţilor locale în decontul navetei copiilor este esenţială. "De altfel, cred că 
pentru bunul mers al şcolii este la fel de important şi modul în care comunitatea şcolară dialoghează cu dumneavoastră. 
Aici, echilibrul şi parteneriatul sunt singurele modele care pot funcţiona. Atunci când vorbim despre şcoală vorbim, de 
fapt, despre modul cum înţelegem să dăm formă viitorului nostru. Or, el nu se poate contura fără implicarea noastră 
constantă, nepartizană şi cu viziune. Îmi exprim speranţa că noul an şcolar este, şi cu ajutorul dumneavoastră, mai bine 
pregătit pentru elevi şi profesori. Că, împreună, putem contura lumea în care orice vis este permis pentru copiii noştri, 
dând, astfel, sens viitorului lor", mai spune ministrul, care le mulţumeşte reprezentanţilor autorităţilor locale şi îi 
asigură de tot sprijinul său.  
 
 

19 AUGUST 

Ministrul Educaţiei atenţionează inspectorii să ţină seama de competenţe şi de integritate atunci 

când numesc directorii  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, le-a transmis inspectorilor şcolari generali să ţină seama exclusiv de competenţe şi 
de integritate atunci când numesc prin detaşare directorii de şcoli. "Am primit în ultimele zile mai multe sesizări 
referitoare la modul în care, în unele judeţe, se petrec numirile prin detaşare ale directorilor de şcoli. Atrag atenţia 
tuturor inspectorilor şcolari generali că numirile directorilor trebuie să ţină seama exclusiv de competenţele şi de 
integritatea persoanelor în cauză", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.  
El a precizat că nu va ezita să trimită Corpul de control pentru a verifica sesizările primite şi că va lua măsuri ferme în 
situaţiile în care inspectorii şcolari numesc directorii pe alte criterii. "Precizez că în cel mai scurt timp vom demara 



 2016 

 

 

Page | 12  

 

concursurile pentru directorii de unităţi de învăţământ, astfel încât să punem capăt practicilor care, an de an, au afectat 
profund şcoala", a adăgat ministrul Mircea Dumitru. 

 
 

15 SEPTEMBRIE 

Mircea Dumitru: “Bacalaureatul ar trebui să fie diferenţiat”  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a declarat că examenul de bacalaureat ar trebui să fie unul diferenţiat şi a precizat 
că, în lunile următoare, va fi realizat un pachet legislativ privind învăţământul dual.  
 
"Lucrăm de foarte mult timp la ideea aceasta de a lărgi puţin orizontul filierelor şcolare pe care le avem. Oamenii insistă 
foarte mult asupra filierei teoretice care, în mod inevitabil, te duce la sfârşitul clasei a XII-a în faţa examenului de 
bacalaureat. Avem zeci de mii de elevi care nu reuşesc să termine cu diploma de bacalaureat şi, în acelaşi timp, nu au 
nicio meserie formată. Acesta este un eşec al şcolii, nu al elevilor. Din păcate, elevii sunt cei care suferă acest eşec al 
sistemului. (...) Nu este nimic ruşinos în faptul că poţi să fii un foarte bun electrician, un foarte bun tehnician, un foarte 
bun chimist de laborator, un foarte bun zidar. Există elite şi la acest nivel. Bacalaureatul ar trebuie să fie diferenţiat. (...) 
Într-o astfel de aranjare naturală, normală a lucrurilor, nu am mai avea cu siguranţă acest eşec atât de greu de suportat. 
La 18 ani termini liceul, nu ai nici diplomă de bacalaureat, nu ai nici meserie. Ce faci mai departe?", a spus demnitarul, 
la Realitatea Tv.  
Ministrul a precizat că, împreună cu mai multe ministere, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 
Economiei, se lucrează la realizare unui pachet legislativ care să definească foarte clar ce înseamnă învăţământul dual, 
ce avantaje prezintă acesta pentru angajatori şi care este finalitatea pentru elevi.  
"Insistăm foarte mult în lunile următoare şi vom avea până la sfârşitul acestui semestru, cu siguranţă până la sfârşitul 
mandatului meu, un pachete legislativ care este acum gândit în coordonare cu alte ministere importante, de pildă cu 
Ministerul Muncii, cu Ministerul Fondurilor Europene, cu Ministerul Economiei. Să avem un pachet legislativ care să 
definească foarte clar (...) ce înseamnă acest învăţământ dual, care sunt avantajele pe care le vor avea angajatorii, care 
sunt mizele şi care este finalitatea învăţământului pentru elevi", a afirmat Dumitru. 
 
 

2 OCTOMBRIE 

Ministerul Educaţiei a reglementat autorizarea provizorie a şcolilor doctorale pentru anul 

universitar 2016-2017  

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat ordinul care stabileşte cadrul legal 
pentru înmatricularea de noi studenţi doctoranzi în anul universitar 2016 - 2017. Potrivit unui comunicat de presă al 
MENCŞ, documentul autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016 - 2017, şcolile doctorale care funcţionează în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, 
acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin HG, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.  
"Dispoziţia temporară adoptată de minister survine ca urmare a faptului că, de la adoptarea Legii Educaţiei Naţionale 
(2011) şi până în prezent, şcolile doctorale nu au fost evaluate extern în vederea acreditării", afirmă sursa citată. 
MENCŞ precizează că, potrivit reglementărilor legislative în vigoare, fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, 
pentru fiecare domeniu în parte.  
Totodată, evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şi a capacităţii instituţionale a fiecărei instituţii 
organizatoare de studii de doctorat din care face parte şcoala doctorală.  
Evaluarea şcolilor doctorale este realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru 
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).  
Procesul se desfăşoară pe baza rapoartelor Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică (CNCS) referitoare la 
calitatea cercetării şi a rapoartelor Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare (CNATDCU) privitor la calitatea resurselor umane.  
"În viitorul apropiat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice urmează să adopte o soluţie legală temporară 
în vederea acordării posibilităţii instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat de a desfăşura examene de 
finalizare a studiilor doctorale. Pe de altă parte, MENCŞ va stabili şi cadrul legal pentru demararea procesului de 
evaluare a şcolilor doctorale în vederea obţinerii acreditării pe o perioadă de 5 ani, conform legii", precizează 
comunicatul. 
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5 OCTOMBRIE 

A fost pus în dezbatere proiectul metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu 

tulburări de învăţare  

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică proiectul de metodologie privind asigurarea suportului 
necesar elevilor cu tulburări specifice de învăţare (TSI), document care identifică şi stabileşte tipul de intervenţie pentru  
asigurarea învăţării individualizate şi personalizate prin introducerea şi utilizarea instrumentelor "compensative, a 
măsurilor de dispensare şi a formelor adecvate de evaluare". 
Potrivit unui comunicat al MENCŞ, prevederile acestui proiect vizează doar copiii/elevii înscrişi în învăţământul 
preuniversitar, diagnosticaţi cu tulburări specifice de învăţare în baza unei evaluări complexe efectuate de specialişti 
acreditaţi din şcoala de masă (profesori consilieri şcolari, logopezi, profesori de sprijin) sau/şi specialişti (psihologi, 
logopezi, psihopedagogi).  
MENCŞ precizează că unul dintre cele mai importante obiective urmărite prin aprobarea metodologiei este garantarea 
dreptului la educaţie al tuturor copiilor/elevilor identificaţi cu tulburări specifice de învăţare.  
De asemenea, se urmăresc favorizarea succesului şcolar prin măsuri didactice de susţinere, garantarea unei formări 
adecvate şi promovarea dezvoltării potenţialului, precum şi pregătirea cadrelor didactice, profesorilor de sprijin, 
profesorilor psihopedagogi, logopezilor, profesorilor consilieri şcolari.  
"Tulburările specifice de învăţare desemnează un grup eterogen de tulburări ce afectează procesul tipic de achiziţie a 
abilităţilor şcolare (de citire, exprimare în scris şi matematice): dislexie, disgrafie, discalculie. Apariţia acestora nu este o 
consecinţă a lipsei oportunităţilor de învăţare sau a motivaţiei pentru învăţare, nu este rezultatul unui deficit 
intelectual, intelect liminar, deficit senzorial (ex: auditiv, vizual, motor), tulburărilor afective şi emoţionale de natură 
psihiatrică sau a altor tulburări de (neuro)dezvoltare (tulburări de spectru autist) şi nu se datorează niciunei forme de 
traumă cerebrală sau maladie de achiziţie", susţin reprezentanţii ministerului.  
În mod uzual, aceste tulburări sunt descrise pe baza deficitelor lor funcţionale ca dislexie (afectarea procesului de 
achiziţie a citirii), disgrafie (afectarea procesului de achiziţie a scrisului, atât a actului grafic, cât şi a exprimării corecte în 
scris) şi discalculie (afectare a procesului de achiziţie a abilităţilor numerice şi aritmetice).  
Diagnosticul de dislexie şi disgrafie se stabileşte, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învăţarea tuturor 
literelor, iar diagnosticul de discalculie se stabileşte, de regulă, în clasa a III-a. MENCŞ afirmă că în proiect sunt incluse şi 
măsuri privind managementul cazurilor TSI în sistemul de învăţământ, măsuri psihopedagogice, consiliere parentală şi 
cadrul general de formare a cadrelor didactice. 

 
 
6 OCTOMBRIE 

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere un document de politică publică privind combaterea 

segregării şcolare  

Ministerul Educaţiei anunţă lansarea în dezbatere publică a unui document de politică publică privind combaterea 
segregării şcolare. Într-un comunicat transmis presei, MENCŞ apreciază ca prioritare creşterea calităţii serviciilor 
educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, monitorizarea fenomenului de segregare şcolară, 
respectiv adoptarea unor instrumente de prevenire şi combatere a acestui fenomen.  
"Segregarea este una dintre cele mai dure forme de discriminare pe care, din păcate, şcoala românească a recunoscut-o 
doar parţial în ultimii ani. Acum e nevoie de mai mult, pentru că efectele inechităţilor creează clivaje din ce în ce mai 
mari. Astăzi propunem o foaie de parcurs pe educaţie care să combată segregarea şcolară şi să promoveze calitatea 
învăţării în toate şcolile din România. Sunt măsuri care nu vizează doar susţinerea drepturilor omului, în sensul restrâns 
al termenului, ci pune accent şi pe valorizarea diferenţelor culturale, încurajarea relaţiei şcoală-părinte, educaţie 
incluzivă sau creşterea stimei de sine", declară ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, citat în comunicat.  
El invită toţi actorii interesaţi de o educaţie mai bună să participe la dezbaterea acestei propuneri, astfel încât principiile 
şi măsurile enunţate să răspundă nevoilor reale. "Angajamentul meu este acela de a determina sistemul educaţional 
românesc să valorifice diferenţele pentru împlinirea fiecărui adult", subliniază ministrul Educaţiei. Conform 
comunicatului, în documentul supus dezbaterii publice, Ministerul Educaţiei propune o serie de obiective şi măsuri 
strategice pentru prevenirea şi eliminarea oricărei forme de segregare şcolară din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, indiferent de criteriul de segregare: etnie, performanţe şcolare, statutul socio-economic al familiilor, 
mediu de rezidenţă, dizabilitate, cerinţe educaţionale speciale. Printre acestea se regăsesc completarea/ modificarea 
cadrului legislativ privind desegregarea şcolară în România, creşterea calităţii serviciilor educaţionale în şcolile din 
România, formarea cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar segregate identificate la nivel naţional 
şi dezvoltarea unor măsuri complementare de prevenire şi combatere a discriminării sau segregării şcolare în unităţile 
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de învăţământ. Termenele de realizare/ implementare a acestor obiective, alături de alţi parteneri guvernamentali şi 
din societatea civilă, sunt prevăzute pe intervalul de timp cuprins între octombrie 2016 şi august 2018.  
Potrivit MENCŞ, elaborarea proiectului are la bază rezultatele conferinţei cu tema "Desegregare şi incluziune socio-
educaţională a copiilor romi, prin combaterea rasismului şi asigurarea calităţii educaţiei", organizată de Ministerul 
Educaţiei la sfârşitul lunii mai 2016. 

 
 
28 OCTOMBRIE 

Ministerul Educaţiei pune în dezbatere două proiecte privind asigurarea şi evaluarea calităţii  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va pune în dezbatere publică, începând de sâmbătă până pe 9 
noiembrie, două proiecte privind asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul preuniversitar.  
Este vorba despre un proiect de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor 
furnizoare de educaţie şi un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie şi de acreditare, a standardelor de referinţă (standarde de calitate) şi a indicatorilor de performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.  
"Prin noile standarde activitatea de evaluare instituţională va fi reorientată spre concentrarea activităţii şcolare pe 
promovarea bunăstării (ante)preşcolarului/elevului şi pe îmbunătăţirea continuă a rezultatelor învăţării. De asemenea, 
se pune un accent deosebit pe valorizarea resursei umane în educaţie şi pe promovarea răspunderii sociale şi a bunei 
guvernări. Alte două direcţii de acţiune sunt fundamentarea funcţionării şi dezvoltării instituţiei şcolare pe dovezi 
alături de consolidarea dialogului şi a colaborării între instituţia de învăţământ, părinţi, autoritate locală şi cu întreaga 
comunitate, în beneficiul (ante)preşcolarilor/elevilor", se arată într-un comunicat de presă al MENCS.  
Noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte "esenţiale", evaluând modul în care instituţia de învăţământ asigură şi 
îmbunătăţeşte: comunicarea cu beneficiarii de educaţie, cu personalul instituţiei de învăţământ, cu instituţii şi persoane 
din comunitate şi din afara acesteia, rezultatele învăţării obţinute de (ante)preşcolari şi elevi, bunăstarea la nivelul 
(ante)preşcolarilor şi al elevilor, dar şi al personalului instituţiei de învăţământ, rezultatele învăţării şi bunăstarea 
(ante)preşcolarilor şi elevilor aparţinând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaţionale, culturale, etnice 
sau de orice altă natură, dar şi rezultatele învăţării şi bunăstarea (ante)preşcolarilor şi elevilor cu dizabilităţi/cu cerinţe 
educaţionale speciale, precizează MENCS.  
Alte aspecte se referă la rezultatele învăţării şi bunăstarea (ante)preşcolarilor şi elevilor talentaţi şi/sau capabili de 
performanţe înalte, capacitatea managerială şi instituţională, capacitatea profesională a corpului profesoral, 
combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităţilor şi interculturalitatea vieţii şcolare, dar şi dimensiunea 
europeană a educaţiei oferite. Metodologia şi standardele propuse au fost elaborate de Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice, fiind şi 
pilotate în peste 680 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural şi mediul urban. "Varianta finală a 
proiectului integrează deopotrivă observaţiile rezultate în urma pilotării şi observaţiile membrilor Comisiei Consultative 
a ARACIP", afirmă sursa citată.  
Metodologia şi standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor şcolare şi 
a programelor de studii oferite de către acestea, la nivelul învăţământului preuniversitar.  
"Procesul în sine va fi iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, începând cu anul universitar 2018 - 2019", se mai afirmă în comunicat. 
 
 

2 NOIEMBRIE 

Ministrul Educației a aprobat noua componență a Consiliului de Etică a Cercetării Științifice  

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a aprobat, printr-un ordin, noua componență a Consiliului Național de Etică a 
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), organism consultativ al ministerului, cu atribuții în 
coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-
dezvoltare la nivel național. 
Potrivit unui comunicat MENCȘ, din noul Consiliu fac parte 19 cercetători și cadre didactice de la institute de cercetare 
și universități din țară și din străinătate, numiți pe un mandat de 4 ani. 
Președinte al CNECSDTI este prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoș de la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
iar vicepreședinți - dr. Mihai-Octavian Dima (Institutul Național de Fizică Nucleară "Horia Hulubei") și dr. Alexandru 
Popa (Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe). 
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"Componența CNECSDTI a fost stabilită, pentru prima dată, în urma unui amplu proces de selecție, derulat între 22 iulie 
și 23 septembrie 2016, în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, care asigură 
secretariatul CNECSDTI. În această perioadă, 115 reprezentanți ai comunității științifice și-au depus candidatura pe 
platforma brainmap.ro pentru calitatea de membru în Comitetul de selecție a membrilor, dar și pentru cea de membru 
CNECSDTI. Pe parcursul acestui proces s-au derulat două consultări publice: în perioada 18 - 22 august pentru 
propunerile privind componența Comitetului de selecție și în perioada 19 - 23 septembrie pentru propunerile de 
membri ai CNECSDTI", se menționează în comunicatul de presă. 
Potrivit reprezentanților MENCȘ, criteriile de selecție s-au axat atât pe o conduită profesională și morală ireproșabilă, 
dublată de responsabilitate, echilibru, capacitate de analiză obiectivă și reziliență la presiuni exterioare, dar, mai ales, 
pe experiența proprie în activitatea de cercetare, la nivel înalt, recunoscută în țară și străinătate. 
"Mecanismul de selecție, indiferent de poziția vizată, a exclus candidaturile demnitarilor și ale membrilor structurilor de 
conducere ale partidelor politice, precum și candidaturile conducătorilor organizațiilor de cercetare-dezvoltare", se mai 
arată în comunicat. 
MENCȘ anunță că va face public curând Regulamentul de organizare și funcționare al CNECSDTI, aflat în prezent în curs 
de avizare. 
 

 
7 NOIEMBRIE 

MENCŞ şi MDRAP vor face o inventariere a clădirilor şcolilor  

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale vor face o inventariere a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile de învăţământ pentru a vedea de ce tip de intervenţie are nevoie fiecare dintre acestea pentru a 
obţine avizul de la ISU, dar şi cele sanitare. 
"Este vorba despre realizarea unei liste în care sunt trecute toate clădirile şcolare şi fiecare de ce tip de intervenţie are 
nevoie pentru a primi avizele de la ISU şi de la autorităţile sanitare. Este vorba despre un fel de recensământ al 
structurilor clădirilor care sunt în momentul de faţă folosite pentru şcoli în România. Noi nu avem încă o situaţie foarte 
precisă. Vrem să ştim câte sunt. Autoritatea principală care le are în grijă este autoritatea locală - primăria. Ministerul s-
a implicat aici cu logistica pe care o are şi, împreună cu Ministerul Dezvoltării, facem această listă completă", a explicat 
ministrul Mircea Dumitru, cu prilejul unei dezbateri organizate la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ''Ioan 
Mincu''. 
Potrivit acestuia, în România, în prezent, sunt câteva zeci de mii de clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unităţi 
şcolare, însă unele dintre acestea nu se află la un nivel tehnic care să asigure confortul şi siguranţa elevilor. "Ceea ce 
vedem este că în ultima vreme sunt propuse foarte multe proiecte, programe, foarte multe elemente inovative în 
domeniul didacticii şi pedagogiei, în condiţiile în care genul de clădire în care funcţionează şcoala de multe ori, dacă ne 
referim mai ales la zona rurală sau la zona oraşelor mici, este un gen de sfârşit de secol al XIX-lea sau început de secol 
XX", a spus ministrul. 
Totodată, secretarul de stat în MENCŞ Gheorghe Pătraşcu a afirmat că 15 şcoli vor fi reabilitate printr-un proiect pilot. 
Proiectul prevede elaborarea documentaţiei de avizare şi autorizare a 15 şcoli din mediul rural, cu deficit grav de spaţiu 
de predare, sanitar sau anexe. 

 
 
7 NOIEMBRIE 

Ministrul Mircea Dumitru propune revenirea la dubla specializare, ca răspuns la lipsa profesorilor 

din învăţământul gimnazial  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a anunţat că va propune Guvernului o ordonanţă de urgenţă care să le propună 
universităţilor să revină la dubla specializare oferită absolvenţilor, lucru care ar ajuta cadrele didactice să răspundă mai 
bine nevoilor sistemului de învăţământ gimnazial. Mircea Dumitru, care a fost prezent luni la o întâlnire cu specialişti 
din domeniul educaţiei pe tema analfabetismului funcţional, a afirmat că o problemă care se va acutiza în viitor este 
lipsa profesorilor, iar aceasta este cauzată şi de faptul că în ultimii ani universităţile au mers pe formula 
monospecializării la examenele de licenţă. 
"Propunem în viitorul apropiat în Guvern unele modificări tehnice, nu politice, la Legea Educaţiei. Am constatat că una 
dintre problemele pe care le avem acum, şi care se va acutiza în viitor, va fi lipsa profesorilor, pe motiv că de foarte 
mulţi ani am mers pe formula de monospecializare la licenţă. În universităţile româneşti regula era ca la licenţă să ai 
dublă specializare, matematică şi fizică, biologie şi chimie, pentru a avea la nivel de gimnaziu o forţă de muncă calificată 
pentru asigurarea normei didactice. Una dintre măsuri pe care o propunem în OUG este acceptarea pentru universităţi 
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a dublelor specializări la nivelul licenţei. Cred că acestea vor răspunde nevoilor din sistem şi vom putea vorbi despre 
posibilitatea de a avea profesori mai bine formaţi în aceste discipline ştiinţifice complementare", a explicat Mircea 
Dumitru. 

 
 

14 NOIEMBRIE 

Ministerul Educației propune modificări la dubla specializare, definitivat, funcţionarea şcolilor 

doctorale  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a pus în consultare publică un proiect de ordonanţă de 
urgenţă care vizează clarificarea cadrului normativ privind învăţământul special integrat, dubla specializare, examenul 
naţional de definitivare în învăţământ, contractul de management al directorilor de şcoli, dar şi reglementarea 
funcţionării şcolilor doctorale în anul universitar 2016 - 2017.  
Proiectul vizează şi revizuirea modului de ocupare a funcţiei didactice de profesor universitar sau reglementarea 
activităţilor desfăşurate de agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul European 
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) pe teritoriul României.  
"Modificările şi completările legislative sunt impuse de apariţia unor nevoi şi disfuncţionalităţi în sistemul naţional de 
învăţământ. Între acestea menţionăm obligativitatea de intrare în legalitate a şcolilor doctorale, nevoia pregătirii 
urgente a personalului didactic care să implementeze prevederile noilor curricule pentru ciclul gimnazial, respectiv 
urgenţa actualizării reglementărilor din domeniul învăţământului preuniversitar, semnalată de numeroasele memorii şi 
petiţii primite în acest sens care evidenţiază o serie de probleme în implementarea actualului cadru legislativ", 
precizează MENCS într-un comunicat remis presei.  
Consultarea publică se desfăşoară în perioada 11-16 noiembrie 2016. Opiniile, propunerile şi sugestiile tuturor celor 
interesaţi sunt aşteptate pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro. "Învăţământul special se organizează în 
unităţi de învăţământ special. Învăţământul special integrat se poate organiza în învăţământul de masă, individual şi, 
prin excepţie, în clase/grupe speciale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza unei 
metodologii adoptate prin ordin de ministru. Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special 
integrat sunt stabilite de MENCS, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile 
individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului Educaţiei", prevede proiectul. Proiectul mai prevede 
că senatul universitar poate înfiinţa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate 
existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura 
instituţiilor de învăţământ superior. Totodată, un program de studiu cu dublă specializare poate să se refere la calificări 
existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau la calificări noi care nu figurează în 
acest registru. "Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul României de 
către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin 
al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice colaborează cu Consiliul Naţional al Rectorilor şi alte structuri asociative ale universităţilor, cu 
autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale la nivel de 
ramură şi federaţii studenţeşti legal constituite la nivel naţional", se arată în acelaşi proiect.  
De asemenea, persoanele care nu promovează examenul pentru definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă 
sesiune după reluarea de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. 
"Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările 
ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice", se mai arată în proiect. Universităţile care, în urma evaluării instituţionale, obţin un calificativ 
negativ vor depune un dosar prin care solicită o nouă evaluare în termen de doi ani de la data primei evaluări, iar 
universităţile care, în urma evaluărilor instituţionale, obţin două calificative negative consecutiv vor intra în proces de 
lichidare, se precizează în document. 
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR 

 
11 IANUARIE 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca are un proiect de dezvoltare a unor tehnici de printare 3D 

pentru piese pentru industria auto 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) a prezentat un proiect european în valoare de un milion de euro, recent 
câştigat, care are ca scop dezvoltarea unei tehnici de printare 3D pentru aplicaţii industriale. Prin această metodă ar 
putea fi realizate în viitor elemente folosite în industria auto din România. 
Nicolae Bâlc, şeful Departamentului "Ingineria Fabricaţiei", care face parte din Facultatea de Construcţii de Maşini a 
UTCN, a explicat luni, într-o conferinţă de presă, că peste aproximativ şase luni vor apărea primele piese auto printate 
3D. De asemenea, în decurs de doi ani este de aşteptat să se poată realiza asemenea piese direct în cadrul companiilor 
din industria auto. 
"Am lansat proiectul AMaTUC - Horizon 2020, cu o finanţare europeană integrală a CE în valoare de un milion de euro, 
care are ca scop dezvoltarea şi relansarea tehnologiilor de printare 3D şi adaptarea acestora pentru transferul din 
laborator spre firmele din industria auto din România, atât cele care asamblează maşini cât şi cele care produc 
componente. În alte ţări se folosesc aceste tehnologii şi în industrie, iar noi încercăm să implementăm eficient 
tehnologiile 3D printing atunci când firmele trebuie să fabrice piese complexe din oţel. În circa şase luni vor apărea 
primele piese auto printate 3D în cadrul acestui proiect, iar în următorii doi ani ne aşteptăm la piese printate direct la 
nivelul firmelor din industria auto din România", a declarat Nicolae Bâlc. 
În cadrul acestui proiect, activitatea echipei se va concentra pe trei direcţii, respectiv îmbunătăţirea tehnologiilor de 
fabricaţie aditivă existente, integrarea tehnologiilor 3D cu alte tehnologii de fabricaţie şi proiectarea pentru fabricaţie 
competitivă a produselor personalizate. 
Piesele auto care vor fi realizate cu ajutorul tehnologiei de printare 3D vor fi făcute din material plastic, dar şi din metal. 
Nicolae Bâlc a explicat că acestea ar putea să fie piese din motor şi din sistemul de frânare. "Avantajele printării 3D sunt 
reducerea perioadei de apariţie pe piaţă a unui produs nou şi faptul că se permite realizarea de piese complexe la 
aceleaşi costuri", a mai spus Bâlc. Cu această ocazie el a precizat că în UTCN funcţionează în prezent primul Centru 
Naţional de tipărire 3D din România. 
Universitatea Tehnică CLuj-Napoca dezvoltă acest proiect împreună cu Universitatea Loughborough din Anglia, 
Universitatea de Ştiinţe Aplicate - Aachen, din Germania şi Intelligentsia Consultants Sarl din Luxemburg. Perioada de 
desfăşurare a proiectului AMaTUC este de 3 ani. 
 
 

15 IANUARIE 

Remus Pricopie a fost reales rector al SNSPA 

Profesorul universitar Remus Pricopie a fost reales rector, pentru al doilea mandat consecutiv, al Şcolii Naţionale de 
Ştiinţe Politice şi Administrative, după ce a obţinut 82,64% din voturile membrilor comunităţii academice. Potrivit site-
ului instituţiei de învăţământ, împotrivă s-au înregistrat 13,19% din voturi, iar 4,17% au fost nule. "Având în vedere 
faptul că numărul minim de voturi necesare a fost întrunit, alegerile vor fi validate în şedinţa Senatului de luni", 
precizează sursa citată. Profesorul universitar Iordan Gheorghe Bărbulescu a fost ales preşedinte al Senatului SNSPA 
(87,5% din voturi). 
Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" îşi vor alege rectorii în 
luna februarie. Profesorul universitar Mihnea Costoiu candidează şi el pentru un nou mandat de rector pentru perioada 
2016-2020 la UPB. 
Academicianul Ioanel Sinescu şi conferenţiarul Laurenţiu Beluşică vor candida pentru funcţia de rector al UMF "Carol 
Davila". Primul tur al alegerilor pentru această funcţie va avea loc pe 10 februarie, iar în cazul în care nu vor participa la 
vot peste 2/3 dintre alegători se va organiza un al doilea tur de scrutin, în data de 17 februarie. 
Un al doilea mandat consecutiv de rector al Universităţii din Bucureşti l-a obţinut în luna decembrie profesorul 
universitar Mircea Dumitru. 
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20 IANUARIE 

Prof. univ. Pavel Năstase a fost ales preşedintele Senatului ASE 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase a fost ales preşedinte al Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, informează un comunicat al instituţiei de învăţământ. 
"Miercuri, 20 ianuarie, s-a desfăşurat la Academia de Studii Economice din Bucureşti prima şedinţa a Senatului 
Universitar în noua să componenţă. Ordinea de zi a avut ca prim punct alegerea presedintelui Senatului, funcţie pentru 
care s-au depus trei candidaturi. În urma desfăşurării alegerilor, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul ASE în mandatul 
2012-2016, a fost ales preşedinte al Senatului Universitar pentru perioada 2016 - 2020", se precizează în comunicatul 
citat. 
Pavel Năstase, absolvent al ASE şi cadru didactic în universitate din anul 1980, a fost ocupat numeroase funcţii pe linia 
managementului universitar: prodecan (1996-2000) şi apoi decan (2000-2008) al Facultăţii de Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune, prorector între anii 2008 - 2012 şi rector al universităţii în mandatul 2012 - 2016. Din 2013 
este vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. 

 
 
21 IANUARIE 

Proiect unic în România, dedicat recuperării memoriei profesorilor care au predat la UBB în ultimul 

secol 

Un proiect unic în România, de reconstituire a memoriei, operei și activității depuse de-a lungul ultimului secol de 
profesorii din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), va fi derulat pe parcursul următorilor ani. Direcția Patrimoniu 
Cultural Universitar a UBB a lansat o campanie dedicată identificării urmașilor celor care au predat aici, cu ajutorul 
cărora să se constituie o arhivă de documente, manuscrise, opere nepublicate, diplome, fotografii, scrisori, invitații, 
participări la conferințe sau alte feluri de acte. 
Toate aceste materiale vor fi păstrate la Serviciul Arhiva UBB, iar pe baza lor se vor putea demara proiecte de cercetare 
prin care noi informații despre munca unor oameni care poate au contribuit la dezvoltarea Transilvaniei și chiar a țării 
va fi redescoperită și repusă în valoare. 
“Proiectul este unic pentru mediul universitar din România. El va fi coordonat de Direcția Patrimoniu Cultural 
Universitar și este o inițiativă care vine ca urmare a apelului similar, lansat de noi în urmă cu doi ani, care privea 
recuperarea memoriei transilvănene în Primul Război Mondial. S-au adunat atunci scrisori de război, corespondență și 
în urma acestui apel nu puține persoane au sunat și au oferit scrisori și documente. Așa a intrat Muzeul de Istorie a 
Universității în posesia unui fond serios, consistent de scrisori și fotografii, decorații. Iar procedura a fost următoarea, 
le-am digitizat, după care le-am returnat familiei pentru a le păstra. Dat fiind faptul că în 2019 universitatea vom marca 
100 de ani de la deschiderea universității românești din Cluj, lansăm această campanie menită să recupereze memoria 
profesorilor universitari care au contribuit la organizarea și consolidarea învățământului universitar la Cluj, în perioada 
interbelică", a explicat Ana Victoria Sima, care conduce Direcția Patrimoniu Cultural Universitar a UBB. 
Proiectul se va derula prin intermediul Serviciului Arhivă al UBB, care va asigura preluarea, digitizarea și gestionarea 
întregului material documentar. “Dorind să scriu niște articole despre personalități care și-au pus amprenta pe viața 
academică clujeană, dar despre care, din anumite, motive nu s-a scris foarte mult, am ajuns la ideea de a transmite 
public o solicitare familiilor celor care au predat la universitate. M-am gândit să nu fie neapărat numai profesori, au fost 
și laboranți, cercetători, asistenți. Noi avem dovezi în arhivă despre oameni, care poate au fost considerați mai puțin 
importanți în lumea academică, dar care au avut contribuții importante. Avem de exemplu brevete de invenție 
neridicate care dovedesc că în echipele marilor profesori erau de multe ori asistenți, cercetători, care au contribuit 
fundamental la marile realizări", a explicat Emilia Cismaș, șef Serviciu Arhiva UBB. 
Astfel, se va încerca contactarea familiilor acestor cadre didactice, de la care, cu permisiunea lor, să fie recuperate fie 
documentele originale, fie copii ale acestora. Mai mult, familiile vor putea primi de la Arhiva UBB copii după acele 
documente pe care universitatea le are și pe care familia nu le posedă. “Ar fi păcat ca aceste documente să se piardă. 
Noi vrem să întregim fondul personalităților universitare clujene. Noi avem în arhivă dosare personale care oferă 
informații spectaculoase pe baza cărora au fost realizate monografii sau studii omagiale pentru unii profesori", a spus 
Emilia Cismaș. Potrivit Emiliei Cismaș, în ultima sută de ani au predat sau au lucrat în universitatea clujeană mii de 
persoane. 
În vederea promovării acestei campanii de colecționare a documentelor va fi creată și o pagină pe Facebook, pentru a 
spori astfel șansele ca un număr cât mai mare de persoane să afle de acest proiect. Tot în acest scop, pe site-urile de 
promovare a campaniei vor fi postate mesaje în mai multe limbi, având în vedere că în cei 100 de ani prin universitatea 
clujeană au trecut dascăli români, maghiari, germani sau chiar francezi ori de alte naționalități. 



 2016 

 

 

Page | 19  

 

Direcția Patrimoniu Cultural Universitar a UBB a inițiat anul trecut publicarea unei serii dedicate personalităților 
universitare clujene din care au văzut lumina tiparului primele două volume - unul dedicat lui Sextil Pușcariu, primul 
rector al universității românești de la Cluj și al doilea lui Ștefan Pascu, rector al UBB și președinte, în două mandate, al 
Comisiei Internaționale de Demografie Istorică. 

 
 

27 IANUARIE 

Iulian Bârsan a fost reales rector al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi 

Prof. dr. ing. Iulian Bîrsan a câştigat alegerile interne din Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, fiind reales în funcţia de 
rector, potrivit rezultatelor afişate pe site-ul oficial al instituţiei de învăţământ superior. Bîrsan a obţinut 406 voturi 
dintre cele 603 valabil exprimate, fiind urmat de decanul Facultăţii de Inginerie, prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, cu 166 
voturi, prof. dr. ing. Nicolae Badea de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electrotehnică, cu 
22 voturi şi prof. dr. ing Silviu Măcuţă, tot de la Facultatea de Inginerie, cu nouă voturi. 
Ales rector pentru prima dată în 2012, Iulian Bîrsan a declarat că şi-a dorit acest al doilea mandat pentru a continua 
proiectele pe care le-a început în dezvoltarea mediului universitar. La vot au participat peste 600 de cadre didactice din 
toată universitatea, dar şi aproximativ 40 de studenţi, membri ai Senatului şi ai consiliilor facultăţilor. 

 
 

31 IANUARIE 

Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi din Cluj, structură unică în România, dat ca exemplu de bune 

practici 

Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi (BSD) din cadrul Universităţii-Babeş-Bolyai (UBB), care este o structură unică până 
în acest moment în mediul universitar din România, a fost ales ca exemplu de bune practici de către reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Modul de funcţionare al BSD a fost descris în "Cadrul strategic naţional 
pentru un învăţământ superior echitabil", care este un document redactat pentru a ajuta la creşterea calităţii în 
sistemul de învăţământ superior, în contextul european al Procesului Bologna. 
"Documentul oferă nu doar o perspectivă asupra situaţiei actuale în învăţământul românesc pentru a fi uşor de înţeles 
care sunt zonele/ariile în care este nevoie de o intervenţie urgentă, dar şi o perspectivă de viziune asupra modului de 
dezvoltare a unui sistem educaţional românesc mai echitabil. Acesta este completat de un set de exemple de bune 
practici şi modele de implementare ale unor direcţii strategice de îmbunătăţire a echităţii", se arată în textul "Cadrului 
strategic naţional pentru un învăţământ superior echitabil". 
Astfel, exemplul BSD, care a fost la rândul său creat după modelul Disability Office al Universităţii din Zurich - primul 
birou pentru studenţi cu dizabilităţi din Europa - este introdus în acest document strategic. 
Practic, BSD oferă studenţilor cu dizabilităţi suportul necesar pentru a se integra cât mai bine şi pentru a ''profita'' cât 
mai mult de timpul petrecut în facultate. Mai mult, reprezentanţii biroului pot oferi atunci când este cazul soluţii pentru 
ca examinarea acestor studenţilor să se facă în condiţii cât mai puţin stresante. De asemenea, biroul caută şi pune în 
practică diferite idei sau proiecte, cu scopul de a-i sprijini pe studenţii cu dizabilităţi chiar şi financiar. 
"Avem de exemplul proiectul 'Student pentru student', în care tinerii de la facultatea de Psihologie a UBB au organizat 
un târg de carte şi au strâns bani, practic bursa pentru un an de zile, pentru o colegă de-a lor care suferă de scleroză în 
plăci. Acest proiect a şi fost de altfel nominalizat ca 'proiect al lunii' pe platforma 'Rooth and Schoots' a Institutului Jane 
Goodall (n. red. - celebru antropolog britanic, considerată a fi cel mai mare expert din lume în cimpanzei). Alte 
programe oferă persoanelor cu dizabilităţi ocazia de a interacţiona cu câini de terapie sau de a juca volei sau alte 
sporturi în spaţiile Facultăţii de Sport din Cluj, dar avem multe alte proiecte", a declarat Alina Rusu, conferenţiar la 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi coordonatorul BSD. 
Biroul are ca scop şi sprijinirea profesorilor din UBB care suferă de diferite dizabilităţi, dar şi crearea unei atmosfere de 
înţelegere şi susţinere de către majoritate a acestei categorii de persoane. În UBB în acest an universitar studiază 65 de 
studenţi cu dizabilităţi, unii dintre ei ajungând până la cel mai înalt nivel, acela de doctorand. BSD funcţionează în UBB 
din anul 2013. 
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1 FEBRUARIE 

Protocol de colaborare semnat de Universitatea Politehnica și Universitatea de Medicină și 

Farmacie "Carol Davila" din București 

Universitatea Politehnica și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București au semnat luni un 
protocol de colaborare, care presupune creșterea performanțelor academice în activitatea didactică și de cercetare 
științifică. 
Protocolul prevede și dezvoltarea și încurajarea mobilității cadrelor didactice, colaborarea profesională și științifică în 
domenii de interes comun, participarea în proiecte comune de cercetare, educație și formare continuă, accesul reciproc 
acceptat la sursele de informare științifică, schimb de cărți, materiale educaționale și publicații științifice. 
Totodată, alte prevederi al actului semnat luni se referă la sprijinul reciproc în inițierea de noi programe de studiu 
interdisciplinare și inițierea de noi proiecte de cercetare și noi planuri de învățământ având drept scop flexibilizarea și 
creșterea gradului de atractivitate în raport cu partenerii externi și grupurile țintă. 
Protocolul a fost semnat de președintele Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, președintele Senatului UMF, Mircea 
Beuran, dar și de cei doi rectori Mihnea Costoiu din partea UPB și Ioanel Sinescu din partea UMF.  

 
 
2 FEBRUARIE  

Rectorul UVT propune un nou proiect pilot antiplagiat, extins la toate categoriile profesionale 

Rectorul Universităţii de Vest Timişoara (UVT), prof. univ. dr. Marilen Pirtea, propune un nou proiect pilot antiplagiat, 
care presupune un mecanism de verificare pentru toate categoriile de lucrări ştiinţifice - de la licenţă şi masterat, până 
la doctorat, şi la toate categoriile profesionale, nu doar la politicieni. Pirtea subliniază că UVT a fost prima din ţară care 
a semnat un protocol de prevenţie cu Direcţia Generală Anticorupţie şi a implementat cel mai performant sistem de 
antiplagiat din lume. 
"Vom înainta Senatului UVT, forul decizional al instituţiei, un proiect de metodologie, care să aibă ca scop înlăturarea 
oricărui semn de întrebare asupra tezelor de doctorat şi a lucrărilor ştiinţifice, indiferent că autorii fac parte din clasa 
politică sau alt grup profesional. Este un nou filtru, de care UVT nu are nevoie, dar nu poţi cere cuiva să facă schimbări, 
dacă tu nu eşti dispus să le faci. Vrem ca acest set de măsuri să funcţioneze ca un program pilot pentru toate 
universităţile româneşti şi suntem dispuşi să fim primii care-l implementează. De asemenea, suntem deschişi la orice 
propunere asemănătoare din partea mediului academic. Cred în vorba care spune că trebuie să fii schimbarea pe care o 
doreşti la ceilalţi", afirmă prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT. 
Potrivit rectorului, rolul acestui demers este de a întări încrederea în UVT atât din partea membrilor comunităţii 
academice, cât şi a viitorilor studenţi, dar şi a tuturor partenerilor. "În ceea ce priveşte softul antiplagiat, scopul 
acestuia este de a depista şi preveni eventuale fraude academice, dar, foarte important, şi de a-i ajuta pe studenţi să 
lucreze corect. Ne dorim întreţinută şi dezvoltată o cultură a corectitudinii şi deontologiei academice, la care să subscrie 
studenţii de la toate ciclurile (licenţă, master, doctorat), cât şi cadrele didactice", afirmă Marilen Pirtea. 
Rectorul punctează că UVT nu a avut niciun profesor titular pe lista celor care au girat "lucrări ştiinţifice" pentru 
persoane aflate în detenţie, ci doar unul singur, în regim de plată cu ora. Totodată, Pirtea consideră că trebuie "să 
renunţăm la ideea că România este o ţară de hoţi" şi "la culpabilizarea 'in integrum'" şi că întrebarea "unde ne oprim cu 
prezumţia de vinovăţie" este legitimă întrucât, după reanalizarea tezelor de doctorat ale politicienilor, se poate trece la 
cei din alte domenii. "Nu este în regulă să spunem că toţi politicienii sunt plagiatori, că toţi medicii iau mită, că toţi 
avocaţii fac trafic de influenţă, că toţi profesorii practică furtul intelectual. Riscăm să transformăm totul într-o 
vânătoare de vrăjitoare. Dispreţuim faptul că Occidentul ne vorbeşte în cea mai mare parte de rău, dar nu putem avea 
pretenţii prea mari de la ei, dacă chiar noi facem la fel. Nu, România nu este o ţară de hoţi. România este o ţară 
frumoasă, dacă ne uităm şi spre cei care lucrează bine", a afirmat rectorul UVT. 
Rectorul Universităţii timişorene a mai subliniat faptul că "politicul nu dictează mediului universitar ce să facă, cel puţin, 
nu Universităţii de Vest din Timişoara", însă poate lucra alături de mediul academic în promovarea unor măsuri menite 
să genereze rezultate pozitive. 
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2 FEBRUARIE 

Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff a fost ales Președintele Senatului Universității "Vasile 

Alecsandri" din Bacău  

Pe 2 februarie, noul Senat al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău l-a ales pe Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin 
Nedeff în funcția de președinte pentru mandatul 2016-2020. 
Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff a ocupat mai multe funcții de conducere în Universitatea "Vasile Alecsandri" 
din Bacău: director al Departamentului de studii postuniversitare (1999-2004), decan al Facultății de Inginerie (2004-
2008), rector al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău (2008-2016). 
 

3 FEBRUARIE 

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa are un nou rector  

Fostul decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, Venera Manciu, este noul 
rector al acestei instituţii de învăţământ superior. "Universitatea noastră este pentru întreaga regiune. De aceea, îmi 
doresc să pot restabili echilibrul. Misiunea universităţii este educaţia de calitate. Restul reprezintă problemele noastre 
interne, pe care trebuie să ni le rezolvăm cât mai bine şi cât mai repede", a declarat noul rector al Universităţii "Eftimie 
Murgu" din Reşiţa. 
Pentru funcţia de rector al universităţii reşiţene au intrat în cursă trei candidaţi: decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Venera Manciu, directorul Departamentului de Energie Electrică şi Informatică, Eugen Răduca, şi fostul decan al 
Facultăţii de Inginerie, Sava Ianici. Din 99 de participanţi la vot, 56 au susţinut-o pe Venera Manciu, 26 dintre votanţi l-
au ales pe Sava Ianici, 15 pe Eugen Răduca, iar două persoane s-au abţinut. 
Misiunea noului rector nu va fi tocmai uşoară, având în vedere gravele probleme financiare cu care se confruntă 
instituţia, dar şi deficitul grav de imagine, survenit în urma scandalului de corupţie din vara trecută. 
Fostul rector, prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde, şi-a prezentat raportul celor două mandate, despre care spune că 
au fost îngreunate de modificările legislative din domeniul învăţământului. Fostul rector a adus din nou în discuţie 
subfinanţarea universităţilor mici. "Sunt două mandate consecutive pe care le-am încheiat acum, care nu pot să spun că 
au fost uşoare. În primul mandat a apărut Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, care a atras după ea o serie de schimbări 
cărora a trebuie să le facem faţă, inclusiv primul exerciţiu naţional de evaluare a programelor de studii şi, în acest sens, 
a fost şi o nouă schemă de finanţare, care a fost aplicată de minister. Atunci, universitatea din Reşiţa a pierdut fonduri 
importante şi a trebuit să găsească resurse proprii pentru a putea să acopere aceste surse care lipseau de la buget. Cel 
de-al doilea mandat a fost extrem de greu, mai ales în ultima parte, fiind marcat de scăderea accentuată, chiar 
dramatică a numărului de studenţi", a declarat Doina Frunzăverde.  

 
5 FEBRUARIE 

Sorin Cîmpeanu a fost reales rector al USAMV Bucureşti 

Profesorul universitar Sorin Cîmpeanu a fost ales pentru al doilea mandat consecutiv în funcţia de rector al Universităţii 
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, cu 91,7% din voturi, au declarat oficiali din cadrul instituţiei 
de învăţământ superior. Potrivit aceloraşi surse, prezenţa la vot a fost de 93%, cea mai mare de până acum. Sorin 
Cîmpeanu va ocupa funcţia de rector pentru următorii patru ani, după ce a mai avut un mandat în perioada 2012-2016. 
Preşedinte al Senatului USAMV a fost ales, pentru al doilea mandat, profesorul universitar Alexandru Sonea. 

 
8 FEBRUARIE 

Generalul Ghiţă Bârsan a fost reales rector al Academiei Forţelor Terestre Sibiu 

Generalul Ghiţă Bârsan a fost reales rector al Academiei Forţelor Terestre (AFT) "Nicolae Bălcescu". Pentru funcţia de 
rector au candidat doi profesori: Ghiţă Bârsan şi fostul prorector Leontin Stanciu. "În urma numărării voturilor, domnul 
prof.univ. ing. dr. Ghiţă Bârsan a obţinut 44 de voturi, iar domnul col. prof. univ. dr. Leontin Stanciu a obţinute 12 
voturi. Alegerile au fost validate, iar rezultatul confirmat de către Senatul Universitar al academiei urmând ca în perioda 
următoare să fie înaintată spre confirmare către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Motivele care au stat la 
baza realegerii domnului gl.bg.prof.univ. ing. dr. Ghiţă Bârsan în funcţia de Rector au fost reprezentate de activitatea 
managerială pe care acesta a desfăşurat-o până în prezent, precum şi de planul managerial conturat şi prezentat 
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membrilor comunităţii academice militare sibiene, sub denumirea de 'Modernitate prin continuitate'", se arată în 
comunicatul AFT. 
Actualul rector şi-a propus "acreditarea domeniului de masterat şi adaptarea continuă a conţinuturilor programelor de 
studii universitare şi postuniversitare la solicitările socioprofesionale specific profesiei de ofiţer". Generalul Bârsan mai 
doreşte şi "implementarea unui semestru internaţional prin programul de licenţă 'Leadership militar', crearea unor noi 
specializări universitare pentru armele geniu, artilerie, auto şi CBRN, aprofundarea cercetării ştiinţifice, teoretică şi 
aplicativă, în domeniile de interes, ca sursă de practici şi idei pentru modernizarea organizaţiei militare, în general, şi a 
procesului formativ în special şi, nu în ultimul rând, planificarea, desfăşurarea şi evaluarea instrucţiei individuale pe 
bază de cerinţe esenţiale, standarde de performanţă şi activităţi standard de instrucţie şi evaluare", potrivit sursei 
citate. 
În luna aprilie vor fi aleşi decanii şi numiţi prorectorii din cadrul AFT. 

 
 
9 FEBRUARIE 

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu ocupă locul 20, la nivel naţional, în World 

Universities Ranking on the Web 

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu ocupă locul 20, la nivel naţional, în clasamentul World Universities 
Ranking on the Web, dintr-un total de 108 universităţi româneşti, se menţionează într-un comunicat de presă remis de 
biroul de presă al instituţiei de învăţământ. Potrivit sursei citate, la nivel mondial, Universitatea "Constantin Brâncuşi" 
(UCB) din Târgu-Jiu se află pe poziţia 3.002, în condiţiile în care în clasamentul anterior a ocupat poziţia 3.781. În ceea 
ce priveşte clasamentul european, UCB ocupă locul 1.003, iar în rândul universităţilor din Europa Centrală se află pe 
poziţia 231, din 3.117 de universităţi clasificate. 
"Clasamentul World Universities Ranking on the Web cuprinde 12.000 de instituţii de învăţământ şi cercetare din lume, 
pe primul loc aflându-se Harvard University, urmată de Massachusetts Institute of Technology şi Stanford University. 
Prima Universitate din Europa este University of Oxford (locul 12 mondial), urmată de University of Cambridge (locul 13 
în clasamentul mondial). Webometrics Ranking of World Universities este realizat pe baza conţinutului web generat de 
universităţi şi de relevanţa acestui conţinut măsurat atât prin numărul de link-uri externe spre instituţiile de 
învăţământ, cât şi prin numărul de citări al lucrărilor postate pe site-urile proprii. Pentru realizarea acestui top, 
Cybermetrics Lab analizează universităţi din întreaga lume, clasamentul rezultat fiind publicat de două ori pe an", se 
mai arată în comunicatul de presă.  

 
9 FEBRUARIE 

62.000 de granturi pentru studii universitare de licenţă pentru anul 2016 - 2017  

Un număr de 62.000 de granturi pentru studii universitare de licenţă sunt propuse pentru anul universitar viitor, potrivit 
unui proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat 
şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016 - 2017. 
Cele 62.000 de granturi pentru studii universitare de licenţă se vor repartiza, în condiţiile respectării capacităţii de 
şcolarizare, prin ordin al ministrului Educaţiei. Aceste granturi se vor acorda pe toată perioada ciclului de studii. Potrivit 
proiectului postat pe site-ul MENCŞ, pentru studii universitare de master sunt propuse 35.600 de granturi, pentru 
doctorat 3.000 şi 4.000 de granturi pentru rezidenţiat. 
În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute pentru educaţie timpurie 
665.000 de locuri, învăţământul primar - 925.000, învăţământ gimnazial - 810.000. 
Pentru clasa a IX-a învăţământ liceal frecvenţă zi proiectul prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral şi 
frecvenţă redusă 17.000 de locuri, la clasa a XI-a învăţământ cu frecvenţă seral - 15.000, pentru învăţământ profesional 
- 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică 5.000 de locuri, învăţământ terţiar non universitar (postliceal) - 28.000 
de locuri. 

 
9 FEBRUARIE 

Universitatea din Craiova a modernizat campusul Facultăţii de Mecanică cu 10 milioane de euro 

Universitatea din Craiova a finalizat lucrările de modernizare a campusului Facultăţii de Mecanică, printr-un proiect cu 
fonduri europene în valoare de 10 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al Universităţii din Craiova, proiectul a 
prevăzut reabilitarea, modernizarea clădirilor existente, extinderea şi refuncţionalizarea unora dintre acestea, crearea 
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de condiţii conform unor norme de elită pentru desfăşurarea proceselor educaţionale. Astfel, au fost amenajate la 
standarde europene spaţii destinate predării cursurilor, desfăşurării laboratoarelor, spaţii pentru birourile profesorilor, 
pentru consultaţii, secretariat, dar şi birourile de informare. De asemenea, a fost construită o bază sportivă şi au fost 
amenajate spaţii ultramoderne de cazare dotate la nivel hotelier. 
Tot cu fonduri europene, au fost achiziţionate şi implementate echipamente şi aparatură de laborator de ultimă 
generaţie. În acelaşi timp, a fost realizată o infrastructură modernă şi performantă pentru biblioteca facultăţii cu acces 
direct la informaţia ştiinţifică de actualitate. 
"Principalul scop al proiectului este de a asigura un proces educaţional la standarde europene, de a creşte rolul 
economic, social şi cultural al centrului universitar, precum şi de a creşte portofoliul de colaborări cu instituţiile şi 
universităţile naţionale şi internaţionale", se menţionează în comunicatul Universităţii din Craiova. 

 
 
10 FEBRUARIE 

Prof. univ. dr. Cornel Cătoi este noul rector al USAMV Cluj-Napoca  

Prof. univ. dr. Cornel Cătoi a cîştigat alegerile pentru funcţia de rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară(USAMV) din Cluj-Napoca. Cornel Cătoi, decan al Facultăţii de Medicină Veterinară, a cîştigat turul al doilea al 
alegerilor care au avut loc pe 5 februarie cu 141 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Ioan Groza, profesor la 
aceeaşi facultate, a obţinut 138 de voturi. 
Primul tur al alegerilor pentru funcţia de rector al USAMV a avut loc în 2 februarie. În competiţie s-au înscris prof. univ. 
dr. Cornel Cătoi, decanul de Medicină Veterinară, prof. univ. dr. Ioan Groza, fost director al Direcţiei pentru Învăţămînt 
Universitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi prof. univ. dr. Ioan Rotar, din cadrul Facultăţii de Agronomie a 
USAMV. Atunci, Cătoi a avut 111 voturi, Groza a adunat 126 voturi, iar Rotar 40 de voturi. Cum niciunul dintre candidaţi 
nu a obţinut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, s-a organizat al doilea tur al alegerilor, în urma căruia 
Cătoi a ieşit cîştigător. Participarea la vot a fost în procent de 98,28%, pe listele electorale fiind încrişi un număr de 290 
electori. 
Cornel Cătoi (49 de ani) îi ia locul la conducerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, 
profesorului Doru Pamfil, după două mandate în care acesta a ocupat poziția de rector. 
Prof. dr. Cornel Cătoi are o reputație profesională deosebită, până în prezent a ocupat în cadrul USAMV Cluj-Napoca 
funcţia de prorector academic între anii 2008-2012, iar din anul 2012 a fost ales decan al Facultăţii de Medicină 
Veterinară din cadrul USAMV Cluj-Napoca, pe care a reușit să o ducă în elita europeană, fiind aprobată EAEVE şi FVE şi 
singura facultate de profil din România care pregăteşte studenţi şi în liniile de studiu engleză şi franceză. Cornel Cătoi a 
obţinut în 2002 titlul de doctor în Medicină Veterinară cu teza de doctorat „Studiul aterosclerozei spontane şi induse la 
animale”. 
 

 
11 FEBRUARIE 

Prof. univ. dr. Gheorghe Ştefan este noul preşedinte al Senatului Universităţii din Craiova  

Prof. univ.dr. Gheorghe Ştefan, prodecan al Facultăţii de Mecanică, a fost ales în funcţia preşedinte al Senatului 
Universităţii din Craiova, de către membrii acestui for. Potrivit unui comunicat al Universităţii din Craiova, în cadrul 
şedinţei Senatului Universitar profesorul Gheorghe Ştefan a obţinut 45 de voturi, mai mult decât contracandidatul său 
Leonardo-Geo Mănescu, care deţinea această funcţie. 
Pentru funcţia de preşedinte al Senatului Universităţii din Craiova au candidat prof. univ. dr. Leonorado-Geo Manescu, 
ales în noiembrie 2013 în această funcţie, şi prof. univ. dr. Gheorghe Ştefan, prodecan al Facultăţii de Mecanică, 
responsabil cu activităţi organizatorice la departamentul din Drobeta Turnu Severin pe probleme de învăţământ şi 
cercetare. 
Ştefan a avut ca obiective păstrarea numărului comisiilor. "În acest sens, cred că membrii Senatului care au deja 
experienţă în aceste comisii, dacă doresc, pot să îşi continue activitatea şi în noul mandat, în aceleaşi comisii. Prin 
consultare, noii membri ai Senatului, în funcţie de competenţe, vor completa aceste comisii şi ulterior îşi vor desemna 
conducerea în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului Universitar. Dacă vor exista situaţii 
care vor impune modificări legislative, oportunităţi de dezvoltare academică, supraîncărcarea sau lipsa de activitate a 
unor comisii, prin dezbateri vom stabili împreună oportunitatea unor reconfigurări", se arată în propunerea privind 
funcţionarea Senatului Universităţii în plen şi pe comisii. 
Profesorul Leonardo-Geo Manescu a propus unele modificări. "Pentru a permite membrilor Senatului să îşi exprime 
votul şi atunci când nu pot fi prezenţi fizic în sala Senatului în ziua de plen, fiind constrânşi de activităţi la Drobeta Turnu 
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Severin sau aflaţi în deplasare în ţară/străinătate, voi relansa în dezbatere propunerea de a defini condiţiile şi 
instrumentele tehnice necesare care să permită exprimarea votului dintr-o altă locaţie (validată spaţio-temporal, prin 
comunicaţie securizată etc.), echivalent cu cel din sală şi contabilizat la verificarea cvorumului. O astfel de soluţie, 
modernă şi care încurajează mobilitatea, ar putea evidenţia pozitiv Universitatea din Craiova ca un exemplu de bună 
practică în materie de exprimare a votului", a precizat Mănescu. 

 
 

11 FEBRUARIE 

Ioan Vasile Abrudan a fost ales pentru un nou mandat de rector al Universităţii "Transilvania" din 

Braşov 

Profesorul Ioan Vasile Abrudan a fost ales pentru un nou mandat de rector al Universităţii "Transilvania" din Braşov cu 
91,1% din voturile cadrelor didactice, cercetătorilor şi reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senat, se 
arată într-un comunicat transmis de către instituţia de învăţământ superior. De asemenea, au fost aleşi cei 91 de 
membri ai Senatului universităţii. Prezenţa la vot a fost de 78,7%, potrivit comunicatului de presă. 
Actualul rector al Universităţii "Transilvania" Braşov, prof. univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, a fost singurul candidat 
pentru funcţia de rector. El a devenit rector al instituţiei de învăţământ în februarie 2012, după ce a fost decan al 
Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii "Transilvania", în perioada 2004-2012. 
 

12 FEBRUARIE 

Judecătorul Tudorel Toader va fi noul rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  

Decanul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Tudorel Toader, va fi noul rector al 
instituţiei de învăţământ superior. El va trebui confirmat în funcţia de rector de Senatul Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza. 
Potrivit reprezentanţilor Biroului Electoral al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", până la închiderea urnelor de vot, şi-
au exprimat opţiunea 664 din cei 852 cercetători, profesori şi reprezentanţi ai studenţilor. Din totalul celor 664 de 
buletine de vot, 18 au fost invalidate. Prof.univ.dr Tudorel Toader a primit 360 de voturi, în timp ce contracandidatul 
său, prof.univ.dr Codrin Liviu Cuţitaru - 286. 
Tudorel Toader este decan al Facultăţii de Drept şi membru al Curţii Constituţionale din 2006. Prezenţa la vot a fost de 
77,93%, mai mică decât în primul tur când s-au prezentat 83,09% dintre alegători - 708 persoane. 

 
15 FEBRUARIE 

Conf. univ. dr. Andy Pușcă a fost reales rector al Universității "Danubius" din Galați 

Pe 15 februarie a fost zi de vot la Universitatea "Danubius" din Galați. Membrii comunității Danubius au votat Rectorul, 
prin vot universal, direct și secret , în conformitate cu rezultatele referendumului privind desemnarea acestuia. 
Rezultatele votului exprimă dorința majorității membrilor comunității Danubius ca managementul acestei Universități 
să fie continuat în următorii patru ani de către actualul Rector, Conf. univ. dr. Andy Pușcă. 
După închiderea votului și aflarea rezultatului, Rectorul reales, a transmis un mesaj tuturor danubienilor: "M-a 
impresionat susținerea masivă din această zi, susținere exprimată prin prezență, coeziune si vot! Am trecut prin 
momente grele impreună, ne-am transformat interior și ne-am adaptat la realitatea externă. Am crescut spiritual, am 
învățat multe lucruri noi și diverse. Am înțeles situația prezentă, am acceptat schimbarea, ne-am regrupat și am găsit 
soluții. Fiecare dintre noi și noi toți împreună.Știm ce avem de facut, drumul este cunoscut, avem energia și coerența 
necesară iar rezultatele asteaptă a fi culese. Acum suntem pregătiți să facem față oricărei provocări. Vă mulțumesc 
pentru ieri, pentru astăzi și pentru mâine!" 

 
17 FEBRUARIE 

UMF Timişoara a inaugurat Laboratorul de simulatoare al Facultăţii de Medicină Dentară, o 

premieră naţională  

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş" din Timişoara a inaugurat Laboratorul de simulatoare a 
Facultăţii de Medicină Dentară, o premieră în învăţământul românesc. Investiţia, în valoare de peste 1,2 milioane de lei 



 2016 

 

 

Page | 25  

 

a fost realizată în ultimul an, din nevoia de modernizare a capacităţii de antrenament a studenţilor de la Medicină 
Dentară, în vederea trecerii de la partea teoretică la cea practică, la nivel de pacient. 
"Laboratorul asigură 24 de poziţii de lucru, ceea ce înseamnă că se poate lucra simultan cu trei grupe de studenţi, este 
dotat cu tehnică de calcul care permite transmiterea live sau a înregistrărilor de la postul central spre toate celelalte 
posturi de lucru, permiţând astfel studentului să vizualizeze foarte clar toate amănuntele pe care trebuie să le realizeze 
în vederea preparării unor dinţi", a declarat dr. Emanuel Bratu, şeful departamentului III Protetică Dentară, Reabilitare 
Protetică şi Implante din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară. 
Potrivit acestuia, acest tip de simulator este cel mai apropiat de un pacient real. Până acum, studenţii ţineau modelul 
din plastic în mână, iar cu o freză modelau dinţii. "Este o premieră în România, pentru că este singurul laborator de 
aceste dimensiuni dotat cu o asemenea tehnică de calcul şi legat în reţea cu celelalte componente ale sistemului de 
învăţământ al facultăţii, cum ar fi un computer tomograf. Acest laborator poate fi utilizat de mai multe discipline,  nu 
doar de protetica dentară, ci şi de cei care prepară cavităţile (cariile, n.r.) pentru plombe", a adăugat dr. Bratu. 
De asemenea, laboratorul poate fi închiriat şi pentru studiile postuniversitare, generând venituri proprii. Dr. Bratu a mai 
subliniat faptul că, dacă sistemul medical românesc, spitalele, duc lipsă de medici, în stomatologie, concurenţa este 
foarte mare şi doar acei specialişti care sunt foarte bine pregătiţi pot rezista. "Piaţa românească a muncii, în medicina 
dentară, cere un anumit grad de calificare. Noi, stomatologii, suntem puţin diferiţi de medicina generală. Medicina 
generală pierde anual foarte mulţi medici, mai ales în spitale se resimte acest lucru, în timp ce în medicina dentară 
suntem la de trei ori peste norma Uniunii Europene. De aceea, dacă studentul, când termină şcoala, nu este performant 
în domeniu, o să-şi găsească foarte greu de lucru", a punctat stomatologul. 

 
 

17 FEBRUARIE 

Parteneriat între Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" și Universitatea Medipol din Istanbul, în 

domeniul cercetării geneticii medicale 

Conducerea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad - prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, 
prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector și cadre didactice și 
cercetători din cadrul Institutului de Științe ale Vieții a UVVG, au primit, în data de 17 februarie, vizita unei delegații a 
Universității Medipol și a spitalului Universitar Medipol din Istanbul, condusă de prof. univ. dr. Hakan Cangul, specialist 
în domeniul geneticii. 
Universitatea Medipol din Istanbul are 23 de facultăți printre care și Facultatea de Medicină și Stomatologie, unde 
lucrează 73 de cercetători, iar vizita la Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" a avut ca scop stabilirea unor proiecte pe 
partea de cercetare și genetică medicală. 
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest "Vasile Goldiș", a declarat: "Am avut parte de o vizită 
foarte importantă de la Universitatea Medipol din Istanbul, în persoana prof. univ. dr. Hakan Cangul, specialist de primă 
mână în probleme de cancerologie. Dumnealui a vizitat Universitatea și Institutul de Științe ale Vieții, care se ocupă, în 
acest domeniu, de structura și rolul pe care îl au genele în declanşarea fenomenului de cancer. Am efectuat un util 
schimb de informaţii pe această temă și dorim ca, în perspectivă, având în vedere rezultatele la care au ajuns cei de la 
Universitatea Medipol din Istanbul, în acest domeniu, să încheiem un protocol de colaborare cu Secția de genetică 
umană și să putem să ne valorificăm reciproc rezultatele din domeniul cercetării cancerului". 
Prof. univ. dr. Hakan Cangul, din cadrul Universității Medipol din Istanbul a subliniat: "Ne dorim o colaborare între 
Universitatea de Vest Vasile Goldiș și Universitatea Medipol, pe diverse domenii, cum ar fi cercetarea științifică în 
domeniul geneticii. Ambele Universități efectuează cercetări în acest domeniu și putem iniția proiecte comune. Al 
doilea plan de colaborare se referă la schimbul de studenți, doctoranzi, cercetători și postdoctoranzi între Universitățile 
noastre, dar putem colabora și în ceea ce privește testele genetice, care necesită laboratoare avansate, prin proiecte 
europene. Universitatea Medipol din Istanbul este foarte avansată, în ceea ce privește tehnologia de care dispune și ne 
dorim o cooperare în diagnosticarea bolilor. Am rămas surprins de Institutul de Științe ale Vieții și sunt onorat să mă 
aflu la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Am văzut facilităţile Universităţii, în ceea ce privește laboratoarele de 
cercetare, care sunt foarte complexe, iar pentru aceasta felicit Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad". 

 
18 FEBRUARIE 

Rectorul în funcţie al Universităţii Politehnica Timişoara a obţinut un nou mandat  

Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT), prof. univ. dr. Viorel Şerban, a câştigat votul majorităţii membrilor 
Senatului UPT pentru un nou mandat în următorii patru ani. "Le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine 
să continui un mandat, nu uşor, la o instituţie de magnitudinea Politehnicii. Împreună vom reuşi să ducem Politehnica 
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acolo unde îi este locul, în fruntea instituţiilor academice din România şi nu numai", a declarat prof. univ. dr. Viorel 
Şerban. 
În favoarea rectorului Şerban au votat 355 de universitari, în timp ce 196 l-au susţinut pe contracandidatul său, prof. 
Ilarie Bordeaşu, iar 22 de buletine de vot au fost anulate. 
Prioritare pentru Şerban vor fi cinci direcţii cuprinse în programul său managerial, care vizează resursele umane, 
procesul educativ, cercetarea, transferul tehnologic şi internaţionalizarea şi angajamentul regional. 
El a atras atenţia că în următorii ani, prin crearea filierei şcolilor de meserii, va scădea numărul absolvenţilor de liceu şi, 
implicit, al studenţilor. "Noi trebuie să fim pregătiţi pentru această provocare, de aceea voi insista ca facultăţile să îşi 
ofere posibilităţile de a promova programe de studii şi la alte forme de învăţământ", spune rectorul Viorel Şerban. 
 
 

18 FEBRUARIE 

Academicianul Ioanel Sinescu a fost ales rector al UMF Bucureşti pentru un nou mandat 

Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), Ioan-Aurel Pop, a fost ales preşedinte al Consiliului General al CNATDCU 
(Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare). Potrivit unui comunicat de presă al 
UBB, propunerea a venit din partea Academiei Române şi a fost votată, în unanimitate, de către membrii Consiliului 
General al CNATDCU. 
"Alegerea mea în funcţia de preşedinte al CNATDCU reprezintă o continuare a asumării unor responsabilităţi în spaţiul 
public. Întreaga mea activitate profesională, fie că am predat istorie unor minţi tinere, fie că am condus cea mai mare 
universitate din România, s-a bazat pe asumarea deplină a rolului pe care l-am avut. Am încercat să mă pun, cu onoare 
şi demnitate, în slujba oamenilor", a declarat academicianul clujean. 
Înaintea alegerii sale ca preşedinte, rectorul UBB ocupase funcţia de vicepreşedinte CNATDCU. Din acest Consiliu fac 
parte reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Sibiu, 
Ploieşti şi Târgu Mureş, precum şi de la Academia Română. Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organism consultativ al Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din cadre didactice 
universitare şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific II, ori titluri 
echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură. 
 

21 FEBRUARIE 

Rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop, a fost ales preşedinte al CNATDCU  

Academicianul Ioanel Sinescu a fost ales rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" pentru un nou 
mandat, informează un comunicat de presă remis de UMF. Potrivit sursei citate, în al doilea tur al alegerilor pentru 
funcţia de rector, dintr-un număr de 1.547 de alegători înscrişi pe listele de vot s-au prezentat la urne 1.041. S-au 
înregistrat 1.008 voturi valabil exprimate, dintre care 758 pentru academician Ioanel Sinescu. Contracandidatul său a 
fost conferenţiarul Laurenţiu Beluşică. 
"Este un moment extrem de important în evoluţia Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' , fapt determinat 
de dorinţa continuităţii, manifestată prin vot de către comunitatea noastră universitară. Acest vot liber exprimat mă 
onorează şi în acelaşi timp mă obligă în a permanentiza prestigiul şi recunoaşterea academică a universităţii. Totodată, 
am convingerea că proiectele demarate în mandatul ce tocmai se încheie, dar şi cele pe care le vom demara în 
următorii 4 ani se vor materializa într-o amplă dezvoltare a UMF 'Carol Davila' , în primul rând din punct de vedere 
educaţional, al cercetării ştiinţifice medicale, dar şi administrativ", a declarat rectorul UMF. 
 

22 FEBRUARIE 

Centru cultural şi academic olandez, înfiinţat în cadrul UBB Cluj-Napoca 

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a inaugurat Centrul Cultural şi Academic Olandez, instituţie care, printre 
altele, va organiza evenimente culturale şi va promova cercetarea ştiinţifică. 
"Am inaugurat Centrul Cultural şi Academic Olandez al UBB, al 21-lea centru cultural străin din Cluj-Napoca, care va 
funcţiona într-o clădire aparţinând universităţii, în centrul oraşului. Suntem mândri să deschidem acest centru în 
Transilvania, care este un fel de mini Europă. Centrul va organiza evenimente culturale, va promova cultura prin 
intermediul mediului de afaceri, dar va promova şi cercetarea ştiinţifică în colaborare cu Universitatea Liberă din 
Amsterdam, în domenii importante pentru România şi Olanda. Va fi o cercetare concretă, pe probleme sociale, politice, 
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demografice, prin care urmărim să schimbăm experienţă şi să oferim soluţii pentru comunitate", a declarat, în cadrul 
evenimentului, rectorul UBB, academicianul Ioan Aurel Pop. 
Ambasadorul Olandei în România, Stella Ronner-Grubacic, a spus că centrul este primul de acest fel din România. 
"Centrul cultural deschis la UBB este primul din România de acest fel care priveşte comunitatea olandeză. La Cluj-
Napoca este o prezenţă puternică olandeză şi un consulat onorific olandez şi ceea ce lipsea era un astfel de centru, care 
va ajuta la creşterea şi dezvoltarea prezenţei olandeze în oraş. Este important că un astfel de centru va duce la 
strângerea legăturilor academice dintre UBB şi universităţi olandeze", a menţionat ambasadorul Olandei. 
Potrivit reprezentanţilor Centrului Cultural şi Academic Olandez, în România îşi desfăşoară activitatea peste 4.000 de 
companii olandeze şi 100 de ONG-uri, iar Olanda este pe primul loc în ceea ce priveşte investiţiile străine directe în ţara 
noastră. 
 

22 FEBRUARIE 

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava finanţează cinci proiecte studenţeşti  

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava (USV) va finanţa în acest an, în premieră, cinci proiecte studenţeşti, în valoare 
totală de 125.000 de lei, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al instituţiei academice. Casa de Cultură a 
Studenţilor (CCS) din cadrul USV a organizat primul concurs de proiecte studenţeşti, în perioada 20 decembrie 2015 - 29 
ianuarie 20116, cinci propuneri fiind declarate câştigătoare. 
Potrivit USV, studenţii şi asociaţiile studenţeşti din cadrul instituţiei au putut propune diferite proiecte culturale, 
artistice şi sportive, având la dispoziţie un buget de aproximativ 250.000 de lei. Propunerile de proiecte au fost depuse 
prin e-mail, au primit câte un număr de identificare unic (ID) şi, conform metodologiei, pentru a asigura o evaluare 
imparţială, aplicaţiile nu au inclus detalii despre solicitant. 
Din juriul de evaluare al proiectelor au făcut parte prof. Valentin Ianoş, directorul CCS Suceava, prof. univ. dr. Mihai 
Dimian, prorector cu cercetarea ştiinţifică al USV, ec. Elena Cecilia Cojocariu, contabil şef în cadrul CCS, ing. Ilie Doroftei, 
administrator patrimoniu CCS. Dintre cele 12 proiecte depuse de studenţii şi asociaţiile studenţeşti din cadrul USV, doar 
cinci au fost declarate câştigătoare, fiecare proiect urmând să primească o finanţare de maxim 25.000 lei. Au fost 
declarate câştigătoare proiectele: ''Touchball - un nou joc sportiv''; ''Cupa GIRB'' ; ''Nuntă în Bucovina - tradiţii şi 
perspective în contemporaneitate''; ''Live digital performance: Exploatarea tehnologiilor de vârf 3D în actul artistic'' şi 
''Talent şi creaţie prin teatru în spaţiul românesc din afara graniţelor''. 
Implementarea proiectelor câştigătoare va începe în termen de cinci zile de la semnarea contractului de finanţare, iar 
ultima zi de proiect nu poate fi mai târziu de 15 decembrie 2016. 
 

25 FEBRUARIE 

Nou sediu pentru Extensia Alba Iulia a Universităţi Tehnice din Cluj Napoca  

Extensia Alba Iulia a Universităţii Tehnice din Cluj Napoca (UTCN) beneficiază de un sediu propriu, amenajat în zona 
periferică a oraşului într-o clădire în care şi-a desfăşurat anterior activitatea un incubator de afaceri, deschis în 2006 
printr-un parteneriat încheiat între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Guvernul Japoniei şi Agenţia 
Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. 
"Aici a fost pe vremuri un liceu, dintr-un liceu s-a transformat într-un incubator de afaceri (...), am încercat şi acest 
lucru, ani de zile, a mers şi nu a mers, dar nu a avut succesul pe care unii credeau că o să-l avem", a declarat primarul 
municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. 
În urmă cu câteva luni însă, UTCN, care nu dispunea de un sediu propriu pentru Extensia Alba Iulia, a început 
reabilitarea clădirii, fiind amenajate aici săli de curs şi laboratoare pentru cei peste 700 de studenţi care frecventează 
cursurile Facultăţii Construcţii de Maşini. În anul de învăţământ anterior, Extensia Alba Iulia a funcţionat în clădirea 
Colegiului 'Horea, Cloşca şi Crişan'. 
La inaugurarea noului sediu, rectorul UTCN, Vasile Topa, a apreciat că, alături de Universitatea "1 Decembrie 1918", 
Extensia de la Alba Iulia va reuşi să ridice şi mai mult brandul oraşului. 
 

25 FEBRUARIE 

Ioan Bondrea a fost reales rector al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu 

Profesorul Ioan Bondrea a fost reales rector al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), cu o majoritate de 474 de 
voturi, din 558 de voturi exprimate. "Votul de astăzi dovedește că o mare parte din comunitatea academică dorește să 
continuăm împreună proiectele pe care le-am început în mandatul actual dar în același timp ne obligă să fim onești, 
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transparenți și să oferim încredere și siguranță întregii comunități. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și studenților 
pentru faptul că au dat un vot de încredere programului meu și au spus că împreună trebuie să continuăm consolidarea 
Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. (...) Vă mulțumesc și vă asigur că singura mea opțiune este binele universității, voi  
fi rectorul asteptat si pentru cei care m-au votat si pentru cei care nu m-au votat !”, le-a transmis Ioan Bondrea 
membrilor comunității academice a ULBS. 
Ședința pentru validarea mandatului de rector va avea loc în cadrul ședinței Senatului ULBS din 29 februarie, dată la 
care va fi ales și noul președinte al Senatului Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. Ioan Bondrea se află la cel de al 
doilea mandat de rector al ULBS, iar la aceste alegeri nu a avut contracandidat. 
 
 

25 FEBRUARIE 

Călin Oros a fost reales rector al Universităţii Valahia Târgovişte  

Călin Oros a fost ales rector al Universităţii Valahia Târgovişte, se arată pe pagina de internet a universităţii, unde a fost 
publicat procesul verbal al alegerilor. Alegerile au avut loc pe 24 februarie, iar Călin Oros a fost singurul candidat la 
funcţia de rector. Mandatul acestuia este de patru ani. 
În programul managerial 2016-2020, rectorul Universităţii Valahia Târgovişte, Călin Oros, propune obţinerea 
calificativului "Grad de încredere ridicat" la evaluarea instituţională ARACIS - termen: martie 2016; continuarea 
asigurării condiţiilor de dezvoltare a carierei profesionale pentru fiecare angajat al universităţii; creşterea vizibilităţii  
naţionale şi internaţionale a universităţii. 
De asemenea sunt prevăzute investiţiile în campusul universităţii: finalizarea lucrărilor şi inaugurarea Corpului B 
(clădirea facultăţilor de ştiinţe economice şi ştiinţe politice, litere şi comunicare) - termen: aprilie 2016; demararea 
lucrărilor de construcţie pentru Corpul D (clădirea facultăţilor de teologie şi ştiinţele educaţiei şi ştiinţe şi arte) - termen: 
februarie 2017; finalizarea lucrărilor şi inaugurarea Corpului C (clădirea facultăţilor de ştiinţe umaniste şi drept şi ştiinţe 
administrative) - termen: martie 2017; finalizarea lucrărilor de construcţie în campusul universităţii din Alexandria 
(clădirea Bx - spaţii de învăţământ - şi clădirea Dx - cantina) - termen: iunie 2017. 
Călin Oros este conferenţiar universitar, doctor în fizică tehnică, în perioada 2008-2012 a fost prorector responsabil cu 
cercetarea ştiinţifică la Universitatea Valahia, iar în perioada 2012-2016 rector al aceleiaşi universităţi. 
 

26 FEBRUARIE 

Profesorul Cezar Ionuţ Spînu este noul rector al Universităţii din Craiova 

Profesorul Cezar Ionuţ Spînu este noul rector al Universităţii din Craiova în urma rezultatelor votului de joi din turul al 
doilea al alegerilor. Potrivit procesului-verbal al Biroului Electoral al Universităţii din Craiova privind rezultatul 
alegerilor, Spînu a obţinut 460 de voturi, iar contracandidatul său, profesorul Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii 
din Craiova în ultimii patru ani, a obţinut 409 voturi, 26 de voturi fiind anulate. 
Nu au existat contestaţii referitoare la desfăşurarea procesului de vot. 
 

28 FEBRUARIE 

Centrul de Medicină Genomică al UMF Timișoara va avea un Registru Naţional de Boli Rare  

Centrul de Medicină Genomică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara, împreună cu Spitalul 
de Copii "Louis Ţurcanu" din municipiu vor avea din acest an un Registru Naţional de Boli Rare, a anunţat prof. univ. 
Maria Puiu, şeful disciplinei Genetică a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş" Timişoara şi 
preşedintele Societăţii Române de Genetică Medicală. 
"Acest Registru este foarte important pentru că noi nu avem niciun fel de date epidemiologice, nu ştim câte boli rare 
sunt din fiecare categorie. Informaţii mai concrete avem despre bolile care au tratament şi despre pacienţii care 
beneficiază de tratament. Pentru celelalte boli care nu beneficiază de un tratament specific nu există niciun fel de bază 
clară de date. Poate că anumite boli sunt mai prezente în anumite zone ale ţării şi atunci ar trebui să se gândească şi 
politica de resurse umane, în funcţie de repartizarea patologiei", a declarat, vineri, prof. Maria Puiu, într-o conferinţă de 
presă prilejuită de marcarea Zilei Bolilor Rare. Valoarea proiectului este de 600.000 de lei. 
Maria Puiu a declarat că foarte multe cazuri de boli rare sunt vizibile deja de la naştere şi că procentul apariţiei unor 
astfel de maladii la vârste adulte este foarte mic, ceea ce a şi determinat încheierea protocolului cu Spitalul de Copii. 
"Cele mai multe boli rare sunt vizibile de la naştere, foarte puţine sunt evidente mult mai târziu şi destul de puţine cele 
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care devin mai manifeste la adolescenţă. Sunt cazuri când ani de zile, familia, pacientul şi medicul consideră că nu este 
nicio problemă şi mai aşteptăm doi-trei ani. Dar debutul este instalat cu câţiva ani mai înainte", afirmă dr. Puiu. 
Anual, geneticienii timişoreni întocmesc circa 200 de fişe de observaţie pentru cazuri de boli rare, aici fiind incluşi şi 
pacienţii care revin pentru tratament. "Peste 90% dintre bolile rare nu beneficiază de tratament. Primesc tratament 
simptomatic, îmbunătăţesc diverse funcţii ale organismului, dar nu un tratament specific care să îmbunătăţească de 
lungă durată calitatea vieţii. (...)", spune Maria Puiu. În Timişoara funcţionează Centrul de Medicină Genomică, în cadrul 
UMF, iar la Spitalul de Copii există Centrul Regional de Genetică Medicală Timiş, care acoperă patru judeţe. 
"Aşteptăm de la Ministerul Sănătăţii Ordinul de acreditare a Centrelor de expertiză, care se vor referi strict la bolile rare 
şi vor fi exact ceea ce ne lipseşte în acest moment pentru a fi arondaţi unor reţele deja create în Europa, formate din 
alte centre de expertiză din ţările europene", a precizat Maria Puiu. Potrivit specialistului, principala provocare a 
medicului care se ocupă de bolile rare este precizarea diagnosticului şi adresabilitatea din reţeaua de medicină curentă, 
aspectele de educaţie a specialiştilor din sistem care pot ajunge la bolnavi înaintea geneticianului şi care ar trebui să-i 
îndrume spre genetician la cele mai discrete semne de suspiciune. "Aici avem o mare problemă şi încercăm să aducem 
medicul de familie mai aproape de centrele de expertiză şi de genetică. (...). Toate specialităţile din medicină se pot 
întâlni cu o boală rară. Există boli genetice care se manifestă prin anomalii pe care le vede ortopedul, neurologul, 
endocrinologul, psihiatrul, ginecologul", a mai adăugat dr. Puiu. 
 

26 FEBRUARIE 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor este rectorul ASE pentru mandatul 2016-2020  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost ales rectorul al Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru mandatul 
2016-2020, informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior. Conform Biroului Electoral Central 
al ASE, prof. univ. Dr. Nicolae Istudor a întrunit un număr de 372 de voturi din totalul de 731 voturi exprimate. Prezenţa 
la vot fiind de 86,50%. 
Şi-au mai depus candidaturile pentru această funcţie: prof. univ. dr. Robert Şova - prorector, prof. univ. dr. Adrian 
Tanţău, decan, prof. univ. dr. Gabriela Ţigu, prorector şi prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, preşedinte al Senatului 
Universitar în mandatul 2012-2016. 
După validarea de către Senat şi confirmarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Nicolae 
Istudor şi îşi va începe mandatul de rector al ASE. "Mulţumesc comunităţii universitare a ASE pentru numeroasa 
prezenţă la vot. Este o dovadă de unitate, maturitate şi implicare instituţională. Alegerea dumneavoastră mă onorează 
şi mă obligă. Echipa mea şi cu mine ne propunem ca, împreună cu dumneavoastră, să menţinem reputaţia primei 
universităţi economice a ţării la nivelul tradiţiei şi prezentului său si să transpunem în realitate tot ce am propus în 
Programul managerial", a declarat rectorul ales al ASE, prin intermediul comunicatului de presă. 
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost, începând cu anul 2000, director al departamentului social, consilier al rectorului, 
şef de catedră, director şi secretar de stat, prorector în mandatele 2008 - 2012 şi 2012 - 2016. 
 

26 FEBRUARIE 

Rectorul Vasile Vântu a obținut al doilea mandat la USAMV Iaşi 

Peste 80% dintre studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice cu drept de vot de la Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" au decis, în urma votului de pe 26 februarie, ca rectorul 
Vasile Vântu să îi reprezinte şi în următorii patru ani. 
Ioan Ţenu, preşedintele Biroului Electoral al USAMV, a declarat că în urma numărătorii voturilor rectorul Vasile Vântu a 
obţinut 163 din cele 199 de voturi, ceea ce reprezintă 87,2 % din sufragii. Potrivit acestuia, prezenţa la vot a fost de 94% 
din electori. "Nu mă aşteptam la o prezenţă atât de numeroasă. O prezenţă de 94% mă onorează. La fel de onorat sunt 
că am fost votat de peste 87% dintre colegii cu drept de vot, ceea ce mă face să cred că voi avea un sprijin consistent 
din partea comunităţii noastre academice şi în următorii patru ani. Îmi doresc să îmi realizez tot ceea ce mi-am propus 
în planul meu managerial", a declarat Vasile Vântu, rectorul USAMV. 
La aceste alegeri, rectorul Vasile Vântu a fost singurul candidat înscris. 
 

29 FEBRUARIE 

Prorectorul Gheorghe Iacob va fi ordonatorul de credite al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din 

Iaşi 
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Prorectorul Gheorghe Iacob va fi ordonatorul de credite al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iași, până când 
reprezentanţii Ministerului Educaţiei îl vor valida pe noul rector, Tudorel Toader. Decizia a fost adoptată în cadrul unei 
şedinţe extraordinare a Senatului Universităţii Alexandru Ioan Cuza. 
"A fost discutată o adresă venită de la Ministerul Educaţiei, privind propunerea unui ordonator de credite care să 
continue procedurile necesare bunei desfăşurări a activităţii până la confirmarea profesorului Toader Tudorel în funcţia 
de rector. Senatul s-a întrunit. Din cei 78 de membri au fost prezenţi 65, şi cu 58 de voturi pentru, patru împotrivă şi trei 
abţineri s-a decis ca în această perioadă ordonator de credite să fie prorectorul Gheorghe Iacob", a declarat prof. 
Gabriel Ovidiu Iancu, preşedintele Senatului UAIC. 
Conform acestuia, confirmarea trebuie făcută până pe 24 martie. Decalajul nu este primul de acest gen. O situaţie 
similară a fost în 2012, când ministrul Educaţiei de atunci, Cătălin Baba, a emis un ordin în care s-a prevăzut un articol 
distinct pentru acele universităţi care nu reuşeau să încheie alegerile pentru noile structuri de conducere pentru a 
asigura o bună continuitate. "Acest decalaj a apărut deoarece alegerile au fost organizate în luna în care se şi încheia 
mandatul vechiului rector. Poate se putea evita dacă alegerile ar fi fost programate în luna ianuarie", a declarat 
preşedintele Senatului UAIC. În opinia acestuia, nu există incompatibilitate între funcţia de rector a lui Tudorel Toader, 
dacă va fi confirmat de MEC, şi cea de judecător al Curţii Constituţionale. "După confirmarea noului rector vom vedea 
ce paşi vom urma, astfel încât să nu existe o situaţie specială fie pentru universitate, fie pentru rectorul nou ales", a mai 
spus prof. Gabriel Ovidiu Iancu. 
Decanul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Tudorel Toader, va fi noul rector al 
instituţiei de învăţământ superior, fiind ales pe 11 februarie. 
 
 

29 FEBRUARIE 

Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Daniel Breaz, a fost reales pentru un nou 

mandat  

Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Daniel Breaz, a fost reales în funcţie, acesta fiind de altfel singurul 

candidat, la fel ca şi în urmă cu patru ani. Daniel Breaz a obţinut 90,13% din voturile valabil exprimate, potrivit 

rezultatelor afişate pe site-ul universităţii.  

"Perioada 2012-2016 a fost una de reaşezare pe paliere stabile de evoluţie şi de performanţă educaţională şi într-un 

necesar echilibru financiar, fără a afecta radical structura de personal sau statutul de ansamblu al Universităţii. (...). 

Creşterea performanţelor, a vizibilităţii şi a atractivităţii Universităţii '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia, fundamentate pe 

CONTINUITATEA valorilor asumate prin misiune şi pe promovarea CALITATII, COOPERARII şi COMPETITIVITATII, 

constituie OBIECTIVUL-CADRU pe care îl propun pentru mandatul de rector 2016-2020", menţionează rectorul Daniel 

Breaz în Planul său managerial.  

În vârstă de 40 de ani, Breaz este absolvent al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca. El a obţinut în anul 2000 titlul de 

doctor în matematică, specializarea analiză matematică. Între 1998 şi 2000 a fost cadru didactic asociat la universitatea 

din Alba Iulia, apoi asistent universitar titular, lector titular, conferenţiar titular şi, din martie 2009, profesor titular la 

Catedra de Matematică- Informatică, disciplinele Analiză complexă şi Analiză matematică. Între 2008 şi 2012 a fost 

director al Departamentului Cercetări Ştiinţifice din Universitatea "1 Decembrie 1918".  

29 FEBRUARIE 

Horaţiu Rusu este noul preşedinte al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu 

Conf. univ. dr. Horaţiu Rusu a fost ales noul preşedinte al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Conf. univ. dr. Horaţiu 

Rusu este director al Departamentului de jurnalism, relaţii publice, sociologie şi psihologie din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Rusu a fost votat preşedinte al ULBS cu 39 de voturi, iar 

contracandidatul său, Daniel Volovici de la Facultatea de Inginerie, a obţinut 31 de voturi, iar trei voturi au fost nule.  

"Este o mândrie şi o onoare pentru mine să fiu reprezentantul celui mai înalt for decizional al Universităţii 'Lucian Blaga' 

din Sibiu. Împreună cu colegii din Senat, cu dl. prof. univ. dr. ing rector Ioan Bondrea şi întreg mediul academic al ULBS 
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vom căuta cele mai bune soluţii pentru a continua procesul de transformare a universităţii într-o instituţie implicată 

activ în dezvoltarea comunităţii, o instituţie de interes regional şi, în acelasi timp, să continuăm pe drumul 

internaţionalizării ULBS', a declarat conf. univ. dr. Horaţiu Rusu. 

La şedinţa de Senat au fost prezenţi 73 din cei 84 de membri, astfel că cvorumul de două treimi (56 membri) a fost 

atins. 

 
1 MARTIE 

Universitatea de Vest Timişoara a creat un program postuniversitar specific, pentru formarea de 

consilieri de etică  

Universitatea de Vest Timişoara (UVT) a creat un program postuniversitar specific, pentru formarea de consilieri de 
etică, iniţiativa rectorului instituţiei, Marilen Pirtea, venind în urma "multiplelor scandaluri iscate în şcolile româneşti în 
ultimii ani".  
"În contextul în care tot mai multe scandaluri pătează imaginea şcolilor româneşti şi, într-un moment în care ministrul 
Educaţiei, Adrian Curaj, vorbea despre nevoia elaborării unui cod de etică, Universitatea de Vest din Timişoara vine cu o 
soluţie la problema eticii în unităţile de învăţământ şi anunţă crearea unui program postuniversitar pentru consilierea 
etică în şcoli", spune rectorul UVT.  
Potrivit sursei citate, abordarea programului este interdisciplinară şi răspunde nevoilor legislative, dar mai ales realităţii 
complexe din mediul preuniversitar românesc. Iniţiativa se pliază pe strategia universităţii de a se implica în problemele 
reale ale comunităţii, în vederea consolidării unei culturi a integrităţii şi a eticii în şcoală.  
Consilierii de etică formaţi vor fi capabili să utilizeze cunoştinţele de specialitate pentru identificarea şi interpretarea 
unor situaţii sau probleme etice în context şcolar, să argumenteze alegerea unor strategii de proiectare a intervenţiilor 
la nivelul unităţilor de învăţământ şi să aplice în contexte specifice metode tehnice şi proceduri de monitorizare, 
diagnoză şi intervenţie.  
"Necesitatea unui asemenea program este confirmată şi de cele mai recente situaţii neplăcute din şcoli, când mai multe 
cadre didactice au dat dovadă de lipsă de etică. Din păcate, astfel de situaţii au loc în şcoli de mai mult timp şi este 
nevoie de o schimbare. Soluţia identificată de noi este tocmai acest curs postuniversitar, prin care ne dorim instruirea 
personalului din unităţile de învăţământ. Lucrăm de mai mult timp la el, astfel că în următoarele zile va putea primi şi 
ultimele aprobări necesare", a adăugat rectorul UVT, Marilen Pirtea.  
Grupul ţintă îl reprezintă persoanele cu studii superioare care doresc să se formeze în vederea îndeplinirii atribuţiilor de 
consilieri de etică din şcoli. Într-o primă etapă, cursul se adresează profesorilor şi directorilor din învăţământul 
preuniversitar, fără a exclude înscrierea persoanelor interesate care lucrează în alte domenii. În perspectivă, cursul 
postuniversitar poate fi adaptat şi pentru formarea consilierilor şi avertizorilor de integritate din alte instituţii publice.  
Programul va funcţiona cu o grupă formată din cel puţin 16 persoane, absolvenţi ai nivelului licenţă. Admiterea se face 
pe bază de cerere şi dosar de înscriere, iar durata standard a studiilor va fi de un semestru. Cursul postuniversitar a fost 
aprobat de Consiliul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie şi trimis spre aprobare Senatului UVT.  

 
1 MARTIE 

Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost ales pentru încă un mandat în funcţia de rector al UBB Cluj-

Napoca 

Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), academicianul Ioan-Aurel Pop, a fost reales pentru încă un mandat de patru 
ani în cea mai înaltă funcţie de conducere a acestei instituţii de învăţământ superior. Potrivit purtătorului de cuvânt al 
UBB, Paul Fărcaş, Ioan-Aurel Pop a fost votat de peste 71,69% dintre cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii cu drept 
de vot din universitate. Ceilalţi doi contracandidaţi ai săi, prorectorul Marcel Pop şi conferenţiarul Gheorghe Fătăcean, 
ambii provenind de la Facultatea de Studii Economice a UBB, au obţinut 20,55, respectiv 7,76 procente din voturile 
valabil exprimate.  
Procesul electoral şi numărătoarea voturilor a durat aproape 12 ore, universitatea clujeană fiind, cu cele 21 de facultăţi 
ale sale, una dintre cele mai mari instituţii de învăţământ superior din ţară. Procentul de persoane care au dreptul de a 
vota un nou rector şi care s-au prezentat la urne a fost de aproape 80%.  
Rectorul Ioan-Aurel Pop este membru al Academiei Române şi, de câteva zile, a fost ales şi preşedinte al Consiliului 
General al CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare). El este şi 
director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, fiind specializat pe istoria medievală, instituţii 
medievale şi paleografie latină. Înainte de a deveni rector al UBB în martie 2012, Ioan-Aurel Pop a fost directorul 
Centrului Cultural Român din New York (1994-1995) şi directorul Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică 
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din Veneţia (2003-2007). În 1989, Ioan-Aurel Pop a obţinut titlul de doctor în istorie cu teza "Adunările cneziale din 
Transilvania în secolele XIV - XVI", fiind cel mai tânăr membru corespondent al Academiei Române. 
 

7 MARTIE 

UMF Iaşi are o nouă conducere  

Noua echipă de prorectori a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore. T. Popa" din Iaşi a fost votată în 
unanimitate în cadrul unei şedinţe care a avut loc pe 7 martie. "Astăzi domnul rector a propus echipa, iar Senatul a 
validat în unanimitate, ceea ce reprezintă o susţinere destul de importantă din partea întregii comunităţi academice", a 
declarat Ioana Grigoraş, preşedintele Senatului UMF Iaşi.  
Astfel, Doina Azoicăi este noul prorector care se ocupă de activitatea de strategie instituţională, evaluare academică şi 
relaţii cu organizaţiile studenţeşti, sindicale, ONG-uri şi comunitatea locală. Conf. univ. dr. Mihai Danciu este noul 
prorector ce coordonează activitatea de studii universitare-ciclul de studii de învăţământ clinic şi masterat. Prof. univ. 
dr Luminiţa Smaranda Iancu este noul prorector ce coordonează activitatea de studii postuniversitare şi formare 
profesională continuă. Prof. dr. Monica Hăncianu este noul prorector ce coordonează activitatea de relaţii 
internaţionale şi parteneriate academice. Prof. univ. dr Adrian Covic este prorector şi coordonează activitatea de 
cercetare ştiinţifică. Daniela Druguş a fost reconfirmată de rector în funcţia de director general.  
Viorel Scripcariu, noul rector al UMF "Grigore. T. Popa", a afirmat că alături de nouă echipă doreşte să continue şi să 
dezvolte activităţile de cercetare, dezvoltarea comunităţii academice. 

 
 
8 MARTIE 

Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol a fost ales Rector al Universității “Vasile Alecsandri” din 

Bacău pentru mandatul 2016-2020 

Pe 8 martie au avut loc alegerile pentru funcția de Rector al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru 
mandatul 2016-2020. Prezența la vot a fost de 97,63%, rezultatele înregistrate fiind următoarele: Prof. univ.dr. ing. 
Lazăr Gabriel-Octavian - 40,68%; Prof. univ. dr. ing. Livinți Petru - 4,37%; Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol - 52,9%.  
Prin urmare, Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol a fost desemnat câștigător, din primul tur, al alegerilor pentru 
funcția de Rector al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, mandatul 2016-2020. Domnul Prof. univ. dr. ing. 
Schnakovszky Carol a fost prodecan în perioada 2004-2008 și decan al Facultății de Inginerie în perioada 2008-2016.  
Senatul Universității a validat în sedința de pe 8 martie rezultatul alegerilor și mulțumește membrilor electori din cadrul 
comunității academice pentru prezența la vot.  

 
 
10 MARTIE 

Daniel Costel Torje este noul rector al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"  

Comisar-şef de poliţie Daniel Costel Torje este noul rector al Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', iar comisar-
şef de poliţie Ştefan Eugen Prună şi comisar de poliţie Sergiu Adrian Vasile au fost împuterniciţi în funcţiile de prorector, 
informează un comunicat al MAI. Cele trei funcţii au rămas vacante ca urmare a încetării raporturilor de serviciu, cu 
drept la pensie, a fostei conduceri a Academiei de Poliţie, precizează sursa citată.  
Daniel Costel Torje ocupa fotoliul de preşedinte al Senatului Academiei, funcţie în care a fost ales cu voturile a 
aproximativ 80% dintre profesori.  
Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, a solicitat conducerii interimare a Academiei de Poliţie să ia toate măsurile 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei până la organizarea alegerilor pentru desemnarea rectorului şi 
prorectorilor, conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. ''Totodată, ministrul a dispus conducerii Academiei de 
Poliţie să gestioneze cu maximă responsabilitate întreg procesul de admitere din această vară, având în vedere că în 
acest an cifra de şcolarizare a fost majorată la maxim, iar din experienţa anilor anteriori concurenţa va fi una foarte 
mare. O altă prioritate a echipei de conducere este organizarea în bune condiţii a examenului de absolvire şi a 
procesului de repartizare în structurile MAI a tinerilor poliţişti, jandarmi şi pompieri, încadrarea promoţiei 2016 urmând 
să se facă la termen'', se mai arată în comunicatul citat. 
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16 MARTIE 

UAIC şi-a lansat o platformă pentru lucrările de doctorat  

Conducerea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a anunţat că a lansat prima platformă în mediul virtual care 
oferă acces publicului larg la informaţii privind lucrările de doctorat. Ovidiu Cârjă, director al Consiliului pentru Studiile 
Universitare de Doctorat din cadrul UAIC, a declarat că platforma conţine peste 870 de lucrări de doctorat care au fost 
susţinute începând cu anul 2012. 
"Platforma reuneşte rezumatele tezelor de doctorat, organizate pe domenii de cercetare şi cuvinte cheie. Sunt 
disponibile şi informaţii despre conducătorul de doctorat şi anul în care a fost susţinută lucrarea. Conţinutul platformei 
este în limba engleză pentru a oferi vizibilitate internaţională lucrărilor de doctorat", a declarat prof.univ.dr Ovidiu 
Cârjă. 
Conform acestuia, la fiecare început de an calendaristic va fi lansat un nou număr al jurnalului care va include 
rezumatele tezelor susţinute public în anul precedent, dar şi textele complete ale lucrărilor pentru autorii care vor dori 
acest lucru. "Platforma a fost realizată exclusiv cu resurse interne", a precizat prof. Cârjă. 

 
17 MARTIE 

Mihnea Costoiu a fost reales rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti 

Mihnea Costoiu a fost reales rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, pentru al doilea mandat consecutiv, 
informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior. În favoarea lui Costoiu au fost înregistrate 994 
de voturi (84,31%) din numărul total de 1.179 valabil exprimate.  
"S-au prezentat la vot 1.179 de alegători, din totalul de 1.399 de persoane înscrise pe listele de vot, reprezentând 
84,27%. Mihnea-Cosmin Costoiu a fost declarat câştigător din primul tur, întrunind majoritatea simplă a voturilor valabil 
exprimate", precizează comunicatul UPB. 

 
 

22 MARTIE 

Facultatea de Litere din cadrul UBB Cluj-Napoca se clasează între primele 150 de facultăţi de profil 

din lume  

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se clasează între primele 150 de 
facultăţi de limbi moderne din lume, conform Clasamentului Internaţional al Universităţilor pe Specializări realizat de 
QS. Potrivit unui comunicat remis presei, în cadrul acestei categorii au fost cotate 300 de instituţii de învăţământ 
superior, din 1.219 participante. Limbile moderne au avansat în acest clasament faţă de anul trecut, când au fost 
poziţionate în intervalul 150-200.  
"Dacă în anul 2015, Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai era clasificată de QS World University Rankings în 
primele 200 de facultăţi de limbi moderne din lume, iată că acum aceeaşi agenţie internaţională de ranking universitar 
plasează Facultatea clujeană de Litere pe o poziţie mai avantajoasă. Ne bucură această clasificare, ea este un semn că 
învăţământul clujean are o recunoaştere internaţională şi că studenţii care se înscriu la specializările facultăţii noastre 
au parte de o pregătire de excelenţă", a declarat Corin Braga, decanul Facultăţii de Litere.  
De asemenea, UBB a fost inclusă, în premieră, şi pentru domeniile Inginerie şi Tehnologie, iar disciplina Informatică se 
situează în categoria 401 - 450 (din 500 de instituţii cotate şi 1.075 participante), iar pentru pentru domeniul Ştiinte 
Naturale, disciplina Matematică se situează în categoria 201 - 250 (din 400 de instituţii cotate şi 996 participante).  
Cea de-a şasea ediţie a Clasamentului Internaţional al Universităţilor pe Specializări include un record al disciplinelor 
analizate, fiind cel mai mare clasament de până acum. Clasamentul poate fi consultat accesând link-ul: 
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016. 

 
22 MARTIE 

Prof.univ.dr. Ramona Lile a obținut un nou mandat de rector al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad 

Prof. univ. dr. Ramona Lile a câştigat, în urma scrutinului desfăşurat pentru alegerea noului rector al Universităţii 
"Aurel Vlaicu" (UAV) Arad, un al doilea mandat la conducerea universităţii de stat arădene.  
În cursa pentru ocuparea funcţiei de rector al UAV au fost patru candidaţi - prof.univ.dr. Ramona Lile, prof.univ.dr. 
Florentina Munteanu, prorector al UAV, prof.univ.dr. Virgil Duma şi decanul Facultăţii de Ştiinţe Exacte, conf.univ.dr. 
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Sorin Nădăban. Lile a câştigat alegerile din primul tur, cu 112 voturi, reprezentând 53% din totalul voturilor exprimate 
de cei 211 electori. Ceilalţi candidaţi au obţinut 45 de voturi- Sorin Nădăban; 37 voturi -Virgil Duma şi 14 voturi - 
Florentina Munteanu.  
"Principalele obiective pe care mi le-am propus în viitorul mandat sunt cele ale creşterii calităţii procesului de 
învăţământ în cadrul UAV, concomitent cu creşterea numărului de studenţi, de creştere a rezultatelor activităţii de 
cercetare. De asemenea, mi-am propus o îmbunătăţire a calităţii managementului universităţii, precum şi realizarea 
unei şi mai bune legături cu studenţii", a declarat după anunţarea rezultatelor votului prof. univ. dr .Ramona Lile. 
 

23 MARTIE 

Centrul de Reuşită Universitară sub coordonarea BECO-AUF, inaugurat la Universitatea ''Ştefan cel 

Mare'' din Suceava  

Agenţia Universitară a Francofoniei - Biroul pentru Europa centrală şi orientală de la Bucureşti (BECO-AUF) a inaugurat, 
la Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava (USV), Centrul de Reuşită Universitară (CRU), în prezenţa conducerii USV, a 
primarului Sucevei, Ion Lungu, a cadrelor didactice şi a studenţilor suceveni.  
Proiectul CRU s-a materializat în urma vizitei pe care directorul BECO al AUF, Fabien Flori, a efectuat-o recent la 
Suceava, la invitaţia deputatului PNL de Suceava, prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, dar şi a implicării rectorului USV, 
prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.  
Potrivit moderatorului evenimentului de inaugurare a CRU, directorul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine din 
cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, conf. univ. dr. Olga Gancevici, centrul se adresează studenţilor de la 
licenţă, masterat şi doctorat, precum şi cadrelor didactice de la toate facultăţile din cadrul USV. ''Centrul de Reuşită 
Universitară este o instituţie care îşi va permite şi va putea realiza o legătură între învăţământul universitar şi 
învăţământul preuniversitar, între mediul academic şi comunitatea locală'', a declarat prorectorul USV, prof. univ. dr. 
Ştefan Purici, prezent la eveniment. La rândul ei, Ana-Maria Roxana Ţurcanu, reprezentanta AUF la Bucureşti, prezentă 
la inaugurarea CRU, a spus că acest centru de la Suceava face parte dintr-o reţea de 46 astfel de instituţii deschise în 15 
ţări din Europa Centrală şi Orientală.  
Totodată, prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în realizarea CRU, subliniind 
că universitatea suceveană avea nevoie de un astfel de loc în care să fie promovată excelenţa.  
CRU din cadrul USV este dotat cu aparatură performantă, datorită AUF, dispunând de calculatoare, sistem de 
videoconferinţă şi tablă interactivă, precum şi de materiale de studiu de cea mai bună calitate. Valoarea investiţiei s-a 
ridicat la 2.500 euro.  
În calendarul de activităţi pentru anul 2016 al CRU, coordonat de Sanda Maria Ardeleanu şi lector dr. Mariana Şovea, 
sunt înscrise conferinţe susţinute de invitaţi din mediul academic internaţional (Henri Boyer - Université de Montpellier 
III, Adel Fartakh - Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca, Johannes Kabatek - Université de Zurich, Suisse), 
mese rotunde, concursuri, zile de studiu, ateliere de lucru, proiecţii de film, lansări de carte. 

 
 

28 MARTIE 

Tratat bilateral între Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" cu Institutul Confucius și prestigioasa 

Universitate Jiliang, din China 

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" a semnat recent un acord de parteneriat pentru cultură și civilizație chineză cu 
Institutul Confucius China, care este un uriaș centru cultural al lumii, în prezența d-nei director Pan Fei, director 
Confucius Institute, instituție specializată în pregătirea studenților pentru limba chineză.  
În urma protocolului semnat, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad a fost vizitată, zilele trecute, de o delegație 
a Institutului Confucius din Cluj Napoca, alături de care s-a aflat prof. univ. dr. Wu Yanhong, prodecanul Facultății de 
Științe ale Vieții, din cadrul Universității Jiliang din China, şefa comitetului Olimpic Beijing (volei), facultate cotată pentru 
anul 2016 într-o poziţie de vârf, 51 din 1000 universităţi, în topul universităţilor din China.  
Delegația chineză a avut întâlniri cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest "Vasile Goldiș", 
decanii Facultăților de Medicină, cercetători și studenți și a vizitat Institutul de Științe ale Vieții, Grădina Botanică a 
UVVG, Banca de seminţe și Laboratoarele din incinta Grădinii Botanice.  
Prestigiosul Institut Confucius îşi concentrează activitatea pe promovarea limbii chineze, prin activităţi didactice 
specifice, precum diverse activităţi culturale și cursuri de limba chineză. Programele iniţiate urmăresc organizarea de 
cursuri de limba chineză, tradiții, cultură şi civilizaţie, atât pentru studenţii Universităţii de Vest "Vasile Goldiș" și elevi, 
dar şi pentru publicul larg.  
Partenerul Universității de Vest "Vasile Goldiș", din partea învățământului preuniversitar arădean este Colegiul Național 
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"Moise Nicoară" și Inspectoratul Școlar Județean, iar elevii prestigiosului colegiu și orice licean arădean, interesat de 
studiul limbii chineze, al culturii și civilizației acestei țări, vor putea participa la cursuri.  
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest "Vasile Goldiș" a subliniat: "Universitatea noastră acordă o 
atenţie deosebită învăţării limbii chineze, Hanban, care ne va oferi un fond de inaugurare, a făcut deja donaţii de carte 
chineză şi va urma aparatură modernă, performantă, care constituie o bază logistică esenţială pentru învăţarea limbii în 
condiţii cât mai bune. Clasa Confucius din cadrul Universității de Vest "Vasile Goldiș" și Colegiul Național "Moise 
Nicoară", în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, va reprezenta o platformă pentru dezvoltarea relaţiilor 
culturale româno-chineze și promovarea predării limbii chineze, prin cursuri destinate studenților, elevilor, dar și 
publicului larg, pentru sprijinirea proiectelor de cercetare comparativă şi organizarea de manifestări ştiinţifice".  
"Solicitările pentru aceste cursuri sunt extrem de numeroase, depăşind deja nivelul cererii de limba engleză, Hanban, 
sediul central general al Institutelor Confucius din întreaga lume, oferă studenţilor UVVG burse de licență și masterat pe 
didactica limbii chineze. Pentru absolvenţii Universității de Vest "Vasile Goldiș" sunt oferite generoase burse de studiu, 
menite să conducă spre specializarea unor profesori, care să predea limba chineză în cadrul Institutelor Confucius de pe 
toate continentele. Pentru studenții facultăților din cadrul UVVG, dar și pentru elevii de liceu, bursele, dar și cursurile de 
vară în China, vor fi o normalitate de care, sperăm să se bucure cât de mulți tineri arădeni. Foarte buni cunoscători ai 
limbilor engleză, franceză şi germană, tinerii noștri își vor completa profilul cosmopolit de viitor specialist "global", prin 
învățarea acestei limbi asiatice foarte solicitată de toate marile companii, în ultimul deceniu", a declarat prof. univ. dr. 
Vanda Stan, Director LMA din cadrul UVVG. 
 

28 MARTIE 

Primul hub educaţional a fost lansat la Universitatea de Vest Timişoara  

Primul hub educaţional din România a fost deschis la Universitatea de Vest Timişoara (UVT), pe o suprafaţă de 200 mp, 
în cadrul Facultăţii de Economie şi Administraţie a Afacerilor, proiectul dorindu-se a fi o platformă activă de educaţie 
colaborativă între studenţi, facultăţi şi companiile angajatoare.  
"Acest proiect reprezintă punerea în aplicare a unor idei foarte bune ale studenţilor noştri de la UVT şi a colegilor lor de 
la Universitatea Politehnica Timişoara. Proiectul ne arată tuturor că o colaborare în mediul educaţional între 
universităţi, studenţi şi mediul de afaceri este reţeta de succes a viitorului. Peste 30 de companii mari, de renume, din 
Timişoara, s-au arătat interesate de a investi în aceste proiecte circa 85.000 de euro. Cred că acest hub care va genera 
idei, va genera proiecte, iar punerea în aplicare este un semnal pozitiv dat întregului mediu universitar", a declarat 
rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, într-o conferinţă de presă.  
Remus Rădvan, coordonatorul hub-ului, spune ideea a pornit de la studenţi, pentru a găsi un mod organizat de a se 
dezvolta într-un singur loc toate activităţile studenţeşti. Sunt proiecte educaţionale, realizate de organizaţiile 
studenţeşti din Timişoara şi de cele din România care vor veni în vizită, dar şi de companiile care au susţinut proiectul.  
"Proiectul este o triplă premieră, pentru că este primul hub educaţional din ţară, pentru că o mână de studenţi au reuşit 
să facă acest hub, pentru că am reuşit să punem la aceeaşi masă cei trei actori implicaţi, respectiv studenţi-facultate-
companii. Pe de altă parte, aici se vor întâmpla proiecte educaţionale care vor reieşi din Consiliul Educaţiei Colaborative 
pe care l-am fondat, unde vor sta la masă organizaţii studenţeşti, facultăţile şi mediul de afaceri. De marţi, începem 
treaba", spune Remus Rădvan. Rectorul Marilen Pirtea a subliniat faptul că prin acest proiect UVT demonstrează încă o 
dată că "nu creăm roboţi, doar buni profesionişti pentru locurile lor de muncă, ci creăm oameni inventivi, care să 
dezvolte societatea, prin ideile lor". Hub-ul va avea şi o platformă online, care va conţine cursuri practice şi teoretice de 
care studenţii să se folosească pentru a veni mult mai bine pregătiţi când vor bate la uşile companiilor.  

 
 
28 MARTIE 

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava a primit şapte medalii de aur şi opt diplome de excelenţă 

la PROINVENT 2016  

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava (USV) a obţinut şapte medalii de aur, opt diplome de excelenţă şi un premiu 
special la cea de a VI-a ediţiei a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PROINVENT 2016 de la Cluj-
Napoca, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al instituţiei academice.  
La această ediţie a Salonului PROINVENT 2016, ce s-a desfăşurat în perioada 22-25 martie, au fost prezenţi peste 55 de 
participanţi din ţară şi străinătate, reprezentând institute de cercetare şi universităţi. USV a participat cu zece invenţii ce 
au fost jurizate pe parcursul celor trei zile de expoziţie.  
Au primit diplome de excelenţă şi medalii de aur din partea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi organizatorilor 
PROINVENT 2016 Leon Mandici şi Constantin Ungureanu pentru ''Motor solar'', Constantin Ungureanu şi Adrian Graur 
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pentru ''Convertor electromecanic cu rotor rulant în formă de disc'', Mihai Raţă, Dan Milici, Mariana Milici, Ilie Niţan, 
Elena Daniela Olariu, Constantin Ungureanu şi Mihaela Poienar pentru ''Vibromotoare cu polimeri electrostrictivi'', 
Adrian Graur, Mariana Milici, Dan Milici, Mihai Raţă, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Ilie Romaniuc pentru ''Actuator 
electromecanic cu acţiune dublă'', Ovidiu Ţanţa, Mihaela Poienar, Adrian Romanescu, Ilie Niţan, Elena Daniela Olariu, 
Constantin Ungureanu pentru ''Instalaţie pentru defectoscopia coliviei rotorice'', Ioan Mihai şi Elena Daniela Olariu 
pentru ''Motor rotativ cu ardere internă''.  
Totodată, au primit diplome de excelenţă Călin Ciufudean, Corneliu Buzduga şi Lucian Cucoş pentru ''Sistem antitero cu 
prelucrarea imaginii'', Călin Ciufudean, Corneliu Buzduga, Bogdan Drelciuc şi Casian Ignătescu pentru ''Sistem pentru 
evitarea blocajului în trafic al autovehiculelor de intervenţie'', Daniela Irimia, Elena Daniela Olariu, Ilie Niţan şi 
Constantin Filote pentru ''Dispozitiv pentru determinarea factorului de spaţiu'', Ioan Mihai şi Elena Daniela Olariu 
pentru ''Compresor biflux axial''.  
Premiu special din partea Universităţii Politehnica Bucureşti a fost primit de Constantin Ungureanu.  
Universitatea Tehnică a Moldovei a acordat diplomă de excelenţă şi medalia de aur lui Constantin Ungureanu, Radu 
Pentiuc, Ilie Niţan, Daniela Irimia, Elena Crenguţa Bobric, pentru ''Motor electric cu rotor flexibil''.  
Totodată, Universitatea Tehnică a Moldovei a acordat diplome de excelenţă lui Constantin Ungureanu pentru ''Motor 
solar'', Ilie Niţan pentru ''Micromotor electrochimic'', Elena Daniela Olariu, Ilie Niţan şi Daniela Irimia pentru ''Dispozitiv 
pentru determinarea factorului de spaţiu''. 
 
 

1 APRILIE 

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci a fost realeasă rector al Universității de Vest “Vasile Goldiș” 

din Arad  

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci a obţinut al doilea mandat de rector al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din 
Arad cu un procent de 97,91% voturi valabil exprimate, în urma votului exprimat de cadrele didactice, membrii 
Senatului Universitar, consiliul facultăților și studenți. 
Consiliul de Administrație și Senatul Universității au validat rezultatul alegerilor, care s-au desfăşurat pe 30 martie, 
conform metodologiei Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și calendarului de organizare a alegerilor 
pentru ocuparea funcţiei de Rector al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, pentru mandatul 2016-2020, în urma 
procesului verbal întocmit şi semnat de membrii Comisiei de organizare a alegerilor. 
Conform prevederilor legale în vigoare, după confirmarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci îşi va începe noul mandat de rector ales al Universităţii de Vest “Vasile 
Goldiş” din Arad. 

 
 

4 APRILIE 

Consorţiul Universitaria a început să fie prezent în clasamentele internaţionale de specialitate  

Consorţiul Universitaria, format din cinci dintre cele mai prestigioase universităţii din România (Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea 
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara), se regăseşte în ierarhiile mondiale de specialitate. 
"Consorţiul a reprezentat încă de la înfiinţarea sa, dar cu precădere în ultimii cinci ani, o voce puternică în învăţământul 
universitar românesc, promovând de fiecare dată idei şi atitudini care să ducă la schimbarea în bine a peisajului 
academic românesc", arată preşedintele Consorţiului Universitaria, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul 
Universităţii de Vest Timişoara (UVT). 
Acesta susţine că clasamentele internaţionale din ultimii cinci ani relevă, pe lângă poziţionarea la nivel mondial, o 
ierarhie naţională a instituţiilor de învăţământ superior, prezenţa românească fiind dominată de către universităţile 
care formează Consorţiul Universitaria. 
În spatele acestor poziţionări stă o valoare academică şi profesională care poate fi mult mai bine utilizată de către 
factorii decizionali, susţine rectorul UVT. "Întrucât în această perioadă se discută intens despre reorganizarea Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), apreciem că în procesele de 
selecţie a viitorilor membri ai comisiilor de specialitate trebuie implicaţi specialişti din instituţiile de învăţământ 
superior clasate foarte bine în topurile internaţionale", afirmă rectorul Pirtea. 
Astfel, CNATDCU va beneficia în mod direct de experţi care provin din universităţi cu reputaţie academică ridicată, cu 
un prestigiu semnificativ în rândul angajatorilor, cu vizibilitate însemnată ca urmare a activităţilor de cercetare ştiinţifică 
şi având ei înşişi coeficienţi scientometrici cu valori consistente, acestea fiind şi principalele criterii utilizate în 
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metodologiile clasificărilor internaţionale. Doar în ultimii cinci ani, universităţile din cadrul Consorţiului Universitaria au 
fost prezente în prestigioase clasamente internaţionale, între care, QS World Universities Rankings, University Ranking 
by Academic Performance (în anul 2012), QS World Universities Rankings, QS World University Rankings by Subject, 
University Ranking by Academic Performance (în anul 2013 şi 2014), QS World Universities Ranking, Emerging Europe 
and Central Asia University Rankings, QS World University Rankings by Subject (Modern Languages, Mathematics, 
Chemistry, Physics and Astronomy); University Ranking by Academic Performance (în anul 2015). 
În anul 2016, singurele universităţi româneşti prezente în top 500 QS World University Rankings by Subject sunt cele 
care formează Consorţiul Universitaria, respectiv, Universitatea din Bucureşti (Modern Languages, Computer Science, 
English Literature, Mathematics, Chemistry, Physics and Astronomy), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
(Modern Languages), Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (Modern Languages, Computer Science, 
Mathematics), UVT (Modern Languages, Computer Science). 
De asemenea, Times Higher Education World University Rankings arată că primele universităţi aflate în top sunt 
membre ale Consorţiului (Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara), iar din cele şase universităţi româneşti prezente în ediţia din 
acest an a University Ranking by Academic Performance, patru sunt din Consorţiu (Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara, 
Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti). 
O situaţie similară se regăseşte în Ranking Web of Universities, unde din şapte universităţi prezente în top, patru sunt 
membre ale Consorţiului. 
Consorţiul Universitaria funcţionează din anul 1996 şi are personalitate juridică din anul 2009. 

 
 
8 APRILIE 

Centrul de Screening Mamar al Universităţii de Vest "Vasile Goldiș" din Arad va fi inclus în Planul 

integrat național comprehensiv de control al cancerului mamar 

Ministrului Sănătății, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu şi dr. Florian Nicula, medicul coordonator al Centrului de 
screening, pe regiunea Nord-Vest, au vizitat pe 8 aprilie Centrul de Screening Mamar și Institutul de Științe ale Vieții din 
cadrul Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, 
rectorul Universității de Vest "Vasile Goldiș", prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, dr. Csaba Szekely-
Orban, managerul Centrului de Screening Mamar, dr. Daniela Cârnațu, director al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, 
cadru didactic al UVVG, iar autorităţile locale au fost reprezentate de viceprimarul Levente Bognar. 
În cadrul vizitei, a fost discutată posibilitatea includerii Centrului de Screening Mamar din Arad într-un program pilot al 
Ministerului Sănătăţii pentru screeningul cancerului mamar, astfel fiind asigurate un număr de 5000 de mamografii 
gratuite pentru această zonă a ţării noastre. 
În perioada 01.01.2013-31.08.2014, Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad a fost partener principal, împreună 
cu două spitale din Ungaria, Centrul Județean de Îngriji Medicale - din localităţile Hodmezovasarhely şi Mako, precum și 
cu Spitalul Ambulatorul "Dr. Bugyi Istvan" din Szentes, pentru proiectul intitulat: "Dezvoltarea infrastructurii pentru 
screening mamografic regulat în Microregiunea Hodmezovasarhely, Szentes și Arad" (HURO/1101/189/2.4.1.), care a 
fost implementat cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Programului de Colaborare Transfrontalieră Ungaria-România 
2007-2013. 
Scopul proiectului a fost achiziția de aparatură medicală performantă, crearea infrastructurii și mediatizarea în vederea 
implementării unui program de depistare precoce a cancerului mamar în această Euroregiune, cu incidenţă și 
mortalitate similare, prin această afecțiune oncologică, reprezentând principala cauză de mortalitate prin cancer la 
populația feminină. În cadrul proiectului, partea română, a achiziţionat un mamograf digital de ultimă generație, un 
ECHOGRAF DOPPLER COLOR, SIEMENS, SCANNER (imaginea radiologică - în imaginea digitală) şi o unitate "SERVER" de 
stocare a informației, model PACS. 
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad a amenajat, din fonduri proprii, o locație pe strada Cocorilor nr. 57, 
pentru instalarea aparaturii achiziționate, înființând "CENTRUL DE SCREENING MAMAR" a cărui inaugurare a avut loc în 
luna iunie a anului trecut. 
În urma vizitei la Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, a declarat: "Am 
venit la Arad cu ocazia unei duble vizite, în Arad și Ungaria, ca și consecință a unui proiect transfrontalier, care a avut 
drept rezultat înfiinţarea Centrului de Screening Mamar. Momentul este unul fericit, având în vedere că săptămâna 
viitoare vom lansa, în prezența premierului Dacian Cioloș și a reprezentaților Direcției de sănătate a Comisiei Europene, 
Planul integrat național comprehensiv de control al cancerului, care, în mod evident, cuprinde și partea de profilaxie, de 
screening. În acest context, Centrul de Screening Mamar din Arad poate să facă parte din acest plan complex al 
profilaxiei din România, care creionează dezvoltarea progresivă a acestor centre. Este foarte important să putem utiliza 
toate facilităţile de acest gen de care dispunem, iar Centru de Screening Mamar din Arad respectă toate cerințele 
europene de acest profil". 
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20 APRILIE 

Rectorul Mihnea Costoiu afirmă că peste 90% dintre absolvenții Universității Politehnica din 

București reușesc să se angajeze 

Peste 90% dintre absolvenții Universității Politehnica din București (UPB) reușesc să se angajeze, a declarat rectorul 
acestei instituții de învățământ superior, Mihnea Costoiu, cu prilejul festivității de deschidere a "Polifest", unde 
facultățile UPB își prezintă oferta educațională. "Am reușit să avem extrem de multe colaborări foarte strânse în folosul 
studenților noștri, angajabilitatea studenților noștri a crescut exponențial, depășește 90% în ultimele statistice. 
Legăturile noastre cu studenții străini sunt din ce în ce mai consolidate", a precizat rectorul. 
Mihnea Costoiu a adăugat că anul acesta UPB a atins un record în ceea ce privește numărul de studenți - 30.000. "Anul 
acesta, universitatea a atins recordul de studenți de după 1989, am ajuns la 30.000 de studenți. Cea mai bună admitere 
de după 1989 a fost anul trecut, cu examene la câte două probe pe fiecare facultate. Chiar dacă acest lucru a produs 
rumoare în universitate și în afara acesteia, s-a dovedit a fi un succes", a spus Costoiu. 

 
 
20 APRILIE 

Grant acordat Politehnicii de USTDA pentru un studiu de fezabilitate în vederea realizării unui 

campus inteligent 

Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, și ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, au semnat un acord prin care Agenția 
Americană pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) oferă un grant instituției de învățământ superior pentru a face studii 
de fezabilitate care să evalueze viabilitatea tehnică, economică și financiară a implementării unui proiect pilot de micro-
rețea inteligentă în campus. Valoarea totală a studiului este de 506.516 dolari, din care 125.854 de dolari sunt suportați 
de firma de consultanță care efectuează cercetarea, E3 International din Maryland. 
"La nivel universitar noi vrem să avem primul campus inteligent verde din zona aceasta a Europei. (...) Anul trecut, 
Agenția pentru Comerț a SUA a creat acest proiect dedicat întregului campus care avea ca scop principal reducerea 
consumului energetic și amprenta dioxidului de carbon. (...) Ne dorim ca acest campus să devină un laborator pentru 
România, unul în care cu toții să învățăm ce înseamnă energia verde, să putem explica, să putem replica acest laborator 
mai departe către orașele din țară. Ceea ce ne gândim în acest moment este ca întreg campusul să devină un campus 
care să aibă consumuri reduse de energie, să aibă producție de energie verde, să aibă clădiri inteligente care să ajute la 
reducerea acestui consum de energie și nu în ultimul rând ne dorim toate aceste lucruri să fie făcute de către studenți 
în favoarea societății", a afirmat rectorul UPB, cu prilejul semnării acordului. 

El a explicat că fiecare clădire din campusul UPB va fi controlată automat, astfel încât în fiecare moment să se 
cunoască orice tip de consum. "Pentru realizarea studiului de fezabilitate termenul este finalul acestui an. Proiectul este 
pe un an și jumătate, dar noi sperăm ca la finalul acestui an să avem un prim draft al studiului de fezabilitate și al 
elementelor principale de proiectare. Prima etapă o vedem finalizată în jurul anului 2020", a explicat Costoiu. 
Ambasadorul Hans Klemm a spus că negocierile care au avut ca scop acordarea grantului s-au încheiat la finele anului 
trecut. "Scopul este acela de a finaliza studiul de fezabilitate care va permite UPB să aibă o rețea inteligentă, tehnologie 
pentru a acoperi întregul campus și pentru a atinge un fel de eficiență energetică și va permite universității să 
contribuie la dezvoltarea tehnologică nu numai prin dezvoltarea inginerilor pentru dezvoltarea României pe mai 
departe, dar pentru a marca excelența în inginerie pentru România și pentru Europa. Statele Unite oferă acest grant și 
participă la acest proiect deoarece Statele Unite doresc o Românie prosperă și democratică puternică. (...) Scopul 
american și motivul pentru care acordăm acest grant este că sperăm cu timpul să avem un flux de servicii și bunuri în 
sectorul energetic care vor contribui la dezvoltarea tehnologică din România", a spus diplomatul american. 
Vicepremierul Costin Borc a afirmat că ideea realizării unui oraș inteligent este interesantă și intră în preocupările sale. 
"Eu am studii energetice și am fost manager al unei companii de construcții și știu implicația IT-ului, transportului în 
generarea și distribuția de energie electrică, dar și în ceea ce privește aspectele de mediu, de eficiență energetică. Noi 
suntem la granița acestor dezvoltări. Mă bucur că UPB de azi și Bucureștiul sunt pionierii acestor cercetări", a spus Borc. 
Proiectul campusului inteligent va utiliza tehnologii precum motoarele pe gaz, iluminatul eficient energetic, sisteme de 
gestionare a distribuției și întreruperilor, măsurarea avansată, sisteme fotovoltaice pentru acoperișuri și sistem de 
stocare a energiei termale și pe baterie. 
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26 APRILIE 

Senatul Universității "Danubius" din Galați a validat noii decani 

Senatul Universității ”Danubius” din Galați a validat noii decani ai facultăților acestei instituții de învățământ superior. 
Pentru următorii patru ani de mandat, și-au asumat rolul noului profil al Decanului, așa cum este conturat de către 
Rectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy Pușcă, respectiv un bun PR, un om de marketing, mobil și flexibil 
dar care îndeplinește și rolul de manager al facultății: Lect. univ. dr. Ana Alina Ionescu Dumitrache - Decan al Facultății 
de Drept; Lect. univ. dr. Ecaterina Necșulescu - Decan al Facultății de Științe Economice și Lect. univ. dr. Daniela Popa 
Tănase - Decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale. 
Viziunea și misiunea asumate de către noii manageri sunt în deplină rezonanță cu noua strategie managerială adoptată 
la începutul celui de al doilea mandat al Rectorului acestei Universități. 
Lect. univ. dr. Ecaterina NECSULESCU: ”Misiunea asumată ca Decan al Facultății de Științe Economice o reprezintă 
responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii Universității „Danubius”: internaționalizare, antreprenoriat, 
open şi online, prin asumarea unei noi mentalități de proiect management indiferent de palierul în care activăm: 
educație, cercetare - dezvoltare - inovare şi servicii. Vizibilitatea internaționalăa Facultății reprezintă un deziderat 
esențial, a cărui realizare nu se poate concretiza decât prin munca în echipă, prin colaborarea cu întreg mediul 
academic al universității, prin responsabilitate, bazat pe principii etice, respect reciproc şi performanță.” 
Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU - DUMITRACHE: ”Urmează patru ani în care Facultății de Drept a Universității 
”Danubius” își va desăvârși rolul de lider în domeniul educației superioare juridice internaționale prin pregătirea 
generațiilor de juriști într-un mediu de învățare și de formare modern și performant, perfect adaptat și deschis 
provocărilor unor profesii juridice inedite, care aparțin viitorului. Trebuie să ne asumăm rolul acestei facultăți în 
comunitate, prin calitatea profesorilor, prin mulțumirea si performanțele studenților și prin succesul și profesionalismul 
absolvenților , trebuie să fie accelerat și vizibil deoarece, doar astfel, vom continua să ne bucurăm de credibilitatea 
publicului larg în serviciile educaționale oferite. Avem deja o echipă dedicată în care am toată încrederea! 
Lect. univ. dr. Daniela POPA TANASE: “Mi-am propus o serie de proiecte academice, de cercetare si dezvoltare 
profesională iar fundamentul pentru reușita acestora consider că este dat de profesionalismul și dedicatia colegilor mei. 
În acest sens, îmi doresc să avem împreună multe rezultate, eu asumându-mi un mandat în care voi dovedi implicare, 
transparență, suport, deschidere și colegialitate.” 

 
 

9 MAI 

Sediul a două facultăţi ale Universităţii Valahia a fost inaugurat în prezenţa a trei foşti premieri  

Sediul facultăţilor de Ştiinţe Economice şi respectiv de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare a fost inaugurat în campusul 
Universităţii Valahia, în prezenţa foştilor premieri Theodor Stolojan, Adrian Năstase şi Victor Ponta.  
''Noi credem că o universitate devine zi de zi mai bună dacă oferă servicii academice şi sociale de cea mai bună calitate, 
iar faptul că ne găsim astăzi, aici, nu face altceva decât să demonstreze acest lucru. Clădirea pe care o inaugurăm astăzi 
va găzdui două facultăţi (...). Clădirea a început să fie construită în anul 1998. Avem planuri mari şi pe viitor. Vom 
continua lucrările la cel de-al treilea corp, Corpul C, în care vom avea Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative şi 
Facultatea de Ştiinţe Umaniste'', a spus rectorul Universităţii Valahia Târgovişte, Călin Oros.  
Noile spaţii de învăţământ se întind pe o suprafaţă de peste 8.000 de metri pătraţi. În noua clădire sunt două 
amfiteatre, 18 săli de curs, şapte laboratoare, un depozit de carte şi o bibliotecă. Aici îşi vor derula activităţile 
aproximativ 1.600 de studenţi şi 100 de cadre didactice şi personal auxiliar. Lucrările de construcţie au fost demarate în 
decembrie 1998 şi au fost finanţate din fonduri guvernamentale şi din bugetul propriu. Campusul Universităţii Valahia 
este singurul din ţară construit de la zero după 1989. La inaugurarea de luni au fost prezenţi trei foşti premieri: Theodor 
Stolojan, cel care în calitate de premier semna în 1992 hotărârea de guvern de înfiinţare Universităţii Valahia, Adrian 
Năstase şi Victor Ponta. De asemenea, au participat foştii miniştrii Rovana Plumb, Sorin Câmpeanu, Eugen Teodorovici, 
Daniel Constantin, precum şi autorităţi judeţene, parlamentari, membri ai comunităţii academice, studenţi. 
 
 

10 MAI 

UBB Cluj este pe primul loc în România privind relevanţa cercetării şi vizibilitatea din mediul online  

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca ocupă primul loc în România şi poziţia 787 în lume în ceea ce 
priveşte relevanţa cercetării, calitatea conţinutului publicat şi vizibilitatea din mediul online, conform Ranking Web of 
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Universities (Webometrics), un top care analizează peste 20.000 de universităţi din toată lumea.  
Potrivit unui comunicat transmis de UBB, din România au fost analizate 108 universităţi, luându-se în considerare 
indicatori precum impactul din mediul online (numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al universităţii le 
primeşte de la terţe părţi), prezenţa online (poziţia în motoarele de căutare şi vizibilitatea globală pe internet), 
deschiderea (numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate, conform Google), excelenţa (calitatea 
articolelor ştiinţifice publicate în jurnale internaţionale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un 
anumit domeniu).  
"Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliul Superior pentru 
Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea din cadrul acestui top este realizată pe baza datelor 
web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an", se arată în 
comunicatul UBB.  
Universităţile româneşti apar în clasamentul Webometrics începând cu anul 2007, primele incluse fiind Universitatea 
Babeş-Bolyai, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi 
Academia de Studii Economice. În ediţia curentă a ierarhizării, cea din ianuarie 2016, UBB ocupă, pentru a doua ediţie 
consecutiv, primul loc la nivel naţional. 

 
 

11 MAI 

Finanţare nerambusrabilă pentru două proiecte de cercetare de peste 3,7 milioane de euro, la UMF 

Târgu Mureş  

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a câştigat finanţări nerambursabile pentru două noi 
proiecte de cercetare în cadrul axei de finanţare pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate, 
în valoare totală de peste 3,7 milioane de euro.  
"Cele 3.793.825 euro reprezintă o semnificativă sursă de finanţare pentru următorii 4 ani a activităţii de cercetare din 
noul Centru de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF) şi din Laboratorul de inginerie tisulară a Universităţii, 
asigurând astfel resursele necesare activităţii unor echipe mixte de cercetători din străinătate, care vor lucra în 
perioada 2016-2020 împreună cu cei din UMF Târgu Mureş", se arată pe site-ul universităţii.  
Astfel, s-a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectele "Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea 
valvelor cardiace" (8.475.433 lei) şi "Terapii ce vizează Proteina C Reactivă pentru prevenirea demenţei asociate cu 
atacul vascular cerebral ischemic" (8.482.969 lei). 

 
11 MAI 

Programul "Laboratorul de cariere" este lansat la UPB  

"Laboratorul de cariere" - primul program din România care foloseşte metodologii inovatoare de învăţare pentru 
creşterea angajabilităţii studenţilor - va fi lansat joi la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Potrivit site-ului UPB, 
platforma laboratoruldecariere.ro este un proiect inovator ce îşi doreşte să devină auto-sustenabil prin contribuţia cât 
mai multor părţi implicate, care cred în educaţia prin metode noi de tip e-learning.  
Platforma reprezintă un set integrat de servicii online ce furnizează studenţilor, profesorilor, angajatorilor din România 
implicaţi în educaţie informaţii, instrumente şi resurse pentru managementul procesului de învăţare. Astfel, prin 
parcurgerea modulelor disponibile pe platformă, studenţii îşi vor dezvolta un set de competenţe folositoare în carieră şi 
astfel vor fi mai angajabili, precizează sursa citată.  
De asemenea, profesorii îşi vor putea îmbunătăţi sau dezvolta metodele de lucru cu tinerii, adaptându-le stilului de 
învăţare al noilor generaţii şi vor dobândi cunoştinţe în domenii conexe pentru dezvoltare personală. Angajatorii - 
mediul public, privat şi ONG-urile - vor putea posta anunţuri de internshipuri şi de angajare pentru studenţi. În plus, vor 
putea contribui cu resurse educaţionale pe teme ce vor face studenţii mai angajabili.  
Conţinutul de pe platformă poate fi accesat gratuit, iar cei interesaţi trebuie doar să-şi facă un cont de utilizator, în 
funcţie de statutul lor: student, profesor sau angajator. 
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3 IUNIE 

Peste 35.000 de granturi de studii universitare de masterat, aprobate de Guvern  

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, 35.600 de granturi de studii universitare de masterat pentru anul universitar 
2016-2017 pentru instituţiile de învăţământ superior de stat. Hotărârea de Guvern reglementează domeniile şi 
programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi 
particular acreditate, locaţiile geografice de desfăşurare a domeniilor şi programelor de studii universitare de masterat, 
forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum şi numărul maxim de 
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017.  
Potrivit unui comunicat al Guvernului, reglementările au fost stabilite la propunerea Senatelor universităţilor şi sunt în 
concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 şi cu 
recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET 2020.  
Cifra de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016-2017 la învăţământul universitar de master este de 35.600 
granturi de studii, care vor fi repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat.  
Executivul precizează că alocarea acestor cifre respectă prevederile legale potrivit cărora pentru învăţământul 
universitar de master trebuie asigurate cel puţin jumătate din numărul de granturi de studii alocate învăţământului 
universitar de licenţă.  
Pentru următorul an universitar sunt stabilite 74 domenii de studii universitare de master cu 2.657 programe de studii 
în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi 39 domenii de studii universitare de master cu 335 programe de 
studii în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate. În plus, au fost evaluate şi acreditate 20 programe de 
studii de master noi, din care 14 în opt universităţi de stat şi şase în patru universităţi particulare acreditate.  
Domeniile şi programele de studii universitare de masterat cuprinse în acest act normativ au avut la bază: crearea 
premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licenţă şi studiile universitare de 
masterat, implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări universitare, în 
organizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri, astfel încât să crească 
contribuţia învăţământului superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societate şi dobândirea de competenţe 
necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativităţii şi inovării, asigurarea competenţei.  
În acest sens, senatele universitare elaborează planuri strategice de dezvoltare instituţională, în special centrate pe 
programe de studii şi de cercetare şi încheie contracte instituţionale cu Ministerul Educaţiei prin care îşi asumă 
responsabilitatea publică a cheltuirii eficiente a fondurilor bugetare ce le sunt alocate.  
Guvernul arată că stabilirea domeniilor, programelor şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul 
universitar 2016-2017 s-a făcut cu încadrarea în sumele aprobate prin bugetul pentru 2016.  
 
 

3 IUNIE 

Primăria Sfântu Gheorghe sprijină înfiinţarea unei Universităţi de Arte în municipiu  

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat că sprijină înfiinţarea unei Universităţi de Arte, care să 
completeze oferta educaţională şi "profilul cultural" al oraşului. Viitoarea universitate ar urma să funcţioneze într-o 
clădire monument istoric, aflată în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, ce găzduieşte în prezent spitalul de boli 
contagioase. Intenţia autorităţilor locale este de a atrage fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii, 
iar spitalul să fie mutat într-un alt imobil, unde pacienţii să beneficieze de condiţii mai bune.  
"Considerăm că profilul cultural al oraşului necesită un plus în acest sens (...) Cred că e vital pentru municipiul Sfântu 
Gheorghe, având în vedere profilul cultural pe care l-am construit în ultimii 10-15 ani. Sunt mulţi studenţi care pleacă în 
altă parte la studii, iar de acolo pleacă spre Budapesta şi mai departe, iar interesul nostru este să vină spre Sfântu 
Gheorghe, nu să plece spre Occident", a declarat Antal Arpad. El a menţionat că demersurile pentru înfiinţarea 
universităţii sunt la început şi nu poate indica un termen până la care proiectul se va materializa.  
Uto Gusztav, lector la Universitatea Creştină Partium din Oradea, unul dintre iniţiatorii acestui proiect, a declarat că 
universitatea va putea fi frecventată de studenţi de toate etniile şi va avea secţii de grafică, pictură şi sculptură, 
arhitectură şi peisagistică. 
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15 IUNIE 

Universitatea București a fost declarată cea mai bună universitate românească în “QS Top 200” 

Universitatea din București este cea mai bine clasată instituție de învățământ superior din România în "QS Top 200 
universități din Țările în Curs de Dezvoltare din Europa și Asia Centrală (EECA)". Cea de a treia ediție extinsă a 
Clasamentului "QS: Țările în Curs de Dezvoltare din Europa și Asia Centrală (EECA)" a fost lansată marți de QS 
Quacquarelli Symonds, analist global asupra învățământului superior.  
Ediția din 2016 a clasamentului EECA include 200 de universități din 21 de state, cu 50 mai multe decât precedenta. În 
clasament apar 11 universități românești, dintre care 5 sunt noi în clasament, România beneficiind de ediția extinsă din 
acest an. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată instituție de învățământ din România, crescând cu 
patru locuri și ajungând pe locul 32 în regiune. În clasamentul Top 50 regional au fost incluse și celelalte universități din 
cadrul Consorțiului "Universitaria": Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj Napoca - locul 36 (de la locul 41), 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" - locul 49 (de la locul 51) și Universitatea de Vest din Timișoara - locul 59 (de la 58). 
Metodologia utilizată de QS presupune aplicarea mai multor indicatori principali. Un indicator este reputația academică 
(cea care contează în proporție de 30%) - reputația globală este evaluată prin două cercetări internaționale principale 
(prima dintre ele este QS Global Academic Survey, care le cere cercetătorilor din lume să identifice instituțiile pe care le 
percep că realizează cele mai bune performanțe în domeniul lor).  
Un alt indice este reputația angajatorului (20%) - QS Global Employer Survey le solicită absolvenților angajați să 
numească instituțiile pe care le consideră că produc cei mai buni absolvenți din sectorul lor de activitate. Acest 
indicator urmărește să reflecte reputația intuițională pe piața de angajare a absolvenților.  
Rata facultate/student contează în proporție de 15% în evaluare. Aceasta este bazată pe numărul de studenți înscriși 
comparat cu personalul academic full-time. Alți indicatori incluși în metodologie sunt: Articole pe facultate (10%), 
impact web (10%), Personal cu studii doctorale (5%), Citări pe articol (5%), Facultate Internațională (2,5%) și studenți 
internaționali (2,5%). 

 
24 IUNIE 

A fost înfiinţată prima alianţă a universităţilor tehnice din România,  

Rectorii celor mai mari universităţi cu profil tehnic din ţară - Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea 
Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică 'Gheorghe Asachi' din Iaşi şi 
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti - au semnat pe 24 iunie protocolul de înfiinţare a Alianţei Române a 
Universităţilor Tehnice.  
Potrivit reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ superior, alianţa îşi propune să reprezinte atât o platformă de 
colaborare pentru cele cinci universităţi cu profil tehnic din România, cât şi o voce comună, puternică şi permanent 
implicată în optimizarea politicilor din educaţie şi cercetare. Misiunea principală a alianţei este aceea de a-şi aduce 
contribuţia la schimbarea socială şi la formarea forţei de muncă înalt specializate, cu viziunea mai amplă de a sprijini 
competitivitatea economiei româneşti.  
În acest sens, cei trei piloni ai activităţilor Alianţei Române a Universităţilor Tehnice sunt: creşterea calităţii 
învăţământului superior şi a relevanţei acestuia pentru piaţa muncii, consolidarea cercetării aplicate cu oferta pentru 
mediul privat şi dezvoltarea proiectelor care să sprijine domeniile prioritare din cadrul Strategiei Naţionale pentru 
Învăţământul Terţiar 2015 - 2020.  
Atât crearea de surse de finanţare destinate proiectelor educaţionale şi de cercetare, cât şi redactarea de proiecte 
destinate finanţării din Fondul Social European vor fi tematici centrale ale activităţii alianţei, care va încerca să 
definească un circuit financiar "mai clar şi mai transparent" pentru toate instituţiile cu profil tehnic din România.  
"Din punctul nostru de vedere, este un moment istoric în viaţa universităţilor noastre. Alianţa îşi doreşte în primul rând 
să fie o voce unitară a învăţământului tehnic, pe de o parte; pe de altă parte, conştienţi fiind de faptul că economia 
românească, societatea românească se pot dezvolta ca urmare a eforturilor noastre, a resurselor umane pe care 
universităţile tehnice le oferă societăţii. În contextul în care România îşi doreşte să devină o economie competitivă, nu 
putem vorbi de economie competitivă fără universităţi tehnice competitive şi fără ca vocea universităţilor tehnice să fie 
auzită şi respectată. Ne dorim fără rezervă, după 10 ani de la implementarea Procesului Bologna, o analiză foarte 
serioasă în contextul amintit, şi anume în contextul dezvoltării societăţii româneşti în perioada următoare. 
Universităţile noastre sunt universităţile care, în conformitate cu deciziile statului român, deciziile Guvernului, 
Parlamentului, ar trebui să fie beneficiarele, pentru perioada 2014-2020, a finanţării sporite din partea Guvernului (...)", 
a declarat rectorul UPB, Mihnea Costoiu, într-o conferinţă de presă.  
Rectorul Universităţii Politehnica din Timişoara, Şerban Viorel, a afirmat că alianţa nou înfiinţată va deveni un actor 
principal pe piaţa educaţională din România, având în vedere faptul că domeniul ştiinţelor inginereşti este cel care a 
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asigurat şi asigură consolidarea dezvoltării economice a României. "(...) Noi ne propunem ca în etape imediat 
următoare să cristalizăm un pachet de reglementări, un pachet de propuneri", a subliniat rectorul.  
La rândul său, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj, Vasile Ţopa, a arătat că vocea tuturor universităţilor tehnice din 
România va fi una care va rezona pe aceeaşi tonalitate şi care se va impune ţinând cont că România are nevoie astăzi 
mai mult decât oricând de ingineri bine pregătiţi în multe domenii tehnice.  
Rectorul Universităţii Tehnice din Iaşi, Dan Caşcaval, şi-a manifestat convingerea că alianţa va fi un succes, ea fiind 
fondată de către cinci universităţi puternice, care au fost universităţi mari şi de tradiţie încă înainte de 1989. "Ceea ce 
noi vom demara la nivelul schimburilor, mobilităţilor în cadrul celor cinci universităţi atât în ceea ce priveşte studenţii, 
cât şi cadrele didactice va fi un schimb de bune practici", a declarat rectorul.  
"Cred că faptul unificării vocilor universităţilor tehnice din România va contribui substanţial la mesajul foarte puternic 
pe care trebuie să îl dăm, care este asumat la nivel de societate, dar care nu are finalitate de fapt în învăţământul 
superior din România. Prin toate strategiile spunem că domeniul ingineriei este important, dar în acelaşi timp rămânem 
cu declaraţia", a afirmat, la rândul său, Radu Văcăreanu, rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. 
Preşedinţia alianţei va fi ocupată prin sistem rotativ, în fiecare an, de câte un rector al celor cinci universităţi. Primul 
care ocupă această funcţie este rectorul Universităţii Politehnica din Timişoara. 
 

 
24 IUNIE 

Rectorii cer eliminarea posibilităţii ca furnizorii de formare care nu se supun procedurii de 

asigurare a calităţii să ofere diplome  

Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) a solicitat eliminarea posibilităţii ca furnizorii de formare care nu se supun 
niciunei proceduri de asigurare a calităţii să ofere diplome de nivel universitar fără "nicio acoperire" în competenţele 
absolvenţilor, întrucât, susţin rectorii, este "de netolerat" ca o calificare de nivel universitar 6 - licenţă să poată fi 
obţinută în decurs de câteva zile/săptămâni, după plata unei sume, "de multe ori derizorii".  
"CNR consideră că este de netolerat ca o calificare de nivel universitar 6 - licenţă, cum ar fi spre exemplu cea de 
marketing manager, să poată fi obţinută în decurs de câteva zile/săptămâni, 7 zile pentru exemplul menţionat, fără 
nicio limitare în ceea ce priveşte specializarea de licenţă pe care cursantul ar trebui să o fi absolvit anterior, după plata 
unei sume, câteodată derizorii - 195 lei, către un furnizor de educaţie care nu s-a supus niciodată unei evaluări a 
calităţii/unui proces de acreditare. Calificări similare sunt obţinute prin programe de formare de licenţă, sau chiar de 
master, în învăţământul superior", susţine CNR într-un comunicat remis presei.  
Totodată, CNR consideră ca o prioritate naţională dezvoltarea sistemului de formare profesională, la toate nivelurile, 
pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii, dar numai în condiţiile stipulate prin Ordonanţa 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, care prevede că furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să 
satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.  
CNR solicită Guvernului respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ordonanţei 75/2005, cu 
completările şi modificările ulterioare, precum şi a practicilor internaţionale, să acţioneze în vederea atingerii 
obiectivelor asumate prin strategia naţională în domeniu şi să elimine posibilitatea ca furnizori de formare care nu se 
supun niciunei proceduri de asigurare a calităţii să ofere diplome de nivel universitar fără nici o acoperire în 
competenţele absolvenţilor.  
"Există o aşteptare enormă din partea întregii societăţii, pentru creşterea calităţii procesului educativ, la toate 
nivelurile, aceasta fiind o preocupare permanentă pentru universităţile membre CNR. Trebuie să admitem, chiar şi în 
contextul unui sistem de asigurare a calităţii care îşi are originea în anii '90, că nu întotdeauna rezultatele activităţii 
unora dintre universităţi sau pentru anumite programe de studii corespund aşteptărilor publice. În aceste condiţii, cine 
garantează acoperirea diplomelor eliberate de furnizori autorizaţi, care funcţionează în absenţa unor proceduri de 
evaluare externă a calităţii, în ceea ce priveşte competenţele absolvenţilor?", se arată în comunicatul CNR. 
 
 

27 IUNIE 

Andrade Bichescu este noul rector al Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa  

Andrade Bichescu este noul rector al Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa. "Mă aştept la o perioadă foarte dificilă, 
având în vedere că universitatea nu traversează un moment prea bun în ultimul timp, dimpotrivă, cred că sunt cei mai 
grei ani din întreaga existenţă. Eu sper să avem maturitatea să rămânem uniţi şi să punem toţi umărul la menţinerea 
învăţământului superior la Reşiţa. Este nevoie să ne adunăm şi să ţinem universitatea, într-o primă fază pe linia de 
plutire, iar mai apoi să avem în vedere şi o reconstrucţie a acesteia. Vom purta discuţii cu ministrul Educaţiei, pentru a 
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vedea exact care este poziţia ministerului faţă de universitatea din Reşiţa", a declarat Andrade Bichescu, noul rector al 
Universităţii "Eftimie Murgu".  
Din cele 100 de persoane cu drept de vot, 14 au lipsit, iar două voturi au fost anulate. Astfel, din cele 84 de voturi 
valabile, 45 au fost pentru Andrade Bichescu, iar restul pentru celălalt candidat, Gilbert Reiner Gillich.  
Noul rector al universităţii reşiţene are 41 de ani, este conferenţiar universitar, doctor în sociologie. Până acum a fost 
decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale. Este profesor titular pe disciplinele Bazele Jocului de Fotbal, Sociologia Sportului şi 
Managementul Educaţiei Fizice şi Sportului. Din 2004 până în 2011 a antrenat echipele de fotbal Universitatea Reşiţa, 
Silvanus şi Gloria Reşiţa.  
Noul rector al Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa urmează să fie validat de către Senat, marţi, 28 iunie. Postul de 
rector a rămas liber, după ce Venera Manciu a demisionat pe data de 1 iunie, afirmând că a primit un buget mult prea 
mic din partea Ministerului Educaţiei. Venera Manciu a fost rector al universităţii reşiţene din luna februarie a acestui 
an şi s-a aflat la primul mandat. 
 
 

28 IUNIE 

Peste 400 de studenţi ai Universităţii "Transilvania" Braşov vor face practică în instituţiile 

deconcentrate subordonate Prefecturii  

Peste 400 de studenţi ai Universităţii "Transilvania" din Braşov vor face perioada de practică în 19 instituţii 
deconcentrate din subordinea Prefecturii, în urma unui protocol încheiat între cele două instituţii. Rectorul Universităţii 
"Transilvania", Ioan Vasile Abrudan, a susţinut, într-o conferinţă de presă, că desfăşurarea practicii în instituţii 
deconcentrate dă posibilitatea studenţilor să vadă concret ce se întâmplă în aceste domenii de activitate.  
"Universitatea este deschisă în a semna şi a avea protocoale de colaborare cu cât mai multe entităţi pentru studenţii 
noştri pentru desfăşurarea activităţii de practică şi mă bucur că peste 450 de locuri sunt puse la dispoziţie de către 
instituţiile aflate în subordinea Prefecturii. Cred că este o bună oportunitate, atât pentru colegii din domeniul ştiinţelor-
umane, cât şi pentru cei din domeniul tehnic. Cred că ar trebui să facem încă un pas, acela de a avea cât mai multe 
lucrări de finalizare a studiilor, fie că este vorba despre lucrări de licenţă, de dizertaţie şi, de ce nu, de doctorat, care să 
vizeze problemele reale ale acestor instituţii", a afirmat rectorul Universităţii "Transilvania".  
Şi prefectul judeţului Braşov, Ciprian Băncilă, a subliniat la rândul său că este bine ca studenţilor să li se faciliteze 
trecerea de la teorie la practică. "În virtutea unui parteneriat solid între Instituţia Prefectului şi mediul academic, 
respectiv Universitatea "Transilvania", am încheiat protocoale cu un număr de 19 instituţii deconcentrate din 
subordinea Prefecturii, pentru ca un număr de 452 de studenţi să efectueze practica în funcţie de domeniul de 
activitate şi specificul fiecărei instituţii în parte. Este bine să le facilităm studenţilor trecerea de la teorie la practică 
pentru a avea o imagine mai clară despre ceea ce se întâmplă în aceste instituţii", a punctat prefectul.  
Potrivit rectorului Universităţii "Transilvania", instituţia de învăţământ superior are peste 200 de acorduri de colaborare 
cu firme şi societăţi comerciale din mediul privat. Practica la instituţiile deconcentrate se desfăşoară între una şi trei 
săptămâni, în funcţie de specificul activităţii şi facultăţii de unde provine studentul.  
Cei mai mulţi studenţi - 60 au optat să facă practică la Agenţia de Mediu, iar cei mai puţini - unul, la Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret. Câte 50 de studenţi îşi vor desfăşura activitatea practică la Direcţia de Statistică şi Garda de 
Mediu, iar alţi 39 - la Direcţia Fiscală. Între cinci şi 30 de studenţi se vor afla în practică la instituţii deconcentrate 
precum Direcţia Silvică, Direcţia Judeţeană de Metrologie, Garda Forestieră, Agenţia de Păţi şi Intervenţii în Agricultură, 
Inspectoratul Regional de Construcţii, Cadastru, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Camera Agricolă, Direcţia 
Sanitar-Veterinară, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 
Centrul Antidrog, Prefectură.  
Universitatea "Transilvania" are un număr de 19.200 de studenţi care învaţă în 18 facultăţi, jumătate dintre ele fiind cu 
profil tehnic iar restul, cu specific socio-uman. 

 
 

4 IULIE 

Studenţi ai USV câştigă a treia oară premiul I la Ecotrophelia şi vor reprezenta România la Paris  

Studenţi ai Universităţii ''Ştefan cel Mare'' din Suceava (USV) au câştigat pentru a treia oară premiul I la concursul 
naţional Ecotrophelia România şi vor participa în toamna acestui an la competiţia internaţională de la Paris, se arată 
într-un comunicat de presă remis de Biroul de presă al USV. Potrivit sursei citate, USV a participat, în perioada 26-28 
iunie, cu trei echipe de studenţi de la Facultatea de Inginerie Alimentară la cea de a V-a ediţie a competiţiei naţionale 
Ecotrophelia România, organizată sub egida Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentară din România şi a Asociaţiei 
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Platforma Tehnologică "Food for Life".  
Concursul s-a desfăşurat la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi a avut drept scop încurajarea creativităţii 
studenţilor în dezvoltarea unor produse alimentare eco-inovative, de calitate, destinate consumului uman şi 
prietenoase cu mediul înconjurător, fiind deschisă tuturor celor înscrişi la programele de studii de licenţă, masterat şi 
doctorat.  
Echipa coordonată de conf. univ. ec. dr. ing. Adriana Dabija, cu produsul "ForestROut - conserve de păstrăv tip pastă" a 
câştigat marele premiu, trofeul competiţiei Ecotrophelia şi dreptul de a reprezenta România la faza internaţională a 
competiţiei ce va avea loc la Paris în perioada 15-17 octombrie 2016.  
Totodată, produsul "Pumple jelly - jeleu de dovleac", al echipei coordonate de conf.univ. dr. ing. Georgiana Codină şi 
conf. univ. dr. ing. Silvia Mironeasa a obţinut un premiu special al juriului oferit de firma SC Expertarom Food 
Ingredients SRL.  
Juriul naţional a fost compus din şase membri, specialişti în domeniul industriei alimentare, de la diferite firme de profil, 
indicaţi de Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România. Studenţii suceveni au concurat cu 11 echipe de 
la facultăţi cu profil de inginerie alimentară din cadrul a cinci universităţi din ţară, respectiv Universitatea "Dunărea de 
Jos" din Galaţi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. 
 

 
11 IULIE 

UMF Târgu Mureş îşi adaptează curricula la standardele actuale ale învăţământului medical  

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a adoptat începerea procesului de reformă 
curriculară, care se va implementa progresiv până la finalul anului universitar 2018/2019, în sensul adaptării la cerinţele 
actuale ale învăţământului medical. Potrivit site-ului UMF Târgu Mureş, reforma curriculară în Universitatea de 
Medicină şi Farmacie este un obiectiv strategic asumat de către universitate în Planul strategic de dezvoltare 
instituţională 2016-2020, printre obiectivele acestuia regăsindu-se consolidarea acelor părţi ale curriculei care îi ajuta 
pe studenţi să dobândească competenţe clinice.  
Cu această ocazie, se va trece la redimensionarea curriculei actuale cu încadrarea în numărul minim de ore şi în 
prevederile ARACIS, în strânsă corelare cu programul de studiu, reevaluarea fişelor disciplinelor şi corelarea conţinutului 
curricular cu cele mai frecvente situaţii clinice pe care un tânăr absolvent trebuie să fie capabil să le managerieze, însă şi 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare, ca elemente curriculare obligatorii integrate în disciplinele clinice. UMF Târgu 
Mureş va trece astfel la un sistem de predare centrat pe student prin implementarea metodelor de predare de tip TBL, 
CBL, exploatarea eficientă a platformelor de e-learning existente, ca o completare a formelor tradiţionale de predare. 
De asemenea, se va realiza un mod unitar de evaluare a studenţilor, în cadrul aceloraşi programe de studiu, la nivel de 
universitate, dar va putea prezenta unele particularităţi organizatorice impuse de specificul fiecărei discipline. 
În strategia UMF Târgu Mureş se prevede că toate disciplinele vor avea responsabilitatea de a programa examinări 
formative în timpul semestrului, cu scopul de a furniza o bază continuă de învăţare şi pentru a oferi suport pentru 
examenul teoretic sumativ din timpul sesiunii, iar ponderea acestor evaluări pe parcursul semestrului va reprezenta cel 
puţin 30-50% din nota finală.  
Site-ul UMF Târgu Mureş mai precizează că examenul sumativ va fi standardizat (la nivelul fiecărei discipline) pentru toţi 
studenţii aceluiaşi an de studiu, indiferent de seria sau linia de predare din care fac parte, la realizarea acestuia 
participând toţi titularii de curs din disciplina respectivă. În cadrul strategiei se va pune accent şi pe formarea resursei 
umane şi eficientizarea utilizării celei existente, asigurarea cadrului necesar unei mai bune interacţiuni dintre student şi 
cadrul didactic, crearea cadrului organizatoric şi de reglementare instituţională capabil să susţină procesul de reformă 
curriculară. UMF Târgu Mureş a mai arătat că acest program de reformă curriculară beneficiază de susţinerea financiară 
oferită de proiectul i-MED (Internaţionalizarea curriculei universitare în UMF Târgu Mureş), acceptat pentru finanţare în 
competiţia CNFIS-FDI-2016. 

 
 

13 IULIE 

O nouă specializare în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale a Universității 

"Danubius" 

Începând cu anul universitar 2016 - 2017, există o nouă specializare, , în cadrul Facultății de Comunicare și Relații 
Internaționale a Universității "Danubius" din Galați. Înființarea acestei specializări răspunde nevoii pieței muncii din 
România dar și din Europa de specialiști pregătiţi să ofere servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, 
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capabile să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor 
educaţiei şi sociale.  
În decursul celor 3 ani de studii, la forma de învățământ cu frecvență, studenții la Psihologie vor parcurge cele mai 
interesante materii, precum: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și 
managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; 
Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia 
educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.  
Practica de specialitate de realizează în ultimii doi ani de studii în cadrul unor prestigioase instituții de profil, astfel: 
cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: 
clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, 
consiliere psihologică şi psihoterapie.  
Licențiații în științe sociale, specializarea Psihologie, sunt profesioniști foarte "căutați" pentru a se încadra în diverse 
agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în 
instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; 
managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, 
nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în 
sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a 
fenomenului psihosocial etc. 

 
 

19 IULIE 

Aproape 90% dintre tineri îşi aleg facultatea în funcţie de specializare  

Specializarea este cel mai important factor pentru 89,6% dintre tinerii care caută o facultate pe care să o urmeze, în 
timp ce numele instituţiei este important pentru 10,4% dintre aceştia, se arată într-un studiu transmis presei. Potrivit 
raportului lansat de D&D Research, la iniţiativa Universităţii Româno-Americane, care vizează măsurarea structurată a 
percepţiilor, nevoilor, atitudinilor şi elementelor decizionale privind educaţia universitară, 48,1% dintre respondenţi 
afirmă: "aleg universitatea care îmi place şi dau admitere numai la aceasta, îmi concentrez resursele exclusiv pe 
aceasta".  
Statistica este susţinută şi din punct de vedere comportamental. Astfel, 50,2% dintre respondenţi au declarat că şi-au 
ales o singură specializare/ facultate şi doar 35,3% s-au orientat spre mai multe. Strategia folosită de tineri în actualul 
proces de înscriere la facultate este diferită de cea din 2015, când 50,7% dintre intervievaţi au declarat: "aleg mai multe 
universităţi, una va fi prima opţiune, iar cealaltă/ celelalte vor fi variantele de rezervă".  
Când vine vorba despre criteriul principal de care ţin cont în decizia de a alege o universitate, puşi în situaţia de a alege 
între specializare sau instituţie, în proporţie de 89,6% dintre respondenţi aleg specializarea şi doar 10,4% ţin cont de 
instituţie/ universitate.  
Şi în acest an se menţine o cerere ridicată pentru facultăţile cu profil IT, ai căror absolvenţi sunt extrem de căutaţi de 
către angajatori/ la nivelul pieţei muncii, dar în comparaţie cu anii anteriori numărul studenţilor care optează pentru 
specializări care înregistraseră un regres semnificativ după criză - precum finanţe sau administrarea afacerilor - este în 
creştere de la an la an, arată sursa citată.  
"Studiul confirmă, în bună măsură, tendinţele înregistrate în ultimii ani şi la nivelul Universităţii Româno-Americane. 
Poziţia de lider este deţinută de domeniul IT, unde atât ca număr de înscrişi, cât şi ca trend (36,22% creştere în ultimul 
an), există evoluţii constant pozitive", susţine Ovidiu Folcuţ, rectorul Universităţii Româno-Americane, citat în 
comunicat.  
Cercetarea realizată de D&D Research a relevat şi că 96,3% dintre tineri au ultimul cuvânt în alegerea universităţii, 
părinţii situându-se pe loc secund, într-o proporţie de doar 3,7%, iar printre criteriile principale în alegerea universităţii 
se regăsesc dotările campusului şi bursele de studiu. Studiul a fost realizat în perioada aprilie - mai 2016 şi este 
reprezentativ la nivel naţional pentru oraşe cu peste 50.000 de locuitori. Ancheta sociologică a fost efectuată telefonic 
pe 675 de persoane, tineri între 16 şi 23 ani (50%) şi părinţi cu copii între 16 şi 23 de ani (50%).  
Universitatea Româno-Americană pune la dispoziţia viitorilor studenţi o gamă largă de specializări: Drept, Economia 
comerţului turismului şi serviciilor, Informatică economică, Computer Science for Economics (EN), Management, 
Marketing, Afaceri internaţionale, Finanţe şi bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune, International Business (EN), 
Economie şi afaceri internaţionale. 
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22 IULIE 

Universitatea Politehnica din Bucureşti lansează agenţia de plasare a forţei de muncă pentru 

studenţi - POLI JOBS  

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) lansează, începând cu anul universitar 2016 - 2017, un nou serviciu 
pentru studenţi - o agenţie de plasare a forţei de muncă, POLI JOBS, informează un comunicat remis de instituţia de 
învăţământ. POLI JOBS este singura ofertă românească de acest tip, în sensul în care tinerii care intră la universitate, în 
urma examenului de admitere, precum şi studenţii de anul doi vor fi preluaţi în baza de date a agenţiei de plasare a 
forţei de muncă, precizează sursa citată.  
"Începând cu anul trei, când intră în perioada de practică prelungită la companii, universitatea, pe baza parteneriatelor 
pe care le are cu peste 2.000 de companii, le va oferi tinerilor un loc de muncă" - a declarat rectorul UPB, Mihnea 
Costoiu, citat în comunicat.  
Costoiu precizează că plasarea se va face în funcţie de nivelul de calificare al absolvenţilor, de specializarea acestora şi 
de ofertele disponibile. "În funcţie de nivelul de calificare pe care îl are absolventul - media la finalul anilor de studiu, de 
specializare şi de ofertele de muncă pe care le au companiile, o să le oferim cel puţin un loc de muncă. Spun cel puţin 
unul pentru că, de obicei, există mai multe oferte", a arătat rectorul UPB.  
Potrivit lui Costoiu, prin intermediul agenţiei POLI JOBS vor fi angajaţi, anual, 3.000 de studenţi.  
"Suntem în acest moment capabili, pe baza parteneriatelor încheiate cu companiile şi pe baza experienţei acumulate în 
perioada de practică, să oferim această oportunitate. Toţi studenţii universităţii fac practică la finalul anului trei într-o 
companie care are încheiat un acord cu universitatea. Deja avem de nouă ani această experienţă", a adăugat Mihnea 
Costoiu.  
El a susţinut că, anual, 90% dintre absolvenţii UPB se angajează imediat după ce finalizează studiile, iar mulţi dintre 
absolvenţii de automatică şi electronică se angajează încă din timpul facultăţii. În prezent, instituţia de învăţământ 
superior are peste 10.000 de cereri de locuri de muncă de la companii, a precizat Costoiu, potrivit sursei citate.  

 
26 IULIE 

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava implementează măsuri financiare active de reducere a 

abandonului universitar  

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava (USV) va implementa măsuri financiare active de reducere a abandonului 
universitar, începând cu anul universitar 2016-2017. Una dintre aceste măsuri este acordarea unor burse egale cu 10, 
20, respectiv 30% din valoarea taxei pentru studenţii care vor promova anii II, III şi IV, se arată într-un comunicat remis 
de Biroul de presă al USV.  
Potrivit comunicatului, mii de absolvenţi de liceu se orientează, an de an, către programele de studii oferite de USV din 
dorinţa de a se specializa şi de a obţine o formare de calitate, iar cei mai mulţi candidaţi provin ''dintr-una dintre cele 
mai slab dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene'', fiind situaţii în care condiţia materială nu le permite să finalizeze 
studiile.  
Având în vedere interesul crescut al absolvenţilor de liceu pentru USV, fapt demonstrat prin înscrierea, la sesiunea de 
vară a admiterii pentru anul universitar 2016-2017, a unui număr de candidaţi cu peste 50% mai mare decât cel al 
locurilor bugetate alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi faptul că măsurile din 
''pachetul antisărăcie'' lansat de Guvern întârzie să apară, conducerea USV va propune spre aprobare Senatului 
Universităţii, pentru studenţii cu taxă, un plan special de burse din veniturile proprii, menţionează sursa citată.  
Astfel, studenţilor cu taxă care vor promova în anul II li se va acorda o bursă egală cu 10% din valoarea taxei, celor care 
vor promova în anul III li se va acorda o bursă egală cu 20% din valoarea taxei, iar celor care vor promova în anul IV, o 
bursă în valoare egală cu 30% din taxă. Măsura se va aplica tuturor programelor de studii de licenţă şi masterat 
începând cu promoţia 2016-2017.  
Totodată, în comunicat se arată că USV va continua demersurile pe lângă conducerea MENCŞ pentru suplimentarea 
locurilor bugetate la studiile de licenţă şi de masterat sau redistribuirea acestora de la universităţile care nu reuşesc să 
atragă suficienţi candidaţi pentru locurile bugetate alocate. ''Politica transformării locurilor bugetate este contrară 
principiilor educaţiei centrate pe student, stipulată prin Legea educaţiei, limitând accesul tinerilor din zonele mai sărace 
ale ţării la învăţământul superior şi contribuind astfel la creşterea abandonului universitar la nivelul studiilor de licenţă'', 
susţine conducerea USV, în comunicat. 
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28 IULIE 

Municipiul Cluj-Napoca are primul Institut de Cercetări Horticole Avansate Integrate din România 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 
3-5, a derulat în perioada 28 septembrie 2010 - 31 iulie 2016, proiectul ID 946/ SMIS 14064 “Institutul de Cercetări 
Horticole Avansate al Transilvaniei”-ICHAT, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de finanţare nr. 248/28.09.2010 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică si Inovare, în 
calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE). 
Prin acest proiect, USAMV Cluj-Napoca a construit un institut de cercetare modern, ICHAT, in suprafata desfasurata 
totala de 9.732,70 mp, avand 132 de spatii pentru cercetare (dintre care 46 de laboratoare noi de cercetare), dedicate 
principalelor domenii horticole, in care se vor desfasura activităţi diversificate de cercetare la standarde moderne, 
precum si spatii in care se vor organiza conferinţe, şi evenimente naţionale şi internaţionale pe teme de cercetare. Prin 
proiect s-a dotat institutul cu echipamente şi tehnică de cercetare de înaltă clasă, cuprinzand peste 650 de 
echipamente de cercetare, care raspund standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu, cu scopul de a creşte 
capacitatea de cercetare a Universitatii şi atragerea de tineri şi de specialişti cu înaltă calificare. Prin obiectivele pe care 
USAMV Cluj-Napoca şi le-a indeplinit, ICHAT a devenit primul institut de cercetări horticole avansate din ţară care îşi 
propune să desfăşoare cercetări avansate în toate domeniile horticol-agricole moderne ce se studiază în universităţile 
de profil. In cadrul proiectului au fost modernizate si două sere destinate activităţilor de dezvoltare experimentala in 
domeniu si s-a dotat cu aparatura de cercetare moderna Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate, cunoscut ca Banca 
de Gene, o facilitate unică în România, care va deservi majoritatea laboratoarelor horticole nou înfiinţate.  
Proiectul a fost implementat în incinta campusului universitar agronomic din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr 3-5. 
Valoarea totală a proiectului finalizat este de 62.036.918,46 lei (TVA inclus), din care 42.427.878,74 lei valoare 
nerambursabila compusa din 37.518.973,17 lei reprezentand contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi 4.908.905,57 lei reprezentand contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional. Cota de 
11.235.472,10 lei, reprezentând TVA, a fost suportată de Guvernul României, iar diferenţa din fonduri proprii. 
Directorul proiectului este prof. dr. Doru Pamfil. 
 
 

28 IULIE 

Universitatea ''Şefan cel Mare'' Suceava a devenit Punct local de contact în România pentru 

programul Erasmus pentru tinerii antreprenori  

Universitatea ''Şefan cel Mare'' Suceava (USV) a devenit Punct local de contact în România pentru programul Erasmus 
pentru tinerii antreprenori finanţat de Comisia Europeană (CE), se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al 
instituţiei academice. Potrivit sursei citate, USV participă în proiectul BYE-8 Boosting Young Entrepreneurs, ciclul 8, în 
cadrul programului COSME EYE - Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus pentru tinerii antreprenori), finanţat de CE 
prin EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises). Coordonator al proiectului este Camera de 
Comerţ din Milano, Italia (FORMAPER), consorţiul fiind format din 11 parteneri din nouă state europene, respectiv 
Belgia, Spania, Polonia, Italia, Grecia, Cipru, Marea Britanie, România şi Olanda.  
''Erasmus pentru tinerii antreprenori ajută antreprenorii europeni aspiranţi să îşi dezvolte abilităţile necesare pentru a 
demara şi/sau conduce cu succes o mică afacere în Europa. Antreprenorii noi (New Entrepreneur - NE) se întâlnesc şi 
schimbă cunoştinţe şi idei de afaceri cu un antreprenor cu experienţă (Host Entrepreneur - HE) cu care efectuează un 
stagiu şi colaborează pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni. Schimbul este finanţat parţial de Comisia Europeană'', se 
arată în comunicat. USV a devenit astfel Punct local de contact (Intermediary Organisation - IO) în Romania, iar echipa 
proiectului este formată din lector univ. dr. Ana-Maria Cozgarea (manager proiect), conf. univ. dr. Carmen Chasovschi, 
conf. univ. dr. Carmen Boghean şi prof. univ. dr. Constantin Filote. Proiectul Erasmus pentru tinerii antreprenori se va 
derula pe o perioadă de 24 de luni şi se adresează tuturor antreprenorilor din România dar şi celor din Republica 
Moldova.  
''Antreprenorul nou beneficiază de formare la locul de muncă într-o întreprindere mică sau mijlocie în unul din statele 
UE. Această experienţă va facilita demararea cu succes a afacerii proprii sau va consolida noua întreprindere. Ca 
beneficii suplimentare, menţionăm accesul la pieţe noi, cooperarea internaţională şi eventualele posibilităţi de 
colaborare cu parteneri de afaceri din străinătate'', se arată în comunicat.  
Totodată, antreprenorul gazdă beneficiază de idei inovative şi utile companiei proprii din partea unui antreprenor nou. 
''Acesta poate avea abilităţi sau cunoştinţe de specialitate într-un domeniu pe care antreprenorul gazdă nu le 
stăpâneşte suficient. Majoritatea antreprenorilor gazdă au fost atât de mulţumiţi de această experienţă, încât au decis 
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să găzduiască alţi antreprenori noi, ulterior. Este o colaborare reciproc avantajoasă care oferă perspective asupra altor 
pieţe sau parteneri de afaceri europeni, precum şi modalităţi diferite de a face afaceri'', se arată în comunicat.  
Erasmus pentru tinerii antreprenori este finanţat de CE, fiind derulat în ţările membre ale UE, cu ajutorul punctelor 
locale de contact, care au competenţe în acordarea de sprijin pentru afaceri, iar activităţile acestora sunt coordonate la 
nivel european de către Oficiul de sprijin al programului. De la demararea programului (2009) până anul trecut au fost 
înregistrate 12.353 de înscrieri (61% antreprenori noi), 9.317 de antreprenori au fost acceptaţi şi 3.257 au beneficiat de 
relaţii de schimb. România se află pe locul al treilea în ceea ce priveşte numărul de antreprenori noi, după Italia şi 
Spania. Pentru a beneficia de programul COSME EYE, un antreprenor nou trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
să fie un antreprenor potenţial, hotărât să creeze o afacere pe baza unui plan de afaceri sau un antreprenor care şi-a 
creat propria afacere în ultimii 3 ani; să fie motivat şi dispus să se angajeze într-o relaţie de afaceri cu un antreprenor 
experimentat, dintr-o ţară a UE; să fie pregătit să participe la dezvoltarea activităţii antreprenorului gazdă, suma alocată 
pentru un antreprenor tânăr este de 2.700 euro, cu posibilitatea de suplimentare; documente necesare pentru 
înscriere, plan de afaceri şi CV (Europass). Pentru a beneficia de programul COSME EYE, un antreprenor gazdă trebuie să 
conducă o afacere de succes de mai mult de 3 ani; să fie proprietarul/managerul unei întreprinderi mici sau mijlocii sau 
să facă parte din consiliul de administraţie al unei întreprinderi; să caute idei noi pentru compania proprie şi să 
urmărească extinderea activităţilor pe noi pieţe europene, fără cheltuieli suplimentare; documente necesare pentru 
înscriere, CV (Europass) al proprietarului/managerului companiei, prezentarea companiei. 
 

11 AUGUST 

Peste 50 de studenţi din afara UE vor să învăţa la UAIC Iaşi prin programul Erasmus  

Rectorul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" a declarat că 51 de studenţi din afara Uniunii Europene vor studia la 
instituţia de învăţământ ieşeană prin Programul Erasmus+ în primul semestru al anului academic 2016-2017. În primul 
semestru din anul universitar viitor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi va găzdui 51 de studenţi din ţări 
partenere programului Erasmus+ din afara Uniunii Europene. Aceştia vor beneficia de un stagiu de studiu de un 
semestru finanţat de către UAIC prin intermediul Programului Erasmus+ Ţări Partenere, studenţii selectaţi alegând să 
studieze în domeniile litere, economie şi psihologie.  
Ţările din care vin cei mai mulţi studenţi sunt Bosnia-Herţegovina, Serbia, Albania şi Maroc. "Prin acelaşi program au 
fost selectaţi 52 de profesori vizitatori pentru a susţine, fiecare, minimum opt ore de curs în faţa studenţilor 
universităţii. De asemenea, 10 studenţi ai Universităţii Cuza, majoritatea de la Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, vor fi studenţi Erasmus+ în primul semestru al anului universitar 2016-2017 într-o ţară din afara Uniunii 
Europene. Studenţii ieşeni au ales ca destinaţii de studii universităţi din Japonia, SUA, Canada, Coreea de Sud, Israel şi 
Bosnia-Herţegovina", a mai spus rectorul UAIC.  
Acesta va fi cel de-al doilea semestru în care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" va primi studenţi internaţionali prin 
intermediul programului Erasmus+ Ţări partenere. În semestrul al doilea al anului universitar recent încheiat au studiat 
la UAIC 60 de studenţi din diverse ţări din afara Uniunii Europene precum Republica Moldova -16, Ucraina -11, Georgia- 
opt, Israel şi Kazahstan câte cinci studenţi. 
 
 

19 AUGUST 

Universitatea "1 Decembrie 1918" este parteneră într-un proiect implementat cu fonduri europene 

de o universitate din Columbia  

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este parteneră, alături de alte două universităţi din Spania şi 
Portugalia, precum şi de 11 universităţi din America Latină, într-un proiect implementat de Universitatea Distrital 
"Francisco Jose de Caldas" din Bogota, Columbia, finanţat cu aproape un milion de euro de către Uniunea Europeană.  
"Sperăm că acest proiect va duce la o dezvoltare a relaţiilor Universităţii '1 Decembrie 1918' cu alte instituţii de 
învăţământ din America Latină, că vom avea la Alba Iulia studenţi din ţările respective şi că Universitatea noastră, 
alături de celelalte două din Europa, vor contribui la dezvoltarea educaţiei în celelalte ţări partenere, beneficiare ale 
acestui proiect", a declarat rectorul Daniel Breaz.  
El a menţionat că în urmă cu mai mulţi ani la universitatea din Alba Iulia, înfiinţată în urmă cu 25 de ani, au fost studenţi 
din Peru, la Istorie - Arheologie. "Eu sper ca acest proiect să deschidă iarăşi 'poarta României' pentru a aduce studenţi 
din America Latină. Cred că în ultima perioadă numărul studenţilor din America Latină aflaţi la studii în România a 
scăzut, poate chiar aproape de zero", a afirmat rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918".  
Alături de cele trei universităţi din Europa, respectiv din Alba Iulia, Madrid şi Lisabona, în proiectul "ACACIA: Centros de 
Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, 
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Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria", implementat până în octombrie 2018, mai sunt parteneri 
din Brazilia, Chile, Columbia, Nicaragua şi Peru.  
Obiectivul principal al proiectului este adaptarea sistemului de învăţământ universitar prin proiectarea şi validarea unor 
Centre de asistenţă profesională şi educaţională în America Latină, numite CADEP. Aceste centre, care vor funcţiona în 
Columbia, Nicaragua şi Peru, vor fi rezultatul cooperării intra şi inter-instituţionale în activitatea de proiectare şi 
dezvoltare a resurselor educaţionale şi tehnologice, precum şi pentru generarea de strategii de dezvoltare 
socioafective, adresate cu precădere populaţiilor cu risc de excluziune universitară, a menţionat Daniel Breaz.  
În mod specific, proiectul ACACIA contribuie la reducerea tuturor formelor de excluziune, discriminare şi marginalizare, 
oferind sprijin tuturor studenţilor care se află într-o astfel de situaţie, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, a adăugat 
rectorul Universităţii din Alba Iulia.  
Proiectul are la bază un sistem integrat de module, care permite identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor 
studenţilor, probleme pe care o instituţie de învăţământ, o facultate, un program de formare profesională nu o poate 
face într-un mod izolat. Acest sistem integrat de module va identifica studenţii cu risc de abandon, va forma şi sprijini 
personalul academic, tehnic şi administrativ din instituţie şi va contribui la dezvoltarea prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicare a unor noi strategii şi tehnici de predare-învăţare.  
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este implicată în cadrul proiectului în următoarele activităţi/module: 
activităţi pregătitoare ale proiectului, dezvoltarea autonomiei profesorilor şi a personalului implicat în formarea 
studenţilor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în dezvoltarea de aplicaţii şi dispozitive menite să 
descopere necesităţi educative specifice populaţiei aflate în risc de excluziune universitară.  
În cadrul acestei activităţi, Universitatea "1 Decembrie 1918" este implicată în evidenţierea aspectelor didactice ce vor 
fi luate în considerare în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie, în dezvoltarea de soluţii tehnice 
inovatoare, în analiza şi testarea sistemelor existente şi integrarea acestora, în definirea unei metodologii de evaluare a 
prototipurilor, în realizarea manualului de utilizare a prototipurilor, în evaluarea pilot a prototipurilor, în dezvoltarea 
unei strategii de integrare.  
Ca urmare a acestui proiect, Universitatea din Alba Iulia a obţinut finanţarea unui nou contract Erasmus de mobilităţi, 
prin care studenţii, cadrele didactice şi personalul administrativ vor putea vizita şi desfăşura activităţi didactice şi de 
cercetare la Universitatea din Bogota, Columbia, începând cu anul universitar 2016-2017. Universitatea "1 Decembrie 
1918" va primi la rândul ei studenţi, cadre didactice şi personal administrativ de la Universitatea parteneră.  
De asemenea, Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia îşi va extinde relaţiile de colaborare şi schimburi 
academice şi cu celelalte universităţi partenere din cadrul proiectului ACACIA, începând din 2017. 
 

 
22 AUGUST 

37 de studenţi ai Universităţii din Petroşani vor studia ingineria mecanică la filiala din Horezu  

"Locurile sunt bugetate toate şi au fost ocupate foarte rapid, dar nu numai atât, există cereri foarte mari şi vedem, s-ar 
putea ca din toamnă să avem aprobarea pentru două grupe. Este un prim pas pentru învăţământul superior la Vâlcea, 
vom vedea cum vor evolua lucrurile, Horezu având toate premisele pentru a dezvolta educaţie universitară. Cursurile se 
vor desfăşura miercurea, joia şi vinerea la Colegiul Naţional Constantin Brâncoveanu din Horezu, iar profesorii vor avea 
asigurată cazarea gratuit în oraş în această perioadă", a precizat Sărdărescu.  
Universitatea din Petroşani a deschis din acest an o secţie a Facultăţii de Inginerie Electromecanică în oraşul Horezu. 
"Pentru noi, a fost o idee excelentă şi este, să spunem, primul pas pentru a deschide acest oraş spre învăţământul 
superior de stat. Mai mult, vorbim de 30 de locuri bugetate, deci cei care se vor înscrie aici nu vor plăti taxe de 
şcolarizare, sperăm să existe cât mai mulţi doritori, vorbim de o facultate de stat şi un profil generos pentru industria 
din România. Înscrierile au demarat pe 18 iulie, după rezultatele de la Bacalaureat, şi se vor încheia la sfârşitul lunii. 
Anul viitor, în funcţie de succesul pe care îl va avea această facultate, ne gândim la o diversificare a profilurilor, în 
turism şi economie", a afirmat primarul din Horezu în luna iulie.  
Potrivit primarului, facultatea se adresează în principal absolvenţilor ai căror familii nu dispun de resurse financiare 
pentru a-i susţine într-o formă de educaţie într-un centru universitar consacrat. 

 
 

23 AUGUST 

Universitatea din Oradea a obţinut acreditare pentru doctorat în "Inginerie şi management"  

Universitatea din Oradea a anunţat obţinerea acreditării pentru un nou domeniu de doctorat - "Inginerie şi 
management". Potrivit unui comunicat de presă remis de instituţia de învăţământ superior, după 12 ani de la 
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acreditarea ultimului domeniu de doctorat, Universitatea Oradea primeşte, prin Ordinul de Ministru nr. 
4939/12.08.2016, acreditarea şi aprobarea de a organiza studii universitare de doctorat în domeniul "Inginerie şi 
management", specializarea funcţionând în cadrul a patru facultăţi de inginerie.  
Promotorul acestui demers a fost rectorul Universităţii din Oradea, Constantin Bungău, abilitat în "Inginerie şi 
Management" din anul 2014, acestuia alăturându-i-se alţi trei conducători de doctorat din acest domeniu, Călin-Florin 
Băban, Gabriela Tonţ şi Marius Băban, toţi titulari la instituţia academică orădeană. Domeniul de doctorat "Inginerie şi 
management" va funcţiona în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie de la Facultatea de Inginerie Managerială şi 
Tehnologică.  
"Dezvoltarea unor programe performante de studii doctorale reprezintă o prioritate pentru Universitatea din Oradea. 
Prin această acreditare se confirmă recunoaşterea la nivel naţional a cercetării de excelenţă realizată la Universitatea 
Oradea în domeniul 'Inginerie şi management', un indicator de performanţă pe care instituţia îl are ca obiectiv în planul 
strategic şi pentru alte domenii de doctorat", se precizează în comunicat.  
La Universitatea din Oradea, în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti se mai organizează doctorat în domeniile: 
Inginerie industrială, Inginerie electrică, Inginerie energetică şi Agricultură. 

 
 

31 AUGUST 

Parteneriat inedit între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” și Administrația Națională a 

Penitenciarelor 

Pe 29 august, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași și Administrația Națională a Penitenciarelor au semnat un 
protocol de colaborare pe o perioadă de 3 ani prin care cele două instituții își propun să găsească, printr-o serie de 
proiecte comune, soluții la unele dintre cele mai importante probleme sociale ale României de astăzi: criminalitatea, 
fenomenul recidivei sau reintegrarea dificilă în societate a persoanelor care au fost legal private de libertate. 
Protocolul prevede o serie de activități comune, cum ar fi realizarea unor studii și cercetări în scopul cunoașterii 
fenomenului criminalității și a eficientizării activităților de reintegrare socială a persoanelor care au fost sau sunt legal 
private de libertate. De asemenea, vor fi realizate în parteneriat activități în domeniul educației, asistenței psihologice 
sau sociale, dar și manifestări prezentând caracter științific (conferințe, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări, 
mese rotunde, ateliere de lucru etc.). Cele două instituții își propun să atragă inclusiv resurse umane și financiare 
(fonduri nerambursabile, sponsorizări) pentru a sprijini activitățile de reintegrare socială desfășurate.  
“Credem că acest protocol va reprezenta un sprijin pentru comunitatea academică a universității noastre (studenții din 
ciclurile de licență, masterat sau doctorat, cercetători, cadre didactice universitare sau personal administrativ) prin 
deschiderea unei multitudini de oportunități de cercetare într-un domeniu actual, multidisciplinar și de real interes 

pentru societatea românească. Aceste proiecte pot viza cu precădere facultățile și specializările cu profil umanist - 
Teologie, Drept, Psihologie Sociologie, Comunicare și nu numai. În același timp, partenerii noștri de la Administrația 
Națională a Penitenciarelor vor beneficia de expertiza și implicarea oamenilor universității, astfel încât ambele instituții 
să aibă de câștigat. Vrem ca pe viitor să replicăm acest tip de parteneriat, deoarece Universitatea trebuie să fie un 
partener constant de dialog al principalilor actori din societate, dat fiind faptul că avem resursa umană competentă 
pentru a ne implica, prin activitățile de cercetare pe care le desfășurăm”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, 
Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 
 

1 SEPTEMBRIE 

Acord de colaborare între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din 

Cahul 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași își consolidează relațiile de colaborare cu instituțiile de învățământ 
superior din Republica Moldova prin încheierea unui acord cu Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul. Documentul, încheiat pe 26 august 2016, prevede că scopul colaborării este cel de a promova cooperarea în 
domeniul științei și învățământului care prezintă interes pentru ambele părți. Parteneriatul dintre cele două instituții va 
consta în schimburi de studenți și cadre didactice, dezvoltarea cercetării științifice, desfășurarea unor programe și 
proiecte comune de cercetare și studii. 
Acordul mai prevede că promovarea dezvoltării contactelor științifice și de colaborare va fi realizată prin desfășurarea 
de activități de cercetare, seminarii științifice, simpozioane dar și prin editarea de publicații comune, a căror vizibilitate 
va fi asigurată și cu ajutorul website-urilor celor două universități.  
Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul este o instituție publică, fondată la 7 iunie 1999. Cu toate 
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că are o istorie scurtă, Universitatea “Bogdan Petriceicu Hașdeu” a înregistrat rezultate foarte bune atât în domeniul 
cercetării științifice, cât și în implicarea cadrelor didactice în organizarea și realizarea activităților extra-curriculare, 
programelor și proiectelor care au ca scop dezvoltarea domeniului educațional în regiunea de sud a Republicii Moldova. 
 
 

5 SEPTEMBRIE 

Nou program de Masterat pentru asistenţii medicali şi moaşe, la UMF Târgu Mureş  

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a anunţat că din a doua parte a lunii septembrie va 
organiza admitere pentru Masteratul Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), cel mai nou program de studii aprobat de 
ARACIS, pentru profesionalizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor.  
"Prin acest masterat se va asigura extinderea profesionalizării şi specializării absolvenţilor din ciclul de licenţă Asistenţă 
Medicală Generală şi Moaşe, pentru calificarea profesională de alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asistent medical 
şef, moaşă şefă. Astfel, se creează premisele absolvenţilor noştri de a-şi putea lărgi posibilităţile de angajare în unităţile 
sanitare de stat şi private. În plus, în conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezintă ciclul II al 
studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Programul propus respectă 
criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă stabiliţi în Metodologia ARACIS şi asigură aprofundarea în domeniul 
studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea unor noi capacităţi de cercetare ştiinţifică", se arată într-un comunicat al 
UMF Târgu Mureş postat pe site-ul propriu. Potrivit UMF Târgu Mureş, programul se desfăşoară pe perioada unui an şi 
acumulează 60 credite ECTS. 
 
 

5 SEPTEMBRIE 

Profesorii Universităţii "Constantin Brâncuşi" donează o parte din salariu pentru bursele de 

excelenţă ale studenţilor  

O parte dintre profesorii Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu vor dona şi în anul 2016-2017 o sumă din 
salarii pentru a le fi acordate burse de excelenţă studenţilor cu rezultate foarte bune la învăţătură, a declarat rectorul 
instituţiei, Luminiţa Popescu. Potrivit sursei citate, şapte profesori vor dona o parte din salariile primite de la 
Universitate pentru tot atâţia studenţi care vor primi burse cuprinse între 300 şi 600 de lei.  
"În anul anterior au beneficiat de aceste burse de excelenţă şapte studenţi. Pe lângă faptul că universitatea contribuie 
din venituri proprii cu un procent de 15% la fondul de burse, şi anul acesta profesori din universitate vor acorda din 
salariu burse de excelenţă unor studenţi. Bursele au avut valori cuprinse între 300 şi 600 de lei şi sunt pentru studenţii 
care au rezultate bune, deci avem criterii de performanţă şi criterii sociale", a spus Luminiţa Popescu.  
Cadrele didactice care vor acorda bursele de excelenţă sunt Adrian Gorun, Luminiţa Popescu, George Niculescu, Lucian 
Medar, Amelia Boncea, Cecilia Rabonţu şi Vasile Purec. 
 
 

5 SEPTEMBRIE 

În România, în 2015, erau aproape 15 studenţi la un cadru didactic  

În România, în 2015, erau aproape 15 studenţi la un cadru universitar, reprezentând valoarea cea mai scăzută din 
ultimul deceniu, arată un raport publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei. În 2015, în ţara noastră erau 14,8 studenţi 
per cadru didactic universitar, se precizează în raport.  
Potrivit sursei citate, în anul universitar 2014 - 2015, în instituţiile de învăţământ superior din România, erau 
înmatriculate 541,7 mii persoane, cu 6,4 puncte procentuale (37,1 mii persoane) mai puţin decât în anul universitar 
precedent. Dintre acestea, 76% erau înscrise la programe de studii universitare de licenţă, 20% în programe de studii 
universitare de masterat, 3% în programe de studii universitare de doctorat, iar aproape 1% în programe de studii 
postuniversitare (programe postdoctorale, programe de studii aprofundate şi academice postuniversitare, programe de 
studii postuniversitare de specializare).  
"Numeric, reducerea numărului de înmatriculări este din ce în ce mai vizibilă în instituţiile de învăţământ superior 
private, care au coborât în ultimii trei ani mult sub pragul de 100.000 de studenţi înmatriculaţi. Numărul de studenţi 
înmatriculaţi în învăţământul superior ciclul licenţă continuă tendinţa descendentă înregistrată în ultimii ani 
universitari. În anul universitar 2014 - 2015, învăţământul superior din România cuprindea 411.229 studenţi, în scădere 
cu peste 5 puncte procentuale (22 mii studenţi) faţă de anul anterior", arată raportul.  
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Totodată, 94,7% din totalul studenţilor din ciclul I de studii universitare de licenţă erau români, iar 5,3% - studenţi 
străini, ponderea studenţilor străini fiind în creştere faţă de anul universitar anterior, în special la nivelul învăţământului 
superior privat. În acelaşi an universitar, ciclul de studii de tip master a cuprins 107,1 mii studenţi, în scădere faţă de 
anul anterior.  
Procentul cel mai mare de doctoranzi s-a înregistrat la specializarea inginerie, prelucrare şi construcţii (27%), cu ponderi 
importante şi la nivelurile licenţă şi master. Alte specializări cu ponderi ridicate de studenţi doctoranzi sunt arte şi 
ştiinţe umaniste (15,6%), ştiinţe sociale, jurnalism şi informaţii (12,3%).  
La nivelul anului universitar 2014 - 2015, mai mult de 30% dintre persoanele cu vârsta de 19 - 23 ani erau înmatriculate 
într-o instituţie de învăţământ superior.  
"Valoarea ratei de absolvire la nivelul anului universitar 2014 - 2015 a fost de 35,5%. Cu alte cuvinte, valoarea 
indicatorului înregistrată în acest an indică faptul că, prin raportare la populaţia totală în vârstă de 21 de ani, doar puţin 
peste o treime a reuşit să obţină o calificare de nivel licenţă", mai relevă raportul. 
 
 

6 SEPTEMBRIE 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea Semmelweis din Budapesta au pus 

bazele unei cercetări ştiinţifice internaţionale în domeniul medicinei 

O delegaţie a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele 
Universităţii, a participat, în perioada 2-3 septembrie, la deschiderea oficială a noului an de învăţământ universitar din 
cadrul Universităţii Semmelweis din Budapesta şi a încheiat un protocol de colaborare ştiinţifică cu prestigioasa 
Universitate din Ungaria, care este una dintre cele mai reprezentative instituţii academice şi cercetare ştiinţifică în 
domeniul medicinei din Europa. 
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, a declarat: “La întâlnirea avută 
cu domnul profesor dr. Ágoston Szél, rectorul Universităţii Semmelweis şi cu reprezentaţi ai Departamentului de Relaţii 
Internaţionale, pe baza convenţiilor încheiate, în anii 2008 și 2014, cu Universitatea noastră, am decis să aplicăm, în 
acest nou an de învăţământ universitar, o nouă serie de colaborări internaţionale între cele două Universităţi. Avem în 
vedere crearea unui program comun de studii de tip off-campus în domeniul ştiinţelor medicale, deoarece Experienţa 
Universităţii Semmelweis și succesul programelor deja existente (Asklepios Campus Hamburg, Lugano, Bratislava - 
Health Management Academy) reprezintă un argument puternic în favoarea iniţierii unui astfel de proiect, precum şi 
extinderea acordului Erasmus+ pentru a cuprinde și domeniul medicină dentară. Vom demara doctorate în co-tutelă 
atât pe domeniul Medicină, cât şi pe cel de Medicină-Biologie, dar şi conferinţe, workshopuri şi școli de vară organizate 
de Școlile Doctorale de Medicină din cadrul celor două Universităţi partenere”.  
În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a subliniat: “Sunt vizate 
colaborări ştiinţifice în cercetarea clinică pe domeniul inter şi transdisciplinar, respectiv proiecte internaţionale, prin 
Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, din cadrul UVVG şi Universitatea Semmelweis, în domeniile ştiinţifice, precum biologia 
cancerului, genetică clinică, neurobiologie, toxicologie, nanotehnologii, inginerie tisulară, fitomedicină”.  
“În baza bunelor relaţii de colaborare existente, de mai mulţi ani, o delegaţie a Universităţii Semmelweis, va vizita 
Universitatea noastră, în perioada 22-23 septembrie, pentru a se identifica noi relaţii de cooperare ştiinţifică. Cu acest 
prilej, într-o atmosferă de înaltă ţinută academică, Senatul Universităţii de Vest Vasile Goldiş îi va acorda cea mai înaltă 
disticţie - Doctor Honoris Causa, domnului prof. univ. dr. Agoston Szel, rector al Universităţii Semmelweis din 
Budapesta”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. 

 
 

7 SEPTEMBRIE 

Master interdiciplinar în domeniul Administrarea Afacerilor și Științe ale Comunicării, la 

Universitatea “Danubius” 

Singura Facultate din Estul României care are un program de master în domeniul Administrării Afacerilor și Științelor 
Comunicării este Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a Universităţii “Danubius” din Galaţi. Acest 
program de master, Afaceri şi Economie Internaţională, se adresează candidaţilor care doresc să dobândească 
excelente abilităţi profesionale, o solidă formaţie culturală și să îşi dezvolte competenţele prin conectarea 
interdisciplinară a ştiinţelor politice, juridice, economice şi cele ale comunicării. 
Parcurgerea unor discipline precum: Relaţii publice în mediul internaţional, Comunicare în afaceri, Strategii de 
negociere în afaceri, Globalizare, Managementul afacerilor în mediul internaţional etc., fundamentează practica 
relaţiilor internaţionale ca ştiinţă socială şi artă a analizării unor tendinţe, a anticipării consecinţelor, a consilierii 
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liderilor politici şi a implementării programelor de acţiune planificate.  
Masteranzii înscrişi la programul de master Afaceri şi Economie Internaţională vor beneficia, în decursul a doi ani de 
studii, de o pregătire interdisciplinară performantă care le va oferi baza teoretică şi deprinderile practice pentru inserţia 
precisă în instituţii şi organisme în care să îşi utilizeze competenţele.  
120 de credite acumulate după finalizarea studiilor vor atesta faptul că absolvenţii masteratului Afaceri şi Economie 
Internaţională sunt specialişti pregătiţi să se integreze în viaţa politică şi diplomaţie, asigurând consultanţă sau analiză 
prin aplicarea strategiilor de comunicare internaţională, contribuind astfel la crearea unui corp profesional bine pregătit 
al funcţionarilor publici europeni.  
Absolvenții acestui program de master au șansa de a profesa în întreaga lume ca funcţionari publici, consultanţi în 
comunicare, experţi în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale, administraţiilor locale şi regionale, ONG-urilor etc. 

 
9 SEPTEMBRIE 

Universitatea Babeş-Bolyai, prima poziţie în ţară la capitolul cercetare  

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) figurează pe locul 501+ în lume în QS University Rankings 2016 şi pe primul în 
România în ceea ce priveşte domeniul cercetării, potrivit unul clasament internaţional al universităţilor.  
'Recent a fost dat publicităţii clasamentul internaţional al universităţilor QS-World University Rankings 
(TopUniversities.com.), pentru anul 2016. Criteriile de ierarhizare au fost legate de activitatea de cercetare (citări), 
reputaţia academică, internaţionalizare (studenţi şi profesori străini) şi aspecte didactice (raportul profesori - studenţi). 
Din România au intrat în clasamentul final, pe poziţia 701+, următoarele patru universităţi (în ordine alfabetică): 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi 
Universitatea de Vest din Timişoara. Consecventă profilului de universitate de cercetare avansată şi educaţie, angajat 
prin Carta Universitară, UBB ocupă prima poziţie în ţară la componenta de cercetare, clasându-se pe locul 501+ la nivel 
internaţional', se arată într-un comunicat transmis de UBB.  
Potrivit comunicatului, UBB ocupă a doua şi a patra poziţie în ţară la alţi indicatori. 'La ceilalţi indicatori ocupă poziţia 2 
(reputaţia academică în mediul angajatorilor, profesori internaţionali), respectiv poziţia 4 (raportul profesori-studenţi, 
studenţi internaţionali). Strategiile academice ale UBB vizează menţinerea şi stabilizarea poziţiei fruntaşe în cercetare şi 
îmbunătăţirea celorlalţi indicatori academici. Universitatea Babeş-Bolyai, cea mai mare universitate din România, 
rămâne fidelă şi angajamentului social, acela de a forma pe scară largă resursă umană de calitate, necesară ţării, cu 
riscul asumat ca un număr prea mare de studenţi să nu o ajute întotdeauna în clasamentele internaţionale', se mai 
arată în comunicat. 
 

14 SEPTEMBRIE 

Noi specializări şi programe de studii de licenţă în anul universitar 2016-2017  

Guvernul a introdus, în şedinţa de miercuri, noi specializări în învăţământul superior pentru anul universitar 2016-2017, 
precum chimia farmaceutică, media digitală, leadership-ul militar sau pedagogia socială.  
"Guvernul a modificat HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de 
studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, în sensul 
modificării unor specializări, conform rapoartelor ARACIS, introducerii de noi specializări evaluate de ARACIS şi 
actualizării unor structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la cererea acestora", precizează un comunicat de 
presă al Executivului. Potrivit sursei citate, actul normativ introduce următoarele noi specializări sau programe de studii 
universitare de licenţă: chimie farmaceutică, echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică 
de aviaţie, media digitală, managementul sistemelor de supraveghere aeriană, leadership militar şi pedagogie socială.  
Totodată, sunt introduse 35 de programe noi pentru studii de licenţă, distribuite în 22 de instituţii de învăţământ 
superior, iar pentru 59 există modificări ale capacităţilor de şcolarizare ale unor programe de studii, conform 
rapoartelor ARACIS.  
Trei instituţii de învăţământ superior - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Piteşti şi 
Universitatea Creştină "Partium" din Oradea îşi modifică structura, la solicitarea acestora, în baza hotărârilor Senatelor 
universitare. 
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14 SEPTEMBRIE 

64 de programe de studii de master noi, acreditate în anul universitar 2016-2017  

Guvernul a completat, în şedinţa de miercuri, HG 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de 
master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi cu domenii şi programe acreditate în perioada 
ianuarie - august 2016.  
Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES, actul normativ prevede, în cazul a 31 de universităţi, 64 de programe 
de studii universitare de master noi, modificarea denumirii a trei programe, precum şi modificarea capacităţii de 
şcolarizare pentru un domeniu. Sursa citată precizează că modificările au fost făcute la propunerea Senatelor 
universităţilor de a fi actualizare sau reorganizate programele de studii de master în concordanţă cu cerinţele 
angajatorilor şi solicitările beneficiarilor.  
"Hotărârea adoptată de Guvern respectă angajamentele asumate de România în cadrul Strategiei Europa 2020. De 
asemenea, actul normativ respectă recomandările Cadrului strategic - Educaţie şi formare profesională 2020 referitoare 
la asigurarea accesului şi participării în învăţământul superior, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării 
universitare, dobândirea de competenţe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativităţii şi 
inovării, asigurarea competitivităţii şi promovarea excelenţei, încurajarea mobilităţilor studenţeşti", se mai arată în 
comunicatul Guvernului. 

 
 

26 SEPTEMBRIE 

UBB lansează primul Institut de Studii Avansate din ţară, pentru a propulsa universitatea în Top 

500  

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj a inaugurat, pe 26 septembrie, un Institut de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie, 
primul de acest fel din ţară. Scopul acestuia este de a ajuta UBB să coaguleze activitatea de cercetare de nivel înalt 
necesară pentru a intra în topul celor mai bune 500 universităţi din lume.  
"Prin acest institut, UBB încearcă să îşi creeze mecanismele astfel încât, în 4-5 ani, să intrăm în Top 500 universităţi ale 
lumii. (...). În complexitatea sa şi cu scopul pe care îl are, acesta este primul asemenea institut al unei universităţi din 
România. Noi sperăm să mai apară astfel de institute şi la universităţile din consorţiu, care sunt foarte apropiate de UBB 
din prisma competitivităţii, pentru că, aşa cum în străinătate asistăm deja la consorţii ale Institutelor de Studii Avansate, 
sperăm că şi la nivelul ţării să avem în viitor consorţii de astfel de institute", a declarat Daniel David, prorectorul UBB 
responsabil cu Cercetarea, la evenimentul de lansare al Institutului.  
Acesta a explicat că prin acest institut, denumit STAR-UBB, se doreşte susţinerea celor mai buni cercetări din 
universitate, dar şi atragerea unor studenţi sau profesori de la alte universităţi din lume. De asemenea, institutul va 
pune laolaltă o bază materială la care vor putea avea acces cercetători, indiferent de domeniul din care provin, pentru a 
fi astfel stimulată şi activitatea de cercetare multi- şi inter-disciplinară.  
Daniel David a mai subliniat că, fără o finanţare adecvată, nicio universitate din România nu are şanse să intre în Topul 
celor mai bune 500 de universităţi ale lumii. "Aş dori să adaug că UBB şi alte universităţi mari are României nu au nicio 
şansă să ajungă în Top 500 dacă nu se schimbă două lucruri fundamentale, pe lângă efortul pe care noi îl facem prin 
acest institut: buna guvernanţă, şi anume reglementările care trebuie să vină de la nivel guvernamental, şi susţinerea 
financiară. Altfel, indiferent ce facem, ne putem da peste cap, putem crea multe institute, prin ele să facem o figură 
bună, dar universitatea per ansamblu, fără aceste susţineri de la nivel guvernamental, nu are şanse să intre în Top 500", 
a spus David.  
La rândul său, prorectorul responsabil cu finanţarea, Dan Lazăr, a criticat nivelul de susţinere financiară al universităţilor 
din România şi a subliniat că acest Institut de Studii Avansate are scopul de a suplini sprijinul care ar fi trebuit să vină de 
la Guvern şi Ministerul Educaţiei. "Principala problemă este cea a subfinanţării profunde a învăţământului de stat 
superior. Dacă e să ne raportăm strict la finanţare, în 2008 aveam o finanţare de 3.200 de lei pe student, iar acum 
nivelul finanţării este la 2.500 de lei. Dar dorim să arătăm că, în pofida acestui context nefavorabil al finanţării, 
universitatea, prin eforturile proprii, prin fondurile extrabugetare pe care le are la dispoziţie, reuşeşte să dezvolte un 
astfel de demers, de încurajare a cercetării. (...) Şi cred că este absolut necesar ca pe viitor, atât Guvernul, cât şi 
Ministerul Educaţiei să facă demersuri pentru a exista finanţare pentru astfel de instituţii de excelenţă", a spus Dan 
Lazăr.  
Acesta a precizat că intrarea UBB în topul celor mai bune 500 de universităţi din lume ar aduce instituţiei clujene de 
învăţământ superior o recunoaştere care ar putea atrage elevii de liceu către una din facultăţile de aici, dar şi 
cercetători şi colaboratori foarte buni. Lazăr a subliniat că un astfel de titlul ar aduce şi alte beneficii UBB-ului, amintind, 
ca exemplu, de faptul că şi sponsorii susţin cu mai multă uşurinţă acele universităţi care dovedesc că au rezultate. 
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Institutul va beneficia de un buget de aproximativ 460.000 de euro pentru anul 2016-2017.  
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca ocupă primul loc în România şi poziţia 787 în lume în ceea ce priveşte 
relevanţa cercetării, calitatea conţinutului publicat şi vizibilitatea din mediul online, conform Ranking Web of 
Universities (Webometrics), un top care analizează peste 20.000 de universităţi din toată lumea. 

 
2 OCTOMBRIE 

USAMV Cluj-Napoca atrage din străinătate cercetători cu competențe avansate 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca derulează începând cu data de 5 septembrie 
proiectul “Dezvoltarea și modelarea bioproceselor pentru obținerea de 1,3-Propandiol (PD) și acid citric din glicerol 
brut, cu aplicații în industria alimentară" - ProGlyCom, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, în calitate de 
Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). 
Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, iar valoarea totală a asistenţei financiare nerambursab ile 
aferentă proiectului este de 6.424.160,63 lei.  
Proiectul vizează stimularea cercetării interdisciplinare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, echipa de cercetători implicați 
beneficiind de expertiza unui cercetător din străinătate, cu competențe avansate în domeniu, doamna Ing. Dr. Monica 
Trif, împreună cu care vor derula mai multe activități de cercetare fundamentală, industrială și experimentală.  
Noutatea proiectului ProGlyCom constă în evaluarea unei noi alternative de fermentație folosind bacterii nepatogene și 
glicerol brut nesterilizat în scopul producerii unor produse precum 1,3-PD și acid citric, cu aplicații în industria 
alimentară. ProGlyCom este un proiect de cercetare și dezvoltare cu aplicații practice ale cunoașterii, care pe de o parte 
va contribui la atenuarea unei probleme industriale și de mediu iar pe de altă parte a unei probleme de alimenție și de 
sănătate umană prin aplicarea unui proces biotehnologic. 
 

3 OCTOMBRIE 

Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie a Universităţii "Valahia" din Târgovişte a primit certificat de 

calitate cu grad de încredere ridicat din partea ARACIS  

Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie a Universităţii "Valahia" din Târgovişte a primit certificat de calitate cu grad de 
încredere ridicat din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Anunţul a fost 
făcut public de rectorul Universităţii Valahia, Călin Oros, prezent la Alexandria cu ocazia deschiderii deschiderii noului 
an universitar.  
"Vă anunţ că săptămâna trecută, joi, a avut loc şedinţa consiliului ARACIS care a acordat pentru o perioadă de cinci ani 
certificatul de calitate cu grad de încredere ridicat pentru Universitatea Valahia din Târgovişte şi implicit din Alexandria. 
Este cea mai mare distincţie pe care poate să o aibă o universitate din România în ceea ce priveşte calitatea 
învăţământului superior", a spus Călin Oros.  
În noul an universitar, Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie din municipiul Alexandria, a Universităţii Valahia din Târgovişte, 
a alocat studenţilor 155 de locuri la Economia comerţului, turismului şi serviciilor, la Administraţie Publică şi în 
domeniul agricol. 
 

 
3 OCTOMBRIE 

Sistem antiplagiat, achiziţionat de Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti  

Universitatea de Petrol şi Gaze (UPG) din Ploieşti deţine un sistem antiplagiat folosit pentru tezele de doctorat, acesta 
fiind menit să detecteze similitudinile existente cu alte lucrări, a declarat, într-o conferinţă de presă, profesorul Nicolae 
Paraschiv, director al şcolii doctorale din cadrul UPG. Potrivit acestuia, sistemul achiziţionat de UPG funcţionează pe 
baza a doi indicatori, fiind vorba despre secvenţe de cinci cuvinte şi secvenţe de peste 25 de cuvinte.  
"Conducătorul de doctorat are o mare responsabilitate, şi comisia de doctorat. Nu trebuie să se ajungă la autorităţi ca 
să vadă. Noi de anul acesta am introdus, de fapt, din toamnă universitatea a făcut un efort şi a achiziţionat un sistem 
(...) care detectează similitudinile. Nu răspunde sută la sută, pentru că în ultimă instanţă plagiatul înseamnă furt de idei. 
(...) El detectează coincidenţe de text. Dar şi aşa, a fost foarte bine că l-am introdus, este recomandat de minister şi să 
ştiţi că am întors un număr de teze", a spus Paraschiv.  
Directorul şcolii doctorale a precizat că sistemul a fost deja testat, opt teze fiind verificate, iar unele întoarse pentru a fi 
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refăcute. "A început să fie folosit din vară şi deocamdată este utilizat pentru teze de doctorat. Plata se face la nivel de 
caracter. Tezele se scanează pe un server care nu ne aparţine, este deţinut de firma de la care am luat, am achiziţionat 
6 milioane de caractere. (...) Mie-mi convine că este aşa, pentru că există un caracter preventiv. Vine conducătorul, 
trimite teza, înainte de a face evaluarea, de a face referatul, se obţine un raport, şi raportul este înaintat. Şcoala 
doctorală a fixat nişte criterii, nişte praguri şi teza se corectează. (...) Dacă îi găseşte la 5% plagiat pe secvenţe de peste 
25 de cuvinte, deja i-o returnăm, pentru că este un volum foarte mare", a explicat profesorul.  
În context, el a arătat că există o "foame de titluri" în administraţie şi politică, dar şi o superficialitate în modul în care 
se acordă titlurile. "În primul rând sunt de vină cei care vor să fie doctori cu orice preţ. Eu cred că titlul de doctor este 
un titlu ştiinţific şi este absolut necesar în învăţământul superior şi în cercetare. Pentru celelalte domenii este un hobby. 
Trebuie să recunoaştem şi acest aspect, că omul este pasionat de ştiinţă, chiar dacă nu lucrează în domeniul de 
cercetare, în proiectare sau în învăţământul superior. Dar există această tentaţie, această foame de titluri în 
administraţie, în politică, peste tot deja s-a ajuns la un nivel în care nu mai este suficient un titlu de doctor, îl vor şi pe al 
doilea, aşa cum sunt colecţionari de diplome şi-i vezi cu câte trei, patru masterate în domenii total divergente, aşa-i vezi 
că au pretenţii să aibă câte două, trei, patru doctorate. Nu este corect. Pentru că această superficialitate şi această 
uşurinţă cu care s-au acordat titlurile au condus la această imagine deteriorată şi eu unul nu mă simt bine şi nici colegii, 
să ştiţi, nu se simţim bine pentru că se munceşte cu un doctorand, trebuie să fii foarte atent", a spus şeful şcolii 
doctorale din UPG Ploieşti, răspunzând unei întrebări. 
 

 
3 OCTOMBRIE 

Prima bibliotecă din România dedicată investitorilor, deschisă la Facultatea de Business a UBB  

Prima bibliotecă din România dedicată investitorilor a fost deschisă luni la Facultatea de Business, din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Biblioteca oferă în acest moment câteva sute de cărţi şi este deschisă 
tuturor studenţilor şi cercetătorilor, ori altor persoane care posedă un permis eliberat de Biblioteca Centrală 
Universitară.  
"Acest proiect se încadrează în ceea ce Facultatea de Business îşi doreşte, de a oferi studenţilor pachetul de cunoştinţe 
de business care să fie apoi uşor de implementat în practică. Facultatea de Business s-a remarcat printr-o deschidere 
faţă de mediul de afaceri, prin numeroasele parteneriate încheiate cu companii de prestigiu din România şi printr-o 
calitate a educaţiei oferite studenţilor, ceea ce s-a văzut şi anul acesta printr-o creştere semnificativă a numărului de 
studenţi înscrişi. Transferul de cunoştinţe teoretice ale studenţilor în practică îl facem încă din cadrul studiilor acestora, 
iar biblioteca nou înfiinţată facilitează acest transfer deschizând noi orizonturi investiţionale ale viitorilor absolvenţi", a 
declarat Ioan Alin Nistor, decanul Facultăţii de Business.  
Biblioteca Investitorului va face parte dintr-un ecosistem de educaţie financiară, având numele de STUDENT INVEST 
CLUB. Practic, iniţiatorii proiectului doresc să deschidă, până la finalul acestui an universitar, şi primul Club al 
Investitorilor din România dedicat studenţilor. Va fi un proiect ce va funcţiona după modelul cluburilor de investitori 
dedicat studenţilor din Europa de Vest. Acest proiect va fi reglementat printr-un ghid creat în parteneriat cu mediul 
universitar şi companiile de investiţii din România.  
"Ideea este că noi nu am gândit doar o bibliotecă pentru studenţi, am gândit un proiect care să fie ca un ecosistem, prin 
care studenţii au în primul rând acces la materialele de studiu, după care o să facem mai multe seminarii şi cursuri cu ei, 
urmând ca în final să le deschidem un fond de investiţii. De fapt, vom deschide primul Club de Investitori din România 
dedicat studenţilor, în care comunitatea investitorilor din Cluj o să aloce 10.000 de lei", a spus Tudor Fărăgău, 
managerul proiectului. Investiţia totală pentru deschiderea bibliotecii se ridică la peste 24.000 de lei, bani care au fost 
alocaţi de principalii parteneri ai proiectului. La deschiderea bibliotecii au mai participat, pe lângă cadre didactice şi 
studenţi din facultatea de Business, şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Cluj. 
 

3 OCTOMBRIE 

Universitatea Politehnica a inaugurat mai multe centre de cercetare  

Patru centre de cercetare au fost inaugurate luni de către reprezentanţii Universităţii Politehnica din Bucureşti, cu 
prilejul deschiderii oficiale a anului de învăţământ 2016-2017.  
Unul dintre acestea este dedicat realizării roboţilor de către studenţi, dar şi elevi. "Centrul nu este doar pentru studenţi, 
ci şi pentru elevi. Este vorba despre un centru în care studenţii şi elevii să lucreze propriu-zis, să realizeze proprii roboţi. 
Am deschis acest centru astfel încât să nu fie doar un grup restrâns de elevi şi studenţi care fac acest lucru, ci să fie un 
hub pe care îl deschidem tuturor elevilor şi studenţilor astfel încât să vină să lucreze", a declarat rectorul UPB Mihnea 
Costoiu.  
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El a precizat că tinerii au la dispoziţie toate instrumentele necesare. "Este vorba despre un parteneriat public-privat. 
Sunt foarte multe donaţii, sunt multe participări ale unor persoane fizice şi juridice, unor companii, unor lanţuri de 
supermarketuri care ne-au pus la dispoziţie unelte, tot felul de echipamente astfel încât tinerii să lucreze acolo şi să îşi 
dezvolte roboţi. Începând de astăzi vor veni elevii pasionaţi de robotică. Noi vom cultiva ideea unui centru de ştiinţă în 
fiecare liceu în care noi avem parteneriate. Sunt peste 150 de licee", a explicat Costoiu. Potrivit acestuia, elevii şi 
studenţii vor fi coordonaţi de către profesori din cadrul UPB, dar şi de profesori din licee.  
UPB a mai inaugurat Centrul PRECIS - centru dedicat exclusiv cercetării în domeniul computerelor, tehnologiei 
informaţiei, automatizărilor, care se întinde pe 2.300 de metri pătraţi şi are 28 de noi laboratoare. "Un alt centru 
reuneşte două proiecte mari: primul proiect vizează 41 de laboratoare în domenii diferite - micro şi nano materiale, 
energie, energie verde în mod special, electronică, aplicaţii în electronică, inclusiv aplicaţii în zona de apărare, parte de 
mecanică cu foarte multe aplicaţii în zona de motoare în colaborare cu foarte multe dintre companiile prezente pe piaţa 
românească", a susţinut rectorul.  
Alt centru inaugurat cu prilejul deschiderii noului an universitar are ca domeniu de activitate controlul produselor 
alimentare. "Este cel mai modern centru şi care odată acreditat, ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, va 
asigura României posiblitatea ca toate testele cu privire al alimente, la ceea ce conţin alimentele şi aşa mai departe să 
fie efectuate în România. Centrul este gata şi în acest moment urmează acreditările. El va funcţiona în cadrul clădirii 
CAMPUS. Sunt două proiecte mari concentrate în aceeaşi clădire", a explicat Costoiu.  
El a afirmat că UPB va depune un nou proiect pentru testarea mai multor tipuri de substanţe, precum biocidele. "Avem 
spaţii dedicate, dar nu doar pentru biocide. Sunt o serie întreagă de lucruri care nu pot fi testate în România", a 
menţionat rectorul universităţii. 
 

3 OCTOMBRIE 

Locurile bugetate nu sunt distribuite universităţilor unde vor studenţii să înveţe, susţine rectorul 

USV  

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' Suceava (USV) începe noul an academic cu un ''număr record de locuri bugetate'' - 
1.862, dar încă insuficient, a declarat rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. El a precizat că a solicitat 
Ministerului Educaţiei întocmirea unei noi metodologii de alocare a acestor locuri.  
''În aceste condiţii solicit din nou conducerii Ministerului Educaţiei întocmirea unei metodologii de alocare a locurilor 
bugetate şi renunţarea la distribuirea discreţionară a acestora universităţilor de stat din România. O astfel de 
metodologie ar evita alocarea locurilor bugetate universităţilor din România care, poate tocmai datorită neatractivităţii 
lor, nu reuşesc să le ocupe'', a spus Popa, subliniind că, anual, mii de locuri bugetate ''se pierd sau sunt transformate'', 
în timp ce în multe universităţi cu performanţe, aşa cum este şi USV, nu toţi studenţii au acces la învăţământul gratuit.  
''Sintagma 'învăţământ centrat pe student' rămâne o ipocrizie atâta timp cât locurile bugetate nu sunt distribuite 
universităţilor unde vor studenţii să studieze. Eu invit şi pe studenţii noştri, organizaţiile studenţeşti, să lupte pentru 
acest demers'', a spus Popa. Rectorul USV a arătat că în noul an universitar încep cursurile peste 170 de noi studenţi 
străini, cei mai mulţi provenind din Republica Moldova şi Ucraina, cu peste 30% mai mulţi decât în anul universitar 
precedent.  
Totodată, el spus că, pe lângă cele două masterate internaţionale, care încep al doilea an de studiu, din acest an sunt 
organizate două noi masterate, în colaborare cu Universitatea bucovineană din Cernăuţi, respectiv ''Ştiinţa şi Ingineria 
Calculatoarelor'' şi ''Drept European''. ''Când vorbim de internaţionalizare, cei mai mulţi dintre universitari privesc către 
Vest, trebuie însă să fim realişti şi să remarcăm că, în întreaga istorie a existenţei universităţilor, când vorbim despre 
migraţia studenţilor, vorbim preponderent de studenţi care vin din ţările mai sărace spre universităţile din ţările mai 
bogate şi mai dezvoltate. În vederea atragerii de noi studenţi străini, cred cu tărie că universităţile din România ar trebui 
să privească mai degrabă spre Est decât spre Vest. Tineri doritori care vor să facă studii de calitate, care să le confere o 
diplomă valabilă oriunde în Europa, găsim mai degrabă în Republica Moldova şi Ucraina, ţări cu o numeroasă populaţie 
românească, dar nu trebuie să ne oprim aici'', a arătat Popa, adăugând că şi ţări din spaţiul ex-sovietic, din Orientul 
Mijlociu sau din Orientul Îndepărtat pot fi ''surse de viitori studenţi, care nu pot fi ignorate''. 

 
3 OCTOMBRIE 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a lansat un instrument informatic propriu 

Pe 3 octombrie, la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc lansarea instrumentului informatic realizat în 
cadrul proiectului Dezvoltare profesională și angajabilitate - convergența universității cu piața muncii (DeProfAn), 
proiect CNFIS-FDI-2016-0101, obținut prin competiție națională. Evenimentul a debutat cu o prezentare generală a 
scopului și obiectivelor proiectului de către managerul de proiect, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, fiind 
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nominalizată totodată și întreaga echipă de implementare a proiectului.  
Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea unui instrument informatic la nivelul universității, în scopul 
îmbunătățirii activității de consiliere și orientare în carieră, care vizează monitorizarea gradului de satisfacție a 
absolvenților și angajatorilor față de calitatea serviciilor oferite de universitate, a inserției absolvenților pe piața muncii 
și a inițiativelor antreprenoriale. 
La eveniment au participat peste 40 de reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, studenți, absolvenți, angajatori, 
precum și cadre didactice interesate de problematica proiectului.  
Cei doi experți IT din cadrul proiectului, lect.univ.dr. Cosmin Tomozei și lect.univ.dr. Iulian Furdu au realizat în timp real 
accesarea instrumentului informatic realizat, oferind posibilitatea vizualizării fiecărui tip de chestionar corespunzător 
categoriei de beneficiar al proiectului.  
După prezentare, reprezentanții angajatorilor și studenții s-au implicat într-un real dialog pe marginea utilității 
instrumentului informatic prezentat, modului în care ei vor putea avea acces la acesta, rezultatele acestuia și utilitatea 
lor.  
Proiectul constituie o reală oportunitate de valorificare a unor rapoarte statistice, utile atât la nivelul universității, cât și 
al comunității. S-a reiterat necesitatea menținerii unei legături cât mai strânse între universitate și angajatori pentru o 
corelare reală și eficientă dintre cerințele de pe piața muncii cu competențele studenților formate pe parcursul anilor 
de studiu.  
În partea de final a fost lansată invitația de accesare a platformei http://portal_dcp.ub.ro, pe măsură ce studenții, 
absolvenții, angajatorii vor primi invitațiile de participare la studii, precum și parola și username pentru fiecare în parte. 

 
4 OCTOMBRIE 

La USAMV Bucureşti a fost inaugurată noua clădire a Facultăţii de Biotehnologii  

Noul sediu al Facultăţii de Biotehnologii a fost inaugurat la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară, în prezenţa ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru, a ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, a însărcinatului 
cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson, ambasadorului Franţei Francois Saint-Paul, precum şi a altor 
membri ai corpului diplomatic. Sediul are o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi şi dispune de 16 laboratoare de biologie 
moleculară, ezimologie, inginerie genetică, biochimie, laboratoare înalt specializate.  
"Profitând de faptul că ne găsim în Săptămâna europeană a biotehnologiilor, profitând de oportunitatea deschiderii 
noului an universitar, am inaugurat acest nou sediu al Facultăţii de Biotehnologii, facultate care există de 20 de ani, din 
1996. În total, în România avem 557 de facultăţi, dar una singură este Facultate de Biotehnologii. L-am inaugurat pentru 
că vechiul sediu al clădirii beneficia de o suprafaţă de cinci ori mai mică. Acest nou sediu reprezintă o investiţie de 30 de 
milioane de lei, finanţată integral din fonduri de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale universităţii. Această 
clădire are o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi, unde se regăsesc 16 laboratoare de biologie moleculară, ezimologie, 
inginerie genetică, biochimie, laboratoare înalt specializate, o aulă, amfiteatre şi săli de seminar pentru studenţi", a 
declarat rectorul USAMV, Sorin Cîmpeanu.  
Potrivit acestuia, în noul sediul îşi vor desfăşura activitatea aproape 1.000 de studenţi, masteranzi, cadre didactice şi 
cercetători. "Este o dotare de vârf, o dotare care a fost asigurată, de asemenea, prin cele peste 160 de proiecte 
derulate de cadrele didactice şi cercetătorii din Facultatea de Biotehnologie. Acesta este un exemplu fericit în care, 
alături de o infrastructură de top, avem şi resursă umană înalt calificată", a subliniat Cîmpeanu.  
Prezent la inaugurare, ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a subliniat că ceea ce se face la Facultatea de Biotehnologii 
"nu este numai relevant şi important pentru noi toţi, pentru societate, ci este şi un model pentru cercetarea ştiinţifică a 
viitorului". "Toată lumea aşteaptă de la dumneavoastră soluţii pentru marile provocări, pentru temele viitorului: 
eradicarea foametei în lume, care este o temă extraordinar de dificilă şi de grea, pe care specia noastră ar trebui totuşi 
să o rezolve într-un timp istoric rezonabil. Cred de aceea că aveţi în momentul de faţă aici un loc excepţional pentru 
studiu, pentru cercetare, pentru formarea dumneavoastră ca viitori specialişti şi întreaga societate aşteaptă de la 
dumneavoastră mari rezultate", a spus ministrul Educaţiei.  
Potrivit ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, fără biotehnologii, în lume, în prezent, nu se mai poate dezvolta 
producţia agroalimentară. "În condiţiile în care până în 2050 trebuie cel puţin să se dubleze sau se prevede că se va 
dubla cererea de alimente, cred că soluţia nu mai poate veni decât de la cercetare şi de la partea de biotehnologii. În 
condiţiile în care ştim cu toţii că bolile şi dăunătorii devin tot mai rezistenţi la produsele chimice clasice, cred că 
biotehnologiile reprezintă o soluţie şi ştiu foarte bine că în lume cam 30% din profitul din agricultură se obţine din 
cultivarea de plante rezultate în urma biotehnologiilor. Îmi doresc ca această facultate să devină emblema agriculturii 
româneşti, să ofere soluţii pentru agricultorii noştri. Cred şi sunt convins că de aici vor fi absolvenţi care să contribuie 
esenţial la creşterea bunăstării fermierului român, dar în primul rând la sănătatea consumatorului", a afirmat 
demnitarul.  
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Ambasadorul Franţei la Bucureşti, Francois Saint-Paul, a vorbit despre buna cooperare între România şi Franţa în 
domeniul educaţiei. "Sunt fericit să fiu aici astăzi, pentru că această zi este foarte importantă pentru USAMV. Noi, 
francezii, suntem convinşi că toată filiera agroalimentară este ceva foarte important pentru viitorul Europei. În Europa 
trebuie să avem o filieră foarte puternică. Dacă avem o filieră foarte puternică în Europa, trebuie să avem o filieră 
foarte puternică şi în România, pentru că nu există un viitor pentru agricultură europeană fără România. Avem o foarte 
bună cooperare, avem şi o filieră francofonă la USAMV la Cluj, avem mulţi studenţi francezi în România. Ştiu că există 
un proiect cu deschiderea unei filiere francofone la USAMV Bucureşti", a precizat diplomatul.  
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Dean Thompson, a spus că Statele Unite şi România "lucrează împreună" pe 
teme importante, precum inovaţia, antreprenoriatul, şi a subliniat că biotehnologiile reprezintă un domeniu foarte 
important. 
 

5 OCTOMBRIE 

Cinci brevete de invenție și zece cereri de brevetare depuse la OSIM de Facultatea de Inginerie a 

UPM Târgu Mureș 

Facultatea de Inginerie a Universității “Petru Maior” (UPM) din Târgu Mureș va prezenta în cadrul celei de-a X-a ediții a 
Conferinței Internaționale “Interdisciplinaritatea în Inginerie - Inter-Eng 2016”, care se va desfășura joi și vineri, o 
serie de cercetări cu rezultate inovative, derulate în ultimii ani, care au dus la obținerea a cinci brevete de invenție și la 
depunerea la OSIM a altor zece cereri de brevetare. 
Prorectorul științific al UPM Târgu Mureș, profesor doctor inginer Liviu Moldovan, a arătat că rezultatele cercetărilor 
universității, dar și cele ale altor participanți, vor fi prezentate în cadrul unei secțiuni speciale la “Inter-Eng 2016”, 
organizată de universitate în parteneriat cu Academia de Științe Tehnice din România și Egypt-Japan University of 
Science and Technology. 
Pe lista brevetelor de invenție acordate Universității “Pentru Maior” din Târgu Mureș se regăsesc: Mecanism paralel cu 
șase grade de mobilitate pentru construcția roboților, inventator prof.univ.dr.ing. Liviu Moldovan; Procedeu și sculă de 
prelucrare a danturii roților melcate frontale plane duble și Reductor de turație cu angrenaj melcat frontal dublu, cu 
melc cilindric - ambele inventate de prof.univ.dr.ing. Vasile Boloș, prof.univ.dr.ing. Codruța Boloș; Suport pentru 
plasmatron și Dispozitiv pentru prelucrarea prin strunjire asistată cu jet de plasmă, ambele avându-l ca inventator pe 
prof.univ.dr.ing. Lucian-Corneliu Grama.  
De asemenea, au fost depuse alte zece cereri de brevete de invenție la OSIM, printre care se regăsește un procedeu de 
sudare cu fascicul de electroni, o cabină de probă virtuală bazată pe gesturi (produs și metodă), un electrod-sculă 
pentru realizarea găurilor pe traiectorii elicoidale prin eroziune electrică și altele.  
Rectorul UPM Târgu Mureș, profesor universitar doctor Călin Enăchescu, a subliniat că, până în prezent, cele mai 
populare și mai premiate invenții ale inginerilor și studenților Facultății de Inginerie din cadrul Universității “Petru 
Maior” sunt cele două automobile propulsate cu surse de energie neconvențională, pneumobilul și electromobilul.  
Pneumobilul este un vehicul pentru o persoană propulsat de energie alternativă, a fost realizat printr-un proiect 
științific studențesc coordonat de dr. ing. Mihai Simon, de la Facultatea de Inginerie a UPM Târgu Mureș, în opt luni, în 
urma unei investiții de aproximativ 7.000 de euro. Pneumobilul are o autonomie de 10-15 kilometri, are un consum de 
un litru de gaz comprimat la 1-1,5 kilometri, iar viteza maximă este aproximativ 40-50 km/h.  
O altă echipă de studenți ai aceleiași facultăți, condusă de dr. ing. German-Sallo Zoltan, a construit un electromobil, un 
prototip confecționat din aluminiu, cu trei roți, care are o tracțiune realizată din 8 mașini de găurit cu acumulatoare, 
amplasate într-o configurație mecanică. Viteza maximă atinsă de electromobil a fost de 30 de km/h, cu o autonomie de 
circa o oră, o oră și jumătate, iar specialiștii UPM Târgu Mureș consideră că acest tip de autovehicul va avea viitor.  
Ediția din acest an a Conferinței Internaționale “Interdisciplinaritatea în Inginerie - Inter-Eng 2016” va reuni participanți 
din 15 țări de pe 3 continente, specialiști din domeniul ingineriei și din domenii adiacente, și va cuprinde 14 secțiuni în 
care vor fi prezentate 143 lucrări științifice. Tema principală a conferinței este “Soluțiile inovatoare de inginerie verde, 
care cresc eficiența procesului tehnologic”. 
 

6 OCTOMBRIE 

A fost inaugurată librăria Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 

Autorităţile locale şi reprezentanţi ai mediului academic au luat parte, pe 6 octombrie, la inaugurarea librăriei 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, eveniment în cadrul căruia a fost lansat volumul "Dor de Iaşi", ediţie 
îngrijită de Jil Silberstein. "A devenit firesc, dacă nu necesar, ca librăria să aibă o interfaţă între cei care tipăresc cartea şi 
cititorul. O librărie nu este un loc unde se vând cărţi, ci este o fereastră către cultură, ştiinţă, educaţie. Librăria, precum 
biblioteca, este un alt paradis", a declarat rectorul UAIC, Tudorel Toader.  
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Directorul librăriei UAIC, Andrei Corbea Hoişie, a declarat în timpul discursului inaugural că "această librărie reprezintă 
pentru noi, şi pentru studenţii, interfaţa editurii Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' cu publicul său". "Editura face parte 
din patrimoniul cultural al acestui oraş. Nu întâmplător am ales lansarea unei cărţi în care este reflectată istoria 
Iaşiului", a spus Andrei Corbea Hoişie. Volumul prezentat la inaugurare intitulat "Dor de Iaşi. Imagini din Iaşiul vechi/ 
Images du vieux Iasi/ Images of Old Iasi", a cărei ediţie este îngrijită de Jil Silberstein, printr-un proiect sprijinit de 
Primăria Iaşi, cuprinde fotografii de excepţie cu Iaşiul de odinioară. 
 

7 OCTOMBRIE 

Rezidenţiatul a fost o eroare făcută de România la negocierile de aderare la UE, susţine rectorul 

UMF Târgu Mureş  

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a declarat că 
examenul de rezidenţiat pentru absolvenţii de medicină este rezultatul unei erori făcute de România în timpul 
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.  
"Rezidenţiatul este o chestiune mult discutată în România, a fost o eroare pe care România a făcut-o în momentul 
negocierilor pentru aderarea la UE pe domeniul sănătate. Suntem legaţi de o legislaţie europeană care ar fi permis 
României, dacă ar fi făcut demersurile necesare, să o schimbe într-un mod specific. Paradoxul pe care îl avem este că 
absolvenţii de medicină nu pot profeseze în România, dar pot profesa în altă parte".  
"Soluţia este o presiune care trebuie să existe dinspre România spre Uniunea Europeană de a reaşeza acest lucru în 
zona în care este aşezată medicina dentară şi farmacia. Ei când termină au drept de practică, medicii generalişti nu au, 
ceea ce este anormal. A fost o greşeală birocratică pe care o plătim acum. Trebuie să fie o negociere a României cu UE 
pentru schimbarea acestei directive", a susţinut Leonard Azamfirei.  
Reacţia rectorului UMF Târgu Mureş a venit pe fondul declaraţiilor făcute, sâmbătă, în cadrul Conferinţei Naţionale de 
Farmacoeconomie şi Management Sanitar (CNFMS) de la Târgu Mureş, de către şeful Departamentului pentru Situaţii 
de Urgenţă (DSU), dr. Raed Arafat, potrivit cărora Rezidenţiatul este o chestiune depăşită, care nu face altceva decât să 
îndepărteze medicii tineri. "Examenul de admitere în Rezidenţiat este o chestiune depăşită. A trecut timpul peste ea şi 
trebuie să începem să ne gândim la soluţii mai ales acolo unde avem lipsă de personal. Suntem singura ţară care scoate 
medicul la 6 ani, dacă nu trece acest examen de Rezidenţiat - poate că îl doare capul de dimineaţă, poate că nu se simte 
bine - nu trece examenul, îl aruncăm în stradă. El are diploma de medic, atenţie! Şi vine o ţară care îi ia pe toţi aceştia, 
le plăteşte curs de limbă şi îi introduce în rezidenţiat fără concurs. O ţară care ştie să îşi planifice viitorul şi ştie foarte 
bine ce are de făcut. Ia medicii tineri pe care noi îi lăsam în stradă şi îi bagă în spitale să ajute medicii chirurgi, 
anestezişti etc., iar noi nu vrem să îi luăm în spitale. Am reuşit în 2010 să facem un regulament pentru medicii sub 
supraveghere, nimeni nu a vrut să îi ia să lucreze cu ei. Şi pierdem în fiecare an zeci, nu vreau să spun chiar sute, de 
medici pe care îi iau alţii", a susţinut dr. Raed Arafat. 

 
12 OCTOMBRIE 

Proiect de cercetare științifică dezvoltat de Universitatea Maritimă din Constanța în colaborare cu 

specialiști francezi 

Prin activitatea și rezultatele sale, departamentul de Electronică și Telecomunicații al Universității Maritime din 
Constanța își consolidează poziția în cercetarea europeană de vârf. În colaborare cu echipa SigmaPhy a laboratorului 
Grenoble Images Parole Signal Automatique din Franța, condusă de Conf. dr. ing. Cornel Ioana, Departamentul e 
Electronică și Telecomunicații desfășoară un amplu proiect de cercetare științifică având ca scop realizarea unui sistem 
de localizare subacvatică, de mare precizie, cu ajutorul unei rețele de senzori ultrasonici.  
Echipa Universității Maritime din Constanța, coordonată de Prof. univ. dr. ing. Răzvan Tamaș, din care fac parte drd. ing. 
Sorin Tașu și Ș.l. dr. ing. Ana Dumitrașcu, a realizat un echipament inovator, ce urmează a fi validat experimental în faza 
viitoare a proiectului. 
Astfel, la începutul lunii noiembrie echipa UMC se va deplasa la Grenoble pentru testarea unui amplificator de înaltă 
precizie, cu 16 canale, de bandă largă (10kHz-9MHz), cu o amplificare maximă de 52dB, controlabilă digital, în 8 trepte, 
cu ajutorul unui microcontroler, care poate fi programat atât local, cât și de la distanță. Sistemul de localizare 
subacvatică la a cărui realizare participă echipa de cercetare a Universității Maritime din Constanța permite localizarea 
și identificarea, prin imagistică de înaltă rezoluție, a bancurilor de pești, a conductelor și cablurilor subacvatice, sau 
chiar a obiectelor cu valoare arheologică. Acest echipament a fost prezentat, alături de alte realizări ale colectivului de 
cercetare, la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni care a avut loc pe 30 septembrie.  
Un alt proiect la care au colaborat cele două echipe de cercetare a avut ca rezultat realizarea unui sistem care permite 
detectarea și localizarea defectelor în cablurile de alimentare cu energie electrică, fără scoaterea din funcțiune a 
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acestora, pe baza analizei semnalelor produse de descărcările electrice, precum și monitorizarea regimurilor tranzitorii. 
Metoda și echipamentele dezvoltate în cadrul proiectului au fost validate prin măsurători efectuate la diferiți operatori 
economici. 
 

17 OCTOMBRIE 

Facultatea de Psihologie a Universităţii din Bucureşti va realiza studiile TIMSS şi PIRLS în România  

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (FPSE) din cadrul Universităţii din Bucureşti a devenit reprezentantul 
oficial al României în cadrul IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Asociaţia 
Internaţională pentru Evaluarea Performanţei Educaţionale), instituţia de învăţământ superior putând realiza astfel 
renumitele studii TIMSS şi PIRLS în România.  
"În cadrul celei de-a 57-a Adunări Generale a Asociaţiei Internaţionale pentru Evaluarea Performanţei Educaţionale, 
desfăşurată la Oslo, între 10 şi 13 octombrie 2016, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (FPSE) din cadrul 
Universităţii din Bucureşti a fost acceptată ca reprezentant al ţării noastre şi va putea susţine astfel implementarea 
proiectelor IEA în România", se arată într-un comunicat de presă al Universităţii din Bucureşti.  
Prestigioasa organizaţie internaţională a fost fondată în 1958 şi desfăşoară studii comparative transnaţionale, ale căror 
rezultate devin adesea fundamentul noilor politici şi reforme educaţionale pentru ţările participante.  
Agenda de cercetare a organizaţiei are în centru subiecte precum matematică, ştiinţe, abilităţi de citire, educaţie civică, 
competenţe digitale şi competenţe didactice.  
Cele mai importante proiecte aflate în derulare sunt studiul TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study 2015) şi studiul PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), desfăşurate în peste 60 ţări. TIMSS are 
loc o dată la patru ani, încă din 1995, şi analizează comparativ competenţele de matematică şi fizică în rândul elevilor 
de clasa a IV- a şi clasa a VIII - a. Studiul PIRLS este o evaluare comparativă a gradului de alfabetizare şi se realizează o 
dată la cinci ani, încă din anul 2001.  
România a participat în trecut la un număr de studii IEA prin implicarea specialiştilor din cadrul Institutul de Ştiinţele 
Educaţiei. Ediţiile viitoare vor avea loc în 2018 şi, respectiv, 2019 şi vor fi coordonate de Universitatea din Bucureşti.  
Ambele studii colectează date pe baza cărora ţările implicate îşi pot ajusta politicile educaţionale.  
Printre principalele beneficii urmărite de participanţi se numără: măsurarea eficienţei propriului sistem educaţional 
într-un context global, identificarea lacunelor privind resursele şi oportunităţile de învăţare, evidenţierea punctelor 
slabe şi stimularea reformei curriculumului, măsurarea impactului unor noi iniţiative educaţionale, dar şi deprinderea 
profesorilor cu metodele de evaluare. 
 

20 OCTOMBRIE 

Cluster regional de bioeconomie, constituit la Suceava  

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava (USV) a găzduit, pe 20 octombrie, şedinţa de constituire a Clusterului 
regional inovativ de bioeconomie, proiect iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean Suceava, Gheorghe Flutur. Această 
formă de asociere are 20 de membri fondatori, respectiv USV, CJ Suceava, consiliile locale Suceava şi Botoşani, 
camerele de comerţ din Suceava şi Botoşani, precum şi oameni de afaceri.  
Preşedinte al clusterului a fost desemnat prorectorul USV, Mihai Dimian, iar ca vicepreşedinte, consilierul local 
botoşănean, Eugen Ţurcanu.  
Preşedintele CJ Suceava a declarat, într-o conferinţă de presă, după şedinţa de constituire a clusterului regional, că un 
prim obiectiv al noii asocieri vizează înfiinţarea unui laborator de certificare a produselor agroalimentare. ''Este primul 
cluster în zona noastră şi este foarte important. Aceste organisme pot fi mai puternice, pot să se informeze, pot să aibă 
acces mai uşor la resursa umană calificată, dar şi la resursa financiară'', a arătat Flutur. 
 

26 OCTOMBRIE 

Universitatea Politehnica din Bucureşti a câştigat patru medalii la Salonul Internaţional de 

Inventică de la Varşovia  

Universitatea Politehnica din Bucureşti a câştigat patru medalii - platină, aur, argint şi medalia specială oferită de 
Taiwan International Award Winners Association - în cadrul celei de-a X-a ediţii a Salonului Internaţional de Inventică 
de la Varşovia care s-a desfăşurat în această lună.  
Purtătorul de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Cornel Chira, a declarat că medalia de platină a fost acordată 
UPB pentru un sistem de evaluare automată şi diagnoză pentru testarea echilibrului care i-a avut ca autori pe Mădălina 



 2016 

 

 

Page | 63  

 

Georgescu, Daniel Rosner, Flavia Oprea, Iulian Mateşică, Cristian Alexandrescu, Vlad Corneci.  
Medalia de aur a fost obţinută pentru un sistem mecatronic folosit în scop medical care i-a avut ca autori pe Petre 
Lucian Seiciu, Ioan Dan Filipoiu, Mihai Berteanu, Ileana Ciobanu, Horia Şerbu, Ion Manole, Florian Badea, Valentin 
Barbu, Mihai Ionel, Şerban-Marius Manolache.  
O invenţie ortopedică - proteză totală de cot din aliaje cu memoria formei - a fost medaliată cu argint. Autorii acesteia 
sunt Dan Batalu, Augustin Semenescu, Mihnea Cosmin Costoiu, Ioanel Sinescu, Vasile Iulian Antoniac, Cristian Vasile 
Doicin, Ion Bogdan Codorean, Ileana Mariana Mateş, Cătălin Alexandru Barbu, Petre Bădică, Traian Ştefan Gavriliu. 
Echipa a primit pentru acest proiect şi premiul special al Taiwan International Award Winners Association.  
"Invenţia se referă la o proteză (implant) totală de cot realizată din materiale metalice cu memoria formei şi nemetalice 
(polimerice), destinată înlocuirii articulaţiei de cot uman, afectată în urma accidentelor sau bolilor de oase/articulaţii. 
Soluţia propusă elimină componente auxiliare existente în alte tipuri de implanturi, simplificând sistemul şi conferindu-i 
o fiabilitate ridicată", a explicat, pentru AGERPRES, profesorul universitar Augustin Semenescu.  
El a precizat că dispozitivul este fixat pe baza efectului de memorie a formei materialului metalic utilizat, în funcţie de 
temperatura corpului uman sau a mediului.  
 
 

30 OCTOMBRIE 

Patru universități din România au fost incluse în Topul celor mai bune universități din lume din 

2017 

Patru universități din România au fost incluse în Topul celor mai bune universități din lume din 2017 (2017 Best Global 
Universities), realizat de U.S. News & World Report. Acestea sunt Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cu 
un scor general de 48 de puncte din 100, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă locul 569 din acest top în 
care sunt incluse 1.000 de universități din lume.  
Universitatea București se află pe locul al doilea dintre unitățile de învățământ din România, aceasta fiind în top pe 
poziția 733, cu 42,9 puncte. Urmează Universitatea Politehnică din București, pe locul 750 în top, cu 42,4 puncte, și 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe treapta 996, cu 33,5 puncte.  
Pe primul loc în Topul celor mai bune universități din lume din 2017 se află Universitatea Harvard din Statele Unite, cu 
un scor maxim de 100 de puncte. Pe următoarele patru locuri se află tot unități prestigioase de învățământ americane - 
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Universitatea Stanford, Universitatea California-Berkeley și California 
Institute of Technology.  
În ceea ce privește Europa, universitățile cel mai bine clasate sunt Universitatea Oxford, Universitatea Cambridge și 
Imperial College London, toate din Marea Britanie. Majoritatea universităților din acest top sunt din Statele Unite (210), 
urmate de China (87), Marea Britanie (68), Germania (55) și Franța (49).  
Topul celor mai bune universități din lume 2017 evaluează 1.000 de unități de învățământ superior din 65 de țări. 
Acestea sunt clasificate pe baza a 12 indicatori care măsoară performanțele în domeniul cercetării și reputația lor 
internațională și regională, potrivit U.S. News & World Report.  
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au 
fost incluse și în topul QS World University Ranking, în care sunt evaluate peste 900 de universități din lume. 
 
 

31 OCTOMBRIE  

USAMV Cluj-Napoca a inaugurat cel mai mare institut de cercetări horticole din țară, finanțat cu 

bani europeni 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a inaugurat pe 31 octombrie, în prezența 
premierului Dacian Cioloș, Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, investiție cofinanțată prin fonduri 
europene, aceasta fiind în prezent cea mai mare instituție de acest tip din țară. Prin acest proiect, USAMV Cluj-Napoca 
dispune, de acum, de un institut de cercetare, cu aparatură modernă, care poate derula diverse proiecte în mai multe 
specializări din domeniul horticulturii. Investiția se ridică la suma de 42.427.878 de lei din fonduri europene, la care se 
adaugă o contribuție de peste 10 milioane de lei, care reprezintă contribuția universității.  
"Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, cu o suprafață desfășurată de 9.732,70 mp, este cel mai 
mare institut de acest profil din țară", se arată în documentația oferită cu ocazia evenimentului de lansare, de USAMV.  
Structura sa, dispusă pe 4 etaje, cuprinde 46 de laboratoare de cercetare, 23 spații depozitare care deservesc în mod 
direct aceste laboratoare, 35 de birouri ale cercetătorilor - mici laboratoare de diseminare și prelucrare date, o sală de 
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conferințe pentru diseminarea rezultatelor cercetării, biblioteca și baza de date, un centru de valorificare a cercetării, 
sere interioare pentru cercetare aplicată, precum și alte spații tehnice și administrative necesare funcționării.  
"Dotarea institutului cu echipamente și tehnică de înaltă clasă, care răspunde standardelor naționale și internaționale în 
domeniu, are o contribuție importantă la creșterea capacității de cercetare a USAMV Cluj Napoca, prin dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare și atragerea de tineri și de specialiști de înaltă calificare", mai precizează reprezentanții 
universității clujene.  
Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt studenții, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii cercetătorii științifici din 
USAMV Cluj-Napoca, precum și cadrele didactice, dar și alți cercetători, din țară sau din străinătate, participanți la 
programele derulate în cadrul unor proiecte naționale și internaționale, fermierii și întreprinderile de profil, în calitate 
de beneficiari ai consultanței și rezultatelor cercetărilor (rețete, control calitate, monitorizare activitate etc), institutele 
și stațiunile de cercetare cu profil horticol, care vor pot încheia cu USAMV Cluj-Napoca un parteneriat.  
La evenimentul organizat cu această ocazie au participat premierul Dacian Cioloș, ministrul Educației, Mircea Dumitru, 
directorul U.E.F.I.S.C.D.I., Adrian Curaj, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, primarul 
municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc și prefectul Clujului, Gheorghe Ioan Vușcan, precum și alte personalități locale. 
 
 

31 OCTOMBRIE 

Cursuri postuniversitare la Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea  

Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea organizează admitere la un număr de nouă programe postuniversitare de 
formare şi dezvoltare profesională continuă, a anunţat Universitatea Oradea. Cei doritori se pot înscrie la cursurile 
postuniversitare vizând: Administrarea afacerilor în industria turismului, Planul de afaceri, Comunicare în limba engleză 
pentru mediul de afaceri (două programe), Iniţiere în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import, 
Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import, Managementul afacerilor în mediul concurenţial, 
Managementul şi marketingul evenimentelor sau Metode calitative şi cantitative de cercetare a pieţei.  
La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă au dreptul să participe absolvenţii care 
au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente. Programele vizează 
actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unor competenţe/calificări universitare/standarde ocupaţionale aferente unei 
ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.  
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a 
competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor 
profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul 
de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării 
programului şi competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. 
 
 

3 NOIEMBRIE 

UMF Timişoara a fondat Asociaţia Română de Educaţie Medicală şi Programul de mentorat pentru 

studenţii medicinişti  

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ''Victor Babeş'' din Timişoara a fondat Asociaţia Română de Educaţie 
Medicală şi a anunţat iniţierea unui Program de mentorat pentru studenţii medicinişti, cele două acţiuni derulându-se 
în cadrul celei de-a V-a ediţii a Simpozionului Internaţional TIMMED (Timişoara Medical Education Days) 2016.  
''Am fondat Asociaţia Română de Educaţie Medicală şi apoi vom iniţia un Program de mentorat. Este un program extra-
curicular, în care un grup de maximum şapte studenţi vor fi mentoraţi de un anumit cadru didactic. Studenţii pot fi din 
ani diferiţi, se schimbă impresii, probleme, discuţii despre cum să facă, ce să facă şi ce să nu facă. Discuţiile nu se 
desfăşoară haotic, ci sunt dirijate în baza unui desfăşurător realizat de psihologi şi sociologi'', a declarat rectorul UMF 
Timişoara, prof. univ. dr. Marius Raica.  
La Simpozionul TIMMED (3-5 noiembrie), unul dintre cele mai mari evenimente internaţionale dedicate în exclusivitate 
educaţiei medicale, participă studenţi şi profesori invitaţi din Austria, Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Ungaria, 
Republica Moldova, Serbia şi Romania. Vor avea loc workshopuri, sesiuni plenare şi ateliere informative în domeniul 
educaţiei medicale, care au scopul de a schimba mentalitatea actuală din învăţământul medical românesc.  
''Aceste întâlniri au adus schimbarea parţială, deocamdată, a curriculei medicale, lucru important, pentru că lumea se 
schimbă, la fel ca şi cerinţele societăţii, ale studenţilor, iar noi, profesorii trebuie să ne schimbăm, nu studenţii, pentru 
că putem spune că predăm acelaşi curs până ne pensionăm. Nu este deloc câştigătoare această formulă. Trăim o epocă 
a tehnologiei informatice, nu mai putem citi cursul, ci cursurile trebuie să fie interactive, (studenţii-n.r.) să fie implicaţi 
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în predare'', a explicat prof. Raica. Potrivit rectorului UMF ''Victor Babeş'', studenţii din primii ani trebuie să treacă 
dintr-odată de la un volum mic de cunoştinţe, de la cerinţele din majoritatea liceelor, la un volum mare de informaţii. 
Aceste conferinţe îi învaţă pe tinerii medicinişti cum să-şi gestioneze timpul şi materia, astfel încât în examene să ajungă 
în forma maximă.  
''Sunt copii cu foarte bun potenţial intelectual; să nu ne amăgim spunând că elevii de astăzi nu mai ştiu, nu mai învaţă, 
nu mai pot. Nu este adevărat. Noi (profesorii, n.r.) nu vrem să ne ocupăm cu ei. Este altceva. Cei care vin din 
majoritatea liceelor, de la un volum mic şi redus de date, dintr-odată se pomenesc cu un volum mare de date nu pe 
care trebuie să le memoreze, ci să le înţeleagă şi să le utilizeze. Aici mergem nu pe memorie, ci trebuie să stimulăm 
gândirea. În fiecare om există bagajul necesar, noi dascălii trebuie să scoatem din mintea lor ceea ce ei pot să dea. 
Avem studenţi foarte buni, dar totul este să ne ocupăm de ei'', a detaliat rectorul UMF Timişoara.  
Pe de altă parte, prof. Marius Raica a mai punctat faptul că în aceste conferinţe se întâlnesc dascăli şi studenţi, 
problema examenelor fiind abordată prin prisma fiecăruia dintre ei, căutându-se o cale de mijloc, obiectivă, de a evalua 
studenţii şi care să poată fi extinsă apoi de la studenţi la rezidenţi, la medici specialişti, la primariat etc.  
''În general, nemulţumirile studenţilor sunt legate de de notare, de evaluare, unii preferă examenul scris, alţii oral sau 
grilă şi aceste puncte de vedere reflectă personalitatea fiecăruia. La ora actuală, dovada (lucrarea scrisă) este cea mai 
importantă. Trebuie să facem o balanţă, pentru că examenul nu este doar un examen, ci are mai multe componente, 
activitatea din timpul anului, un test teoretic, un examen practic'', a mai afirmat rectorul UMF. 
 

3 NOIEMBRIE 

Universitatea Politehnica din Bucureşti este printre beneficiarii de proiecte europene cei mai 

importanți din România  

Universitatea Politehnica din Bucureşti este beneficiarul cel mai important din România de proiecte europene pe 
exerciţiul bugetar trecut, a declarat purtătorul de cuvânt al acestei instituţii, Cornel Chira. "Universitatea noastră este 
beneficiarul cel mai important în România de proiecte europene, din toată România. Am şi informaţiile şi proprietatea 
cuvintelor", a spus Cornel Chira.  
El a precizat că UPB a derulat în ultimii ani proiecte de peste 72 de milioane de euro investiţi în infrastructură şi peste 
60 de milioane de euro - în resursă umană. "Universitatea a avut proiecte în ultimii ani foarte generoase, peste 72 de 
milioane de euro investiţie numai în infrastructură, în marea majoritate infrastructură de cercetare. Foarte multe 
milioane de euro, peste 60 de milioane de euro investite în resursă umană şi infrastructură din alte fonduri - Fondul 
Social European", a susţinut purtătorul de cuvânt. Potrivit reprezentanţilor UPB, instituţia a derulat în ultimii 5 ani peste 
40 de proiecte europene. 
 

8 NOIEMBRIE 

UBB cere egalitate între cercetătorii români şi cei străini în privinţa veniturilor din fonduri europene  

Prorectorul pentru cercetare al Universităţii Babeş-Bolyai, Daniel David, a atras atenţia, într-o conferinţă de presă, 
asupra faptului că foarte mulţi cercetători pleacă din ţară din cauza veniturilor foarte mici pe care le primesc din fonduri 
europene şi cere egalitate între cercetătorii români şi cei străini. El a explicat că problema este legată de o prevedere a 
UE potrivit căreia salariile din granturile câştigate prin competiţie la nivel european se raportează la salariul funcţiei de 
bază a cercetătorului, ceea ce duce la venituri mult mai mari pentru cercetătorii din străinătate, care au salarii mai mari.  
"Prin noua modalitate de acordare a finanţării pentru personalul implicat în cercetare, ţările din Estul Europei, care au 
un salariu de bază mult mai scăzut decât ţările din Vestul Europei, sunt practic dezavantajate în competiţia europeană, 
ajungând ca oamenii din România sau din altă ţară cu salariu foarte mic în cercetare să dorească să se mute în Vestul 
Europei cu granturile pe care le-au câştigat sau să aplice pentru competiţii sub cupola universităţilor din Vestul 
Europei", a spus Daniel David.  
El a adăugat că, în medie, tariful în UE este în jur de 30 de euro/oră, în timp ce în România pentru un profesor este de 
aproximativ 7 euro/oră, iar pentru un lector universitar în jur de 3 euro.  
UBB a adresat şi o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Dacian Cioloş şi europarlamentarilor 
români cu privire la finanţarea şi susţinerea activităţilor de cercetare. "Politica declarată a Uniunii Europene este de a 
avea o dezvoltare echilibrată şi echitabilă a ţărilor membre. (...) Contractul cadru folosit în programul Orizont 2020 a 
venit cu precizarea neechitabilă ca salariile din granturile câştigate prin competiţie la nivel european să se raporteze la 
funcţia de bază a cadrului didactic/de cercetare (interpretare coroborată şi de răspunsul ANCSI nr. 3659/29.09.2016 la 
adresa transmisă de UBB în luna iulie 2016, prin care se solicita clarificarea articolelor Contractului cadru). În 
consecinţă, veniturile din granturile europene se reduc drastic (de ex. până la 31 RON/oră pentru un profesor din UBB şi 
15 RON/oră pentru un lector din UBB). Altfel spus, deşi câştigăm aceeaşi competiţie, calitatea aurului din medaliile 
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primite este diferită!", se arată în scrisoarea deschisă a UBB.  
Din cauza acestei situaţii, se arată în scrisoare, cadrele didactice şi cercetătorii cu granturi doresc să le mute la 
universităţi din Vestul Europei şi să aplice în competiţii europene prin universităţi din Vestul Europei. "Asistăm aşadar la 
un fenomen de brain drain ('migrare a creierelor'), iar în aceste condiţii nu mai poate să fie vorba de reducerea 
inegalităţilor la nivel european, ci, dimpotrivă, de accentuarea lor. (...) Noi am informat forurile naţionale şi europene 
competente (care au fost sesizate încă din luna mai a anului curent), dar răspunsul întârzie şi orice întârziere are 
consecinţe catastrofale asupra mediului academic românesc. De aceea, pe această cale, vă solicităm sprijinul în 
corectarea acestei situaţii, în spiritul valorilor de echitate care unesc ţările europene, luându-se în calcul următoarele 
posibilităţi de soluţionare: obţinerea unei excepţii pentru România (alte ţări din estul Europei au cerut acest lucru şi l-au 
obţinut); interpretarea constructivă a reglementărilor, în sensul că finanţarea se face conform cadrului/reglementărilor 
naţionale, aşa cum se întâmplă în Programul Cadrul 7. (Interpretarea trebuie să fie explicită şi asumată de Comisia 
Europeană, pentru a evita situaţia în care, mizând pe anumite neclarităţi, am fi tentaţi să oferim noi local această 
interpretare, iar apoi să ne găsim în faţa unor anchete ale forurilor de specialitate europene); modificarea cadrului 
existent, pentru un tratament mai echitabil al ţărilor din estul Europei", se mai arată în scrisoare. 
 

8 NOIEMBRIE 

Tiberiu Dobrescu (ANC): “Avem calificări în învățământul superior cărora nu le corespunde nicio 

ocupație” 

Președintele Autorității Naționale pentru Calificări, Tiberiu Dobrescu, atrage atenția că în România există calificări în 
învățământul superior cărora nu le corespunde nicio ocupație. "La ora actuală, în învățământul superior pe nivel de 
calificare 6, adică nivelul licență, există în registrul național al calificărilor din învățământul superior 567 de calificări. 
Dacă am pune pentru fiecare cel puțin trei ocupații, asta ar însemna cam 1.500 de ocupații numai pe zona de licență”.  
“Dacă adăugăm și specializările de la programele de masterat, care în registru sunt trecute undeva la 1.500 de 
specializări, care, la rândul lor, dacă am trece cel puțin o ocupație pentru fiecare calificare ar reieși un număr de vreo 
4.000 și ceva de ocupații aferente numai învățământului superior. Suntem neserioși. La nivel european, pe zona de 
calificări de nivel 6, există între 80 și 100 de calificări și noi avem 567 înregistrate. Avem calificări în învățământul 
superior cărora nu le corespunde nicio ocupație", a afirmat Dobrescu, la conferința "Educația RE-sursă economică". 
El a atenționat și asupra denumirilor specializărilor. "În zona de masterat mi-au venit spre aprobare ca și specializare, 
înainte să se ducă la ARACIS, denumire de calificare de trei rânduri. Stau să mă gândesc că acel absolvent se va duce la 
un interviu pentru o anumită ocupație până să își prezinte calificarea cred că se termină interviul", a spus 
reprezentantul ANC.  
El a amintit că România s-a angajat ca până în anul 2020 să aibă cel puțin 27% din populația în vârstă de 30 - 34 de ani 
cu educație superioară. "La nivel european, țările membre și-au propus ca acest nivel să fie de 40%. La ora actuală, 
suntem undeva la 24% ca pondere a populației care are calificare nivel 6", a arătat el.  
La rândul său, Constantin Postoiu, consilier în cadrul Cabinetului premierului, a precizat că România are o rată a 
abandonului școlar de 19,1%. Referindu-se la învățământul profesional, el a spus că anul trecut peste 55.000 de elevi 
urmau învățământul profesional cu durată de trei ani și aproximativ 10.000 - învățământul cu durată de doi ani.  
Fondatorul Platformei pentru Educație Competitivă, Violeta Vijulie, a susținut că învățământul trebuie privit din 
perspectiva competitivității economice. "Un sistem de educație performant este acela ai cărui absolvenți reușesc să se 
integreze pe piața muncii. Este acela în care atât copilul, cât și dascălul sunt respectați și este acela în care eforturile vin 
din toate tipurile de organizații - Guvern, Parlament, școli, firme, ONG-uri, sindicate, patronate", a adăugat Vijulie.  
Un alt fondator al Platformei pentru Educație Competitivă, Lavinia Savu, este de părere că orientarea profesională a 
copiilor depinde în mare măsură de felul în care sunt pregătiți pentru evaluări, de felul în care școala îi îndrumă către 
liceu și de ceea ce poate oferi liceul după absolvire. "Mi se pare o oportunitate să îndreptăm elevii care nu ar avea 
șanse reale la un liceu teoretic să le deschidem dorința de a face o meserie bine și de a-și găsi un loc în societate în 
timpul liceului și după. Lucrul acesta îl văd făcându-se prin evaluări constante, care să le permită poziționarea lor într-o 
ierarhie și care să îi facă să conștientizeze în ce direcție trebuie să se îndrepte după școala generală și apoi după liceu", 
a spus Savu. 

 
10 NOIEMBRIE 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” a lansat proiectul nutrițional “Educația populației privind 

fructele și legumele cu rol terapeutic” 

Sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ Arad a găzduit pe 4 noiembrie, Conferința de lansare a proiectului 
nutrițional “Educația populației privind fructele și legumele cu rol terapeutic”, lansat de Facultatea de Farmacie din 



 2016 

 

 

Page | 67  

 

cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad în parteneriat cu Centrul Municipal de Cultură Arad.  
La eveniment au participat prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, care a transmis salutul prof. univ. dr. 
Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș” și al prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele 
Universității, prof. univ. dr. Claudia Toma, decanul Facultății de Farmacie, cadre didactice, studenți și public arădean 
interesat. Invitații manifestării au fost Florin Galiș, om de afaceri, absolvent (ALUMNI) al UVVG, unul dintre promotorii 
proiectului, precum și senatorii PSD - Florian Dorel Bodog, secretar al Comisiei de Sănătate Publică din Senatul României 
și senatorul Mihai Fifor, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.  
Prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, a subliniat: “În cadrul Facultății de Farmacie sunt foarte mulți tineri 
dornici de a face bine și de a participa la proiecte pentru binele sănătății populației. În numele conducerii Universității, 
a domnului președinte prof. univ. dr. Aurel Ardelean și a doamnei rector prof. univ. dr. Coralia Cotoraci mulțumim 
Centrului Municipal de Cultură pentru că a avut încredere în acest proiect. Este de datoria noastră, a universitarilor, să 
promovăm proiecte de prevenție, pentru că o alimentație sănătoasă ne scutește de foarte multe costuri ulterioare. 
Sperăm ca noi, Aradul, să fim un pol de excelenţă și să dăm un bun exemplu celorlalte județe în ceea ce privește 
promovarea unei alimentații funcționale, o alimentație care îți asigură nu numai hrana necesară, dar și tratează, sau 
previne instalarea anumitor afecțiuni”.  
Senator Florian Dorel Bodog, fost decan al Facultății de Medicină din Oradea, secretar al Comisiei de Sănătate Publică a 
precizat: “Vreau să felicit Universitatea de Vest Vasile Goldiș pentru acest proiect și pentru faptul că încearcă să atragă 
atenția copiilor aflați în această situație. Este foarte important pentru copii să mănânce sănătos, să conștientizeze 
faptul că o alimentație sănătoasă este foarte importantă pentru sănătatea lor. Felicit organizatorii și transimt salutul 
Comisiei de Sănătate a Senatului, a președintelui, a vicepreședintelui și a tuturor membrilor comisiei. Vreau să vă asigur 
că suntem alături de dumneavoastră și în măsura în care veți avea bunăvoința să ne furnizați datele studiului, vom 
încerca să-l implementăm cu acordul colegilor senatori și să propunem o strategie de prevenție pentru România și o 
strategie de prevenție pentru copii noștri”.  
“Poporul nostru a știut să se bucure de ceea ce i-a oferit Dumnezeu, de ceea ce i-a oferit natura, a știut să crească în 
armonie. Este un lucru minunat că încercăm să ne educăm copiii în acest sens. Nu sunt lucruri fabuloase ceea ce 
discutăm, dar sunt lucruri reale dintr-o viață pe care cu toți ne-am dori să o trăim. Tocmai de aceea ne-am propus să 
extindem acest proiect, deoarece la Arad se întâmplă lucruri minunate. Am descoperit o idee care pare simplă, dar este 
extraordinar de complexă și de bună pentru această țară. Împreună cu colegii senatori vom prelua proiectul 
dumneavoastră și îl vom extinde la nivel național, pentru că este foarte important să avem o educație sănătoasă pentru 
copiii noștri. Interesul meu este acela de vedea că suntem oameni normali, oameni care au acasă copii și care îşi doresc 
să pună umărul şi să împingă această țară acolo unde îi este locul, o țară normală, cu oameni normali, cu o generație 
care vine din urmă și ne duce mai departe”, a declarat senatorul Mihai Fifor.  
Florin Galiș, fost consilier municipal, a precizat: “În urmă cu mai bine de doi ani eram în această sală și studiam câteva 
rapoarte statistice ale Institutului Național de Sănătate Publică. M-am oprit cu ochii asupra cifrelor aflate în dreptul 
Aradului și în acel moment m-am speriat. Acele cifre erau extrem de îngrijorătoare. Deși eram consilier local și vorbeam 
de drumui și poduri, am spus că trebuie să mă preocup și de sănătate acestui oraş şi acestui județ. Am început să lucrez 
la un proiect de hotărâre prin care am solicitat bani de la bugetul local pentru un program de prevenție referitor la 
starea de sănătate a arădenilor. Unora li s-a părut nespecific pentru un consilier să se ocupe de așa ceva. Eu am făcut 
din asta un crez, însă lucrurile nu se întâmplă minunat, ca în povești. Pentru ca ele să aibă finalitate este nevoie de 
stăruință, noroc și vreme bună. M-am adresat doamnei rector care m-a pus în legătură cu doamna Hermenean și așa 
am ajuns să o cunosc pe doamna decan Claudia Toma cu care am reușit, din aproape, în aproape, să gândim principiile 
și necesitatea unui program de acest fel. Am ajuns să discutăm despre un proiect care se adresează tinerei generaţii 
pentru că de acolo trebuie să începem. Statisticile ne spun că în Arad obezitatea infantilă este mare. O vedem în jur. 
Universitatea a făcut un gest de reverenţă față de societate și mulțumesc pe această cale doamnei prorector și doamnei 
rector. De curând am auzit o altă statistică îngrijorătoare pentru România”, a precizat Florin Galiș, absolvent ALUMNI al 
UVVG.  
Prof. univ. dr. Claudia Toma, decanul Facultății de Farmacie, a declarat: “Evenimentul a fost o bucurie pentru orașul 
nostru și a avut loc prin voința Centrului Municipal de Cultură Arad, în parteneriat cu Universitatea de Vest Vasile 
Goldiș. Atunci când ne dorim să schimbăm o lume trebuie să pornim de la copii. Astfel putem să dovedim că suntem 
cetățeni responsabili, ne pasă și iubim tot ceea ce este în jurul nostru. Tot ceea ce are suflare poate fi crescut prin iubire 
și cred că aceasta este medicina viitorului. Am studiat una dintre problemele spinoase ale societății, obezitatea 
infantilă, o problemă globală actuală, o problemă de sănătate publică a secolului XXI”. 

 
17 NOIEMBRIE 

Audit extern pentru situaţia financiară şi resursele umane la UAIC  
Rectorul Univeristăţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Tudorel Toader, a anunţat că a finalizat achiziţia prin intermediul 
SEAP a serviciilor de audit extern. Tudorel Toader a precizat că doreşte să realizeze audit extern pentru situaţiile 
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financiare anuale întocmite de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" începând din 2011 până în 2015. Rectorul a 
anunţat, totodată, că va fi realizat şi audit extern privind evaluarea managementului resurselor umane pentru 
personalul didactic-auxiliar şi nedidactic pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015.  
"Eu sunt convins că urmare a acelui audit vom avea şi lucruri de îmbunătăţit şi mă refer la standardele administrative de 
eficienţă economică. Au fost primite în total şase oferte, ce au fost evaluate în această săptămână. După anunţarea 
câştigătorului şi semnarea contractului, misiunea de audit extern va putea începe în condiţii de legalitate", a declarat 
Tudorel Toader.  
Potrivit acestuia, auditul privind resursele umane pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic va avea în vedere, 
printre altele, analiza fundamentării numărului de posturi, realizarea obiectivelor asumate la nivelul fiecărei structuri 
administrative, analiza modului în care sarcinile şi responsabilităţile din fişele de post sunt în concordanţă cu cerinţele 
postului şi analiza gradului de încărcare a fişei postului aferentă fiecărui angajat. De asemenea, se va evalua gradul de 
încărcare cu personal a fiecărei structuri administrative. 

 
17 NOIEMBRIE 

Cele mai bune universităţi din România au fost premiate de Societatea Academică Română  

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi conduce într-un clasament bazat pe meritocraţia universităţilor din 
România realizat de Societatea Academică Română (SAR), în cadrul unui studiu prezentat la sediul Băncii Naţionale a 
României.  
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a primit cele mai multe citate - 394, în aceste clasament, pe locul 2 a ieşit 
Universitatea 'Babeş-Bolyai' - cu 357 de citate, la polul opus aflându-se Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad - cu cinci 
citate pe cap de îndrumător, Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa şi altele, a arătat preşedintele SAR, Alina Mungiu-
Pippidi.  
Ea a prezentat, rezultatele evaluării universităţilor publice din perspectiva integrităţii academice şi a performanţei 
universitare. "Corespondenţa dintre scorurile de integritate şi performanţă este destul de bună, având în vedere 
ponderea mare acordată existenţei regulilor formale din chestionarul de integritate, care poate reduce diferenţa dintre 
universităţile corupte şi cele mai puţin corupte. Acest motiv justifică adăugarea scorului de meritocraţie - media 
citărilor, deoarece o universitate impostoare nu are cum să aibă multe citate, care nu pot fi controlate, nici chiar cu 
multe autocitate", a spus Mungiu-Pippidi. Într-un top care corelează elementele de meritocraţie şi integritate, au fost 
evaluate cu patru stele şase universităţi - UMF "Iuliu Haţeganu" din Cluj-Napoca, Universitatea "Petru Maior" din Târgu-
Mureş, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-
Napoca şi UMF Târgu-Mureş. Cele şase universităţi au primit plachete de onoare în cadrul evenimentului.  
Concluziile studiului arată că în România nu există universităţi impecabile iar universităţile cele mai bune din contextul 
românesc au patru stele, însă nu ar fi putut obţine cinci stele nici cu cel mai favorabil benchmark. De asemenea, există 
foarte puţine şcoli doctorale care pot pune la dispoziţia unui tânăr talentat condiţii decente pentru urmarea unui 
doctorat.  
Au fost evaluate 48 de universităţi publice în ceea ce priveşte transparenţa şi corectitudinea administrativă, 
corectitudinea academică, calitatea guvernanţei, managementul financiar şi performanţa academică.  
Au fost urmărite aspecte precum cazurile de plagiat, nepotismul, concursurile trucate, presiunile asupra studenţilor, 
averile rectorilor, politizarea etc. De asemenea, a fost realizată şi evaluarea şcolilor doctorale în baza numărului de 
citări al coordonatorilor de doctorat din fiecare universitate. În urma acestor analize au fost realizate Topul integrităţii 
universităţilor şi Topul performanţei academice pentru fiecare ramură de ştiinţă.  
Evenimentul a fost organizat de Societatea Academică din România, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din 
România şi Federaţia Studenţilor din Elveţia. 
 
 

18 NOIEMBRIE 

Centru pentru studenţii internaţionali, la UAIC  

Studenţii internaţionali din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi vor avea la dispoziţie un centru de informare şi 
integrare, conform rectorului Tudorel Toader. Rectorul UAIC Tudorel Toader a precizat că în acest centru studenţii 
străini vor primi sprijin de la obţinerea adeverinţelor şi documentelor necesare la facultate până la informaţii despre 
cum se compostează un bilet de autobuz.  
"Welcome Center funcţionează de la sfârşitul lunii octombrie în Căminul C5 din campusul Titu Maiorescu, acolo unde 
sunt cazaţi majoritatea studenţilor internaţionali. La centru, ei au la dispoziţie o linie telefonică gratuită pe care o pot 
folosi pentru a transmite mesaje urgente celor de acasă, un calculator de pe care se pot conecta gratuit la internet, 
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servicii de xerox şi de imprimare. Centrul este menit să îi sprijine pe studenţi într-o serie de proceduri care ţin de 
obţinerea unor acte de care au nevoie şi de viaţa academică. Studenţii pot apela la angajaţii centrului încă de la găsirea 
şi obţinerea unui loc de cazare, sunt ghidaţi prin procesul de înmatriculare şi li se stabilesc întâlniri cu profesorii 
coordonatori din facultate", a declarat Tudorel Toader, într-o conferinţă de presă.  
Centrul oferă, de asemenea, asistenţă pentru obţinerea permisului de şedere, de la Inspectoratul General pentru 
Emigrări. La centru se pregătesc documentele necesare, scrisorile de acceptare, certificatele şi chiar le sunt oferite 
timbre fiscale în cazul în care vor avea nevoie. "În primele săptămâni de şedere în Iaşi, angajaţii centrului îi ajută pe 
studenţi şi să se orienteze în oraş: să găsească punctele de vânzare ale biletelor pentru transportul public şi să aleagă 
liniile potrivite, să găsească cele mai apropiate bănci, policlinici, spitale şi cum să comande un taxi. Studenţii pot apela la 
centrul de informare şi pentru a primi sfaturi şi indicaţii despre diverse servicii din oraş - săli de sport, curăţătorie de 
haine, internet cafe-uri, centre de copiere", a mai spus rectorul UAIC.  
Centrul a fost deschis în urma derulării proiectului INSERTIO - Îmbunătăţirea serviciilor suport de integrare a Oaspeţilor 
academici internaţionali, finanţat dintr-o linie bugetară specială "Fondul de dezvoltare internaţională". Biroul de primire 
şi informare a oaspeţilor internaţionali are prevăzute activităţi precum oferirea de materiale tipărite privind facilităţile 
oferite în campus, furnizarea de informaţii punctuale privind localizarea şi contactarea departamentelor administrative 
ale UAIC, îndrumarea spre obiective turistice din zonă şi locuri de agrement.  
Pe lângă centrul de primire, va exista un birou de orientare şi socializare, deservit de studenţi voluntari ai European 
Student Network şi stagiari ai Departamentului de Relaţii Internaţionale. Ei vor facilita integrarea socio-culturală în viaţa 
din campus şi din oraş. Voluntarii vor organiza pentru colegii lor veniţi din alte ţări sesiuni ghidate de orientare în 
campus, seri de film, ieşiri pe trasee turistice şi îi vor ţine la curent cu cele mai importante evenimente din oraş. 

 
 

25 NOIEMBRIE 

Universitatea din Craiova orientează studenţii pe piaţa muncii printr-o firmă proprie  

Consiliul de administraţie al Universităţii din Craiova, care în urmă cu doi a decis înfiinţarea unei societăţi comerciale 
cu răspundere limitată care avea ca domeniu de activitate hoteluri şi alte activităţi de cazare similare, a decis ca această 
firmă să se ocupe şi de plasarea studenţilor pe piaţa muncii. Rectorul Universităţii din Craiova, Cezar Ionuţ Spînu, a 
declarat că aceasta reprezintă una dintre acţiunile din programul Universităţii de consiliere şi sprijin a studenţilor 
pentru a-şi găsi un loc de muncă la absolvire.  
"Vom încerca să îi consiliem pe studenţi şi pentru angajare, pentru că nu e normal ca un student de-al nostru, foarte 
bine pregătit, care este consiliat, să se ducă repede să semneze un contract de muncă pe orice sumă. De aceea prin 
hotărârea Consiliului de administraţie, am mărit aria SRL-ului Universităţii din Craiova şi putem plasa forţă de muncă 
prin acesta. De fapt noi ne plasăm studenţii noştri pe piaţa muncii", a spus rectorul Universităţii din Craiova.  
Acesta a mai afirmat că pentru atragerea cât mai multor absolvenţi către Universitatea din Craiova şi pentru motivarea 
studenţilor, Consiliul de administraţie a decis instituirea a două tipuri de burse speciale - bursele "FoCar" şi "INCESA".  
"Consiliul de administraţie a aprobat în urmă cu o lună de zile, şi ieri au şi fost acordate primele burse, burse speciale 
din venituri proprii, care nu au legătură cu bursele tradiţionale de performanţă pe care le dă ministerul. Am instituit 
două tipuri de burse - bursa "FoCar" şi bursa "INCESA". Bursa "FoCar" se adresează studenţilor care au participat şi vor 
participa la acţiunile de promovare ale Universităţii în diferite tipuri de promovare, iar bursele "INCESA" se adresează 
studenţilor care au intrat şi vor intra în echipele de cercetare. Am afişat pe site-ul INCESA un portofoliu de 20-30 de 
proiecte cu agenţi economici, dar şi proiecte interne la care studenţii pot aplica", a spus rectorul Cezar Spînu.  
Acesta a precizat că bursele sunt în cuantum fix şi se acordă o singură dată pe semestru. "Este 1.000 lei bursa "FoCar" şi 
între 500 şi 1.500 lei bursele "INCESA", acestea din urmă fiind acordate în funcţie de amploarea proiectului de 
cercetare. Universitatea din Craiova începe uşor uşor să investească în studenţi pe o perioadă grea din punct de vedere 
financiar a învăţământului superior în general", a mai afirmat rectorul Universităţii din Craiova. 
 
 

25 NOIEMBRIE 

Zece laboratoare de cercetare vor fi înfiinţate printr-un proiect derulat de UPB  

Zece laboratoare de cercetare vor fi înfiinţate şi alte şase modernizate printr-un proiect care va fi lansat vineri de 
Universitatea Politehnica din Bucureşti. "Obiectivul general al INOVABIOMED este creşterea capacităţii de cercetare-
dezvoltare şi de transfer de cunoştinţe prin înfiinţarea a 10 noi laboratoare de cercetare şi modernizarea a 6 
laboratoare de cercetare existente în cadrul UPB, în vederea asigurării condiţiilor pentru dezvoltarea unui nucleu de 
excelenţă în România, într-un sector economic competitiv", a declarat purtătorul de cuvânt al UPB, Cornel Chira.  
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Potrivit acestuia, proiectul "INOVABIOMED" are o durată de 2 ani, iar dotarea laboratoarelor vizează cercetarea pe trei 
module tematice: metode avansate de fabricare a biomaterialelor, soluţii integrate de ghidare a răspunsului 
suprafeţelor biomedicale şi dezvoltarea de noi abordări în caracterizarea biomaterialelor prin cuplarea investigaţiilor 
micro şi nanostructurale.  
"Proiectul presupune achiziţia unor echipamente unice în România, cu o complexitate tehnică de nivel internaţional, 
cum ar fi: nanotomograf, microtomograf, nanoindenter, spectrometru terahertz, 3D-bioplotter, instalaţie de 
litografiere", a explicat purtătorul de cuvânt al UPB. Acesta este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, iar 
valoarea totală aferentă este de 71.831.990,19 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă - 66.761.485,81 lei. 
Proiectul INOVABIOMED ''Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calităţii materialelor în sănătate, energie şi mediu - 
Centrul pentru Soluţii Inovatoare de Fabricaţie a Biomaterialelor Inteligente şi Suprafeţelor Biomedicale" este derulat 
de UPB în cadrul acţiunii Mari Infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare. 
 
 

28 NOIEMBRIE 

Planuri de colaborare mai strânsă între cele mai puternice cinci universități din România 

Cinci dintre cele mai importante universități din România, întrunite la Iași în cadrul Consorțiului Universitaria, au decis 
să întreprindă o serie de acțiuni comune pentru a deveni o forță de revitalizare și de impunere a standardelor în 
învățământul superior românesc. Cu doi ani înainte de împlinirea centenarului Marii Unirii, are loc unificarea eforturilor 
în zone cheie ale învățământului românesc de către Universitatea București, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași.  
La reuniunea Consorțiului Universitaria, din perioada 24 - 27 noiembrie 2016, cele cinci universități au hotărât să își 
asume nu doar o voce unitară, ci și acțiuni comune în domeniul didactic, al cercetării, al relațiilor internaționale și al 
inițiativelor studențești, care să poată modela viitoarele politici educaționale. 
În perioada următoare, preocupările fundamentale ale celor cinci universități sunt creșterea calității învățământului 
superior și cercetării, realizarea clasificării instituționale și ierarhizarea domeniilor de studiu. Astfel, rectorii Consorțiului 
reuniți la Iași susțin fără echivoc continuarea demersurilor inițiate de actuala conducere a Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice precum realizarea Meta-rankingului, clasament care a identificat cele mai vizibile 
universități la nivel internațional.  
Cele cinci universități solicită diferențierea clară a finanțării de către Consiliul Național pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, astfel încât să poată fi alocate fonduri pentru susținerea excelenței în instituții de interes 
național.  
Reprezentanții universităților reunite la Iași au stabilit că este necesară o atitudine mai puternică comună nu doar la 
nivel național, ci și la nivel european. Astfel, universitățile vor avea o poziție comună la Bruxelles și vor participa cu un 
singur stand la târgurile educaționale internaționale.  
Finanțarea accesului la literatură științifică va fi o altă direcție a demersurilor Consorțiului în perioada următoare. În 
prezent, universitățile românești riscă să piardă una dintre cele mai prețioase resurse - accesul la jurnalele 
internaționale de cercetare, proiectul ANELIS, finanțat până acum de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică 
și Inovare, aflându-se la final. Cele cinci universități susțin, în comun, necesitatea alocării de fonduri de la ANCSI pentru 
acest proiect și în următorii ani.  
Un alt subiect a fost realizarea de mobilități interne între instituțiile de învățământ din Consorțiul Universitaria, după un 
model asemănător programului Erasmus. Astfel, de exemplu, studenții de la UAIC ar putea studia la UBB un semestru, 
după care la întoarcere le-ar fi recunoscute creditele în integralitate. Consorțiul Universitaria solicită Ministerului 
Educației să elaboreze cadrul legal pentru a se putea implementa această inițiativă.  
A fost de asemenea subliniată necesitatea găsirii de soluții pentru finanțarea pozițiilor de cercetare în universități, 
momentan subfinanțate, inclusiv în cadrul proiectelor europene de tipul Orizont 2020. Consorțiul Universitaria susține 
demersurile Comisarului pentru cercetare cu privire la căutarea unor soluții pentru remedierea problemelor legate de 
salarizarea de bază în cercetare prin Orizont 2020.  
Reprezentanții Universitaria au mai abordat probleme precum inexistența unei strategii a infrastructurii de cercetare, 
necesitatea lărgirii autorității universităților în domeniul stabilirii capacității de școlarizare și a admiterii la master și 
debirocratizarea admiterii studenților internaționali.  
Consorțiul Universitaria apreciază prezența la Iași a unei delegații numeroase din partea Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, conduse de dl. ministru prof.univ.dr. Mircea Dumitru. Rectorii universităților salută 
inițiativă anunțată de Ministrul Educației la Iași, prin care Consorțiul Universitaria va deveni partener de dialog și 
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consultare pentru orice inițiativă legislativă din domeniul învățământului superior. 
 

5 DECEMBRIE 

Inovarea în agricultură şi fondurile europene dedicate acestui sector, promovate la USAMV Cluj-

Napoca 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a organizat, pe 5 decembrie, un 
eveniment care are ca scop micşorarea distanţei dintre fermieri şi cercetători şi încurajarea celor dintâi de a apela la 
ştiinţă pentru rezolvarea unor probleme specifice muncii lor. 
La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Parlamentului European şi ai Comisiei Europene, care au explicat că în 
acest exerciţiu bugetar multianual au fost prevăzute sume mari de bani pentru dezvoltarea proiectelor inovative care 
oferă soluţii pentru problemele din agricultură. 
“Sunt foarte mulţi bani europeni, câteva zeci de milioane de euro care sunt puse la dispoziţia statelor membre şi 
evident şi a României ca să fie folosiţi pentru cercetare şi inovare şi pentru transferul acestora în practică. (…) Este 
important că România are la dispoziţie aceste fonduri europene şi fermierii trebuie să aibă încredere în aceste procese 
de cercetare şi de inovare pentru că nu putem să avem o agricultură sustenabilă, performantă şi competitivă fără să ai o 
cercetare şi o inovare în domeniu”, a declarat presei europarlamentarul Daniel Buda, care a participat luni la acest 
eveniment. 
Acesta a insistat pe importanţa rolului inovării în susţinerea unei agriculturi competitive, care ar asigura plăţi corecte 
pentru agricultori şi o hrană de calitate la preţuri accesibile pentru consumatori. 
Daniel Buda a mai precizat că este foarte important ca la nivelul USAMV Cluj-Napoca să fie cultivat sentimentul de 
încredere în agricultura românească. “Este nevoie ca studenţii să nu mai fie nevoiţi să meargă în fermele din Germania 
sau Italia, ci să rămână acasă, în condiţiile în care noi avem un potenţial agricol insuficient exploatat şi putem să 
producem hrană pentru 100 de milioane de oameni – nu o spun eu, o spun alţii, dar noi din păcate importăm 
contingente serioase de legume şi fructe şi alte produse alimentare, când noi ne putem produce aceste bunuri aici în 
România”, a mai spus Daniel Buda. 
La dezbaterea organizată de USAMV Cluj-Napoca a participat şi Sergiu Didicescu, reprezentantul Parteneriatului 
European pentru Inovare în Agricultură, care a vorbit despre posibilităţile unei cooperări mai strânse între cercetători şi 
fermieri. 
“Pentru noua perioadă pe care o derulăm acum, dar şi pentru viitor vor exista fonduri, atât Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală, cât şi prin politica de cercetare la nivel european, Horizon 2020, pentru proiecte atât la nivel 
naţional, cât şi european, prin care cercetătorii şi agricultorii vor putea desfăşura proiecte inovative. Fermierii vor putea  
obţine susţinere pentru a face investiţii, iar cercetătorii pentru a-i ajuta pe aceştia în activitatea lor. Rolul nostru este de 
a pune în legătură diferiţi parteneri interesaţi de acest proces şi de a-i ajuta să obţină acces la finanţare”, a spus Sergiu 
Didicescu. 
Acesta a precizat că şi în România începe să existe interes pentru acest gen de colaborări între fermieri, agricultori sau 
producători şi procesatori şi mediul ştiinţific. 
Un exemplu în acest sens a fost dat de cercetătorul clujean Dan Vodnar, care este coordonatorul mai multor proiecte 
inovative în domeniul alimentar, care deşi răspund unor nevoi identificate pe piaţă, totuşi nu au putut fi puse în 
aplicare. Dan Vodnar a derulat mai multe cercetări de laborator, dintre care una avut ca rezultat crearea unui ambalaj 
antimicrobian format din polimeri naturali extraşi din carapacea melcilor şi din alge şi care are înglobat în el 
biomolecule din ceai verde, busuioc, mentă sau alte feluri de plante. Cercetările au arătat că acest ambalaj are efect de 
inhibiţie asupra cărnii contaminate cu listeria. Invenţia sa a fost premiată în mai multe rânduri, însă nu a ajuns să fie 
pusă în practică la scară largă nici până azi. 
“Produsele pe care le-am realizat împreună cu colegii mei, le-am realizat fără să avem un utilizator sau un beneficiar 
final al acestor invenţii. Consider că, de fapt, orientarea ar trebui să fie invers, în sensul că să identificăm beneficiarii 
care au nevoie de un produs, de o soluţie şi noi să venim cu aportul nostru de cunoştinţe”, a spus Vodnar. 
În ceea ce priveşte preluarea invenţiei sale de către un investitor, el a spus că a avut discuţii cu persoane interesate de 
idee, dar costurile de retehnologizare ar fi fost prea mari astfel că implementarea ideii a fost amânată. 
La evenimentul organizat de USAMV Cluj-Napoca au mai participat rectorul universităţii, Cornel Cătoi, primarul 
municipiului Cluj-Napoca, fermieri, reprezentanţi ai unor GAL-uri, fermieri, producători şi procesatori din toată zona de 
nord-vest a ţării. 
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5 DECEMBRIE 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, cea mai bine clasată universitate românească în topul 

BRICS&Emerging Economies Rankings 2017 

Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) este și în acest an cea mai bine clasată instituție de învățământ superior din 
România în topul BRICS & Emerging Economies Rankings 2017, publicat de Times Higher Education. 
Potrivit unui comunicat de presă, UBB se poziționează pe locul 132 din 300 de universități incluse în ierarhizare. 
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara ocupă poziția 200, iar Universitatea 
din București se află în intervalul 251-300. În afară de aceste patru universități, care fac parte și din Consorțiul 
”Universitaria”, nicio altă universitate din România nu mai apare pe un loc vizibil în respectiva ierarhizare. 
Rezultatul obținut este, conform comunicatului, congruent cu rezultatul Metarankingului Universitar-2016, care a 
poziționat de asemenea UBB pe prima poziție în țară în anul 2016, prin prisma indicatorilor academici reflectați de 
clasamentele internaționale de referință ale universităților. 
“Nu este ușor să apari în 2017 BRICS & Emerging Economies Rankings, unde sunt folosiți aceiași 13 indicatori de 
performanță, riguroși și exigenți, ca ai clasamentului global World University Rankings. Instituțiile trebuie să 
demonstreze atingerea unor standarde înalte de performanță în predare, cercetare, perspectivă internațională și 
transfer de cunoștințe, dar și să concureze cu alte universități fruntașe din peste 50 de țări cu economii emergente. 
Luăm în considerare doar cele mai bune universități din acest grup, astfel că a face parte din lista primelor 300 de 
universități este o mare realizare în sine și Universitatea Babeș-Bolyai merită felicitările noastre”, a declarat Phil Baty, 
editorul pentru The World University Rankings, în legătură cu acest clasament și cu poziționarea UBB. 
Ierarhizarea Times Higher Education World University Rankings utilizează în analiză 13 criterii, cele mai importante fiind 
grupate în jurul a cinci indicatori principali: calitatea procesului de predare (mediul de învățare), cercetare (numărul și 
prestigiul publicațiilor), citările (factorul de impact), perspectiva internațională (personal, studenți și cercetare), relația 
cu mediul de afaceri (transferul de cunoștințe). 
 
 

6 DECEMBRIE 

Cercetătorii de la Universitatea Politehnica din București au obținut mai multe medalii de aur la 

Salonul INNOVA de la Bruxelles 

Cercetătorii din cadrul Universității Politehnica din București au obținut șase medalii de aur și mai multe premii și 
diplome pentru invențiile prezentate la cea de a 65-a ediție a Salonului Internațional ”INNOVA 2016” de la Bruxelles, 
potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituției de învățământ superior. 
Cercetătorii UPB au obținut premii din partea Belgiei, Republicii Moldova, Croației, Poloniei, Rusiei, Bosniei și 
Herțegovina, Taiwan și Thailanda, precizează sursa citată. 
Distincțiile au fost primite pentru mai multe echipamente de prelucrare, pentru un sistem de obținere a ghidajelor 
chirurgicale personalizate, pentru un sistem magnetic util în diagnoza și tratamentul cancerelor, pentru o instalație de 
sinteză a nanomaterialelor din carbon, dar și pentru o proteză totală de cot. 
Invenția ”Proteză totală de cot din aliaje cu memoria formei” este destinată înlocuirii totale a articulației de cot uman 
ca urmare a afectării acesteia de traumatisme sau în patologia cu interesare osoasă sau articulară care îmbunătățește 
procesul de osteo-integrare, prin creșterea forțelor de aplicare la interfața os-endoproteză și creșterea stabilității 
primare și finale. 
Dispozitivul medical inovativ dispune de o serie de avantaje pentru pacient — fiabilitatea ridicată; gradul mai mare de 
reziliență la efort; amplitudine, diversitate a mișcărilor ce pot fi realizate ulterior, precum și reinserție socială rapidă, 
datorită scurtării perioadei de recuperare. 
Acest proiect de cercetare-dezvoltare și inovare științifică în domeniul medical este rezultatul parteneriatului academic 
dintre Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila” și Universitatea Politehnică București. 
 

7 DECEMBRIE 

Universitatea Babeş-Bolyai a devenit membru fondator al Academiei Europene a Religiei, înfiinţată 

recent la Bologna 

Universitatea Babeş-Bolyai este singura universitate din România care face parte dintre membrii fondatori ai recent 
înfiinţatei Academii Europene a Religiei. Scopul acesteia va fi acela de a conecta între ele societăţile academice, centrele 
de cercetare, revistele ştiinţifice, departamentele şi editurile şi media, precum şi universităţile sau celelalte entităţi care 
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există şi activează în domeniul de cercetare a Religiei, şi care provin din ţările europene şi ţările mediteraneene, 
Orientul Mijlociu, Caucaz şi Rusia. 
Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul de lansare a prestigioasei instituţii a avut loc luni, 5 ecembrie 2016, la 
Universitatea din Bologna, sub patronajul Parlamentului European. Cu acest prilej au avut loc discuţii referitoare la 
definirea statutului Academiei Europene a Religiei, a fost stabilită prima întâlnire anuală şi au fost avansate idei pentru 
o platformă de cercetare. 
“În lumea contemporană, în care în numele unor credinţe religioase şi biserici au loc deopotrivă acţiuni sublime şi fapte 
reprobabile, studiul unor asemenea teme, la nivel erudit şi savant, este mai necesar ca oricând. Mă bucur că UBB este 
deschizătoare de drumuri la nivel european în această iniţiativă”, a declarat academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul 
UBB. 
În Aula Magna “Sfânta Lucia”, unde s-au desfăşurat întâlnirile, au fost prezente personalităţi ale lumii academice, 
politicieni, jurnalişti, oameni de ştiinţă. La eveniment au luat cuvântul Francesco Ubertini, Rectorul Universităţii din 
Bologna, Giuseppe Versaldi, prefectul Congregaţiilor pentru Educaţie Catolică a Statului Vatican, Carlos Moedas, 
Comisarul European pentru Cercetare şi Inovare, Jan Figel, trimisul special al Comisiei Europene pentru Libertate 
Religioasă, Igor Kitaev, Biroul Regional UESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa, Kishan Manocha, ofiţer OSCE pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, Martina Larkin, Forumul Economic Mondial de la Geneva. 
Printre membrii fondatori ai Academiei Europene a Religiei, alături de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, se 
află Universitatea din Oxford, Universitatea din Bologna, Universitatea din Aberdeen, Universitatea Complutense din 
Madrid, Universitatea Pontificală “Lateranese”, Universitatea Radboud din Nijmegen, Universitatea Catolică din 
Eichstätt-Ingolstadt, Universitatea de Stat Umanistă din Rusia. 
Universitatea Babeş-Bolyai este singura din ţară care are în componenţa sa patru facultăţi de teologie, respectiv 
Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică, Teologie Greco-Catolică şi Teologie Reformată. 
 

7 DECEMBRIE 

Leonard Azamfirei: “Şcoala de Medicină Doctorală Târgu Mureş, prima cotată în România” 

Rectorul Univeristăţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a declarat, în 
deschiderea celei de-a 9-a Conferinţe a Doctoranzilor şi Postdoctoranzilor în medicină şi farmacie, că Şcoala Doctorală 
de Medicină din Târgu Mureş este cotată pe primul loc între şcolile similare din România. 
“Şcoala Doctorală a trecut proba timpului, traversând de-a lungul anilor şi vremuri mai liniştite, şi vremuri mai tulburi. 
Putem avea păreri subiective despre ce se întâmplă în şcoala doctorală, unele pot fi adevărate, pertinente şi bine 
argumentate, dar dincolo de părerile noastre, contează, în evaluări, părerile altora şi am fost extrem de mândru să 
constat faptul că Şcoala de Medicină Doctorală din Târgu Mureş a fost prima cotată în topul şcolilor doctorale din 
România. Este rodul unei munci, iar în ultimii ani, indiferent de ce s-a întâmplat, am încercat să păstrăm standardele 
ridicate şi să nu facem rabat de la lucrurile pe care ni le-am asumat. Cred că suntem printre şcolile doctorale din ţară cu 
cele mai înalte standarde”, a arătat Leonard Azamfirei. 
Prorectorul UMF Târgu Mureş şi directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), prof. univ. dr. 
Daniela Dobru, a arătat că momentul cel mai important din acest an a fost procesul de autoevaluare a IOSUD (Instituţia 
Organizatoare de Studii Universitare Doctorale) pentru perioada 2011-2015, impus de către Ministerul Educaţiei. 
“Cu această ocazie, am analizat date obiective şi cuantificabile legate de principalele activităţi ale şcolii doctorale şi am 
analizat indicatori de perfomanţă. În perioada 2011-2015, am avut un trend ascendent al indicilor de perfomanţă. 
Numărul de lucrări ISI elaborate de către doctoranzi s-a dublat în fiecare an, astfel încât lucrările au ajuns să reprezinte 
70% din totalul de lucrări ISI ale Universităţii. Este un lucru cu care ne mândrim, iar rezultatele sunt cunoscute în toată 
ţara. Chiar dacă trăim vremuri mai dificile în privinţa şcolilor doctorale, trebuie să spun că Şcoala Doctorală a UMF Târgu 
Mureş are stabilitate şi predictibilitate. Am pus calitatea înaintea cantităţii, conştientizând-ne, în primul rând, pe noi şi 
apoi pe ceilalţi că doctoratul nu este o obligaţie, ci o opţiune. La sfârşitul unui mandat de cinci ani, cred că Şcoala 
Doctorală din UMF are o fundaţie solidă pe care putem clădi oricât de multe etaje şi cu care putem face faţă oricăror 
probleme”, a arătat dr. Dobru. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş organizează, miercuri şi joi, în cadrul Zilelor UMF, a 9-a Conferinţă 
Anuală a Doctoranzilor şi Postdoctoranzilor în medicină şi farmacie, în cadrul căreia doctoranzii şi postdoctoranzii îşi pot 
face cunoscute realizările din perioada studiilor de doctorat, în domeniile lor de activitate de cercetare. 
Potrivit organizatorilor, lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în rezumat în revista Acta Medica 
Marisiensis (cotată B+ CNCSIS) a UMF Târgu Mureş, asigurându-se diseminarea informaţiilor şi rezultatelor ştiinţifice 
obţinute. 
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15 DECEMBRIE 

Condiţii de cazare moderne pentru studenţii Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

 
Universitatea “Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a finalizat lucrările de reabilitare a instalaţiilor termice şi de apă 
caldă menajeră la Căminul Studenţesc Debarcader şi sala de sport din strada Tineretului, studenţii putând beneficia de 
un confort termic interior ridicat, potrivit unui comunicat de presă remis de instituţia de învăţământ superior. 
Potrivit sursei citate, proiectul a vizat îmbunătăţirea climatului ambiental al căminului studenţesc şi sălii de sport, 
reducerea consumurilor la utilităţi şi implicit a costurilor de întreţinere şi funcţionare. 
“Proiectul a constat în montarea pe fiecare etaj a câte unei centrale termice în condensaţie, refacerea instalaţiei 
termice de distribuţie verticală şi realizarea instalaţiilor pe orizontală, independente pentru fiecare nivel care să permită 
funcţionarea separată în funcţie de încărcarea spaţiilor şi de temperatura mediului exterior, instalaţie solară de 
preparare apă caldă, instalaţia fiind prevăzută cu boilere pentru fiecare nivel, şi montarea unei centrale murale în 
condensaţie la sala de sport“, se menţionează în comunicatul UCB Târgu-Jiu. 
 

15 DECEMBRIE 

Cadrele didactice ale UMF Iași au validat modificările aduse de noua Cartă Universitară 

Comunitatea academică a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” a votat pe 15 decembrie pentru 
validarea Cartei Universitare și a Codului de Etică. Dintre cei 507 membri prezenți la vot, 91,89% au fost de acord cu 
modificările aduse de noua Cartă Universitară. 
Procesul de revizuire a Cartei a început în primăvara acestui an, prin consultarea comunității academice asupra 
modificărilor necesare a fi aduse. Acesta a fost primul pas al unui proces complex și transparent, în care s-au implicat 
toți membrii comunității academice cu scopul armonizării Cartei cu toate schimbările care au survenit de la ultima 
modificare, în 2011. După dezbaterea în comunitatea universitară, în conformitate cu Legea Educației Naționale, 
propunerea noii Carte a fost adoptată de către Senatul UMF Iaşi, reunit în ședință în data de 14 noiembrie, iar până pe 
25 noiembrie s-a aflat în dezbatere publică. 
Pe 9 ianuarie 2017 se va valida în Senat formula finală, urmând ca a doua zi, pe 10 ianuarie, să fie trimisă la Ministerul 
Educației pentru obținerea avizului de legalitate. 
“Un obiectiv strategic prevăzut în planul meu managerial, în baza căruia am primit votul comunității academice a 
Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, este adaptarea Cartei la cerințele actuale moderne ale 
comunității universitare. Este necesară corelarea Cartei cu legislația în vigoare în domeniul învățământului, în condițiile 
în care de la publicarea noii Legi a învățământului, în 2011, au fost adoptate peste 300 de acte normative de modificare. 
Mulțumesc colegilor care au venit astăzi la vot”, a declarat prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. 
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3. ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 
3 IANUARIE 

Costul standard per elev în învăţământul gimnazial va creşte 

Guvernul a decis ca finanţarea de bază asigurată de la bugetul de stat pentru învăţământul preuniversitar să fie 
majorată în 2016 cu aproximativ 20% comparativ cu anul în curs. Astfel, costul standard per elev în învăţământul 
gimnazial din mediul urban va creşte de la 2.520 de lei la 3.043 de lei, iar în mediul rural, de la 2.898 lei la 3.499 lei. 
Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre de modificare a HG 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev şi preşcolar şi stabilirea finanţării de 
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA 
prin bugetele locale, pe baza costului per elev şi preşcolar. 
Costul standard reprezintă cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente acestora. 
Prin aceeaşi hotărâre este majorat şi costul standard per elev şi preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuieli prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", de la 312 lei în 
2015 la 321 lei. 
Actul normativ stabileşte şi coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev şi preşcolar şi coeficienţii de 
corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile 
şi alte drepturi salariale în bani. Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per 
elev şi preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă, anual, prin hotărâre a 
Guvernului. 
Conform Legii Educaţiei Naţionale, finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul "resursa 
financiară urmează elevul", în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la 
unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. În anul şcolar 2015-2016, în învăţământul preuniversitar de stat sunt 
înscrişi peste 3 milioane de elevi, mai menţionează Guvernul. 
 
 

5 IANUARIE 

Modificări ale reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobate de ISJ Arad 

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Arad a analizat şi aprobat reţeaua unităţilor de 
învăţământ preuniversitar care va funcţiona în anul şcolar 2016-2017, la nivelul judeţului, informează printr-un 
comunicat de presă Laura Nădăban, purtător de cuvânt al ISJ Arad. 
"Datorită fluctuaţiilor efectivelor de elevi din cadrul unor localităţi, reţeaua şcolară se restructurează, urmând ca în 
localităţile din judeţ să intre în sistem o şcoală primară şi o grădiniţă cu program normal, urmând să iasă din sistem 4 
şcoli primare şi 4 grădiniţe cu program normal. Totodată, la nivelul municipiului Arad vor intra în sistem trei grădiniţe 
particulare cu program prelungit, alte două grădiniţe particulare urmând să iasă din sistem. Cea mai importantă 
modificare va fi însă comasarea prin fuziune a Şcolii gimnaziale nr 5 cu Liceul Tehnologic 'Iuliu Maniu', în urma căreia va 
rezulta Liceul Naţional de Informatică", a declarat Laura Nădăban. 
În cadrul aceleiaşi şedinţe a Consiliului de Administraţie al ISJ Arad de marţi a fost prezentat bugetul ce va fi alocat 
învăţământului preuniversitar arădean în acest an. "În conformitate cu Legea nr.339 /2015 a bugetului de stat pe anul 
2016 , pentru judeţul Arad a fost alocată (...) suma de 211.715 mii lei, din care 189.168 mii lei pentru salarii, sporuri, 
indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite de lege pentru personalul din învăţământ şi 22.547 mii lei pentru cheltuieli 
cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi cu bunuri şi servicii", a precizează purtătorul de cuvânt al 
ISJ Arad în comunicatul citat. 
 

11 IANUARIE 

Atribuţiile de inspector general al ISJ Tulcea au fost preluate de Mioara Ranciu 

Inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Mioara Ranciu, a preluat conducerea instituţiei, după ce 
la finalul săptămânii trecute ministrul Educaţiei a decis suspendarea din funcţie a profesorului Dumitru Damian. 
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Fostul inspector general a fost trimis în judecată în luna iunie a anului trecut de către procurorii DNA Constanţa, acuzat 
de instigare la abuz în serviciu, după ce în luna august 2014 i-ar fi încurajat pe unii membri ai Comisiei judeţene de 
bacalaureat să modifice nota unei candidate care inserase în cuprinsul lucrării semne distinctive. 
Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a decis suspendarea din funcţia de inspector general al ISJ a lui Dumitru Damian. În 
acest context, atribuţiile inspectorului general al ISJ au fost preluate de inspectorul general adjunct Mioara Ranciu 
pentru următoarele 60 de zile. 
În vârstă de 60 de ani, Dumitru Damian este profesor de muzică la Liceul "Ion Creangă". A fost timp de şapte ani 
director adjunct al Şcolii generale nr 11 din municipiul Tulcea, timp de alţi şase ani a fost directorul Liceului de artă 
"George Georgescu", a fost inspector general al ISJ în perioada 2009-2010 şi a reocupat funcţia din anul 2012. 
Mioara Ranciu, în vârstă de 49 de ani, ocupă funcţia de inspector general adjunct al ISJ Tulcea din mai 2015 şi lucrează 
din anul 2002 în instituţie în calitate de inspector pe învăţământ primar. 
 

12 IANUARIE 

Centrul de excelenţă pentru elevi, înfiinţat anul trecut la Sfântu Gheorghe, nu poate funcţiona 

Centrul de excelenţă pentru elevi, înfiinţat anul trecut la Sfântu Gheorghe cu acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
nu va funcţiona în acest an şcolar din cauză că nu există bani pentru plata profesorilor. 
"Centrul se află în fază de hibernare din cauza alocării financiare, din cauza posturilor. Cu entuziasmul cu care am 
început şi am fi vrut în toamnă să ne apucăm de lucru, după ce am văzut că nu putem să ne încadrăm şi avem o 
depăşire de 53% (faţă de posturile aprobate de minister -n.r) practic nu am avut posibilitatea să continuăm. Şi nici 
măcar în acest an, în semestrul doi nu avem posibilitatea, ne mai rămâne speranţa că, poate din septembrie a.c., vom 
putea demara. Deci, ca instituţie, centrul există, avem ştampilă, avem tot, numai că nu există posturi şi buget alocat din 
cauză că nu ne încadrăm şi nici nu putem să ne încadrăm în posturi. Din păcate, deocamdată aceasta e situaţia", a 
declarat inspectoratul şcolar general Kiss Imre. 
Centrul a fost înfiinţat la iniţiativa fostului inspector şcolar general Keresztely Irma, cu scopul de a asigura pregătirea 
suplimentară a copiilor superdotaţi, talentaţi şi performanţi. Sediul central a fost stabilit la Palatul Copiilor din Sfântu 
Gheorghe, iar pentru pregătirea elevilor au fost alese patru unităţi şcolare - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" şi 
Colegiul "Szekely Miko" din Sfântu Gheorghe, Liceul teoretic "Mircea Eliade" din Întorsura Buzăului şi Liceul "Nagy 
Mozes" din Târgu Secuiesc. 

 
13 IANUARIE 

IŞMB propune un plan de măsuri pentru sprijinirea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în 

străinătate 

Un plan de măsuri pentru sprijinirea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, care prevede constituirea unei 
echipe operative de intervenţie care să gestioneze situaţiile problematice identificate la nivelul unităţilor de 
învăţământ, a fost conceput de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, împreună cu Prefectura Capitalei. 
Planul care a fost publicat pe site-ul IŞMB mai prevede şi elaborarea unei proceduri operaţionale privind monitorizarea 
copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, actualizarea permanentă a bazei de date, asigurarea permanentă a 
asistenţei spirituale pentru aceşti copii de către profesorii de la Seminarul Ortodox, preoţii de la bisericile din 
proximitatea unităţilor de învăţământ. Totodată, în unităţile de învăţământ, unde va fi cazul, planul se va prelucra şi în 
cadrul Consiliului profesoral. 
Acelaşi plan mai prevede şi monitorizarea lunară a copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate pe baza unor fişe 
tip de către profesorii diriginţi şi semnalarea diferitelor aspecte psiho-comportamentale problematice către profesorii 
consilieri şcolari din cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică. Pentru copiii cu părinţii plecaţi la muncă în 
străinătate va fi conceput şi un calendar de activităţi de pregătire suplimentară în vederea participării la examenele 
naţionale. De asemenea, în fişa postului consilierului şcolar din cadrul cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică 
va fi precizată în mod explicit obligativitatea monitorizării permanente a acestor copii. 
Desfăşurarea unor activităţi tematice de consiliere de grup, în vederea prevenirii instalării unor tulburări 
comportamentale, a identificării de timpuriu a unor potenţiale cazuri care necesită intervenţia primară sau, în mod 
special, intervenţia de specialitate în cadrul instituţiilor specializate, respectiv prin cabinetele psihopedagogice sau 
neuro-psihiatrice, este prevăzută în planul de măsuri. La întocmirea acestui plan au mai contribuit şi Centrul de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 
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18 IANUARIE 

Primarul Sucevei a solicitat directorilor să nu mai ceară bani pentru fondul şcolii 

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a cerut directorilor unităţi şcolare din municipiu reşedinţă de judeţ să nu mai ceară 
părinţilor bani pentru fondul şcolii. Lungu a făcut acest apel la o întâlnire organizată la Primărie cu directorii de şcoli, 
pentru a discuta bugetul pe acest an. Potrivit primarului, directorii şcolilor din municipiu au cerut aproximativ 55 
milioane lei pentru realizarea de reparaţii şi investiţii, suma fiind de cinci ori mai mare faţă de bugetul alocat într-un an 
obişnuit unităţilor de învăţământ. 
Lungu a recomandat directorilor să vină cu propuneri realiste de finanţare, asemănătoare cu acelea din anii anteriori, 
deoarece nu se poate aloca un buget mai mare decât cel din 2015, care a fost de aproximativ 8 milioane lei. 
Totodată, primarul le-a recomandat directorilor de şcoli să nu ceară părinţilor bani pentru fondul şcolii. ''Vă rog să nu 
mai practicaţi asemenea activităţi, să strângeţi bani la fondul şcolii. Nu este cazul. Nu trebuie să se strângă niciun leu de  
la părinţi'', a spus Lungu, el adăugând că atunci când o şcoală are nevoie de fonduri suplimentare, trebuie să i se 
adreseze pentru a găsi împreună o soluţie legală. 
 

27 IANUARIE 

Primăria Timişoara intenţionează să construiască cel mai mare campus şcolar pentru Liceul 

german "N. Lenau" 

Primăria Timişoara intenţionează să realizeze cel mai mare campus şcolar preuniversitar în zona Oituz, pe un teren al 
Universităţii de Vest Timişoara (UVT), unde ar fi urmat să se ridice un campus studenţesc. Pentru aceasta, este nevoie 
de un schimb de terenuri între UVT, care să dea perimetrul Oituz, situat în zona centrală a oraşului, şi Primăria 
Timişoara, care să ofere un altul în schimb. 
"Lucrăm la etapele pregătitoare pentru realizarea celui mai mare campus al Liceului german 'Nikolaus Lenau'. (...). Sunt 
nemulţumit de faptul că negocierea cu UVT pentru schimbul de proprietăţi în vederea aducerii în patrimoniul 
municipalităţii a zonei Oituz nu avansează aşa cum aş dori eu. Tot discutăm de doi ani şi nu se finalizează. Am vrut să vin 
cu o presiune şi am fixat termen să se ia toate măsurile pentru a se ajunge la negociere. Termenul este 15 februarie", a 
declarat primarul Nicolae Robu. Primăria Timişoara are nevoie de 4.505 mp din proprietatea UVT din campusul Oituz, 
din perimetrul total de aproape 7,5 ha, unde să ridice patru noi corpuri de clădire. 
Liceul "Nikolaus Lenau" a înaintat de mai mulţi ani solicitări primăriei, întrucât a avut întotdeauna probleme cu spaţiul 
insuficient pentru clasele I-XII, fiind nevoit să-şi desfăşoare activitatea în două locaţii distincte. Consilierii locali 
timişoreni au aprobat, în toamnă, construirea unui sediu mai mare pentru Liceul "Nikolaus Lenau", dar totul a stagnat în 
faza de proiectare. 
În urmă cu aproape zece ani, UVT a anunţat că vrea să construiască noul campus universitar în zona Oituz, pe locul unei 
foste cazarme a Ministerului Apărării Naţionale, cedat Ministerului Educaţiei, şi să ridice cămine, săli de cursuri 
moderne dotate cu aparatură pentru cercetare, amfiteatre spaţioase de câte 400 de locuri, un teatru în aer liber, 
biblioteci, un club al profesorilor, spaţii socio-culturale, magazine, locuri de agrement şi parcări. În 2005, terenul şi 
clădirile din arealul respectiv au fost atribuite Universităţii de Vest, cu titlu de proprietate. Investiţia se apropia de 40 de 
milioane de euro. UVT a reuşit să ridice Centrul de Simulări Antreprenoriale şi Ringul Bursier, parte a unui proiect al 
Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor şi o sală de sport polivalentă. Restul terenului este nefolosit. 

 
1 FEBRUARIE 

Elevii din România se clasează pe primele locuri în UE la studiul limbilor străine 

Aproape 60% din elevii din ciclul de învățâmânt secundar din Uniunea Europeană studiau cel puțin două limbi străine în 
anul 2014, pe primele locuri fiind elevii din Luxemburg (100%), Finlanda (98,5%), Italia (98,4%), Estonia (96,3%) și 
România (95,6%), arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). La polul opus, mai puțin de 
10% din elevii din ciclul secundar studiau cel puțin două limbi străine în Ungaria (6,3%), Irlanda (7,9%) și Austria (9,5%). 
La nivelul UE, aproape 18 milioane de elevi din ciclul de învățâmânt secundar, respectiv 98,6% din toți elevii de la acest 
nivel, studiau cel puțin o limbă străină în 2014 iar din aceștia aproape 11 milioane (59,9%) studiau cel puțin două limbi 
străine. Engleza este de departe cea mai populară limb străină în ciclul de învățâmânt secundar, fiind studiată de peste 
17 milioane de elevi (97,3%), urmată de franceză cu 5 milioane de elevi (33,7%), germană cu 3 milioane de elevi (23,1%) 
și spaniolă care este studiată de 2 milioane (13,1%). 
Situația este similară în România, unde limba engleză este cea mai studiată limbă străină de către elevii din ciclul de 
învățâmânt secundar (99,4% din cei aproximativ 790.000 de elevii), urmată de franceză (84,6%). De altfel, limba 
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franceză este a doua cea mai populară limbă străină studiată la nivel secundar în șapte state membre, cele mai mari 
procente fiind înregistrate în Cipru (88,1%), România (84,6%), Italia (67,7%) și Portugalia (64,7%). 
În cazul limbii germane, aceasta este studiată de toți elevii din ciclul de învățâmânt secundar din Luxemburg și de 
asemenea este a doua cea mai populară limbă străină studiată la nivel secundar în alte opt state membre, cele mai mari 
procente fiind înregistrate în Danemarca (73,6%), Polonia (69%) și Slovacia (55,2%). 
Limba rusă este a doua cea mai populară limbă străină studiată la nivel secundar în țările baltice (Lituania-66,7%, 
Estonia-64,7% și Letonia-60,4%) și Bulgaria (17,9%). 
 

3 FEBRUARIE 

Peste 200 de elevi cu nevoi speciale din judeţul Suceava sunt şcolarizaţi la domiciliu  

Un număr de peste două sute de elevi şi preşcolari, dintr-un total de aproximativ două mii înscrişi în învăţământul 
special, sunt şcolarizaţi la domiciliu, a declarat purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava, Cezar Anuţei. Potrivit sursei citate, 
aproximativ 1.800 de preşcolari şi elevi suceveni sunt înscrişi în învăţământul special în şase unităţi de învăţământ din 
judeţ, iar alţi peste 200 încadraţi cu grad de deficienţă sever sunt şcolarizaţi la domiciliu în anul şcolar 2015 - 2016. 
Anuţei a precizat că, în acest an şcolar, în învăţământul special sunt înmatriculaţi 1.761 elevi, în scădere faţă de anul 
şcolar precedent când au fost 1.795 elevi. 
Aceştia învaţă la Grădiniţa Specială Fălticeni, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Şcoala Profesională Specială 
Câmpulung Moldovenesc, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ''Sfântul Andrei'' Gura Humorului, Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă Suceava şi la Şcoala Gimnazială Specială ''Sfântul Stelian'' Rădăuţi. 
Totodată, Anuţei a arătat că, în acest an şcolar, un număr 211 elevi încadraţi cu grad de deficienţă sever sunt şcolarizaţi 
la domiciliu, numărul acestora fiind mai mic decât în anul şcolar precedent când au fost 225. Potrivit lui Anuţei, în cadrul 
învăţământului la domiciliu există 30 de norme didactice ce sunt distribuite la 40 de profesori în regim de plată cu ora, 
cumul sau ore în încadrare. 
 
 

15 FEBRUARIE 

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar au fost aprobate prin 

ordin de ministru  

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost aprobate 
prin Ordinul de ministru nr. 3158/15.02.2016, informează un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei. 
Învăţământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. În ceea ce priveşte înscrierea, din 
anul şcolar 2016-2107 nu va mai fi posibilă înscrierea în clasa I fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare. 
"Ministerul Educaţiei rămâne ferm în decizia sa: înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie obligatorie începând cu 
anul şcolar 2016-2017 datorită eficienţei demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi şi în diminuarea riscului de 
abandon şcolar. Respectând dreptul copiilor la educaţie, MENCŞ a elaborat o procedură prin care inspectoratele şcolare 
pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 
2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv. Astfel, inspectoratele şcolare 
trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor şi, după o analiză punctuală, să transmită ministerului o situaţie 
centralizată, spre aprobare. Pentru aceşti copii, înmatricularea în clasele I, în anul şcolar 2016-2017, se poate realiza 
doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile", menţionează ministerului. Inspectoratele şcolare 
şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea 
părinţilor. "Numărul de locuri alocate, prin cifră de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat este 
mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, 
astfel, şcolarizarea tuturor copiilor. Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate, numită 
şcoală de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti au 
responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare 
vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele  
legii", prevede metodologia. 
Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare 
a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea 
psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ. Metodologia, calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare şi 
procedura care vizează înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2016 pot fi 
consultate pe www.edu.ro. 
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24 FEBRUARIE 

Ministrul Sănătății solicită ca orele de educație pentru sănătate să fie obligatorii 

Ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu , dorește ca Educația pentru sănătate să devină materie obligatorie în 
școli. "Cred că aceste ore ar trebui să fie obligatorii și cred că avem o resursă fantastică la care trebuie să apelăm: 
medicii școlari. Suntem obligați să susținem această specialitate, medicii școlari se împuținează, este una dintre 
specialitățile care scade în număr. Sunt medici școlari, asistente care lucrează în cabinetele școlare, care au o experiență 
extraordinară și marea lor majoritate au o dedicație extraordinară, mai ales că sunt atât de puțini și uneori deservesc 
mai multe școli", a declarat Patriciu Achimaș-Cadariu după lansarea Planului multianual integrat de promovare a 
sănătății și educației pentru sănătate, care a avut loc la Palatul Cotroceni. 
Potrivit ministrului, copiii ar putea primi la școală lecții privind igiena de zi cu zi, alimentație, obiceiuri de evitat - fumat, 
alcool, consum de medicamente și alte substanțe. El consideră că medicii și asistentele școlare ar putea deveni 
educatori excelenți cu ajutorul unor cursuri de pregătire pedagogică de scurtă durată. Ministrul a susținut că în acest 
sens sunt necesare dezbateri. 
"Cred că împreună ar trebui să facem o presiune în acest sens (n.r. - ca această materie să intre în școli cât mai repede). 
Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu este genul de intervenție ale cărei rezultate să le vedem peste noapte. Investim 
în viitor, investim în viitorul copiilor noștri, în viitorul României. De aceea cred că trebuie să insistăm pe aceste lucruri", 
a mai spus ministrul. 
Scopul Planului multianual integrat de promovare a sănătății și educației pentru sănătate, potrivit lui Achimaș-Cadariu, 
este ca în următorii cinci ani proporția populației cu comportamente favorabile sănătății să crească în mod constant, în 
special în rândul unor categorii considerate cu riscuri pentru sănătate: copiii, persoanele din comunitățile rurale, 
persoanele din grupurile vulnerabile, femeile însărcinate. Ministrul a indicat că se dorește și schimbarea 
comportamentelor vizavi de sănătate. 

 
25 FEBRUARIE 

95% dintre școlile din mediul rural au Internet, dar este folosit mai mult administrativ 

Un studiu național derulat de GfK în școli gimnaziale din mediul rural arată că 95% dintre acestea sunt conectate la 
Internet, dar conexiunea este folosită în mare măsură în scopuri administrative. "90% dintre școlile din mediul rural au 
un laborator IT, însă doar jumătate dintre laboratoare sunt conectate la Internet. Deși în toate școlile din mediul rural 
există computere, în doar 75% din școli echipamentele sunt funcționale", relevă studiul comandat de Fundația Orange 
și prezentat joi într-o conferință de presă privind educația digitală pentru copiii din zone defavorizate. 
Cercetarea mai arată că 63% din profesori au o atitudine deschisă în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii la clasă, 
deși experiența lor didactică cu materiale educative digitale este foarte redusă, în principal din cauza lipsei acestora 
(softuri educaționale sau manuale digitale). 
În concluzie, deși există o infrastructură funcțională și o deschidere a profesorilor și elevilor în ceea ce privește educația 
digitală, în prezent nu există materiale educative digitale disponibile care să poată fi utilizate în procesul de predare, 
relevă studiul. 
"Am pornit de la acest studiu și am ajuns la un proiect. Cu dezbateri nenumărate și, până la urmă, izvorât din nevoie, 
am ajuns la ceea ce se cheamă educație digitală în zonele rurale. Este important să înțelegem că digitalizarea în 
educație nu este un moft și Ministerul Educației a înțeles asta. În Fundația Orange, la nivel internațional, educația 
digitală este o prioritate", a declarat Dana Deac, președintele fundației. 
Ea a menționat că acest model poate fi extins, dacă rezultatele vor fi cele așteptate, iar Fundația Orange poate da o 
mână de ajutor în acest sens. "Competența digitală este una dintre cele opt competențe cheie pe care trebuie să le aibă 
orice persoană care trăiește într-o societate modernă, într-o societate a cunoașterii și care îi permite să utilizeze 
tehnologia atât pentru cunoaștere, cât și pentru comunicare și rezolvare de probleme", a spus și Tania Irimia, director în 
cadrul Direcției Generale de Învățământ Preuniversitar. Schimbările tehnologice foarte rapide din acest domeniu 
determină o necesitate a unei investiții permanente, a spus ea. 
Potrivit acesteia, Ministerul Educației salută și susține toate inițiativele care vin de la partenerii educaționali ai 
sistemului și care înțeleg că investiția în educație reprezintă o prioritate în întreaga societate. "Sunt convinsă că 
proiectul va conduce la rezultatele pe care ni le-am propus și pe care le așteptăm", a completat Tania Irimia. 
Fundația Orange a decis derularea în anul școlar 2016-2017 a unui proiect-pilot de educație digitală pentru ciclul 
gimnazial în 10 școli de masă din mediul rural. Proiectul, numit Digitaliada, are ca scop îmbunătățirea performanței 
școlare a elevilor la unele dintre cele mai dificile materii, prin utilizarea unor metode moderne de predare, în 
completarea celor tradiționale. 
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26 FEBRUARIE 

Predarea istoriei la gimnaziu are nevoie de două ore pe săptămână, rezultă dintr-o dezbatere 

publică organizată la Oradea 

O dezbatere publică cu părinţi ai copiilor din ciclul gimnazial şi profesorii de istorie şi geografie din judeţul Bihor a 
evidenţiat faptul că predarea istoriei are nevoie de două ore pe săptămână, a declarat inspectorul şcolar prof. Dr. 
Elisabeta Roşu. 
"Noi am încheiat un proces verbal pe baza discuţiilor care au existat, a intervenţiilor, a punctelor de vedere. Opţiunea 
noastră, a bihorenilor, privind istoria este să se repoziţioneze în planul-cadru în sensul de a i se atribui pentru 
învăţământul gimnazial câte două ore pe săptămână, de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a inclusiv. Iar pentru geografie, 
de asemenea, să se aloce câte două ore la clasa a V-a şi la clasa a VIII-a, respectiv câte o oră la clasa a VI-a şi a VII-a," a 
declarat prof. Elisabeta Roşu, doctor în istorie. 
Într-o variantă care a fost elaborată de un grup de lucru numit de ministru, istoria dispărea din planul-cadru, fiind 
inclusă într-o disciplină-agregat, numită educaţie pentru societate. În acelaşi context, participanţii au pledat şi pentru 
păstrarea orei de latină, la clasa a VIII-a, aşa cum este acum în planul-cadru. 
În ce priveşte autocunoaşterea copiilor şi orientarea şcolară, inspectorul şcolar Elisabeta Roşu a menţionat că s-a 
punctat faptul că legea ar trebui să fie aplicată în sensul de a se acorda acele 25% din numărul de ore la dispoziţia 
cadrului didactic şi în acelaşi timp să se valorizeze ora de orientare şcolară şi de consiliere care prin tematica sa 
înseamnă autocunoaştere, formarea stimei de sine, orientare şcolară pentru carieră. 
La dezbaterea organizată pe 25 februarie au participat peste 150 de profesori de istorie, geografie, părinţi, directori şi 
profesori de limba română, fiind organizată de Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie, filiala Bihor, Societatea de Istorie, 
filiala Bihor şi Societatea de Geografie, filiala Bihor. Rezultatul consemnat al acestei dezbateri publice a fost transmis 
către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 
 

1 MARTIE 

Programe opţionale cu plată pe timpul verii pentru elevi şi preşcolari  

Programe opţionale cu plată ar putea fi introduse în şcoli şi grădiniţe în perioada vacanţei de vară, potrivit unui proiect 
de lege aflat în dezbatere publică la Parlament. Conform expunerii de motive a proiectului, se propune completarea 
Legii Educaţiei cu programe opţionale şi cu plată, în şcoli şi grădiniţe, pentru vacanţa de vară, în scopul supravegherii şi 
instruirii copiilor în activităţi opţionale şi recreative.  
Iniţiatorii proiectului doresc să existe în şcoli un program facultativ organizat în perioada vacanţei de vară, care să 
cuprindă activităţi instructiv-recreative, numit "Şcoala de vară". De asemenea, se doreşte ca programul grădiniţelor să 
cuprindă un program special, cu plată, în timpul vacanţelor şcolare, necesar pentru a permite supravegherea şi 
instruirea copiilor ai căror părinţi doresc acest lucru.  
Activitatea "Şcolii de vară" şi programul grădiniţelor ar putea să fie reglementate prin ordin al ministrului Educaţiei. 
Potrivit iniţiatorilor, aplicarea acestui proiect ar permite creşterea natalităţii, crearea de locuri de muncă, realizarea 
unor venituri suplimentare pentru profesori, utilizarea bazei materiale existente în şcolile şi grădiniţele din sistemul 
public. Proiectul se află în dezbatere publică şi a fost iniţiat de 75 de parlamentari, cei mai mulţi fiind liberali. 
 

2 MARTIE 

Învăţământul preuniversitar particular acreditat va beneficia de aceeaşi finanţare de bază care se 

acordă la stat  

Unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat vor primi finanţare de bază de la bugetul de 
stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învăţământul preuniversitar de stat, potrivit unei 
hotărâri adoptate miercuri de Guvern, informează un comunicat de presă al MENCŞ.  
Astfel, finanţarea de bază în limitele costului standard per elev/preşcolar va fi asigurată de la bugetul de stat, din 
sumele defalcare din TVA prin bugetele locale, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu 
particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat particular şi 
confesional.  
"Costurile standard per elev/preşcolar alocate învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat sunt 
similare celor aprobate pentru învăţământul preuniversitar de stat. Costul standard per elev/preşcolar se determină 
pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de 
învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice", afirmă MENCŞ.  
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Potrivit sursei citate, pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă: finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru 
unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la 
locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură. "De exemplu, costul standard per elev din învăţământul 
gimnazial din mediul urban va fi în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an. Pentru 
învăţământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 
lei/an. Unităţilor de învăţământ care au clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă 
suplimentar fonduri, în funcţie de coeficienţi care au fost stabiliţi având în vedere nivelul/filiera/profilul, mediul 
urban/rural", afirmă reprezentanţii MENCŞ.  
Totodată, se alocă finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, 
precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. "Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de 
formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional 
acreditat. Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 
2016 este stabilit la 321 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la 
valoarea coeficientului 1, de bază (costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban în 2016, care 
este stabilit la 321 lei/ an)", mai arată acelaşi comunicat.  
Potrivit MENCŞ, coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala 
gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi, zone de temperatură (sunt şase zone 
de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, 
Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1386, în timp 
ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, 
Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,2752. "Unităţile de învăţământ vor transmite până la 20 
noiembrie a fiecărui an calendaristic unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul şi inspectoratelor 
şcolare numărul de elevi/preşcolar pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Datele vor fi transmite 
administraţiilor judeţene a Finanţelor Publice, respective a municipiului Bucureşti, în vederea repartizării sumelor 
defalcate din TVA", mai susţine aceeaşi sursă.  
Începând cu anul 2016 statul asigură finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar obligatoriu particular 
şi confesional acreditat, de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, potrivit prevederilor 
Legii Educaţiei Naţionale şi legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

8 MARTIE 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a finalizat evaluarea proiectelor de manuale şcolare 

pentru clasa a IV-a  

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ca autoritate contractantă, a finalizat evaluarea proiectelor de 
manuale corespunzătoare noilor programe şcolare pentru clasa a IV-a şi a transmis ofertanţilor prezenţi la licitaţie, la 
finalul săptămânii trecute, comunicările privind rezultatul procedurii.  
Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, după comunicarea rezultatelor evaluării către toţi cei 15 ofertanţi, în 
conformitate cu prevederile privind achiziţiile publice, aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru a depune eventuale 
contestaţii la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC).  
"Pe măsura solicitărilor pe care CNSC le adresează autorităţii contractante, în termenul legal stabilit, CNEE va formula 
puncte de vedere argumentate şi va depune documentele solicitate. În termen de 30 de zile de la data primirii ultimelor 
înscrisuri, CNSC se va pronunţa asupra admiterii/respingerii contestaţiilor depuse. După decizia CNSC, proiectele de 
manuale şcolare pot intra în procedurile de aprobare astfel încât, începând cu anul şcolar 2016-2017, noile manuale să 
fie la dispoziţia elevilor şi a profesorilor", precizează sursa citată.  
În urma publicării pe SEAP a invitaţiei de participare la licitaţia de manuale pentru clasa a IV-a, s-au prezentat la licitaţia 
organizată de CNEE 15 ofertanţi/asocieri de ofertanţi, care au depus 58 de oferte pentru 13 loturi de manuale.  
Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 10 februarie 2016, în prezenţa membrilor Comisiei de evaluare, precum şi a 
reprezentanţilor operatorilor economici ofertanţi. "La fel ca şi în cazul licitaţiilor din 2014 şi 2015 (pentru clasele I, a II-a 
şi a III-a), s-a înregistrat un interes deosebit pentru loturile de limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii, 
educaţie civică, geografie, istorie, în vreme ce alte categorii de manuale şcolare (limba şi literatura maternă pentru 
elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, o serie de limbi moderne, precum şi manuale de religie pentru alte 
culte decât cel ortodox) nu au avut parte de acelaşi interes. (...) Criteriile de atribuire vizează, în proporţii egale, atât 
preţul, cât şi calitatea proiectelor de manuale şcolare ofertate. (...) Evaluarea metodico-ştiinţifică a ofertelor, pe baza 
criteriilor tehnice de calitate, a fost declanşată după ce cei 65 de evaluatori selectaţi în urma Apelurilor publice 
publicate site-urile MENCS şi CNEE (www.edu.ro şi www.rocnee.eu) au parcurs un program pentru formarea şi 
dezvoltarea de competenţe necesare evaluării corecte a proiectelor de manuale şcolare", susţine MENCŞ.  
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Manualele alternative sunt expres prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, cadrele didactice având atribuţia de a selecta şi recomanda elevilor acele manuale şcolare din lista celor 
aprobate de către MENCS în vederea utilizării lor în procesul didactic.  
În condiţiile noului curriculum pentru învăţământul primar, manualele şcolare au atât o variantă tipărită, cât şi o 
variantă digitală, fiecare manual având două volume tipărite, corespunzătoare semestrelor anului şcolar, însoţite de 
câte un CD cu varianta digitală a respectivului volum. Varianta digitală a manualului şcolar cuprinde, în plus faţă de 
varianta tipărită, activităţi multimedia interactive de învăţare, care pot fi exerciţii interactive, jocuri educaţionale, 
animaţii, filme şi simulări. 

 
5 APRILIE 

Noul plan-cadru pentru gimnaziu: patru ore de Română în loc de cinci şi Limba latină în clasa a VII-

a  

Noul plan-cadru pentru gimnaziu, care prevede introducerea disciplinei Informatică şi TIC, patru ore de Limba română 
în loc de cinci, dar şi studierea Limbii latine în clasa a VII-a, a fost prezentat, marţi, de directorul Institutului de Ştiinţe 
ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic, într-o conferinţă de presă. Noul plan cadru va fi aplicabil pentru copiii care vor intra în 
clasa a V-a în septembrie 2017. 
Potrivit planului, copiii au la dispoziţie mult mai multe opţionale în curriculum la dispoziţia şcolii (CDS), vor studia 
educaţia socială, care se va numi în clasa a V-a Studiul gândirii critice în contextul drepturilor şi responsabilităţilor, în 
clasa a VI-a - Educaţie interculturală, în clasa a VII-a - Educaţie pentru cetăţenie democratică şi în clasa a VIII-a - Educaţie 
financiar-economică şi antreprenoriatul. 
Conform noului plan cadru, se au în vedere reechilibrarea ponderii diferitelor arii curriculare - om şi societate, creşterea 
ponderii curriculumului la dispoziţia şcolii - 1-3 ore în clasele V-VII şi 1-4 la clasa a VIII-a, introducerea unei noi discipline 
- Informatică şi TIC, asigurarea studierii unor discipline în toţi anii de gimnaziu, precum Educaţie socială, Educaţie 
plastică, Educaţie muzicală, accent pus pe latura practică, pe competenţe, nu pe conţinuturi. 
* La clasa a V-a este redusă cu o oră alocarea pentru Limba română, se introduce o disciplină nouă - Informatică şi TIC. 
La Educaţia tehnologică şi aplicaţii practice se pune accent pe latura aplicativă, iar la Educaţia socială este introdus 
Studiul gândirii critice în contextul drepturilor şi responsabilităţilor. Ponderea orelor de Istorie creşte la două ore pe 
săptămână, iar CDS cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat. 
* În clasa a VI-a se introduce Informatică şi TIC, este introdusă educaţia interculturală în cadrul disciplinei Educaţie 
socială, educaţia tehnologică şi aplicaţii practice cu accent pus pe latura aplicativă, iar CDS va cuprinde minimum o 
disciplină ce va fi predată integrat. 
* Pentru clasa a VII-a este introdusă o nouă materie - Informatică şi TIC, educaţia pentru cetăţenie democratică, în 
cadrul disciplinei Educaţie socială, se introduce disciplina elemente de Limba latină şi de cultură romanică. De 
asemenea, la educaţia tehnologică se va pune accent pe latura aplicativă, iar ponderea CDS creşte, numărul maxim de 
ore alocat fiind de trei ore pe săptămână. 
* Clasa a VIII-a cuprinde Informatică şi TIC, este introdusă Educaţia financiar-economică şi antreprenoriatul în cadrul 
educaţiei sociale, este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (muzică şi arte 
plastice). Consilierea şi dezvoltarea personală are o centrare puternică pe orientarea şcolară, iar educaţia tehnologică şi 
aplicaţii practice pun accent pe latura aplicativă. Creşte ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore/săptămână. 

 
12 APRILIE 

Fostul deputat Marius Gondor va fi președintele Consiliului Național pentru Finanțarea 

Învățământului Preuniversitar 

Fostul deputat de Arad Marius Gondor va fi președintele Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului 
Preuniversitar, organism prevăzut în Legea Educației Naționale, înființat recent prin ordin al ministrului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului. 
"Noul organism aprobă metodologia de repartizare a fondurilor alocate instituțiilor de învățământ preuniversitar 
pentru realizarea standardelor de cost și propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului proiectul de 
hotărâre de Guvern privind determinarea costurilor standard pe elev/preșcolar. De asemenea, propune formula de 
finanțare de bază a unităților de învățământ preuniversitar care ia în considerare costul standard pe elev/preșcolar, 
numărul de elevi/preșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de densitatea de 
elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare și alți factori", a declarat Marius Gondor. 
El spus că pentru prima oară de la intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale va funcționa un organism care urmează 
să fie responsabil cu formula de calcul pentru costul standard per elev. "Trebuie spus faptul că, la acest moment, nu știu 
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foarte multe despre modul în care funcționează Consiliul la a cărui conducere am fost numit. Cert este că, din ce am 
înțeles, numirea mea și a celorlalte 17 persoane în acest organism nu va implica mutarea noastră în Capitală, ci doar o 
prezență periodică la ședințele ce vor fi organizate Se pare de asemenea că activitatea în cadrul acestui Consiliu nu va fi 
una plătită", a adăugat Marius Gondor. 
Marius Gondor este în prezent profesor de matematică la Colegiul Național "Vasile Goldiș" din Arad. 

 
13 APRILIE 

IŞMB va lansa un proiect care ajută profesorii să folosească noi metode de predare a limbilor 

străine  

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va lansa joi proiectul "Serious Games for Fostering Multilingualism in Early 
Childhood Education", care îşi propune dezvoltarea unor mijloace didactice pentru a fi utilizate în dezvoltarea 
multilingvismului la copiii din învăţământul preşcolar şi primar, a declarat purtătorul de cuvânt al IŞMB, Marian Banu. 
"Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, se va derula până în luna decembrie 2017", a 
precizat Banu. 
Potrivit acestuia, proiectul se realizează în cadrul unui consorţiu european, având ca parteneri edEUcation ltd. din 
Marea Britanie (instituţie de consultanţă cu expertiză în lucrul cu grupuri de copii şi tineri), Universitatea Thessalia din 
Volos (Grecia), Centrul de Resurse şi Tehnologie Hellas Certh din Volos, Universitatea din Tallin (Estonia), Centrul de 
formare Albufeira Lagoa e Silves (CFAE) din Portugalia. 

 
21 APRILIE 

ISJ Olt vrea să înfiinţeze o şcoală profesională cu toate specializările solicitate de agenţii economici  

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Olt, Felicia Man, a declarat, la Târgul ofertelor educaţionale, că instituţia pe 
care o conduce are ca obiectiv înfiinţarea unei şcoli profesionale care să aibă toate specializările solicitate de agenţii 
economici din judeţ. Felicia Man a mai declarat că pentru anul şcolar următor sunt prevăzute mai multe clase de şcoală 
profesională. 
"Ne dorim să creştem permanent numărul de clase de şcoală profesională, obiectivul nostru pentru anul 2017-2018 
este să înfiinţăm o şcoală profesională cu personalitate juridică, care să adune laolaltă toate specializările pe care şi le 
doresc agenţii economici. Ştim ce îşi doresc agenţii economici, însă ne vom consulta permanent pentru acest lucru", a 
spus inspectorul şcolar general al judeţului Olt. 
La Slatina, a avut loc Târgul ofertelor educaţionale, eveniment în cadrul căruia toate unităţile şcolare care organizează 
învăţământ liceal şi profesional, precum şi Palatul Copiilor, şi-au prezentat oferta educaţională pentru anul şcolar 2016 - 
2017. 
La Târgul ofertelor educaţionale de la Slatina a fost prezent şi ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, care a vizitat toate 
standurile, a discutat cu elevii şi profesorii şi a apreciat că elevii "ştiu de ce au venit şi unde se duc", iar târgul "este 
mare prin oferta cu care vine la elevi". "I-am întrebat pe toţi unde se duc. Ştiau foarte bine de ce au venit şi unde se 
duc, chiar îmi place, să ştiţi. Nu este un târg foarte mare, dar este mare prin oferta cu care vine la elevi. Mă uit că vor la 
Pirelli, că vor în zona de design, deci ştiu foarte bine unde vin, sunt performanţi şi cei de la sport, cei de la teoretic au  
rezultate excepţionale, mie mi se pare foarte fain. Felicitări!", a spus ministrul Curaj, la finalul vizitei. 
 
 

27 APRILIE 

Din anul şcolar 2016-2017, la Craiova se reînfiinţează Colegiul naţional militar "Tudor 

Vladimirescu"  

Din anul şcolar 2016-2017, la Craiova va fi reînfiinţat, după 18 ani, Colegiul naţional militar "Tudor Vladimirescu", cu 
profil matematică-informatică şi predare intensivă în limba engleză, examenele urmând să înceapă în data de 27 mai. 
Potrivit unui comunicat al MApN, cifra de şcolarizare pentru admiterea în clasele a IX-a va fi de 120 de locuri. Instituţia 
va fi condusă de un comandant militar, secondat de un director adjunct, civil. 
"Colegiul se va înscrie pe traiectoria performanţei şcolare, ştacheta fiind deja stabilită de realizările celorlalte trei colegii 
naţionale militare care, în ultimii patru ani, în baza rezultatelor obţinute la examenele de Bacalaureat - unde 
promovabilitatea a fost de 99 la sută - au reuşit clasarea, într-un top naţional, în primele 10 unităţi de învăţământ de 
profil din ţară. Colegiul 'Tudor Vladimirescu' din Craiova se va afla în coordonarea Statului Major General, asemenea 
celor din Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc şi Breaza", se precizează în comunicatul MApN. 
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Liceul militar din Craiova a fost inaugurat, în prezenţa Regelui Carol I, în anul 1885, iar apoi evacuat la Iaşi, în timpul 
Primului Război Mondial, şi relocat în Craiova în anul 1918. De-a lungul timpului, unitatea de învăţământ a fost 
desfiinţată în anul 1948, reînfiinţată 30 de ani mai târziu şi închisă din nou în 1998. Şcoala militară a avut, de-a lungul 
timpului, dascăli de prestigiu, printre care s-au numărat Luca Preda, George Pascu şi V. Mihăilescu, decorat cu ordinul 
'Mihai Viteazul'. În istoria sa, unitatea de învăţământ a fost vizitată de Regele Carol al II-lea, prim-ministrul Armand 
Călinescu şi generalul Constantin Pantazi, fost ministru de război. 

 
 
5 MAI 

Şcoala gimnazială 117 din Capitală va purta numele "Regina-mamă Elena"  

Principesa Margareta, Custode al Coroanei, principele Radu şi principesele Elena şi Maria s-au aflat joi la Şcoala 
gimnazială 117 din sectorul 6 al Capitalei, care va purta numele "Regina-mamă Elena". "M-a influenţat toată viaţa. 
(Regina Mamă Elena - n.r.) a fost ca o mamă spirituală. Mi-a dat un exemplu minunat de bunătate, de frumuseţe, de 
cultură, educaţie. Mă gândesc la ea în fiecare zi şi mă bucur atât de mult că şcoala se va numi "Regina-mamă Elena". 
Copiilor care învaţă aici ar trebui să le transmită faptul că învaţă în această şcoală iubire, mândrie, respect unii pentru 
ceilalţi şi să înveţe bine pentru o viaţă mai bună şi pentru o ţară mai bună", a afirmat principesa Margareta.  
Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a afirmat că numele pe care această şcoală îl va purta în viitor este o recunoaştere 
pentru activitatea elevilor şi profesorilor de la această unitate de învăţământ. "Aveţi o echipă de profesori performantă, 
voi, elevii, sunteţi minunaţi şi sunt convins că fiecare dintre voi veţi ţine minte cu mare bucurie de acest moment în care 
veţi purta, ca şcoală, un nume deosebit. Îmi doresc ca numele pe care îl veţi purta - "Regina-mamă Elena" - să vă 
inspire, să fie pentru dumneavoastră un model autentic de sacrificiu, dedicare şi grijă faţă de cei apropiaţi pentru că aşa 
a fost Regina Mamă", a afirmat Adrian Curaj.  
Directorul şcolii, Adriana Stoica, a anunţat că, "în cel mai scurt timp", vor fi făcute demersurile necesare pentru 
schimbarea denumirii unităţii de învăţământ. "Prilejul fericit care ne adună astăzi aici este darul nepreţuit pe care Casa 
Regală a României îl face comunităţii noastre, un nume şi un acoperământ cu puternice reverberaţii istorice, acela al 
Reginei-mamă Elena, efigie luminoasă a istoriei poporului român pe care o comemorăm astăzi la 120 de ani de la 
naşterea sa. (...) În cel mai scurt timp vom declanşa demersurile necesare, împreună cu Primăria sectorului 6, Prefectura 
Bucureşti şi IŞMB, pentru a schimba denumirea şcolii noastre", a spus directorul şcolii. 
 

6 MAI 

Dacian Cioloş: "Am declanşat strategia pentru educaţie şi formare profesională şi duală"  

Strategia pentru educaţie şi formare profesională şi duală a fost declanşată şi urmează ca Guvernul să 
elaboreze un plan concret de măsuri, astfel încât din toamnă să fie funcţionale primele structuri şi instituţii, a declarat 
premierul Dacian Cioloş, la dezbaterea "Ora premierului", de la Parlament, care a avut tema "Problemele din sistemul 
de educaţie".  
În acest sens, Dacian Cioloş a vorbit despre oferta educaţională şi de corelarea sa cu nevoile pieţei. "Am declanşat deja 
acest proces, această strategie pentru educaţie şi formare profesională şi duală. Ea există deja, e adoptată de Guvern. 
În urma acestei strategii urmează să venim cu un plan concret de măsuri şi cu legislaţia apoi în aşa fel încât, şi acesta 
este un angajament al Guvernului, până în toamna acestui an să avem (...) cadrul normativ şi instituţional pregătit, să 
avem primele structuri, instituţii de formare profesională, formare duală funcţionale", a spus Dacian Cioloş.  
Prim-ministrul a precizat că aşteptările în acest sens sunt foarte mari din partea sectorului economic. "Acest cadru 
normativ va contribui şi la o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la nevoile pieţei pentru că va fi o legătură directă 
şi nemijlocită între sectorul economic, între sectorul productiv şi sistemul educaţional. Pe de altă parte, e vorba şi de 
adaptarea ofertei educaţionale la nevoile pieţei, dar e vorba şi de orientarea profesională a tinerilor absolvenţi din timp 
spre domeniile unde ei au cea mai mare şansă de reuşită. Şi aici (...), prin modul în care vrem să abordăm această 
orientare vocaţională a elevilor încă din clasa a VII-a şi a VIII-a cu aceste instrumente, intenţionăm să contribuim la 
această mai bună legătură dintre ce se face în sistemul educaţional şi ce se întâmplă pe piaţa muncii, în aşa fel încât să 
avem un procent de reuşită de integrare în câmpul muncii cât mai ridicată", a explicat Dacian Cioloş. Pe de altă parte, 
premierul le-a transmis parlamentarilor că este nevoie de o mai bună adaptare a curriculei la profilul absolventului. "E 
nevoie nu doar de o mai bună elaborare a curriculei, dar cred că trebuie să investim şi într-o altă abordare pedagogică, 
pentru că nu e suficient să avem pe hârtie un mai bun program educaţional, o mai bună curriculă, ci trebuie să avem şi 
profesori care să fie bine formaţi şi să aibă instrumentele pedagogice necesare pentru a aplica aceste metode noi. Şi aici 
cred că mai sunt paşi de făcut într-o mai bună profesionalizare a formării pedagogice, poate chiar un master pedagogic 
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la care să ne gândim pentru mai bună rigoare în formarea celor care urmează să lucreze cu copiii", a arătat Dacian 
Cioloş.  
În legătură cu specializările pe facultăţi, premierul a precizat că Hotărârea de Guvern este finalizată. "Ea urmează să fie 
supusă dezbaterii publice şi, deci, apoi adoptată (...). Vom avea şi această decizie privind specializările pe facultăţi 
foarte repede", a spus Cioloş. Acesta a făcut referire şi la sistemul de finanţare pe elevi şi de o mai bună adaptare a 
finanţării la nevoi. "Suntem în curs de a activa ceea ce prevede (...) Legea educaţiei de mai mulţi ani de zile şi până în 
acest an n-a fost activat şi creat acest Consiliu Naţional de Finanţare a Învăţământului Preuniversitar, care ar trebui să 
aibă tocmai acest rol, de a face studii, de a elabora indicatori prin care să putem orienta sursele financiare mai bine spre 
nevoile educaţionale şi aceste surse financiare să nu fie orientate în mod subiectiv, cum se întâmpla de multe ori până 
acum", a susţinut Dacian Cioloş. Tot legat de fundamentarea costurilor pentru educaţie, el a punctat: "Perioada în care 
alocarea banilor se făcea din pixul unui ministru trebuie să ia sfârşit".  
Prim-ministrul a precizat totodată că strategia pentru infrastructura educaţională care este aşteptată de doi ani pentru 
a se putea utiliza fonduri europene din Programul Operaţional Regional este în curs de finalizare. "O vom avea în sfârşit 
în cursul acestui an", a anunţat Cioloş. Acesta a adăugat că Guvernul lucrează şi la schimbarea sistemului de rezidenţiat. 
"Legat de educaţie şi sănătate (...) lucrăm la schimbarea sistemului de rezidenţiat după discuţii pe care le-am avut cu 
conducerile universităţilor de medicină şi farmacie din ţară. Ne gândim şi la un sistem de rezidenţiat mai bine adaptat 
(...) la realităţile din ţară, la realităţile locale şi lucrăm la ideea unei descentralizări a organizării rezidenţiatului în mai 
multe centre din ţară, în aşa fel încât medicii rezidenţi să poată să fie distribuiţi şi la spitalele locale. Ne gândim chiar să 
punem în practică ideea şi sugestia care vine din partea unor universităţi de medicină de a organiza chiar stagii de până 
la 6 luni ale medicilor rezidenţi în anumite spitale locale", a menţionat Dacian Cioloş. 
 

19 MAI 

Primul campus şcolar din ţară construit după Revoluţie a fost inaugurat la Oradea  

Conducerea Primăriei Oradea a inaugurat primul campus şcolar din România construit după Revoluţie, acesta fiind cel 
mai modern spaţiu educativ din municipiu. "Campusul şcolar are o capacitate de aproximativ 2.000 de elevi, iar în 
perioada următoare Primăria Oradea va achiziţiona mobilierul necesar, urmând ca până la toamnă să găsim formula de 
a gestiona aceste spaţii în mod corespunzător astfel încât cel mai modern spaţiu educativ din municipiu să fie dat în 
folosinţa elevilor", a declarat primarul Ilie Bolojan.  
Campusul Şcolar "Partenie Cosma" a fost inaugurat de către primarul Ilie Bolojan şi viceprimarul Huszar Istvan, 
prefectul Claudiu Pop, inspectorul şcolar general Alin Novac-Iuhas, reprezentanţi ai ADR Nord-Vest şi ai firmei 
constructoare. Investiţia a presupus construirea a şapte corpuri importante de clădire: şcoală cu 24 săli de clasă - în 
două corpuri, cămin internat cu 300 locuri, cantină şi club, o clădire cu 15 garsoniere pentru cadre didactice, ateliere 
şcoală, sală de sport.  
Un corp de şcoală a fost finalizat de administraţia locală în 2011, fiind o urgenţă pentru Colegiul "Partenie Cosma" care 
a trebuit să părăsească vechiul sediu, clădirea fiind retrocedată Episcopiei romano-catolice. Începută în 2008, clădirea 
cu 24 de săli de clasă (parter + 2 etaje) a costat peste 5 milioane de lei. Celelalte construcţii s-au realizat printr-un 
proiect de extindere a campusului depus în anul 2014 de Primărie la Ministerul Dezvoltării, prin ADR Nord-Vest. 
Finanţarea nerambursabilă obţinută prin POR s-a ridicat la suma de 36 de milioane de lei, din care s-au executat lucrări 
de 27,5 milioane de lei cu TVA.  
Prefectul Claudiu Pop a declarat că a păşit cu emoţie şi nostalgie în acest edificiu nou, fiind un absolvent al vechiului 
colegiu "Partenie Cosma" (Liceul economic numit pe vremuri). "Este desigur o diferenţă uriaşă faţă de cum era vechea 
clădire, care a fost retrocedată şi ce există acum. Nu am putut decât să mă bucur şi să îi felicit pe toţi cei implicaţi 
pentru că avem o şcoală la nivel european, din toate punctele de vedere. Capacitatea profesională a celor care predau 
aici este cunoscută, dar avem posibilitatea să aducem şi din judeţ copii care vor să înveţe la Oradea pentru că le sunt 
asigurate condiţiile de internat, de masă, dar şi pentru profesori. Este chiar un campus în adevăratul sens al cuvântului, 
îndeplinind toate criteriile necesare pentru a face performanţă", a spus prefectul Claudiu Pop. 
 

20 MAI 

O nouă disciplină opţională pentru clasele a XI-a şi a XII-a - Istoria recentă a României  

Din anul şcolar 2016 - 2017, la clasele a XI-a şi a XII-a se va putea studia o nouă disciplină opţională: Istoria recentă a 
României. Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, programa cursului face parte din oferta de opţionale propusă 
elevilor şi profesorilor de istorie de Ministerul Educaţiei în cadrul curriculumului la decizia şcolii.  
"Disciplina prezintă o imagine complexă a societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului XX şi din primele decenii 
ale secolului XXI. Noul curriculum susţine o abordare flexibilă prin ponderarea studierii evenimentelor în favoarea 
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ansamblului şi a perspectivei asupra trecutului, respectiv prin aprofundarea şi interpretarea trecutului în locul 
memorării unor serii cronologice şi a istoriei de tip narativ şi enciclopedic", se arată în comunicatul de presă.  
Conţinuturile programei sunt grupate în patru capitole, fiecare corespunzând etapelor, general acceptate, în care a 
evoluat România de la 23 august 1944 până în 1989. "Ultimul decupaj este perioada parcursă din 1990 până în 2007 
(anul integrării României în Uniunea Europeană), an considerat un reper important al evoluţiei istoriei contemporane. 
Criteriul de referinţă în fixarea acestor perioade cronologice îl reprezintă proiectele de ţară disputate şi asumate de 
către actorii politici şi ai societăţii civile în fiecare dintre aceste perioade", mai afirmă sursa citată.  
MENCŞ precizează că programa disciplinei Istoria recentă a României propune un demers didactic realizat din 
perspectivele educaţiei pentru drepturile omului, educaţiei pentru diversitate, educaţiei pentru dimensiunea de gen, a 
perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile şi controversate, a strategiilor de argumentare, 
negociere şi cooperare, dar şi a utilizării surselor multiple de informare şi documentare. "Programa cursului opţional 
Istoria recentă a României face parte dintr-un pachet educaţional care va cuprinde manualul pentru Istoria recentă a 
României, ghidul profesorului şi un ghid multimedia", se mai arată în comunicat. 

 
3 IUNIE 

Centru de formare în domeniul aeronautic, în cadrul Colegiului Tehnic Transilvania 

Un Centru de Formare Aeronautic va funcţiona, din această toamnă, în cadrul Colegiului Tehnic "Transilvania" din 
Braşov, în vederea pregătirii forţei de muncă necesară companiei din domeniul aeronautic care va investi la Ghimbav. 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Primăria, Compania Airbus Helicopters şi Colegiul Tehnic "Transilvania" din Braşov 
au semnat parteneriatul de înfiinţare a Centrului de Formare Aeronautic.  
"Contextul actual este legat de înfiinţarea unei noi companii în domeniul aeronautic, care va investi la Ghimbav în 
următorii 30 de ani în vederea asamblării elicopterului Airbus Helicopters H 215. Pragul de maturitate al numărului de 
salariaţi se va atinge în anul 2019, însemnând 300-350 de salariaţi, ceea ce înseamnă tehnicieni operatori calificaţi şi 
specialişti în aeronautică. Acesta este motivul pentru care s-a semnat acest parteneriat. Este nevoie de forţă de muncă 
calificată aici, la Braşov. De asemenea, contextul actual este legat de curricula care s-a adaptat în funcţie de nevoile 
actuale ale industriei aeronautice. Acest proiect iniţiat de compania Airbus Helicopters are impact la nivel naţional şi 
vorbim de două Colegii Tehnice, Colegiul Tehnic Transilvania Braşov şi Colegiul Tehnic Henri Coandă din Bucureşti", a 
declarat Mirela Petcu, reprezentantul companiei.  
Directorul adjunct al Colegiului Tehnic "Transilvania" Braşov, Daniela Felegean, a declarat că, din această toamnă, în 
cadrul colegiului va funcţiona o clasă a IX-a cu un număr de 28 de elevi, care se vor pregăti pentru meseria de tehnician 
de aviaţie, urmând ca, în anul şcolar 2017-2018, să se înfiinţeze o clasă cu profilul tehnician în aparate de bord.  
"În această vară, noi vom pregăti atelierele pentru practică, vom amenaja spaţiile, iar dotările vor fi aduse de agentul 
economic. Colegiul Tehnic Transilvania a pregătit şi până acum în domeniile tehnician în aviaţie şi lăcătuş structuri 
aeronave, dar apare structura nouă de practică unde se va pune accent pe instruirea practică corelată între atelierul 
şcoală şi agenţii economici. Sperăm ca din anul şcolar viitor să avem medii mult mai mari de intrare la liceu, iar Colegiul 
Tehnic Transilvania să fie mult mai căutat de către absolvenţii clasei a VIII-a", a spus directorul adjunct al Colegiului 
Tehnic "Transilvania". Inspectorul şcolar general prof. Ariana Bucur a subliniat importanţa semnării parteneriatului, 
precizând că este nevoie de asemenea colaborări pentru fiecare calificare pe care învăţământul preuniversitar o 
pregăteşte. "Mi-aş dori ca pentru fiecare astfel de unitate şcolară care are învăţământ liceal tehnic şi învăţământ 
profesional să existe în spate parteneri de instruire practică interesaţi şi care să susţină pregătirea elevilor astfel ca 
obiectivul dascălilor de a-i forma ca să-şi găsească un loc de muncă să fie realizat", a precizat sursa citată.  
Primarul George Scripcaru crede că la nivelul Braşovului sunt prea multe colegii şi licee teoretice, în raport cu cele 
tehnice, mai ales cu ceea ce înseamnă şcoli profesionale. "Centrul de Formare Aeronautic care urmează să funcţioneze 
la Colegiul Tehnic "Transilvania" este un prim pas care va trebui amplificat în următoarea perioadă înzecit ca să spun 
aşa, având în vedere că există o penurie de meseriaşi pe piaţă şi lipsa forţei de muncă care afectează agenţii economici. 
Noi trebuie să răspundem acestor necesităţi, iar administraţia publică locală să aibă mai multe parteneriate cu mediul 
de afaceri. Planul de şcolarizare din Braşov trebuie adaptat la piaţa muncii", a punctat Scripcaru. 

 
 
7 IUNIE 

Inspectori şcolari generali noi, ca urmare a concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei  

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a organizat, în perioada 11-13 mai, concursul de ocupare a 
funcţiilor de inspector şcolar general pentru judeţele Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Ilfov, Satu Mare şi Vrancea, funcţii 
care rămăseseră vacante după sesiunile organizate anul trecut.  
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"La concurs au participat 18 candidaţi din cinci judeţe, patru candidaţi fiind declaraţi admişi. În consecinţă, au fost 
ocupate posturile de inspector şcolar general în judeţele Bihor, Buzău, Ilfov şi Satu Mare. Pentru funcţia de inspector 
şcolar general la ISJ Caraş-Severin nu s-a înscris niciun candidat", informează un comunicat de presă al MENCŞ.  
Astfel, pentru judeţele Caraş-Severin şi Vrancea funcţiile de inspector şcolar general vor fi ocupate prin delegare, până 
la organizarea unui nou concurs. Pentru judeţul Tulcea, ca urmare a vacantării postului după data de 31 mai, funcţia de 
inspector şcolar general va fi ocupată, de asemenea, prin delegare.  
"În această perioadă este în plină desfăşurare concursul pentru ocuparea a 53 de funcţii de inspector şcolar adjunct şi a 
13 funcţii vacante de director al Casei Corpului Didactic (CCD) pentru judeţele unde aceste posturi erau vacante. Prin 
concursurile care vizează funcţiile de conducere de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi al unităţilor de 
învăţământ, Ministerul Educaţiei urmăreşte profesionalizarea managementului şcolar preuniversitar românesc", se 
arată în comunicat. MENCS aminteşte totodată că liderii judeţeni ai celor două mari confederaţii sindicale din 
învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", participă 
în calitate de observatori la concursurile pentru inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi şi 
directori CCD. 

 
 
15 IUNIE 

Parteneriat pentru învăţământ dual între "Astra Rail Industries" şi Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" 

din Arad 

SC "Astra Rail Industries (ARI)" SRL, având ca partener Clubul Oamenilor de Afaceri Germani (DRW) din Arad, a pus 
bazele unei colaborări cu Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" din municipiu, în urma căreia s-au înfiinţat, în cadrul acestei 
unităţi de învăţământ, două clase de şcoală profesională în care învaţă 56 de elevi. "ARI" este, de asemenea, partener 
de practică, alături de alţi agenţi economici arădeni, care s-au alăturat proiectului.  
Bernd Bose, CEO al (ARI) SRL a precizat că 31 dintre elevii anului I de şcoală profesională au început practica în cadrul 
fostei Fabrici de Vagoane Marfă a Uzinei de Vagoane din Arad, actualmente "ARI" SRL.  
"Începând din această săptămână, 21 elevi din clasa de sudori şi 10 elevi din clasa de operatori CNC din cadrul 
Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu din Arad vor desfăşura practica în cadrul "ARI" SRL, ceilalţi 25 elevi făcând practică la alte 
firme. Practica are o durată de 5 săptămâni, a câte 6 ore pe zi, 5 zile lucrătoare pe săptămână, însumând în total 144 de 
ore aferente perioadei de practică necesară a fi desfăşurată la sfârşitul anului I de şcoală profesională", a spus Bernd 
Bose.  
El a adăugat că perioada de practică are ca scop familiarizarea elevilor cu uneltele şi cu maşinile moderne folosite în 
secţiile fabricii "ARI", precum şi corelarea teoriei învăţate în primul an de studiu cu realitatea din producţie.  
La rândul său, ing Michaela Borza, directorul Colegiului Tehnic, a precizat că şcoala profesională din cadrul colegiului are 
o durată de 3 ani, fiind prima formă de învăţământ dual de stat din Arad. "În anul I, elevii fac 20% din timp practică (252 
ore de practică atât la şcoală, cât şi în fabrică), pentru ca în anii următori procentul timpului de practică să urce la 60% 
(782 ore) în anul II şi respectiv 72% (930 ore) în anul III. Pe durata şcolii, elevii beneficiază de 200 lei bursă din parte 
statului, la care se adaugă câte 200 de lei, în anul I, 250 de lei în anul II, 350 de lei în anul III, din partea agentului 
economic", a afirmat Michaela Borza.  
"ARI" dispune de locaţii special amenajate pentru efectuarea practicii, elevilor punându-li-se la dispoziţie tot necesarul 
pentru desfăşurarea acesteia: echipament de protecţie, maşinile aferente precum şi traineri. Elevii sunt instruiţi pe 
timpul practicii de tutori desemnaţi de şcoală, precum şi tutori din partea companiei.  
Reprezentanţii acestei societăţi spun că doresc să susţină în continuare dezvoltarea învăţământului profesional la nivel 
local prin participarea ca partener de practică şi la generaţia care începe studiile în anul şcolar 2016 - 2017 la Colegiul 
Tehnic "Aurel Vlaicu". Vor fi patru clase cu un total de 84 de elevi, atât pentru meseriile de sudor şi de operator CNC, 
cât şi pentru alte două noi meserii, de electromecanic şi respectiv mecanic utilaje. În perioada 13-17 iunie, au loc 
înscrieri pentru aceste clase de şcoală profesională.  
"În ceea ce priveşte viitorul acestor elevi, "ARI" îi incurajează să îşi continue studiile în meseriile menţionate pentru a 
obţine diploma de inginer, lucru care ne-ar bucura. Compania este flexibilă cu privire la alocarea adecvată a timpului 
pentru companie, precum şi pentru studiu. Firma susţine persoanele calificate care sunt adevăraţi specialişti în 
domeniul lor şi aduc astfel un plus de valoare binevenită în producţia companiei", a adăugat Bernd Bose. 
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21 IUNIE 

Şcoala profesională "Eurobusiness" din Oradea, prezentată drept exemplu de bună practică  

Şcoala profesională "Eurobusiness" din Oradea a fost prezentată ca exemplu de bună practică la Bucureşti, în cadrul 
conferinţei naţionale "Învăţământul profesional dual - drumul de la idei la practică", a informat managerul Agenţiei de 
Dezvoltare Locală Oradea, Delia Ungur.  
"Noi le-am spus exact ce am făcut. Adică faptul că noi, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, care am înfiinţat 
parcurile industriale din oraş, fiind companie publică deţinută de Municipiul Oradea, am demarat acest proiect al şcolii 
profesionale în calitate de liant între mediu public şi cel privat. Având în vedere relaţia apropiată dintre noi şi agenţii 
economici, nu numai din parcurile industriale ci şi cu alte companii situate în oraş, am conştientizat nevoia de forţă de 
muncă cu pregătire cerută momentan pe piaţă. Astfel în 2013, ca urmare a apariţiei unui cadru legislativ favorabil, am 
înfiinţat şcoala profesională în parteneriat cu Municipiul Oradea, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi, desigur, cu cei mai 
importanţi agenţi economici din Oradea şi cu câteva unităţi şcolare din Oradea", a declarat Delia Ungur.  
Conform acesteia, elevii înscrişi la şcoala profesională beneficiază de stagii practice în companii. În afară de bursa de 
200 de lei de la Ministerul Educaţiei, elevii şcolii mai primesc câte 200 de lei din partea agenţilor economici unde fac 
practică şi, ulterior, au prioritate la angajare. Ca noutate este că, începând de anul acesta, toate clasele vor fi 
concentrate în noul campus tehnic de la Colegiul Traian Vuia, unde există şi laboratoare, iar Municipiul Oradea şi 
Agenţia de Dezvoltare Locală vor continua să investească în baza materială.  
La Şcoala Profesională "Eurobusiness" din Oradea sunt disponibile pentru anul şcolar viitor 112 locuri la şase 
specializări: operatori maşini cu comandă numerică, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, sculer-matriţer, 
electrician exploatare joasă tensiune, electronist aparate şi echipamente şi electromecanic utilaje şi instalaţii 
industriale. Admiterea se face în trei etape: prima a avut loc în perioada 13-17 iunie şi 21 iunie, a doua etapă va avea loc 
în perioada 16-17 august, a treia etapă de admitere fiind programată pe 1-2 septembrie.  

 
21 IUNIE 

Trei dintre cele zece proiecte câştigătoare în competiția "Şcoala altfel" sunt realizate în judeţul 

Suceava  

Cele mai bune zece proiecte din cadrul competiţiei "O activitate de succes în săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!" au fost premiate de către Ministerul Educaţiei, trei dintre câştigători provenind de la colegii din judeţul 
Suceava. În cadrul ceremoniei de premiere care a avut loc la Colegiul Naţional "Sfântul Sava", Monica Anisie, secretar 
de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a subliniat că în competiţie s-au înscris 226 de şcoli. 
Ea a mărturisit că specialiştilor care au făcut departajarea le-a fost greu să facă selecţia, deoarece toate proiectele 
înscrie în concurs se încadrau în criteriile expuse pe site-ul ministerului. În aceste condiţii, au învins originalitatea, 
creativitatea şi inovarea, a apreciat ea. "Îmi doresc ca începând cu anul şcolar următor premiile să fie mult mai multe, să 
premiez nu neapărat nişte domenii, ci nişte proiecte care să vizeze creativitatea, originalitatea, inovarea, pentru că 
avem copii minunaţi, extraordinari, numai că profesorii trebuie să îi valorizeze, iar această valorizare se poate realiza în 
această perioadă a Şcolii altfel", a declarat ea.  
Proiectele au fost structurate pe 10 domenii educaţionale, iar în cadrul punctajului obţinut 80% a reprezentat nota 
evaluării, iar 20% - numărul de voturi acumulate. Câştigătorii în fiecare dintre cele zece domenii au fost:  
- Cultural: Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" din Piatra Neamţ şi Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" din Pângăraţi (judeţul 
Neamţ), cu proiectul "Evul Mediu recompus"/ediţia a II-a  
- Artistic: Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" din Baia Mare, cu proiectul "Drumul lânii"  
- Tehnic: Colegiul Tehnic "G-ral Gheorghe Magheru" din Târgu Jiu, cu proiectul "Vizităm şi învăţăm - Tehnologii moderne 
în industria alimentară"  
- Ştiinţific: Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" din Fălticeni (judeţul Suceava), cu proiectul "e-Şcoala altfel"  
- Sportiv: Colegiul Tehnic "A.I.Cuza" din Suceava, cu proiectul "Cuza Open 2016".  
- Cetăţenie democratică şi responsabilitate socială: Colegiul Naţional "Octav Onicescu" din Bucureşti, cu proiectul "Un 
loc sub soare pentru fiecare"  
- Educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos: Colegiul Naţional "Nicu Gane" din Fălticeni (judeţul Suceava), cu 
proiectul "Food Revolution 2016"  
- Educaţie ecologică şi protecţia mediului: Liceul Teoretic "A. I. Cuza" din Iaşi, cu proiectul "Universul pădurii, mozaic de 
cunoaştere"  
- Abilităţi de viaţă: Şcoala Gimnazială nr. 2 "Diaconul Coresi" din Braşov, cu proiectul "Jurnalul TV2BV"  
- Consiliere şi orientare: Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" din Timişoara, cu proiectul "O săptămână de 
voluntariat la muzeu!"  
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Ministerul Educaţiei a organizat, începând cu anul şcolar 2011 - 2012, Programul "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!", inclus în al doilea semestru. 

 
6 IULIE 

Promovabilitate de 75,10% la Evaluarea Naţională, după contestaţii  

Procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Naţională s-a majorat cu 0,10% - de la 75% la 75,10% - după 
soluţionarea contestaţiilor, informează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Astfel, după reevaluarea 
lucrărilor contestate, numărul candidaţilor care au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 a crescut de la 111.510 la 
111.648, în vreme ce numărul candidaţilor cu medii sub 5 s-a redus de la 37.137 la 37.050 (24,9%).  
"A crescut, de asemenea, şi numărul candidaţilor cu media generală 10, de la 241 la 253 (cei mai mulţi, în judeţul Iaşi - 
26). Cele mai multe medii - 13.523 - sunt cuprinse în intervalul 8 - 8,49", precizează MENCS.  
Potrivit sursei citate, au fost depuse 21.277 de contestaţii, număr ce reprezintă 6,92% din totalul lucrărilor susţinute 
(306.638), dintre acestea, 11.935 contestaţii au vizat lucrări la limba şi literatura română, 392 la limba şi literatura 
maternă şi 8.900 la matematică. Distribuţia judeţelor cu procentaje superioare în privinţa mediilor mai mari sau egale 5 
arată astfel: Brăila (89,2%), Cluj (88,9%), Municipiul Bucureşti (87,3%), Prahova (86,1%) şi Galaţi (82,1%). Rate scăzute 
ale mediilor mai mari sau egale cu 5 se înregistrează în judeţele Giurgiu (55,1%), Teleorman (60,2%), Caraş Severin 
(65%) şi Mehedinţi (64,9%).  
La proba de limba şi literatura română, 122.557 de candidaţi (82,2 %) au primit note mai mari sau egale 5, iar 1.244 de 
candidaţi, nota 10. La matematică, 100.123 de candidaţi au avut note mai mari sau egale cu 5, iar lucrările a 2.604 
candidaţi au fost notate cu 10.  
Rata de participare a fost de 96,7%: 148.648 de candidaţi prezenţi, dintr-un total de 153.673 înscrişi. Un număr de 16 
elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. Media generala obţinută la Evaluarea Naţională constituie 
unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată 
între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 75%) şi media generală de absolvire a claselor 
din gimnaziu (cu o pondere de 25%). 

 
4 IULIE 

75% dintre candidaţii la Evaluarea Naţională au obţinut medii peste 5; cele mai multe medii de 10 

au fost la Iaşi  

Un număr de 111.510 candidaţi (75%) care au participat la Evaluarea Naţională au obţinut medii peste 5, în vreme ce 
37.137 (25%) au obţinut medii sub 5. Potrivit unui comunicat al MENCS, 241 de candidaţi au obţinut media generală 10 
(cei mai mulţi în judeţul Iaşi - 23).  
Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.533 - s-au situat pe segmentul 8 - 8,49. Rata de participare la Evaluarea 
Naţională a fost de 96,7%. Au fost prezenţi 148.647 de candidaţi din cei 153.673 înscrişi, iar 16 elevi au fost eliminaţi din 
cauza unor tentative de fraudă. Judeţele care au înregistrat cele mai multe medii de 5 şi peste 5 sunt: Brăila (89,2%), 
Cluj (88,9%), municipiul Bucureşti (87,2%), Prahova (85,9%) şi Galaţi (81,9%).  
La polul opus se află judeţele Giurgiu (55,1%), Teleorman (60%), Mehedinţi şi Călăraşi - ambele cu 64,9%. "La proba de 
Limba şi literatura română, 122.403 candidaţi (82,3%) au primit note peste 5, iar 1.213 - nota 10. La Matematică, 
100.050 de candidaţi au avut note peste 5, iar lucrările a 2.556 de candidaţi au fost notate cu 10", precizează MENCS. 

 
 
18 IULIE 

Rata finală de promovare la Bacalaureat, după contestaţii, este de 68,1%  

Rata finală de promovare în prima sesiune a examenului de Bacalaureat este de 68,1%, informează un comunicat al 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS). Rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut 
probele în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2016 a crescut cu 1,4% după soluţionarea contestaţiilor: 
de la 66,7% la 68,1% (cu 0,3% peste rata de promovare de la finalul primei sesiuni din anul trecut).  
Astfel, au promovat 88.167 de candidaţi dintr-un total de 129.395 de candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care 
au absolvit studiile liceale, 83.091 de candidaţi promovaţi provin din promoţia 2015-2016 (75,6% rată de reuşită), iar 
5.076 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (26,1% rată de reuşită). Numărul mediilor de 10 a crescut la 78 
(iniţial au fost înregistrate 56).  
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În total, au fost depuse 44.398 de contestaţii (cele mai multe -18.465 - la proba scrisă de Limba şi literatura română). În 
medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe este de 41,50%: 46,5% la proba E) a), 49,7% la proba E) b), 
39,8% la proba E) c) şi 35,3% la proba E) d).  
Din totalul celor 137.338 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 129.395 de candidaţi (109.974 din promoţia 2015-2016 şi 
alţi 19.421 din promoţiile anterioare). Precizăm că 7.943 de candidaţi au absentat, în timp ce 41.037 de candidaţi au 
fost declaraţi respinşi (număr în scădere de la 42.937, înainte de contestaţii). Dintre aceştia, 26.783 de candidaţi aparţin 
promoţiei curente, iar 14.254 sunt din promoţiile anterioare. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 
191 de candidaţi, care nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.  
Pe judeţe, cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în Cluj (84,27% comparativ cu 83,32%), Bacău (80,38% 
comparativ cu 79,91%), Braşov (79,16% comparativ cu 78,21%), Galaţi (79,73% comparativ cu 77,65%) şi Sibiu (78,83% 
comparativ cu 77,69%). Rata finală de promovare în Capitală este de 70,11% (în creştere de la 68,5%). Judeţele în care 
rata de promovare a rămas sub 50% sunt Ilfov (35,58% de la 34,15%) şi Giurgiu (41,42% de la 40,06%).  
În semn de apreciere a excelenţei, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va premia cu 3.000 de lei 
fiecare elev care a obţinut media 10 la Bacalaureat (78 de elevi), respectiv cu 1.000 de lei, fiecare elev de clasa a VIII-a 
care a obţinut media generală 10 la Evaluarea Naţională (253 de elevi). 

 
30 IULIE 

Liceul Tehnologic din Ardud, cu promovabilitate zero la Bacalaureat, va fi desfiinţat  

Liceul Tehnologic din Ardud, care a avut promovabilitate zero la examenul de Bacalaureat din acest an va fi desfiinţat, 
urmând ca aici să funcţioneze o şcoală profesională, a anunţat inspectorul şcolar general, Călin Durla. El a explicat faptul 
că liceul din Ardud a avut doar cinci elevi care s-au înscris la examenul de Bacalaureat, din care niciunul nu a promovat, 
motiv pentru care procentul de promovabilitate este zero. "Se va axa mai mult pe învăţământ profesional având în 
vedere că acolo sunt mai mulţi agenţie economici care cer forţă de muncă şi nu vom mai avea probleme de 
promovabilităţi în acest sens", a spus Durla. Potrivit acestuia, elevii din Ardud care doresc să urmeze un liceu o pot face 
în municipiul Satu Mare, distanţa dintre cele două localităţi fiind mică. 

 
1 AUGUST 

Un nou început pentru Consiliul Elevilor 

Capitala a găzduit în perioada 27-29 iulie cea de a XX-a Adunare Generală a Consiliului Național al Elevilor, organizată 
de Consiliului Municipal al Elevilor București și structurile partenere, având ca scop desfășurarea alegerilor pentru 
mandatul 2016-2017 și îmbunătățirea actului educațional.  
În cadrul colegiului Național ,,Matei Basarab” a avut loc festivitatea de deschidere a evenimentului, fiind prezenți 
reprezentanții Inspectoratului Școlar București, ai Ministerului Educației Nationale și Cercetării Ștințifice, ai sindicatelor 
și liderii organizațiilor studențești, care și-au expus părerile cu privire la învățământul autohton, oferind un fond de idei 
însemnat.  
Ședințele au fost desfășurate în amfiteatrul “Moxa” din complexul Moxa și amfiteatrul ,,Ion Ionescu de la Brad” din 
cadrul USAMV, unde Președinții Consiliilor Județene ale Elevilor din întreaga țară au dezbatut și eleborat un plan de 
schimbare educațională în corfomitate cu nevoile tinerilor. De asemenea, aceștia au ales noua componentă a Consiliului 
Național, Vlad Ștefan, elev al Colegiului Național ,,Andrei Șaguna” din Brașov, ocupând funcția de Președinte, au asistat 
la prezentarea raportului de activitate, depunerea mandatului curent și au decis strategia viitoare a structurii.  
Reprezentanții elevilor speră ca acest eveniment să reîmprospăteze forul suprem de reprezentativitate din 
învățământul preuniversitar prin prisma noilor săi membri. Consiliul Elevilor consideră că cei 10 ani de existență, 
sărbătoriți prin acest eveniment, au impactat viețile tinerilor din România, punând în centrul sistemului educațional 
nevoile elevilor și este sigur că oportunitățile de dezvoltare vor lua amploare în anii viitori prin parteneriatul cu 
decidenții și actanții educaționali. 
 

4 AUGUST 

83 de candidați au obținut nota 10 la concursul de titularizare  

Peste 44% dintre candidații de la concursul național de titularizare au obținut note peste 7 la proba scrisă, unde în total 
au fost obținute 83 de note de 10, informează un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MENCS).  
Reevaluarea lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare în învățământul 
preuniversitar a generat o majorare cu 2,22% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7, mai exact de la 44,43% la 46,65%. 
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Comparativ cu procentul înregistrat anul trecut după soluționarea contestațiilor (39,46%) se înregistrează o creștere de 
peste 7%.  
Reevaluarea lucrărilor contestate a condus și la majorarea cu 0,04% a notelor din segmentul 5-6,99 (de la 34,64% la 
34,68%), respectiv la scăderea cu 2,26% a notelor sub 5 (de la 20,93% la 18,67%). În total au fost depuse 3.757 de 
contestații (18,67% din totalul lucrărilor evaluate inițial), dintre acestea fiind admise 2.134 de contestații (56,80%). În 
cazul a 1.452 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 682 de lucrări, notele inițiale au fost 
micșorate.  
Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 83 de candidați (0,41%) au obținut nota 10; 9.306 
candidați au obținut note între 7 și 9,99; 6.979 de candidați - note între 5 și 6,99; iar 3.757 de candidați - note între 1 și 
4,99. Din promoția curentă, 44,05% dintre candidați au obținut note peste 7 (în creștere de la 41,82%), iar 35,30% - 
note între 5 și 6,99 (în scădere de la 35,54%).  
Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în județul Harghita (59,4%), iar cel mai scăzut, în 
județul Călărași (22,9%). În Capitală, procentul s-a situat la 53,89% (cel mai ridicat fiind în sectorul 2 - 64,4%).  
Potrivit MENCS, la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate din învățământul preuniversitar s-au prezentat 22.866 de candidați. 2.630 de candidați s-au retras 
din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 26 de candidați au fost 
eliminați pentru fraudă, iar lucrările a 11 candidați au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de 
nerespectarea metodologiei. Alte 71 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare ca urmare a nerespectării 
metodologiei de concurs, astfel că numărul total al lucrărilor notate a fost de 20.125. 

 
8 AUGUST 

Campus şcolar la Baia de Aramă, construit cu fonduri europene de trei milioane de euro  

Lucrările de construcţie a Campusului şcolar al Colegiului Tehnologic din oraşul Baia de Aramă au fost finalizate, 
valoarea investiţiei europene ridicându-se la trei milioane de euro, a declarat primarul localităţii, Rafael Dunărinţu. "În 
afara clădirii propriu-zise au fost executate garsoniere pentru cadrele didactice navetiste, o cantină, ateliere şcolare şi 
spaţii-internat pentru elevii cu domiciliul în localităţile din nordul judeţului Mehedinţi", a precizat Dunărinţu.  
El a mai arătat că datorită intrării campusului în circuitul de învăţământ, cursurile nu se vor mai organiza în două ture, 
iar începând cu anul şcolar 2016-2017 aici vor funcţiona şi două unităţi postliceale, profilate pe domeniile auto şi 
sanitar. "În perioada care urmează vom dota cu mobilier toate spaţiile campusului", a adăugat primarul oraşului Baia de 
Aramă. 

 
11 AUGUST 

Brăila: mai puţin de jumătate dintre posturile scoase la concursul de titularizare au fost ocupate  

Mai puţin de jumătate dintre posturile scoase la concursul de titularizare la nivelul judeţului Brăila au fost ocupate, 
potrivit datelor prezentate de inspectorul şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Dan 
Gheorghiţă. În total au fost scoase la concursul de titularizare de anul acesta 73 de locuri pe perioadă nederminată, 
respectiv 32 în mediul urban şi 41 în mediul rural. Din cei 103 candidaţi care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 la 
proba scrisă, doar 32 au obţinut posturi titularizabile, 23 fiind în mediul rural şi 9 în mediul urban.  
Rata de promovabilitate a examenului de titularizare a fost, la nivelul judeţului Brăila, de 74,5%. Nu a fost înregistrată 
nicio notă de 10, cea mai mare notă obţinută fiind 9.80 la disciplina biologie, iar cea mai mică notă, respectiv 1, a fost 
înregistrată de un cadru didactic care a susţinut proba la disciplina educaţie fizică şi sport. 
 

11 AUGUST 

66,25% - rata notelor peste 8 la examenul naţional de definitivare în învăţământ  

Rata notelor peste 8 obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a examenului naţional de definitivare în 
învăţământul preuniversitar - sesiunea 2016 este de 66,25%, superioară cu 20 de procente celei de anul trecut 
(46,23%), precizează Ministerul Educaţiei . Din totalul de 6.196 de candidaţi cu note, 4.105 au primit între 8 şi 10, dintre 
aceştia 39 de candidaţi au fost notaţi cu 10, aproape dublu în comparaţie cu 2015 (20).  
În ceea ce priveşte tranşele de note cuprinse între 1 şi 7,99, situaţia este următoarea: note sub 5 - 227 (3,66%), note 
între 5 şi 5,99 - 355 (5,73%), note între 6 şi 6,99 - 803 (12,96%), note între 7 şi 7,99 - 706 (11,39%). Şapte candidaţi au 
fost eliminaţi pentru fraudă sau tentative de fraudă, iar şase lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.  
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Ponderea notelor între 8 şi 10 atinge procente de peste 70% în judeţele Cluj (77%), Iaşi (76,8%), Braşov (74,3%), Dolj 
(74,2%), Galaţi (72,2%), Prahova (71,1%), Buzău şi Botoşani (70,3%). Valori sub 45% apar în judeţele Mehedinţi (40,7%) 
şi Satu Mare (43,3%). În Capitală, 73,7% dintre candidaţi au obţinut note peste 8. Conform metodologiei de organizare 
şi desfăşurare a examenului, candidaţii care au obţinut note peste 8 la proba scrisă şi la inspecţia la clasă dobândesc 
dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Contestaţiile se vor depune la centrele de examen joi şi vineri, iar 
rezultatele finale vor fi făcute publice pe 18 august.  
În 2014, procentul notelor peste 8 a fost de 60,62%, iar în 2013 s-a situat la 47,83%. 

 
18 AUGUST 

Primul campus şcolar din judeţul Sălaj a fost inaugurat după aproape 10 ani de la demararea 

proiectului  

Campusul şcolar de la Sâg, cea mai mare investiţie într-o infrastructură de învăţământ din judeţul Sălaj şi una din 
primele de acest gen din ţară, realizat printr-o investiţie de circa 5 milioane de euro demarată în 2007 şi finanţată de la 
bugetul de stat şi din fonduri europene, a fost inaugurat în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene, a reprezentanţilor 
Inspectoratului Şcolar, ai unităţii de învăţământ şi ai constructorului.  
Potrivit precizărilor făcute de primarului comunei Sâg, Florian Bonţe, la festivitatea de inaugurare, realizarea 
campusului a întâmpinat numeroase dificultăţi, de la stoparea finanţării iniţiale din fonduri guvernamentale, un proces 
cu constructorul, până la depunerea unui nou proiect pentru finanţare europeană respins iniţial şi finalizat în cele din 
urmă în vara acestui an.  
"În 2007 s-a iniţiat un program guvernamental prin care s-a dorit să se construiască în fiecare judeţ patru campusuri 
şcolare. Noi am fost, alături de municipiul Zalău, de oraşul Jibou şi de comuna Hida, beneficiarii unui proiect de 
asemenea anvergură. Am demarat proiectul în 2007, s-a cumpărat terenul, am făcut proiectarea, am făcut licitaţia, am 
selectat antreprenorul. Am avut alocat un milion de lei de către guvern, după care s-a stopat finanţarea din lipsă de 
fonduri. Constructorul a continuat, pentru că aveam contractul semnat pentru implementarea proiectului în doi ani. Am 
rămas cu datorii la constructor, aveam un proces în instanţă, nu ştiam dacă vom mai fi finanţaţi. Au circulat tot felul de 
variante. Din 2008 şi până în 2012 am reuşit şi am achitat acea datorie, de circa 1,3 milioane de lei faţă de constructor", 
a precizat primarul, într-un scurt istoric al investiţiei.  
Ulterior, printr-o decizie a Comisie Europene din decembrie 2013, s-au realocat bani prin Programul Operaţional 
Regional, Infrastructură Educaţională, situaţie în care administraţia locală a depus o cerere de finanţare pentru 
finalizarea campusului cu fonduri europene. După o primă respingere a proiectului la conformitatea administrativă, 
acesta a fost acceptat şi s-a semnat un nou contractul în 30 ianuarie 2015, o zi mai târziu fiind dat ordinul de începere a 
lucrărilor, finalizare în luna iunie.  
Cu o structură impresionantă, campusul şcolar din Sâg se compune din şase clădiri, în cea care are rolul de şcoală 
existând 10 săli de clasă şi patru laboratoare: informatică, limbi străine, fizică-chimie şi biologie. O altă clădire 
adăposteşte patru ateliere, cu specific de laborator tehnologic. Într-o a treia clădire se află cantina, cu un club la etaj. La 
masă se pot servi, într-o serie, o sută de porţii. În două clădiri separate se află 10 garsoniere pentru profesorii care 
predau în campus, alături de 24 de camere cu câte patru spaţii de cazare în sistem internat pentru elevi. Campusul are 
şi o sală de sport de dimensiune olimpică şi o centrală cu patru cazane pe lemne. Valoarea totală a proiectului a fost de 
24 de milioane de lei, echivalentul a 5 milioane de euro.  
Primarul Florian Bonţe a precizat că beneficiarii campusului vor fi cei 500 de elevi din comună, dar că aici vor putea 
învăţa şi copii din alte zone ale judeţului. În domeniul specializărilor ce pot fi urmate la unitatea de învăţământ din Sâg, 
în prezent există clase pentru tâmplari şi domeniul mecanic, dar pentru viitor se intenţionează a se organiza cursuri şi 
pentru alte meserii, precum cele din domeniul alimentaţiei publice, turism sau agricultură.  
Deşi partea de infrastructură este finalizată, mai rămâne de rezolvat partea de personal care va deservi campusul, 
necesarul fiind de 22 de posturi, pentru care s-a făcut deja cerere la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj.  
Inspectorul şcolar pentru management instituţional Laura Crişan a precizat că solicitarea pentru angajarea de personal 
suplimentar va fi analizată în perioada imediat următoare. Reprezentanta ISJ Sălaj a anunţat totodată că unitatea de 
învăţământ din Sâg a fost admisă în programul naţional pilot pentru acordarea unei mese calde elevilor. 

 
26 AUGUST 

Ministerul Economiei pregătește un set de măsuri pentru a permite întreprinderilor să înființeze 

școli profesionale 

Ministerul Economiei pregătește, împreună cu Ministerul Educației și cu cel al Muncii, un pachet de măsuri care să 
permită întreprinderilor să înființeze școli profesionale pentru pregătirea personalului de care au nevoie, a declarat 
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ministrul Economiei, Costin Borc, în cadrul unei conferințe pe teme de digitalizare. 
"Împreună cu Ministerul Educației și cu Ministerul Muncii suntem pe cale să venim cu un pachet de măsuri foarte 
curând care vor ajuta întreprinderile să își creeze acele școli profesionale de care au nevoie pentru a-și forma personalul 
capabil să lucreze în industria digitalizată, dar în același timp, să îi formeze și pe cei care ar pute să rămână în urmă din 
punct de vedere profesional din cauza digitalizării", a explicat Borc.  
Potrivit acestuia, pregătirea profesională presupune dezvoltarea specialiștilor în IT, dar și dezvoltarea curriculei în așa 
fel încât să fie pregătiți specialiștii de care economia are nevoie. "Aș vrea să vorbesc despre importanța științelor în 
învățământul românesc pentru a putea pregăti atât specialiști tehnici cât și antreprenori, dar să nu uităm de ceaa ce 
înseamnă pregătirea profesională, pentru că digitalizare nu înseamnă numai vârf ci înseamnă transformare, înseamnă 
că trebuie să îi ajutăm pe cei care ar putea să rămână în urmă, să se reorienteze profesional să fie în stare să își 
găsească slujbe mai departe", a mai spus ministrul Economiei.  
Totodată, el a atras atenția cu privire la start-up-urile care se înființează pe lângă centre universitare dar, după ce ajung 
la o anumită dezvoltare, "zboară peste ocean". Potrivit lui Borc, aceste firme ar trebui implicate în proiecte la nivel 
european, astfel încât în jurul fiecărei industrii să se creeze un cluster de inovații. 

 
 
29 AUGUST 

Tulcea: campus şcolar modernizat după nouă ani de la întocmirea proiectului  

Primăria municipiului Tulcea a anunţat finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Colegiului agricol "Nicolae 
Cornăţeanu", proiect iniţiat în urmă cu nouă ani. "În anul 2007, atunci când proiectul a fost iniţiat, aveam 610 elevi, 
funcţionam în două schimburi, iar unele săli erau improvizate în cămin. (...) Anul acesta, avem 464 de elevi, dar 
repartizarea absolvenţilor de clasa a VIII-a nu s-a încheiat încă. Chiar dacă efectivele şcolare au scăzut, pregătirea 
elevilor în domeniul agricol necesită o infrastructură bine dezvoltată. Jumătate din elevii noştri locuiesc în cămin şi era 
nevoie de acest campus", a declarat Caterina Ciumacenco, directoarea Colegiului agricol.  
Proiectul a vizat reabilitarea cantinei, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor termice şi electrice, construirea unei 
centrale termice, reabilitarea internatului, construirea unei micro-ferme zootehnice cu o staţie de pompare ape uzate şi 
menajere, precum şi amenajarea a 10 garsoniere pentru cadrele didactice fără locuinţe.  
"Partea cea mai grea a lucrărilor a fost respectarea termenului de finalizare a lucrărilor de către constructor. Am avut 
două prelungiri a termenului stabilit iniţial, dar proiectul s-a încheiat. (...) Săptămâna trecută am depus la Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă cererea pentru emiterea autorizaţiei de siguranţă la incendii şi cred că vom primi acest 
document până la începerea anului şcolar", a precizat managerul de proiect din cadrul Primăriei Tulcea, Maria Iacob.  
Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat în anul 2007 lansarea Programului 'Campusuri şcolare şi şcoli de arte şi 
meserii', colegiul tulcean fiind una din unităţile de învăţământ din ţară care urma să fie reabilitată cu sprijinul financiar  
al Uniunii Europene. Din 2009, autorităţile naţionale nu au mai alocat fonduri pentru această investiţie, din suma plătită 
de la bugetul de stat achitându-se doar cheltuielile de proiectare.  
Gravitatea problemelor existente la unitatea de învăţământ din Tulcea au obligat în anul 2010 municipalitatea să 
suporte cheltuielile pentru mare parte din lucrări. Patru ani mai târziu, Ministerul Dezvoltării Regionale a lansat un apel 
de proiecte pentru continuarea lucrărilor derulate la nivel naţional începând din anul 2007.  
Valoarea proiectului derulat de Primăria Tulcea a fost de 19.429.248, 53 de lei, valoarea neeligibilă fiind d 6.885.791,94 
de lei. În cadrul programului guvernamental anunţat în 2007 a fost inclus şi campusul unităţii de învăţământ din 
comuna Tolopog, judeţul Tulcea. 
 

 
31 AUGUST 

Absolvenţii cu media 10 la examenele naţionale din 2016 vor primi stimulente financiare  

Absolvenţii care au obţinut media 10 la examenele naţionale din acest an, Evaluare naţională şi Bacalaureat, vor primi 
stimulente financiare, potrivit unei hotărâri adoptate în şedinţa de miercuri a Executivului.  
"Absolvenţii care au obţinut media 10 la Evaluarea naţională şi la examenul de Bacalaureat vor primi stimulente 
financiare, în semn de apreciere faţă de performanţele realizate. Potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Guvern, 
stimulentele sunt în valoare de 1.000 de lei pentru fiecare absolvent care a obţinut media 10 la Evaluarea naţională 
pentru clasa a VIII-a, respectiv de 3.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul 
naţional de Bacalaureat 2016", se arată într-un comunicat al Guvernului.  
Sursa citată precizează că, în 2016, un număr de 86 de absolvenţi de clasa a XII-a au obţinut media 10 la examenul de 
Bacalaureat sesiunea iunie - iulie, iar 253 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea naţională. 
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"Susţinerea tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale 
promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice", se mai arată în comunicatul citat. 
 

1 SEPTEMBRIE 

La admiterea în liceu, ponderea mediei claselor V - VIII va fi de 20% 

Ministerul Educației a decis că, în calculul mediei de admitere în învățământul liceal, ponderea mediei claselor V - VIII va 
reprezenta 20%, în comparație cu 25% cum este în prezent, a anunțat secretarul de stat pentru Învățământ 
Preuniversitar, Monica Cristina Anisie. Ea a făcut aceste precizări într-o conferință de presă privind pregătirea anului 
școlar 2016 - 2017. 
Anisie a mai spus că admiterea la liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor 
analiza cazurile speciale. Potrivit Monicăi Anisie, în acest fel, admiterea la liceu se va finaliza mai repede, în 21 iulie.  
În prezent, admiterea se face în trei etape, care se încheie la 9 septembrie, a menționat Anisie. 
 
 

1 SEPTEMBRIE 

25,7% - rata finală de promovare în a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, după contestaţii  

Rezultatele finale ale celei de a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, indică o 
rată de promovare de 25,7%, în creştere cu 1,7% faţă de cea iniţială (24%), a informat Ministerul Educaţiei.  
Numărul total de candidaţi care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea august - septembrie 2016 este de 
8.898, cu 608 mai mulţi faţă de numărul înregistrat după prima afişare a rezultatelor (8.290).  
În funcţie de anul şcolar în care au finalizat studiile liceale, 6.601 de candidaţi promovaţi (în creştere de la 6.156) provin 
din promoţia 2015 - 2016 (28,6%, rată de reuşită din totalul celor prezenţi), iar 2.297 de candidaţi promovaţi (în 
creştere de la 2.134) provin din promoţiile anterioare (20% - rată de reuşită).  
Au fost depuse 11.118 contestaţii: la proba E)a) - 3.792, la proba E)b) - 125 de contestaţii, la proba E)c) - 3.141, la proba 
E)d) - 1.583 de contestaţii. În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe este de 41%, a menţionat 
ministerul.  
Din totalul celor 42.297 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 34.579 de candidaţi (23.100 din promoţia 2015 - 2016 şi 
11.479 din promoţiile anterioare). Au absentat 7.718 candidaţi, în timp ce 25.589 de candidaţi au fost declaraţi respinşi 
(16.459 din promoţia curentă şi alţi 9.130 din promoţiile anterioare). Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de 
fraudă 92 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a 
înregistrat nicio medie de 10.  
După soluţionarea contestaţiilor s-au consemnat rate de promovare peste 35% în judeţele Alba (36,89%) şi Caraş-
Severin (35,60%). Judeţele cu o rată de reuşită sub 20% sunt Ilfov (14,14%), Gorj (16,74%), Giurgiu (17,74%). În Capitală, 
rata finală de promovare este de 21,94%, a mai precizat sursa citată. 
 

5 SEPTEMBRIE 

Burse pentru liceeni în SUA  

Elevii români din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care studiază engleza în liceu şi îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza 
pentru intrarea în Statele Unite ale Americii pot aplica pentru bursa FLEX 2017 - 2018, care le oferă ocazia de a trăi într-
o familie americană şi de a studia într-un liceu american pe parcursul anului academic 2017 - 2018.  
Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională şi de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, anunţă deschiderea aplicaţiilor programul FLEX 2017 - 2018, finanţat de 
către Departamentul de Stat al Guvernului SUA.  
"Participarea în programul FLEX, aflat acum la al 2-lea an de existenţă în România, este gratuită. În primul an de 
implementare, FLEX România a oferit bursă către 24 de liceeni români din varii judeţe ale ţării, care se află în acest 
moment în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California sau Maine. Programul se 
adresează şi liceenilor cu dizabilităţi, în generaţia recentă 3 dintre bursieri fiind tineri cu dizabilităţi diverse", precizează 
comunicatul amintit.  
Conform sursei citate, în 2017 - 2018, la nivel global, aproximativ 900 de liceeni vor învăţa în SUA în cadrul programului 
FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an ca membru al unei familii americane şi va studia într-un liceu american, 
având toate costurile acoperite prin program. 
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6 SEPTEMBRIE 

Campusul şcolar de la Bistriţa a fost finalizat 

Campusul şcolar de la Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu", proiect gândit în urmă cu nouă ani pe fonduri 
guvernamentale şi ulterior pe fonduri euopene, va fi finalizat în această lună, însă sumele atrase din fonduri externe se 
ridică la doar 27% din valoarea totală a proiectului. Investiţia a fost prezentată în cadrul unei conferinţe de presă 
susţinute de primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu, şi de directorul colegiului, Constantin Rus.  
Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Regional şi având în total o valoare de peste 30 milioane lei, a fost 
anunţat în anul 2007 ca fiind pe lista de investiţii guvernamentale, însă lipsa finanţării a făcut ca, în cele din urmă, să se 
apeleze la fonduri europene.  
Contractul pe POR a fost semnat în septembrie 2014, dar lucrările nu au putut fi finalizate în decembrie 2015, motiv 
pentru care Primăria Bistriţa a fost nevoită să suporte de la bugetul local restul de cheltuieli. Potrivit primarului Creţu, 
din fonduri europene s-au atras doar 8,4 milioane lei, ceea ce reprezintă 27% din total.  
Banii au fost folosiţi pentru reabilitarea clădirii şcolii gimnaziale, construirea unei noi clădiri şcolare, reabilitarea şi 
modernizarea centrului de documentare şi informare, reabilitarea şi modernizarea internatului colegiului (care are 
peste 100 locuri, inclusiv pentru copiii cu handicap şi garsoniere pentru profesori), construirea unei cantine noi, 
reabilitarea vechii săli de sport (cu extindere sală de gimnastică), construcţia unei noi săli de sport la dimensiuni care să 
permită organizarea de competiţii naţionale, achiziţionare mobilier şi echipamente IT, amenajare curţi, alei, spaţii verzi, 
terenuri. La Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" din Bistriţa, cel mai performant din judeţ, studiază peste 1.700 de elevi. 
 

6 SEPTEMBRIE 

Numărul elevilor a scăzut îngrijorător în anul 2014/2015 

Numărul elevilor din învățământul preuniversitar a fost în 2015 de 3.164.470, în scădere cu 50.000 față de anul 
anterior, arată Raportul privind starea învățământului preuniversitar în România pe anul 2014/2015 publicat pe site-ul 
Ministerului Educației. "În ultimii 5 ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar 
au fost în scădere de la un an la altul. Efectivele de elevi au scăzut de la un an școlar la altul cu 14 mii, până la 72 mii 
elevi/an. În anul școlar 2014/2015, sistemul preuniversitar de învățământ românesc a cuprins 3.164,47 mii elevi, în 
scădere cu 50 de mii față de anul anterior", arată raportul. 
În anul școlar 2014 - 2015, numărul angajaților din învățământul preuniversitar a înregistrat o ușoară scădere în 
comparație cu anul precedent, cu aproximativ 4 mii persoane. Scăderi ale efectivelor de angajați s-au înregistrat în cazul 
personalului didactic și al personalului didactic auxiliar, de întreținere și operațional.  
Raportul arată că, pe niveluri de studiu, cel mai scăzut raport (11 elevi/cadru didactic) a continuat să se înregistreze în 
cazul învățământului gimnazial, în timp ce învățământul primar de masă are cea mai ridicată valoare (20 elevi/cadru 
didactic).  
"Atât în învățământul primar, cât și în învățământul gimnazial, se înregistrează diferențe semnificative între 
învățământul special și cel de masă, determinate de specificul activității didactice: în învățământul special un cadru 
didactic lucrează în medie cu 2 - 3 copii, comparativ cu media de 16 - 20 de copii din învățământul primar sau de 11 
copii în învățământul gimnazial. În anul școlar 2014/2015, cel mai redus raport elevi/profesor din întreg sistemul de 
învățământ s-a înregistrat în învățământul gimnazial din mediul rural: 9 elevi la 1 profesor", susține aceeași sursă.  
Rata brută de cuprindere școlară, de la învățământul preșcolar la cel superior, la nivelul anului 2014/2015, a avut 
valoarea de 76,6% pe total (în ușoară creștere față de anul școlar anterior), din care 78,1% fetele și 74,3% băieții.  
"În România, la nivelul anului școlar 2014/2015, durata medie de frecventare a sistemului de educație (de la 
învățământul preșcolar la cel superior) este de 15,8 ani (prin raportare la durata teoretică de 21 ani, în intervalul 3 - 23 
ani). Valoarea indicatorului a scăzut față de anul anterior. Speranța de viață școlară pentru un copil de 6 ani este de 
13,4 ani în 2014/2015, în scădere față de anul școlar precedent", afirmă raportul.  
Totodată, în anul școlar 2014/2015, o pondere de 90% din populația de 15 - 18 ani a fost cuprinsă în învățământul 
secundar superior (învățământ liceal și profesional). În învățământul secundar superior, liceul continuă să aibă cea mai 
mare rată brută de cuprindere: 84,1% în 2014 - 2015.  
Raportul mai arată că în același an școlar 14,9% dintre elevii de clasa a VIII-a au optat pentru învățământul profesional. 
 

12 SEPTEMBRIE 

Colegiul naţional militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova s-a redeschis după 18 ani  

Colegiul naţional militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, cu profil matematică-informatică şi predare intensivă în 
limba engleză, s-a redeschis, odată cu începerea an şcolar, după 18 ani de când a fost închis. Cu prilejul festivităţii de 



 2016 

 

 

Page | 96  

 

deschidere a noului an şcolar organizată, luni, în curtea liceului la care au participat, alături de cei 200 de elevi (120 în 
clasa a IX şi câte 40 în clasele a X-a şi a XI-a), reprezentanţi ai SMG, cadre militare, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale şi părinţi, a fost introdus în formaţie drapelul de luptă al colegiului şi avut loc o ceremonie de predare-primire a 
cheii colegiului, simbolul schimbării generaţiilor.  
De asemenea, elevii au rostit legământul "Eu, elev ..., mă leg să învăţ carte, să-mi ostenesc braţul şi inima, de a sluji cu 
destoinicie patria şi armata României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Comandantul Colegiului "Tudor Vladimirescu", 
colonelul Gheorghe Dincă, a afirmat că reînfiinţarea acestei şcoli după 18 ani este un act de normalitate, colegiul fiind 
printre primele care s-au înfiinţat în România în anul 1881 şi a avut o funcţionare continuă de 87 de ani.  
"Bazinul Olteniei este un bazin în care tinerii au avut şi au apetenţă pentru domeniul militar şi oraşul Craiova oferă 
suficiente posibilităţi ca tinerii, în afara orelor şcolare, să îşi desăvârşească cunoştinţele de cultură generală şi să se 
formeze ca cetăţeni. Avem un foarte bun corp profesoral care este condus de un profesionist de excepţie, domnul 
director adjunct Petrescu Zamfirică, avem cadre tinere care cadrează subunităţile de elevi, avem elevi care sunt 
motivaţi să plece la acest frumos drum al carierei militare", a spus Gheorghe Dincă.  
Patronul spiritual al Colegiului este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, iar locţiitorul şefului Statului Major General, 
generalul locotenent Adrian Tonea, a înmânat steagul de identificare comandantului colegiului.  
Prezent la ceremonie, IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei, a afirmat că Regiunea Olteniei, unde s-
au născut şi au crescut eroi de mare valoare, avea nevoie de acest colegiu. "De câţiva ani de zile, cu corpul militar, 
trudim împreună pentru înfiinţarea acestui colegiu. Regiunea Oltenia avea nevoie de acest colegiu, pentru că aici s-au 
născut şi au crescut eroi de mare valoare pe care îi cinstim în istorie şi la momentele cuvenite. Este o şcoală vocaţională, 
pentru că aici elevii vin pentru un ţel, un ideal şi programa analitică se alcătuieşte în funcţie de această opţiune. De 
aceea, spre deosebire de alte şcoli, o şcoală militară are cu totul altă formaţie şi altă direcţie. Prin urmare, profesorii de 
aici folosesc bogăţia elevului: voinţa de a face şi dorinţa de a ajunge pe urmele strămoşilor noştri, pentru că niciun ideal 
nu apare dintr-o dată în spectrul nostru social al vieţii de zi cu zi, ci este dat în fiinţa noastră în primul rând şi apoi se 
zideşte din experienţa altora având singură direcţie, aceea a desăvârşirii", a spus ÎPS Irineu.  
La Colegiul naţional militar "Tudor Vladimirescu" învaţă elevi din toată ţara şi mulţi dintre ei susţin că s-au decis demult 
să urmeze o carieră militară. Eleva Maria Tania Buiu, din clasa a IX-a A, este din Roşiorii de Vede şi afirmă că s-a orientat 
spre acest colegiu pentru că îi place foarte mult "uniforma militară şi modul de viaţă".  
"Aici este este foarte mult respect şi foarte multă orientare şi sper să mă ridic la toate aşteptările acestui liceu", a spus 
Maria Buiu. Ceremonia, pe parcursul căreia câţiva elevi au leşinat din cauza căldurii şi a emoţiilor, având nevoie de 
îngrijiri medicale, s-a încheiat cu constituirea dispozitivului pentru defilare şi prezentarea onorului de către efectivele 
Colegiului.  
Din anul şcolar 2016-2017, la Craiova s-a reînfiinţat Colegiul naţional militar 'Tudor Vladimirescu', cu profil matematică-
informatică şi predare intensivă în limba engleză, cifra de şcolarizare pentru clasele a IX-a fiind de 120 de locuri. 
Instituţia este condusă de un comandant militar, secondat de un director adjunct, civil.  
Colegiul se înscrie pe traiectoria performanţei şcolare, ştacheta fiind deja stabilită de realizările celorlalte trei colegii 
naţionale militare care, în ultimii patru ani, în baza rezultatelor obţinute la examenele de Bacalaureat - unde 
promovabilitatea a fost de 99 la sută - au reuşit clasarea, într-un top naţional, în primele 10 unităţi de învăţământ de 
profil din ţară. Colegiul 'Tudor Vladimirescu' din Craiova se află în coordonarea Statului Major General, asemenea celor 
din Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc şi Breaza.  
Liceul militar din Craiova a fost inaugurat, în prezenţa Regelui Carol I, în anul 1885, evacuat apoi la Iaşi în timpul 
Primului Război Mondial şi relocat în Craiova în anul 1918. De-a lungul timpului, unitatea de învăţământ a fost 
desfiinţată în anul 1948, reînfiinţată 30 de ani mai târziu şi închisă din nou în 1998.  
Şcoala militară a avut dascăli de prestigiu, printre care s-au numărat Luca Preda, George Pascu şi V. Mihăilescu, decorat 
cu ordinul 'Mihai Viteazul'. În istoria sa, unitatea de învăţământ a fost vizitată de Regele Carol al II-lea, prim-ministrul 
Armand Călinescu şi generalul Constantin Pantazi, fost ministru de război. 
 

16 SEPTEMBRIE 

Mircea Dumitru: "Temele, în mod normal ar trebui rezolvate în timpul în care copiii sunt în şcoală"  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, consideră că elevii ar trebui să rezolve temele în timpul orelor de curs şi nu acasă 
cu părinţii. Întrebat, la Digi24, dacă elevii din România învaţă mult, ministru a replicat: "Dacă stau mult să îşi 
pregătească orele (temele - n.r.), da, foarte mult, nepermis de mult pentru că după ce termină programul la şcoală 
după-amiaza sau seara sau a doua zi dimineaţa, în funcţie de intervalul de timp în care stau la şcoală, tot cu şcoala se 
ocupă pentru că trebuie să facă aceste teme care le sunt date la şcoală şi care, în mod normal, ar trebui rezolvate în 
timpul în care sunt în şcoală. Nu ar trebui să fie supraîncărcaţi şi acasă cu părinţii".  
Ministrul Educaţiei a punctat şi faptul că opinia sa privind rezolvarea temelor la şcoală este împărtăşită şi de alţi 
educatori. "Nu o spun eu (că temele trebuie făcute la şcoală - n.r.), o spun foarte mulţi educatori. (...) Ideea că, într-un 
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fel sau altul, pe parcursul întregii zile tu te ocupi numai de rezolvarea unor teme şcolare, nu este normală pentru 
educaţia actuală şi impune asupra copilului un ritm de lucru şi o cantitate de muncă nerezonabile pentru vârsta lui", a 
mai spus Dumitru. 
 

25 SEPTEMBRIE 

Germania alocă în acest an un milion de euro pentru promovarea învăţământului în limba 

germană în România  

Ambasadorul RF Germania în România, Werner Hans Lauk, a anunţat, la Reghin, la cea de-a 26-a întâlnire a saşilor din 
Transilvania, că Bundestagul german a decis promovarea şi stabilizarea învăţământului în limba germană maternă în 
România, iar finanţarea prin Ministerul Federal al Afacerilor Externe se ridică la un milion de euro în acest an.  
Werner Hans Lauk a afirmat că această finanţare este o consecinţă a "sfaturilor valoroase" primite de la deputatul 
german Christoph Bergner, prezent la manifestarea de la Reghin, care a fost Însărcinat al Guvernului Federal pentru 
problemele imigranţilor şi ale minorităţilor naţionale şi care a militat pentru menţinerea şcolilor în care limba germană 
era predată la nivel de limbă maternă.  
"Din sfatul dumneavoastră a luat naştere acţiunea orientată spre viitor! Dumneavoastră, dragă domnule dr. Bergner, aţi 
fost, alături de colegul dumneavoastră dr. Bernd Fabritius şi de alţi deputaţi, una din forţele decisive ce au angrenat o 
decizie politică greu imaginabilă până la acea dată: Bundestagul german a decis într-adevăr promovarea şi stabilizarea 
învăţământului în limba germană maternă în Transilvania şi în întreaga Românie prin intermediul unei finanţări 
substanţiale din bugetul Ministerului Federal al Afacerilor Externe. Motiv pentru care programul co-iniţiat de 
dumneavoastră va fi pus în acţiune deja în a doua jumătate a anului. Dacă în 2015 erau disponibili 750.000 euro, anul 
acesta este vorba chiar de un milion de euro. După cum ştiţi, subvenţiile acordate de stat pentru educaţie şi cultură nu 
reprezintă niciodată simple subvenţii, ci sunt întotdeauna investiţii în bunul cel mai de preţ pe care un stat în deţine: 
cetăţenii săi, mai cu seamă tânăra viitoare generaţie", a afirmat ambasadorul german. Werner Hans Lauk a mai anunţat, 
la Reghin, că la finele acestui an se va retrage la pensie şi că această întrunire a saşilor este ultima la care participă în 
calitate de diplomat.  
"După trei ani şi jumătate petrecuţi în România, ani plini de evenimente, foarte interesanţi şi fascinanţi, însă, înainte de 
toate, foarte frumoşi - nu în ultimul rând datorită ospitalităţii dumneavoastră - mă voi retrage, la pensie, la finele anului 
2016. Această ediţie a întâlnirii saşilor este, aşadar, ultima la care particip în calitate de ambasador al Germaniei. De 
aceea, doresc să vă spun cât de impresionant, emoţionant şi bucuros a fost faptul că am cunoscut în mod intens saşii 
transilvăneni şi întreaga minoritate germană din România şi comunitatea acesteia. Nu voi uita niciodată aceste 
experienţe care m-au îmbogăţit spiritual", a declarat ambasadorul.  
 

3 OCTOMBRIE 

Peste jumătate dintre părinţii din mediul urban ar alege homeschooling  

Mai mult de jumătate dintre părinţii din mediul urban ar alege homeschooling pentru copiii lor, iar 92% consideră că 
acest tip de învăţământ ar trebui reglementat în România, relevă un studiu online al MKOR Consulting. Părinţii care au 
răspuns la acest sondaj online au declarat în proporţie de 98,4% că ştiu ce presupune conceptul de homeschooling, 74% 
ştiu despre "şcolile-umbrelă", iar 73% dintre aceştia au o părere bună sau foarte bună despre educarea copiilor acasă.  
"Interesul ridicat este demonstrat şi de faptul că 92% consideră că acest tip de învăţământ ar trebui reglementat în 
România. De altfel, 52% ar lua în considerare educarea de acasă a propriilor copii. Cu toate acestea, doar 8% dintre 
copiii părinţilor respondenţi (105 familii) învaţă în sistem homeschooling", se arată într-un comunicat de presă.  
Principalul argument în favoarea homeschooling-ului este libertatea copiilor de a învăţa ceea ce le place - 64%. Pe locul 
al doilea este programul flexibil şi ritmul propriu de a învăţa al fiecărui copil - 35%.  
Argumentul principal împotriva homeschooling invocat de aproape toţi respondenţii (97%) este problema socializării 
deficitare. Alte argumente sunt: incapacitatea părinţilor de a înlocui profesorii, lipsa reglementării acestui sistem, 
problema banilor.  
Mai mult de o treime dintre părinţii respondenţi (38%) îşi dau copiii la o şcoală sau o grădiniţă de stat, motivele fiind 
lipsa alternativelor (27%), lipsa resurselor financiare şi de timp (23%) şi calitatea sistemului de învăţământ de stat 
(22%).  
Respondenţii studiului au copii preşcolari sau mai mici, ceea ce înseamnă, potrivit sondajului, "că există şanse foarte 
mari ca acest sistem de învăţământ să crească semnificativ în următorii ani şi în ţara noastră".  
"Acest studiu a fost realizat la iniţiativa noastră, a MKOR Consulting, şi face parte din strategia companiei de a testa 
principalele teme de interes apărute în spaţiul public la un anumit moment. Ca element de noutate, cercetarea 
cuprinde şi o parte de analiză despre ce înseamnă homeschooling-ul în alte ţări şi care este evoluţia sa în România. Un 
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lucru este clar, românii, în special cei din mediul urban, dezamăgiţi de scăderea calităţii învăţământului de stat, iau în 
considerare opţiunea homeschooling din ce în ce mai mult", a afirmat Corina Cimpoca, consultant senior şi fondator 
MKOR.  
Studiul "Homeschooling-ul în România 2016'' a fost realizat, în perioada 19 - 22 septembrie, sub forma unui sondaj de 
opinie online la care au răspuns 1.700 de persoane. 95% dintre respondenţi locuiesc în mediul urban, dintre care 48% în 
Bucureşti, iar 5% - în mediul rural. 

 
17 OCTOMBRIE 

ISJ Tulcea vrea fonduri europene pentru şcolile din Deltă  

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Tulcea întocmeşte, în prezent, două proiecte care vor fi depuse spre finanţare pe 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, unul dintre acestea având în vedere dotarea unităţilor de învăţământ 
din Delta Dunării cu echipamente moderne pentru învăţământ la distanţă.  
"Proiectul are în vedere continuarea iniţiativelor derulate până în prezent, în care judeţul Tulcea a fost beneficiar, şi 
vizează dotarea cu tehnologie modernă pentru educaţie la distanţă, în Delta Dunării, atât elevii, cât şi profesorii urmând 
să participe la cursuri de instruire susţinute cu ajutorul noii tehnologii", a declarat inspectorul şcolar pe proiecte 
educaţionale din cadrul ISJ, Marinela Peiciu.  
Cel de-al doilea proiect se va adresa de asemenea elevilor şi părinţilor şi se va desfăşura în cel puţin 14 din cele 81 de 
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică ce funcţionează acum în judeţ. Proiectele vor avea un buget total de 4 
milioane de euro, se vor desfăşura în următorii trei ani, ISJ Tulcea urmând să depună proiectele spre finanţare până pe 
data de 15 noiembrie.  
În perioada 2007-2013, ISJ Tulcea a beneficiat de trei proiecte iniţiate de inspectorate şcolare din alte judeţe şi a derulat 
un singur proiect cu finanţare europeană, valoarea totală a celor patru proiecte, potrivit sursei citate, fiind de 
aproximativ 31,2 milioane de lei.  
În prezent, ISJ derulează proiectul 'European Values for Inclusive Schools - EVIS', cofinanţat prin programul Erasmus+ al 
Uniunii Europene, în valoare totală de 48.300 de euro, acesta fiind primul de gen iniţiat de inspectoratul tulcean. 

26 OCTOMBRIE 

Ateliere noi inaugurate la Colegiul Tehnic "Transilvania" din Braşov pentru pregătirea elevilor în 

domeniul aeronauticii  

Noile ateliere ale Colegiului Tehnic "Transilvania", realizate în urma parteneriatului semnat la începutul lunii iunie de 
Primăria Braşov, o companie din domeniul aeronautic, Colegiul Tehnic Transilvania şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, în 
vederea înfiinţării Centrului de Formare Aeronautic, au fost inaugurate miercuri.  
Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Braşov, municipalitatea a realizat lucrările de reabilitare a clădirii 
în care vor funcţiona noile ateliere, în valoare de 194.000 de lei, iar compania din domeniul aeronautic a asigurat o 
parte din dotări, în special cele care ţin de pregătirea în domeniul aeronauticii, respectiv o caroserie de elicopter Puma, 
componente ale motorului, dar şi alte echipamente care se montează într-un elicopter, precum şi dulapuri de scule 
identice cu cele utilizate de compania aeronautică, astfel încât elevii să poată învăţa în mod real ce înseamnă 
construcţia unui elicopter.  
"Inaugurarea acestor ateliere reprezintă un pas important în ceea ce înseamnă proiectul nostru de dezvoltare a 
învăţământului tehnic la nivelul municipiului Braşov. Această investiţie reprezintă o nouă colaborare între autoritatea 
publică, unul dintre agenţii economici din Braşov şi o unitate de învăţământ, astfel încât să reuşim corelarea pregătirii 
elevilor cu domeniile de activitate în care există cerere pe piaţa muncii. M-aş bucura să fie din ce în ce mai mulţi elevi 
care să urmeze pregătirea în domeniul construcţiei de aeronave şi apoi să se angajeze în acest domeniu, mai ales că 
Braşovul este un oraş cu tradiţie în domeniu", a precizat primarul municipiului, George Scripcaru, potrivit comunicatului 
de presă. Reprezentantul companiei aeronautice, Mihail Necula, a precizat că, odată cu inaugurarea acestor ateliere, se 
poate spune "că viitorul începe azi".  
"Colegiul Transilvania, continuă tradiţia fostului liceu Hidromecanica, care a pregătit mulţi ani resursa umană pentru 
industria aeronautică braşoveană. La Ghimbav sunt patru unităţi de producţie din domeniul aeronautic. Ce dorim să 
dezvoltăm aici este o competenţă mai ridicată în industria aeronautică, în ceea ce priveşte partea de asamblare, 
încercări, montaj general", a spus Mihail Necula. La rândul lui, prefectul Ciprian Băncilă, a afirmat că era nevoie de 
specialişti în domeniul aeronautic, iar Braşovul poate reprezenta un model de bune practici în domeniul învăţământului 
profesional şi că acesta poate fi replicat la nivel naţional.  
În anul şcolar 2016-2017 o clasă de 28 elevi vor avea specializarea construcţii aeronave, urmând ca în anul şcolar 2017-
2018, să funcţioneze două clase cu acest profil. În primii doi ani de studiu, elevii vor căpăta competenţe tehnice 
generale, iar în următorii doi ani le învaţă pe cele specifice domeniului aeronautic. 
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1 NOIEMBRIE 

Peste 100 de absolvenţi de licee şi şcoli profesionale au participat la deschiderea şcolii de ucenici 

de la Galaţi 

Peste 100 de absolvenţi de licee şi şcoli profesionale din judeţele Galaţi şi Brăila, cu vârste între 18 şi 25 ani, au 
participat la deschiderea celei de-a treia ediţii a programului Şcoala de Ucenici, proiect al combinatului siderurgic care 
continuă tradiţia şcolilor de ucenici întreruptă după 1989. Potrivit şefului de proiect, Marius Solomon, la deschiderea 
şcolii au fost prezenţi 107 cursanţi, dintre care patru din judeţul Brăila, urmând ca până la începerea cursurilor, peste 
două-trei zile, numărul cursanţilor să ajungă la 120, dintre care şapte din Brăila.  
"Anul acesta am venit cu o noutate, în sensul în care am extins aria de selecţie şi în judeţul vecin, Brăila, dar am extins şi 
perioada de şcolarizare de la şase luni la 18 luni. Primele şase luni vor fi dedicate acomodării şi acumulării datelor de 
bază, sub îndrumarea câte unui mentor - un angajat cu vechime în combinat, după care, în urma unui test, vor continua 
şcoala cei care au demonstrat că au abilităţile necesare meseriilor pentru care au optat", a declarat Solomon.  
Pe parcursul şcolii de ucenici, cursanţii primesc salariu şi alte drepturi salariale-bonuri de masă şi indemnizaţie pentru 
naveta pentru cei care locuiesc în mediul rural, dar şi bani de chirie pentru cazarea cursanţilor care locuiesc prea 
departe pentru a face zilnic naveta. Bonificaţia financiară lunară este cuprinsă între 1.250-1.450 lei net pentru fiecare 
cursant. La finalul şcolii, cursanţii se vor putea angaja în combinat în meserii ca mecanic, lăcătuş, electromecanic şi 
electrician.  
Potrivit directorului Direcţiei de resurse umane din cadrul combinatului, Mihaela Crăciun, proiectul urmăreşte 
integrarea pe piaţa muncii a tinerilor fără experienţă. "Practic, combinatul siderurgic de la Galaţi oferă prin şcoala de 
ucenici integrarea pe piaţa muncii a tinerilor fără experienţă. Din experienţa anterioară, aproximativ 85% dintre 
cursanţi au rămas să lucreze în combinat", a spus Crăciun. Directorul general al combinatului, Bruno Ribo, a declarat 
recent că în următorii zece ani circa 3.000 angajaţi ar putea părăsi combinatul, fiind eligibili pentru schema de pre-
pensionare şi că se vor face şi angajări în combinat, chiar prin şcolile de ucenici, dar care nu vor suplini numărul 
plecărilor. "Trebuie să fim pregătiţi să înlocuim competenţele bune care pleacă, dar nu va fi pentru orice om care 
pleacă, unul vine. Nu se va întâmpla aşa, dar parte din numărul celor care vor pleca va fi înlocuită de noi angajaţi. E şi 
motivul pentru care deschidem şcoală de ucenici, sunt aproximativ 100 de absolvenţi de şcoală profesională, în fiecare 
an. În următorii 10 ani vom aduce 1.000 de muncitori tineri", a spus directorul combinatului din Galaţi. 
 

7 NOIEMBRIE 

26 de licee din judeţul Botoşani sunt incluse într-un proiect privind reducerea abandonului şcolar  

Un număr de 26 de licee din judeţul Botoşani au fost incluse într-un proiect cu finanţare europeană care are ca obiectiv 
reducerea abandonului şcolar şi creşterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat, a anunţat inspectorul 
general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Mihaela Huncă.  
Potrivit acesteia, Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secundary Education Project- ROSE) va fi 
implementat până în 2019, iar liceele incluse în program vor beneficia de finanţări de tip grant. "Considerăm că, prin 
proiectele pe care le vor realiza unităţile de învăţământ liceal, se va obţine suma maximă aprobată pentru judeţul 
Botoşani, adică 2.547.500 de euro", a afirmat Mihaela Huncă. Şapte dintre liceele din Botoşani vor intra în prima rundă 
a proiectului, care se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017, în timp ce 17 dintre ele vor accede la finanţare în runda II, 
adică în anul şcolar 2017-2018. Alte două unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare în anul şcolar 2018-2019. 
 

7 NOIEMBRIE 

Peste 40 la sută dintre copiii din România au dificultăţi în domeniul alfabetizării funcţionale  

Peste 42% dintre copiii din România cu vârsta de 15 ani au dificultăţi în domeniul alfabetizării funcţionale, arată date 
statistice prezentate la o conferinţă pe această temă, organizată la Cluj de Administraţia Prezidenţială, Departamentul 
Educaţie şi Cercetare în colaborare cu Facultatea de Studii Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB.  
Potrivit datelor prezentate la dezbaterea, organizată sub numele 'România Educată', în septembrie 2012 a fost publicat 
primul raport al EU High Level Group of Experts on Literacy, care cuprinde cinci capitole despre nivelul analfabetismului 
funcţional în Europa, dar şi recomandări de reducere a acestuia.  
Din acest raport, dar şi din datele existente la nivel european rezultă că sistemul educaţional românesc are probleme 
serioase în ceea ce priveşte alfabetizarea funcţională şi multiplă, elevii români situându-se pe locul 49 din 65 la testarea 
PISA din 2009, la secţiunea lectura şi înţelegerea textului. La secţiunea matematică şi la ştiinţe România s-a situat pe 
locul 47. La nivelul Europei, după România se mai află doar Albania.  
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Raportul Grupului la Nivel Înalt arată că 40,4% dintre elevii români sunt sub nivelul 2 (corespunzător evaluării PISA), 
ceea ce, practic, înseamnă incapacitatea acestora de a înţelege cele mai simple sarcini la examenele naţionale. Potrivit 
informaţiilor oferite de organizatori, acest lucru înseamnă, practic, că aceşti tineri nu vor putea accede decât la locuri 
de muncă care cer un nivel minim de educaţie. Potrivit reprezentanţilor Departamentului de Educaţie şi Cercetare al 
Administraţiei Prezidenţiale procentul a ajuns în 2016 la peste 42 la sută.  
"Deja când vorbim despre analfabetism funcţional este un semnal foarte important de alarmă şi arată că stăm rău. Aş 
vrea să spun că sursa analfabetismului este legată de ocazia ratată de învăţare. Spre deosebire de alte sisteme de 
educaţie din lume, avem marea şansă că majoritatea copiilor ne trec prin şcoală. Din păcate unii dintre ei ies destul de 
repede sau rămân, până la un anumit punct, fără să se întâmple cu adevărat o învăţare. Mesajul optimism este că se 
poate face ceva pentru că avem ocazia de a avea o intervenţie directă asupra unor copii, pe de altă parte, statistici cât 
se poate de îngrijorătoare ne arată cât de complexă este problema", a declarat Ciprian Fârtuşnic, directorul Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul discursului pe care l-a ţinut luni în cadrul evenimentului. Potrivit specialiştilor, conceptul 
de alfabetizat funcţional presupune o persoană capabilă să citească un text, să îl înţeleagă, să facă conexiunile cu ceea 
ce ştia înainte de citirea textului, capacitatea sa de a-şi formula un punct de vedere cu privire la ce a citit, de a exprima 
în scris sau oral punctual său de vedere şi, nu în ultimul rând, de a aplica informaţiile/cunoştinţele obţinute în contexte 
de viaţă reală, adică funcţionarea în societate.  
La rândul său, rectorul UBB, academicianul Ioan Aurel Pop, prezent la eveniment, a declarat că România a ajuns din nou 
la un fenomen de care crezuse că a scăpat în vremea comunismului. "Regimul comunist a eliminat analfabetismul din 
România - sigur, noi ţinem seama de o marjă de eroare care s-a făcut voit - pentru că s-a făcut alfabetizare cu de-a sila, 
dar câteodată îmbinarea constrângerii cu convingerea de care vorbeau comuniştii, imitându-i pe marii filosofi, era bună. 
Şi, în sfârşit, în ultimii 26 de ani am reuşit performanţa să revenim la ceea ce crezusem că depăşisem de mult. Pot să vă 
spun, ca profesor, că ne-am dobândit şi libertatea de a fi ignorant. Numai că această libertate ne duce la dezumanizare, 
pentru că eu cred sincer că condiţia umană presupune educaţie. Dacă eliminăm aceste criterii din felul de a ne purta 
ajungem la dezumanizare", a spus rectorul UBB.  
Studiile arată că un nivel scăzut al acestor competenţe are ca efect o creştere economică redusă şi fără capacitatea de 
sustenabilitate. Din acest motiv, statele membre UE şi-au propus ca ţintă reducerea numărului elevilor de 15 ani, care 
au dificultăţi în domeniul alfabetizării funcţionale, la un procent mai mic de 15% până în 2020. În prezent media 
europeană este de 20 la sută. 
 

15 NOIEMBRIE 

14 unităţi de învăţământ gălățene sunt implicate în proiectul ''Prevenirea conflictelor în şcoală''  

Un număr de 14 unităţi de învăţământ din Galaţi sunt implicate, în prezent, într-un proiect educaţional destinat 
prevenirii conflictelor în şcoală, derulat la iniţiativa Centrului de Mediere Alfa, centru înfiinţat şi membru al unei reţele 
europene de specialitate pe acest domeniu - Infrastructura pentru Pace, a anunţat reprezentantul unităţii de mediere, 
Laurenţiu Dumbravă.  
Potrivit acestuia, proiectul "Prevenirea conflictelor în şcoală" pentru anul şcolar 2016-2017, aflat la a treia ediţie, 
vizează prevenirea conflictelor de diferite tipuri, precum cele dintre elevi, cele dintre elev şi profesor, elev şi părinte, 
dar şi conflictele apărute între profesor şi părinte, inclusiv pe fondul existenţei la clasă a unui elev cu deficienţe precum 
tulburări de spectru autist sau ADHD, integrat în învăţământul de masă, elev care pune probleme deosebite de 
comportament, motiv pentru care este respins de colectivitatea în care învaţă.  
"Proiectul a plecat de la necesitatea rezolvării problemelor pe care o şcoală de la periferia Galaţiului le avea cu elevii săi 
care consumau substanţe cu efect halucinogen, substanţe comercializate în apropierea unităţii de învăţământ. Ulterior, 
fiecare şcoală care a devenit parte în proiect a ales natura conflictului cu care se confruntă. Aşa se face că acum 
proiectul vizează prevenirea conflictelor de diferite tipuri, precum cele dintre elevi, cele dintre elev şi profesor, elev şi 
părinte, dar şi conflictele apărute între profesor şi părinte, inclusive pe fondul existenţei unui elev cu deficienţe precum 
tulburări de spectru autist sau ADHD, integrat în învăţământul de masă, elev care pune probleme deosebite, motiv 
pentru care este respins de colectivitatea în care învaţă", a spus Dumbravă.  
El a precizat că aceste conflicte şcolare pot fi dezamorsate prin discuţii inclusiv între aşa numiţii elevi problemă şi elevii-
mediatori, o metodă abia introdusă în şcolile din România, dar care funcţionează cu succes în şcolile din Europa şi SUA.  
Proiectul "Prevenirea conflictelor în şcoală" este organizat de Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia", la iniţiativa şi cu 
sprijinul Centrului de Mediere "Alfa", în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională din Galaţi. 
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25 NOIEMBRIE 

Serbările şcolare pot fi organizate în continuare  

Serbările şcolare pot fi organizate în continuare şi eventual completate cu alte activităţi interactive, dedicate oricărui 
eveniment din an, cu activităţi de tip atelier sau de tip proiect, a anunţat Ministerul Educaţiei, vineri, într-un comunicat 
de presă. Precizările MENCS vin în contextul unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora nu s-ar mai 
organiza serbări de Crăciun sau de sfârşit de an în grădiniţe sau şcoli.  
"În cadrul videoconferinţei din data de 15 septembrie 2016, la care au participat, în principal, inspectorii şcolari pentru 
învăţământul preşcolar din toate judeţele ţării şi din cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti, a fost prezentată 
tema generică a anului şcolar 2016 - 2017 pe acest segment de învăţământ: "Trăieşte, cultivă şi promovează bucuria 
unui timp de calitate, ca bucurie a creşterii personale!". Alegerea şi abordarea temei au ţinut cont de perspectiva celor 
trei actori implicaţi în educaţie: cadre didactice/educatori, copii şi părinţi. În acest context, una dintre recomandările 
care viza părinţii a fost organizarea unor evenimente/momente, implicit serbări, în care părinţii şi copiii pot petrece un 
timp de calitate împreună la grădiniţă. Afirmaţia inspectorului general pentru învăţământ preşcolar din Ministerul 
Educaţiei a avut ca scop accentuarea rolului pe care un cadru didactic/educator trebuie să-l aibă pentru a crea un dialog 
robust între şcoală şi părinţi, nicidecum interzicerea sau restricţionarea desfăşurării unor astfel de evenimente", susţine 
sursa citată. 
 
 

25 NOIEMBRIE 

Personalul didactic din învăţământul special bucureştean ar putea participa la programe pentru 

îmbunătăţirea competenţelor  

Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord ca Bucureştiul să participe la proiectul Resurse educaţionale pentru 
profesori speciali, care ar urma să fie finanţat cu fonduri europene, prin accesarea Programului Operaţional Capital 
Uman.  
Conform proiectului de hotărâre, rata de finanţare a grantului este de 98% fonduri nerambursabile din cheltuielile 
eligibile ale proiectului, iar cofinanţarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi 
Tineret Bucureşti - Proedus este de 2%. Valoarea totală a proiectului este de maximum 6,7 milioane lei.  
Din expunerea de motive reiese că programul urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din 
învăţământul special pre-universitar din Bucureşti, în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate, 
orientate pe nevoile elevilor.  
Proiectul va include: programe de formare continuă, conferinţe, premieri, ateliere pentru dezvoltarea competenţelor, 
mese rotunde, schimb de bune practici, campanie de comunicare online. Durata de implementare va fi de maximum 36 
de luni. 
 

25 NOIEMBRIE 

În bugetele primăriilor din București vor fi cuprinse servicii de "after school" pe lângă toate școlile 

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că în bugetele primăriei pe care o conduce și în cele ale primăriilor de 
sector, pe anul viitor, vor fi cuprinse servicii de "after school" pe lângă toate școlile. "Împreună cu cei șase primari de 
sectoare am stabilit să introducem în proiectul de buget pe care îl creionăm acum, la Primăria Generală și la cele de 
sector, un plan pentru crearea de servicii 'after school' pe lângă toate școlile din Capitală, ca o necesitate care a venit 
din partea asociațiilor de părinți. Ne-am întâlnit de mai multe ori cu aceștia și ne-au spus că nu toate familiile își permit 
să plătească 'after school' în sistemul privat".  
"Sunt foarte multe familii care au nevoie de susținerea noastră, care au nevoie de servicii din partea primăriilor. Va fi o 
prioritate, începând cu anul viitor, și cuprindem aceste servicii în bugetul anului viitor", a spus Firea la evenimentul 
"Sistemul educațional preuniversitar - domeniu prioritar în Programul de Guvernare al PSD". 
Ea a adăugat că o altă propunere care a venit de la primăriile de sector este crearea de cantine pe lângă școli, cantine 
care să ofere o masă caldă elevilor, iar aceste programe au început deja la câteva școli. "Am demarat deja un alt 
program, dorim să deschidem curtea școlii pentru activități de recreere, activități de sport și de asemenea de 
socializare. Acestea să nu mai fie niște perimetre care să fie deschise în timpul cursurilor, ci și în afara cursurilor și la 
sfârșitul săptămânii. Am inaugurat un astfel de spațiu în Sectorul 6. (...) E adevărat, este nevoie să venim și noi cu o 
participare, și anume să putem să avem o pază și să avem securitatea copiilor sau părinților care vin în aceste spații și 
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acest lucru se poate realiza cu o investiție minimă. Nu este ceva care să copleșească un buget al unei Municipalități sau 
al unei primării de sector", a menționat primarul Bucureștiului. 
 
 

7 DECEMBRIE 

Strategie pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic în Bucureşti şi Ilfov, în acord cu 

piaţa muncii 

Elevii din Bucureşti şi Ilfov vor putea beneficia, începând din anul şcolar 2017 – 2018, de o cifră de şcolarizare în 
învăţământul profesional şi tehnic în acord cu cerinţele pieţei muncii, a declarat Stelian Fedorca, inspector şcolar 
general adjunct al IŞMB. 
Inspectoratul Şcolar al Capitalei a lansat oficial parteneriatul pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, realizat împreună cu Camera de Comerţ şi 
Industrie a Municipiului Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Ilfov şi ASCEDO Internaţional. 
“S-a dat drumul la primul pas pentru elaborarea acestei strategii, proces care va dura şapte – opt – nouă luni, astfel 
încât anul viitor, pentru anul şcolar 2017 – 2018, să putem veni cu o cifră de şcolarizare în raport cu cerinţele pieţei 
muncii, cu ceea ce se cere (…). Adică planul de şcolarizare să nu se facă după nevoile cadrelor didactice, ci după nevoile 
agenţilor economici, care îşi vor asuma şi angajarea acestora, pentru că vor fi direct implicaţi în pregătirea elevilor”, a 
spus Fedorca. 
El a arătat că această strategie se referă la învăţământul profesional iniţial, absolvenţii de clasa a VIII-a sau alţi tineri 
care şi-au întrerupt studiile putând să opteze pentru acest sistem dual de învăţământ. Acesta a mai spus că agenţii 
economici îi vor selecta pe elevi şi vor avea o implicare zilnică în pregătirea acestora. 
Fedorca a adăugat că învăţământul dual a fost implementat în mai multe zone din ţară, printre care şi la Braşov unde 
concurenţa la înscriere a fost de 7 elevi pe loc, iar rata de angajare a fost de sută la sută. 
“Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, învăţământul dual, este o nouă şansă pentru inserţia pe piaţa 
muncii”, a declarat, la rândul său, secretarul de stat în MENCŞ Monica Anisie. Ea a spus că Ministerul Educaţiei a creat 
cadrul legislativ în aşa fel încât să se dezvolte învăţământul dual aşa cum cer atât angajatorii, cât şi toţi cei care vor să se 
implice în această dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic. Anisie a explicat că parcursul educaţional este 
flexibil, elevii putând să treacă oricând de la învăţământul profesional la cel teoretic şi invers. “După ce copilul îşi 
încheie ciclul de învăţământ profesional poate reveni în cadrul liceului să îşi completeze studiile în aşa fel încât să poată 
merge mai târziu în învăţământul superior. Copilul poate oricând să meargă dinspre învăţământul profesional la cel 
teoretic şi invers”, a precizat ea. 
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Sorin Dimitriu, a declarat că prin această strategie se va 
identifica nevoia reală din piaţă, calificările cerute de industrie şi, în general, de activitatea economică. “Ceea ce se 
întâmplă acum este că (…) cei care decid cifrele sunt persoanele care nu au calificarea şi experienţa necesară şi se 
întâmplă că absolvenţi de şcoli cu un anumit prestigiu să nu-şi găsească loc de muncă pentru că pe piaţă se cer alte 
calificări. Camerele de comerţ o să aibă un rol important în dialogul cu factorii de decizie din zona economică”, a spus 
Dimitriu. 
El a arătat că, potrivit unei cercetări de piaţă din 2015, cererea pe piaţa muncii era pentru electromecanici, sudori, 
prelucrători prin aşchiere, iar în învăţământul din Bucureşti aceste calificări se regăseau la un nivel scăzut. 
Potrivit lui Dimitriu, pregătirea practică a celor care optează pentru învăţământul profesional şi tehnic se va putea 
desfăşura la viitorii angajatori, o mare parte dintre aceştia având propriile laboratoare şi propriile dotări. 
 

7 DECEMBRIE 

Ordin al ministrului Educației: timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev va fi de 

cel mult 2 ore 

Utilizarea temei ca instrument de pedeapsă este interzisă, prevede un ordin semnat de ministrul Educației, Mircea 
Dumitru. 
“Se interzic utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și 
solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi desfășurate 
individual, ca temă pentru acasă”, se precizează în ordin. 
Potrivit documentului, timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând 
toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore. 
La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă. Totodată, în perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme 
pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial, prevede ordinul. 
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De asemenea, temele vor fi stabilite diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire a elevului astfel: tema obligatorie, 
care are un nivel mediu de dificultate și este pentru toți elevii clasei, și tema suplimentară, individuală și diferențiată, 
fără caracter permanent, pentru situații precum activități de recuperare și pentru dezvoltare cum ar fi pregătirea 
pentru concursuri. 
Ordinul mai prevede că se vor mai da teme pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample de sinteză, cum ar fi 
referate sau proiecte, aceasta o dată pe semestru pentru fiecare disciplină în parte. 
Potrivit ordinului, temele de acasă trebuie evaluate în trei forme: frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii 
au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă. 
 

12 DECEMBRIE 

Un complex sportiv cu bazin de înot şi terenuri multifuncţionale a fost inaugurat la Şcoala 195 din 

Capitală 

Un complex sportiv dotat cu bazin de înot, două terenuri de sport multifuncţionale închise şi un teren de fotbal în aer 
liber a fost inaugurat la Şcoala 195 din Sectorul 3. Primarul Robert Negoiţă a declarat cu această ocazie că este cea mai 
mare scoală din Bucureşti, cu 2.305 elevi. 
“Nu e uşor de gestionat o astfel de şcoală. Aveam probleme pentru că 2.305 elevi chiar nu puteau face sport într-o 
singură sală. Această clădire nouă are acum bazin de înot la demisol, două săli una peste alta şi deasupra un teren în aer 
liber. Mă bucur că am reuşit această investiţie şi începând de luni copiii pot veni să beneficieze de ea. Sunt săli de sport 
cu dimensiuni standard, unde se pot ţine competiţii internaţionale”, a explicat Robert Negoiţă. 
El a precizat că investiţia, în valoare de 4 milioane de euro, asigurată din bugetul Primăriei Sectorului 3, a fost începută 
cu un an în urmă. În spaţiile de sport multifuncţionale se poate juca baschet, handbal, volei şi fotbal de sală, iar 
vestiarele pentru fete şi băieţi au circuite separate. Suprafaţa totală a complexului este de aproape 6.000 de metri 
pătraţi, din care utili 4.000. 
“Pentru Primăria generală a Capitalei, educaţia şi sănătatea sunt două priorităţi (…). Prioritatea mea e de a nu mai 
exista decalaje între sectoarele Capitalei. Din păcate, doar Sectorul 3 arată aşa. Celelalte sectoare au probleme cu 
infrastructura şcolară.(…) În bugetul pe care îl alcătuim în perioada următoare vrem să cuprindem sume pentru 
modernizarea şcolilor unde elevii învaţă, din păcate, în trei schimburi. Elevii trebuie să înveţe în maximum două 
schimburi”, a spus primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cu această ocazie. 
Negoiţă speră în sprijinul financiar al Primăriei Capitalei pentru a construi săli de sport şi la alte 12 şcoli din Sectorul 3. 
“Vom semna împreună cu Primăriile de sector acorduri şi parteneriate, iar acolo unde bugetele sectoarelor se dovedesc 
a fi insuficiente, Primăria generală a Capitalei va completa sau va acoperi integral costul acestor investiţii (…) Un elev, ca 
şi un adult, care practică sport de două – trei ori pe săptămână ajunge mai puţin la medic sau mai târziu. Ne dorim să fie 
cât mai puţini elevi care să îşi ia scutire medicală”, a adăugat Firea. 
Negoiţă a adăugat că, pe perioada cursurilor, elevii Şcolii 195 vor beneficia de toate facilităţile complexului sportiv, dar 
după program, elevii altor şcoli din sector se vor putea antrena acolo, “la un preţ foarte bun”. 
 
 

13 DECEMBRIE 

50 de şcoli din judeţul Galaţi, rămase fără directori 

Un număr de 50 de şcoli dintre cele 198 cu personalitate juridică din judeţul Galaţi nu au director general sau adjunct, a 
declarat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Mioara Enache. 
Potrivit acesteia, este vorba de şcoli la care candidaţii fie nu au promovat examenele, fie nu s-au înscris la aceste 
examene iar, potrivit deciziilor Ministerului Educaţiei, nu mai pot deţine funcţiile de conducere, sau de şcoli ai căror 
directori au promovat examenul dar au optat pentru conducerea altor unităţi de învăţământ – au dat examenul 
candidând pentru postul de director sau adjunct la mai multe şcoli, optând apoi pentru una dintre ele. 
Pentru toate aceste cazuri, posturile de conducere din şcoli vor deveni vacante şi se va asigura o conducere interimară, 
prin detaşare, până când Ministerul Educaţiei va anunţa o nouă dată pentru organizarea examenelor de ocupare a 
acestora. 
Mioara Enache a precizat că din cei 212 profesori care au participat, pe 20 octombrie, la proba scrisă a concursului 
pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în unităţile şcolare din judeţul Galaţi, au trecut cu bine prin 
toate etapele de selecţie (probă scrisă, CV şi interviu) doar 164. 
Din cei 212 profesori care au dat proba scrisă, 175 au fost admişi, restul de 37 fiind respinşi. După proba scrisă a urmat, 
în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie, evaluarea CV-urilor şi susţinerea interviurilor. Din cei 175 de profesori care 
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trecuseră cu bine de proba scrisă, doi nu s-au mai prezentat la prezentarea CV-urilor şi la susţinerea interviurilor, iar 
după evaluarea CV-urilor, au fost selectaţi 164 de profesori. A fost depusă o singură contestaţie. 
“Validarea în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean a rezultatelor finale şi transmiterea acestora 
la Ministerul Educaţiei va avea loc pe 16 decembrie“, a spus Mioara Enache, adăugând că numirea directorilor şi 
adjuncţilor se realizează prin decizia inspectoratului în termen de cinci zile lucrătoare de la validarea rezultatelor 
concursului, pentru o perioadă de patru ani. 
 

14 DECEMBRIE 

Peste 5.400 de candidaţi au promovat concursul de directori de unităţi de învăţământ 

Un număr de 5.405 candidaţi au promovat concursul naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director 
adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit rezultatelor finale stabilite după soluţionarea contestaţiilor, 
informează MENCŞ. 
Potrivit sursei citate, rata de ocupare a posturilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar este de 
63,26% pentru posturile de directori (4.066 de posturi ocupate din 6.427 scoase la concurs), respectiv 53,84% pentru 
posturile de directori adjuncţi (1.339 de posturi ocupate din 2.487 scoase la concurs). 
“Dintre cele 4.066 de posturi de director ocupate prin concurs, 3.513 vor fi ocupate de cadre didactice care anterior 
concursului au deţinut această poziţie în aceeaşi şcoală, în timp ce 32 de posturi vor reveni unor profesori care anterior 
au deţinut funcţia de director în altă şcoală. Alte 124 de posturi vor reveni unor cadre didactice care au ocupat anterior 
funcţia de director adjunct în aceeaşi şcoală, iar 5 posturi vor fi ocupate de persoane care anterior au îndeplinit funcţia 
de director adjunct în altă şcoală. Pe de altă parte, 307 posturi vor fi ocupate de profesori din aceeaşi şcoală care nu au 
mai ocupat funcţii de director/director adjunct, iar 85 vor reveni unor cadre didactice fără funcţii de conducere în 
prealabil, dar provin din altă şcoală“, se arată într-un comunicat al MENCŞ. 
În ceea ce priveşte cele 1.339 de posturi de director adjunct ocupate prin concurs, 50 de posturi vor reveni unor 
profesori care anterior concursului au deţinut această poziţie în aceeaşi şcoală, în timp ce 4 posturi vor reveni unor 
cadre didactice care anterior au avut funcţia de director în altă şcoală, precizează ministerul. 
Totodată, alte 1.074 de posturi vor reveni unor profesori care anterior au ocupat funcţia de director adjunct în aceeaşi 
şcoală, iar 9 – unor persoane care au ocupat funcţia de director adjunct în altă şcoală. 203 posturi vor fi ocupate de 
cadre didactice din aceeaşi şcoală, care nu au ocupat anterior funcţii de conducere, iar 19 vor reveni unor cadre 
didactice din altă şcoală, care nu au avut funcţii de conducere. 
Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, vineri rezultatele finale vor fi validate de consiliile de 
administraţie ale inspectoratelor şcolare judeţene, iar cei 5.405 candidaţi promovaţi vor fi numiţi în funcţie pentru o 
perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului şcolar general. Aceştia vor încheia un contract de management 
administrativ-financiar cu preşedintele Consiliului Judeţean/primarul general al municipiului Bucureşti şi un contract de 
management educaţional cu inspectorul şcolar general. 
“Contractele de management administrativ-financiar şi contractele de management educaţional se încheie pe o 
perioadă de 4 ani pentru persoanele care au mai mult de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare. În 
situaţia în care există persoane care au mai puţin de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare, documentele 
sus-menţionate se încheie până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare şi pot fi prelungite prin act adiţional 
pe perioada menţinerii ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în condiţiile legii. Persoanele care au 
împlinit deja vârsta de pensionare vor semna contractele de management administrativ-financiar şi contractele de 
management educaţional pentru perioada în care-şi vor păstra statutul de titular în învăţământul preuniversitar“, 
precizează sursa citată. 
Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct pentru unităţile de învăţământ de stat, ca urmare a promovării 
concursului, se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 
validarea rezultatelor concursului. 
MENCŞ mai afirmă că în data de 21 decembrie inspectoratele şcolare judeţene vor emite deciziile de încetare a detaşării 
în interesul învăţământului pentru directorii în funcţie la acest moment, începând cu data de 9 ianuarie 2017. În paralel, 
vor fi emise şi deciziile de numire pentru funcţiile de director/director adjunct, începând cu data de 9 ianuarie 2017, 
pentru candidaţii care au promovat concursul. 
Totodată, vor fi aprobate deciziile de numire prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea concursului, 
dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2016-2017 pentru cele 3.509 funcţii rămase vacante după validarea 
rezultatelor finale. 
Potrivit metodologiei de concurs, în aceste funcţii nu vor fi numite persoanele care până la organizarea concursului au 
ocupat poziţii de director sau de director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi nu au participat la concurs, 
respectiv persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. 
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“În perioada 21 decembrie 2016 – 6 ianuarie 2017 inspectoratele şcolare judeţene se vor asigura că la nivelul fiecărei 
unităţi de învăţământ sunt revizuite încadrarea cu personal didactic şi orarul. Totodată, vor fi organizate şedinţe publice 
pentru repartizarea cadrelor didactice afectate de revenirea foştilor directori/directori adjuncţi la catedrele rezervate în 
urma încetării detaşării în interesul învăţământului şi a orelor rezervate ca urmare a numirii în funcţie“, se mai arată în 
comunicat. 
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4. STUDII DE CAZ  

STUDIU DE CAZ: INNOVATIONLABS: CUM ÎNCURAJĂM PRODUSELE ȘI START-UP-URILE IT DIN 

ROMÂNIA 

 
 Asociația TechLounge, din cadrul Universității Politehnice din 
București este un model pentru organizarea programului național 
de accelerare a produselor și start-up-urilor IT – InnovationLabs. 
Dovada cea mai bună este echipa ENTy, formată din trei studenți ai 
Politehnicii București, care au câștigat locul I la Microsoft Imagine 
Cup din Seattle, SUA şi un premiu în valoare de 50.000 de dolari. 
Competiția globală de tehnologie Microsoft Imagine Cup, deschisă 
studenților și elevilor, a fost creată de către cea mai mare 
companie de software din lume pentru a încuraja inovația 
tehnologică și dezvoltatorii. 
 
Finala din 2016 a avut loc în orașul Seattle din SUA, iar cele trei 

echipe rămase în concurs pentru marele premiu au așteptat cu emoții rezultatul final. Aceastea erau deja câștigătoarele 
celor trei categorii ale competiției, dintr-un număr de 35 de echipe din toată lumea, care au ajuns în finală. Fiecare dintre 
ele a câștigat un premiu de 50.000 de dolari pentru realizările lor. Cu toate acestea, echipa ENTy, formată din trei studenți 
români, deja câştigătoare la categoria Innovation, a fost cea care a luat marele premiu. 
Flavia Oprea, Iulian-Răzvan Matesică și Cristian Alexandrescu, toți trei studenți la Universitatea Politehnică din București, 
au creat un dispozitiv medical care este foarte ușor de folosit de către utilizatori. Măsurarea posturii și a echilibrului are un 
rol important atat pentru validarea aptitudinilor necesare în unele domenii – alpinism, aviație – cât şi din punct de vedere 
medical, ca metodă de diagnostic pentru o serie de afecțiuni din sfera O.R.L. În prezent, măsurătorile se fac cu ajutorul 
unor echipamente voluminoase și costisitoare, probleme pe care prototipul creat de cei trei le elimină din start, obținând 
aceleași rezultate funcționale. 
Dispozitivul – deja folosit de mai mulți medici în cadrul unui program pilot – constă într-o serie de senzori aranjați pe două 
„bretele”, conectate la un „creier” ce măsoară, înregistrează și interpretează datele și se află într-o cutie de dimensiuni 
reduse. Tot dispozitivul este alimentat de baterii și poate fi ușor purtat de pacient chiar și pentru perioade îndelungate. 
Datele stocate astfel și transmise în cloud pot fi accesate de către utilizator (medic sau pacient) prin intermediul unei 
interfețe tip „dashboard” ce permite vizualizări și interpretări ale informației. 

Pe termen mediu, echipa intenționează să încurajeze folosirea dispozitivului pentru corectarea problemelor de postură și 
echilibru. Pe măsură ce vor obține certificările necesare, este prevăzută o extindere a folosirii lui și în domeniul medical și 
sportiv. 

“Experiența aici este una uimitoare și nu poate fi redată clar prin cuvinte. Imagine Cup a deschis echipei noastre multe 
drumuri și a validat încă o dată ideea inovativă a ENTy, dar și a valorii studenților români din IT” , a declarat Flavia Oprea – 
product developer ENTy. 
ENTy a câștigat marele premiu al competiției în fața echipei PH21 de la Universitatea Chulalongkorn din Thailanda, care a 
creat un joc de puzzle futurist și a echipei Amanda, de la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia. Aceasta a fost a 14-a 
ediție a concursului internațional al Microsoft Imagine Cup. Peste 150 de echipe formate din studenți ai universităților din 
toată lumea au participat la finalele naționale, dintre care doar treizeci și cinci s-au întâlnit în finala competiției globale, 
câștigată în acest an de către studenții din România. 

Puteți citi mai multe detalii despre proiectele câștigătoare în cadrul Microsoft Imagine Cup 2016 pe blog-ul Microsoft.  
 
 

https://blogs.microsoft.com/blog/2016/07/29/announcing-microsofts-imagine-cup-2016-world-champion/#sm.0001s9y081k69du7r212dfjpkrcb1


 2016 

 

 

Page | 107  

 

STUDIU DE CAZ: ACADEMIA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI: CUM DEZVOLTĂM PARTENERIATE 

CARE SĂ PERMITA ACCESUL STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE LA CELE MAI NOI TEHNOLOGII 

MICROSOFT 

 
Inițiativa include conferințe și workshop-uri destinate promovării inovării și noilor tehnologii în rândul studenților și cadrelor 
didactice, serii de evenimente “Open Doors for ASE Students” și “Zilele carierei în ASE”, dar și participarea specialiștilor din 
companii în calitate de speakeri invitați la cursuri și seminarii. 

Merită menționat și cel mai bun program academic dezvoltat în parteneriat cu mediul de afaceri. Dezvoltarea programului de 
masterat Business Services este realizată în parteneriat cu ABSL România (Association of Business Service Leaders), asociație 
care reunește cele mai importante companii din industria serviciilor pentru afaceri. Planul de învățământ, conținutul disciplinelor 
și suportul de curs/studiile de caz au fost realizate în colaborare cu companiile care sprijină programul fiind adaptat specificului 
industriei serviciilor pentru afaceri. 

STUDIU DE CAZ: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA: DIASPORA  ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA 2016 

 

În perioada 25 – 28 aprilie 2016, Universitatea de Vest din Timișoara a 

organizat în colaborare cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), 

sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, și sub înaltul patronaj al Președintelui României, Excelența 

Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, Conferința ”Diaspora în cercetarea științifică și învățământul superior din România 2016”. 

Evenimentul a avut și continuă să aibă o importanță deosebită în lumea academică deoarece și-a propus să reunească cele mai 

efervescente minți românești din zona cercetării științifice și a învățământului superior din întreaga lume. Ediția din acest an a 

Conferinţei Diaspora a marcat o premieră, în sensul în care centrul universitar din Timişoara a găzduit toate lucrările conferinţei 

(sesiuni plenare şi workshop-uri exploratorii, atât în zone de deschidere în care există potențial și expertiză românească, cât și pe 

subiecte de interes legate de inovare și competitivitate ale României). 

Organizatorii sunt de părere că evenimentul a fost unul dintre cele mai importante evenimente Conferința a fost organizată sub 

forma a 21 de workshop-uri exploratorii (WE), dintre care 14 au fost organizate către Universitatea de Vest din Timișoara în mod 

direct și au acoperit domenii extrem de diverse ale cunoașterii științifice, de la fizică și matematică, la științele inginerești și 

medicale până la științe sociale și umane. 

Workshop-urile exploratorii organizate de către Universitatea de Vest au fost următoarele: 

 Ce stim despre diaspora romaneasca? 

 (I)migrație și imaginație: literaturi, culturi, comunități în contact în era inter- și trans-disciplinarității 

 Abordari inovative transdisciplinare de cercetare in domeniul bolilor netransmisibile, pentru dezvoltarea bunastarii 

comunitatilor 

 Big Data – Oportunități și Provocări 

 Colaborarea internațională în cercetarea de fizică 

 Cultură, drept şi dezvoltare economică 

 Educație pentru inovație – cum răspund sistemele de educație noilor generații 

 Filosofia în universitatea contemporană: provocări, confruntări, soluții 
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 Intervenții validate științific în psihologie. O abordare multi-, inter- și transdisciplinară 

 Perspective in medicina personalizata 

 Probleme actuale în informatică: algoritmi, complexitate, aplicaţii 

 Relații internaționale în era globalizării – interese, interacțiuni, instituții 

 Românii în diaspora și diaspora în România: asemănări și deosebiri în cariera postdoctorală 

 Sisteme dinamice. Teorie si aplicatii 

Repere cantitative ale conferinței: 

 883 de cercetători participanți din peste 30 de țări, dintre care enumerăm Statele Unite ale Americii, Canada, Marea 

Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda, Franța, Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia, Spania, Italia, Elveția, Austria, Ungaria, 

Croația, Serbia, Polonia, Moldova, Belarus, Israel, Egipt, Kuweit, Singapore, respectiv România. 

 Valoarea proiectului: 881 982 lei 

La finalul derulării acestui eveniment, Universitatea de Vest din Timișoara a demarat un proiect de cunoaștere în profunzime a 

specificului diasporei românești și a lansat un program de cercetare științifică în domeniul migrației și diasporei sub 

denumirea Programul Universității de Vest din Timișora de susținere a cercetării în domeniul studiului migrației și 

diasporei. Astfel, a fost lansată o competiție internă adresată cercetătorilor din universitate, cadrelor didactice, masteranzilor, 

doctoranzilor și postoctoranzilor prin care au fost oferite 5 burse de cercetare pe o perioadă de 10 luni în cuantum total de 30 

000 lei. 

STUDIU DE CAZ: COLEG IUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” DIN BUCUREȘTI REPREZENTAT ÎN FINALA 

MOS WORLD CHAMPIONSHIP 2016 

 

STUDIU DE CAZ: COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE MOISIL DIN BUCUREȘTI A 

ANTRENAT ELEVII ȘCOLII ÎN COMPETIȚIA GLOBALĂ MICROSOFT OFFICE 

SPECIALIST ȘI A OBȚINUT UN REZULTAT EXCEPȚIONAL: UN ELEV AL LICEULUI – 

TIBERIU DANCIU – A REPREZENTAT ROMÂNIA LA FINALA MONDIALĂ A MOS 

WORLD CHAMPIONSHIP DIN AUGUST 2016 ÎN ORLANDO, FLORIDA, LA 

SECȚIUNEA EXCEL, ȘI S-A CLASAT PE LOCUL 14 MONDIAL LA ACEASTĂ 

CATEGORIE. 

Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC) 2016 este un eveniment 

prestigios care atrage elevi și studenți din toată lumea. Ediția din 2015 a atras peste 

600.000 de candidați unici din 47 de țări care și-au demonstrat competențele de utilizare a produselor Microsoft Office, iar 

145 de candidați au intrat în finala mondială. 

Toții elevii și studenții din România, cu vârsta cuprinsă între 13 și 22 de ani și care sunt înscriși într-o instituție de 

învățământ acreditată au fost eligibili să participe la secțiunile de concurs Microsoft Word, Excel și PowerPoint pentru 

Office 2010 și 2013. Dintr-un total de 432 de examene susținute, 172 de candidați au fost declarați eligibili. Doar 23 de 

elevi și studenți s-au calificat la etapa finală națională a campionatului. 

Concursul constă în: 

1. Obținerea unui certificat Microsoft Office Specialist cu un scor cât mai bun. 
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2. Concurs organizat de Certipro (partenerul din România al Certiport), la care participă un număr prestabilit de elevi 

și studenți, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute anterior. Scopul acestuia este determinarea unui sau 

mai multor reprezentanți ai României la etapa internațională. 

3. Etapa internațională, la care participă reprezentanții cu cele mai bune punctaje din fiecare țară. 

Cei 23 de candidați au susținut în timpul finalei un examen Microsoft Office Specialist. Datorită punctajelor foarte bune, 

organizatorii au decis ca România să fie reprezentată la Campionatul Mondial de la Orlando, Florida de către 3 

reprezentanți, nu doar unul singur, așa cum se anunțase inițial. 

Cei 3 câștigători ai etapei naționale de calificare care vor merge la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2016 în 

SUA sunt: 

 Ciprian Adrian Mureșan de la Liceul de Informatica „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca – PowerPoint (953 

puncte); 

 Tiberiu Paul Danciu de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, Excel (980 puncte); 

 Mihai Macarie de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie, Word (1000 puncte). 

”Despre competiție putem afirma fără nicio îndoială că este un eveniment cu un considerabil grad de prestigiu, fiind cel 

mai important concurs de Microsoft Office la nivel mondial, având loc de 15 ani încoace. Proba efectivă constă în 

reproducerea unui fișier Word/Excel/Powerpoint pe baza unor poze și instrucțiuni puse la dispoziția concurentului, într-un 

timp de 50 de minute. Deși timpul pare generos, în condițiile stresului și ale examenului într-o limbă străină, nivelul de 

dificultate este deosebit de ridicat.” ne relatează Tiberiu Danciu de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București 

experiența sa. 

”Se pare, totuși, că cei din Asia nu au o problemă în condițiile acestea de stres, etalându-și an de an priceperea la aceste 

concursuri (patru din cei șase campioni mondiali sunt din China – Hong Kong și Macao). Mă fascinează foarte tare acești 

oameni, în măsura în care mă simt destul de rușinat să vorbesc cu ei. De altfel, sunt oameni foarte prietenoși, le place să 

se prezinte, să își facă noi prieteni. 

În schimb, am mers până în Statele Unite, în Orlando, Florida, pentru a cunoaște oameni din… Bulgaria. Și Ecuador, ce-i 

drept. Aceștia din urmă se simt foarte rușinați de reputația proastă pe care țara lor o are din cauza drogurilor și violenței, 

și erau uimiți să afle câte lucruri se pot face în București – cinematografe, mall-uri, concerte, târguri, spectacole aeriene, și 

lista poate continua.” continua povestea experienței sale la MOS World Champioship Tiberiu Danciu. 

”Experiența mea în Statele Unite n-a constat atât de mult în a cunoaște oamenii, cât în a vedea câteva obiective. În afara 

concursului am avut ocazia să vizitez complexul de la Centrul Spațial Kennedy, care a oferit o experiență inedită – n-am de 

gând să stric nicio surpriză, deci n-am să spun nimic mai mult. Este totuși, o perspectivă asupra cursei spațiale SUA / URSS 

foarte bine prezentată, iar americanii se pricep deosebit de bine la a uimi publicul, la spectacol și la fascinant.” declară 

Tiberiu Danciu, elevul din clasa a IX-a a Colegiului Național ”Grigore Moisil”. 

Mai multe detalii despre Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2016 sunt disponibile 

pe www.moschampionship.com. 
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5. ORGANIZAŢII  

 
 

25 IANUARIE 

Asociaţia Elevilor Constanţa solicită intervenţia prefectului pentru ca în toate localităţile din judeţ 

să se acorde burse 

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a anunţat că va solicita prefectului judeţului să atace în contencios administrativ 
proiectele de hotărâre privind bugetele pe 2016 ale primăriilor din judeţ în care nu sunt prevăzute sume pentru 
acordarea de burse şcolare, conform legislaţiei în vigoare. 
Potrivit reprezentantului AEC, Alexandru Manda, burse şcolare în învăţământul preuniversitar de stat sunt alocate, 
potrivit unei centralizări făcute la sfârşitul anului trecut, în circa 11% dintre unităţile administrativ teritoriale din judeţul 
Constanţa. 
"O problemă foarte mare la nivelul judeţului este că în celelalte localităţi din judeţ (n.r.-în afara municipiului Constanţa) 
nu se respectă legea. În luna septembrie, când am realizat studiul privind liberul acces la educaţie în judeţul Constanţa, 
doar opt localităţi, adică un procent de 11,42%, respectau legea şi acordau burse elevilor. În cursul acestei săptămâni 
vom avea o întâlnire cu prefectul judeţului Constanţa şi îi vom solicita acestuia să ceară primarilor să prindă în bugetul 
pentru anul 2016 bani de burse, pentru că dacă acum nu prind bani, va fi foarte greu pe parcursul anului să facă 
rectificare bugetară pentru a da burse şi, de asemenea, îi vom cere prefectului atacarea în contencios administrativ a 
tuturor bugetelor care nu respectă legea şi care nu alocă bani de burse", a afirmat, într-o conferinţă de presă, liderul 
AEC. Manda a anunţat, totodată, că priorităţile AEC pentru 2016 sunt să facă demersurile necesare pentru decontarea, 
integral, a sumelor plătite pentru transport de elevii navetişti, acordarea de manuale gratuite elevilor din ciclul superior 
liceal, precum şi acordarea reducerii de 75% pentru accesul elevilor la toate muzeele din Constanţa, conform 
prevederilor Legii Educaţiei. 
În octombrie 2015, Consiliul Local Municipal (CLM) Constanţa a aprobat alocarea de burse şcolare în învăţământul 
preuniversitar de stat, aferente primului semestru al anului şcolar 2015-2016, pentru 9.623 de elevi, în valoare totală de 
două milioane de lei, acestea fiind de patru tipuri - de performanţă, în valoare de 100 de lei pe lună, de studiu, de merit, 
ambele de câte 25 de lei lunar şi burse de ajutor social, de 75 de lei lunar. Măsura a fost luată în condiţiile în care, în 
ultimii ani, administraţia locală nu a alocat fonduri pentru bursele şcolare, AEC solicitând în repetate rânduri acordarea 
acestora. 
 
 

25 IANUARIE 

ANOSR solicită îmbunătăţirea Programului naţional "Tabere Studenţeşti" 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a solicitat Ministerului Tineretului şi Sportului să înceapă cât 
mai curând consultările pentru Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere 
Studenţeşti" 2016, pentru a se asigura un proces de adoptare a acesteia "transparent şi în timp util", în aşa fel încât 
programul de tabere să se desfăşoare optim. 
"Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a analizat, împreună cu organizaţiile membre, 
modul în care a fost organizat Programul naţional Tabere Studenţeşti 2015 şi a transmis Ministerului Tineretului şi 
Sportului raportul rezultat, împreună cu propunerile federaţiei pentru ediţia 2016 a taberelor studenţeşti. Concret, în 
anul 2016 studenţii îşi doresc mai multe locuri de tabără (de la 6.000 la cel puţin 7.000) şi sejururi mai lungi (de la 5 la 7 
zile), care să fie acordate în mod transparent, atât pentru studenţii cu rezultate academice deosebite, cât şi pentru cei 
care fac parte din categorii dezavantajate", susţin reprezentanţii ANOSR. 
Potrivit sursei citate, principalele probleme în implementarea acestui program naţional, sesizate de studenţii 
participanţi în taberele studenţeşti în vara anului trecut şi de către ANOSR, au fost: durata prea scurtă a unei serii de 
tabără, preţurile prea mari practicate de agenţii economici care au asigurat masa în tabere, costul meselor depăşind 
bugetul alocat de MTS studenţilor (40 de lei/ zi pentru 3 mese), faptul că o parte dintre universităţile de stat din 
România nu au publicat în timp util pe propriile site-uri informaţiile necesare pentru a aplica pentru un loc de tabără, 
numărul prea mic de locuri de tabără alocate de MTS în comparaţie cu numărul de solicitări eligibile, iar pentru anumite 
locaţii de tabără au fost semnalate probleme legate de igienă şi condiţiile de cazare. 
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Cele mai importante recomandări ale ANOSR pentru îmbunătăţirea ediţiei din 2016 a Programului naţional "Tabere 
Studenţeşti" sunt: creşterea numărului de locuri de tabără de la 6.000 la cel puţin 7.000, creşterea duratei unui sejur de 
tabără de la cinci la şapte zile, preţurile practicate în locaţiile de tabără să asigure trei mese pe zi încadrându-se în 
bugetul zilnic alocat de MTS pentru această activitate, fără a exista alte costuri suplimentare suportate de studenţi. 
Alte recomandări ANOSR se referă la consultarea Caselor de Cultură a Studenţilor cu organizaţiile studenţeşti din 
centrele universitare arondate în procesul de selecţie a locaţiilor de tabără, dar şi reintroducerea taberelor studenţeşti 
de iarnă (existente până în anul 2009). 
 
 

28 IANUARIE 

ANOSR cere ca universităţile să fie finanţate în funcţie de performanţe 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice să adopte o metodologie care să prevadă alocarea în 2016 de fonduri pentru universităţi şi în 
funcţie de anumiţi indicatori calitativi de performanţă. 
Reprezentanţii ANOSR se declară "dezamăgiţi" de decizia de miercuri a Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior (CNFIS), prin care acest organism consultativ al MENCŞ a hotărât să transmită ministerului o 
propunere de metodologie de finanţare a universităţilor pentru anul 2016 ce nu ia în considerare niciun indicator de 
performanţă, ci care ţine cont în alocarea finanţării pentru instituţiile de învăţământ superior din România de o 
ierarhizare a programelor de studii realizată în anul 2011, care a expirat, fiind valabilă doar până în anul universitar 
2014 - 2015 (conform Hotărârii de Guvern nr. 789/ 2011). 
"Deşi de mai mulţi ani se discută în mediul educaţional românesc despre faptul că, pentru ca învăţământul superior din 
ţara noastră să progreseze şi să recupereze, măcar parţial, din decalajul existent faţă de sistemele educaţionale 
occidentale, universităţile ar trebui finanţate într-o măsură însemnată în funcţie de performanţele pe care le au şi de 
standardele de calitate pe care le îndeplinesc, s-au făcut foarte puţine demersuri concrete în acest sens", afirmă ANOSR 
într-un comunicat remis joi AGERPRES. Reprezentanţii Alianţei precizează că au formulat şi transmis MENCŞ o serie de 
propuneri de indicatori de calitate de care să se ţină cont în alocarea finanţării suplimentare a instituţiilor de 
învăţământ superior, pornind de la indicatorii testaţi în anul 2015 şi de la alte propuneri anterioare ale federaţiei şi ale  
CNFIS, dar neimplementate încă. 
"Astfel, ne dorim ca universităţile să fie finanţate ţinându-se cont de criterii precum: numărul de cadre didactice, tineret 
(de  până în 35 de ani), activităţile de cercetare ale studenţilor, numărul de studenţi străini, numărul de studenţi şi 
de cadre didactice care au participat în programe de mobilităţi, numărul de parteneriate internaţionale, contribuţia 
universităţii la fondul de burse, numărul de locuri de cazare, capacitatea de a integra şi susţine studenţi proveniţi din 
medii defavorizate, transparenţa de care dă dovadă universitatea prin calitatea şi conţinutul informaţiilor furnizate prin 
intermediul propriilor site-uri", arată ANOSR. 

 
11 FEBRUARIE 

Asociaţia Elevilor din Constanţa a acţionat în instanţă Ministerul Educaţiei pentru neacordarea de 

manuale gratuite elevilor de a XI-a şi a XII-a  

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a acţionat în instanţă Ministerul Educaţiei cu scopul obligării instituţiei de a 
asigura manuale şcolare gratuite elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a. "Pe 10 februarie a.c., Asociaţia Elevilor din 
Constanţa a depus la Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, o acţiune 
îndreptată împotriva Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu scopul obligării MENCS la demararea 
procedurii de achiziţie publică, în vederea asigurării manualelor şcolare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a. 
Acţiunea a fost înregistrată la instanţă şi face obiectul dosarului nr. 85/36/2016", au informat, joi, printr-un comunicat 
remis presei, reprezentanţii AEC. 
Conform acestora, Legea educaţiei naţionale prevede, la art. 69 alin. (4), faptul că "Elevii şi profesorii din învăţământul 
de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite", însă, 
până la începutul acestui an şcolar, Ministerul Educaţiei "a refuzat" să recunoască dreptul elevilor din ciclul liceal 
superior la manuale şcolare gratuite, interpretând în mod "tendenţios" Legea educaţiei. 
"La sfârşitul lunii august 2015, în urma demersurilor Asociaţiei Elevilor din Constanţa, în parteneriat cu Consiliul 
Naţional al Elevilor, ministerul educaţiei a admis faptul că încalcă legea şi ca o soluţie de compromis, motivând faptul că 
începerea cursurilor era la două săptămâni distanţă, a alocat suma de 55 lei/elev, pentru o decontare ulterioară parţială 
a manualelor. Acest fapt nu a rezolvat problema, suma fiind prea mică pentru asigurarea manualelor, iar procedura de 
decontare stufoasă, dovadă că numărul elevilor care şi-au decontat parţial manualele a fost unul mic", potrivit AEC. 
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Liderii asociaţiei elevilor constănţeni au menţionat că, la începutul lunii ianuarie, AEC a a notificat Ministerul Educaţiei 
cu privire la problema manualelor şcolare şi a solicitat demararea procedurii de achiziţie publică pentru ca în luna 
septembrie elevii din clasele a XI-a şi a XII-a să beneficieze de manuale. 
"Răspuns oficial al ministerului educaţiei a fost că până în anul şcolar 2019-2020, când ar urma să intre în vigoare noile 
programe pentru clasa a XI-a, nu va respecta legea şi nu va acorda manuale elevilor din ciclul liceal superior. Răspunsul 
ministerului reprezintă o declaraţie de încălcare a legii, motiv pentru care AEC a considerat necesar să ceară concursul 
instanţei, în vederea rezolvării problemei", conform AEC. 

 
7 APRILIE 

Coaliţia pentru Educaţie: “Planul cadru pentru gimnaziu este un compromis care nu răspunde 

cerințelor actuale” 

Federaţia “Coaliţia pentru Educaţie” consideră că structura noului plan-cadru pentru gimnaziu aprobat de Ministerul 
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este un compromis care arată clar că sistemul nu este pregătit să facă o 
schimbare majoră şi că lipsesc în continuare o viziune și o strategie pe termen lung. 
De aceea, dintre cele cinci direcții strategice de acțiune propuse de Coaliția pentru Educație, cu orizont de timp 2025, 
calitatea resurselor umane este prioritatea numărul unu, punându-se accent pe pregătirea profesorilor. Ca urmare, în 
data de 21 aprilie, Coaliția pentru Educație organizează o audiere publică pe tema formării inițiale a cadrelor didactice, 
la care sunt invitați să participe toți actorii interesați.“Vom solicita repetat decizii care să încurajeze intrări de profesori 
de calitate în sistem. România are nevoie de profesori competenți, motivați, autonomi, respectați și încurajați să învețe. 
Concluziile dezbaterilor vor fi centralizate şi vor constitui fundamentul pentru propunerile viitoare de modificare 
legislativă în domeniul educaţiei”, declară Daniela Vişoianu, preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie. 

Pe de altă parte, Federaţia Coaliţia pentru Educaţie îşi exprimă dezamăgirea pentru faptul că, nici în anul 2016, 
nu se găsesc soluţii viabile pentru inter și transdisciplinaritate şi consideră că încăpăţânarea sistemului de a nu avea 
resurse umane competente pentru astfel de abordări va crea efecte majore în nevoile de formare a unor generații cu 
interes pentru cercetare, dezvoltare și inovare.“Noi considerăm că opționalele, alegerile dintre cele 26 și 34 de ore 
săptămânale, trebuie să fie ale părinților și elevilor, ale comunității, în funcție de resurselor umane de calitate care au 
un angajament față de acea școală, față de comunitate. Spațiul școlar al opționalelor nu mai trebuie folosit pentru 
completarea normelor didactice ca o prelungire a orelor din trunchiul comun”, afirmă Daniela Vişoianu, preşedinta 
Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie. 
“Regretăm absența unui mesaj clar, fără ambiguități, din partea Ministerului, față de experții care vor alcătui 
programele școlare: care sunt așteptările față de școală, față de profesorul de istorie, de exemplu? Am văzut deja din 
consultările aupra planului-cadru că nu este suficient să punem în dezbatere un document deja scris, chiar cu variante, 
sub presiunea majoră a timpului. Ce <>, ce obiective vor avea profesorii care vor răspunde anunțuluiMinisterului 
Educației, în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de 
studiu obligatorii din învățământul gimnazial?”, mai spune reprezentanta Coaliției. 
Federaţia este de părere că definirea cadrului, a viziunii, valorilor și principiilor care să stea la baza activităților de 
proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu trebuie transmise de la începutul procesului și că un criteriu de 
selecție trebuie să fie alinierea la scopul comun - care trebuie să fie interesul elevului, al copilului. 
 

10 MAI 

Unul din patru elevi - umilit în faţa colegilor; trei din 10 - ameninţaţi cu bătaia  

Unul din patru elevi a fost umilit în faţa colegilor şi trei din 10 sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea în şcolile din 
România, relevă un studiu făcut public de organizaţia Salvaţi Copiii. Cercetarea a urmărit fenomenul de bullying în 
şcolile româneşti în vederea unei bune înţelegeri a motivelor care stau la baza comportamentelor de violenţă între 
copii.  
"Vorbim de o formă specifică de violenţă între copii, cu caracter de repetabilitate, cu obiectiv asumat (...). Ce a relevat 
studiul însă este o atitudine extrem de firească şi de normalizatoare în ceea ce priveşte comportamentul violent - de 
bullying - între copii. Spunem cu uşurinţă că ei trebuie să se descurce, că şcoala este un câmp social, în care fiecare face 
ce poate, şi de aceea trebuie să intervenim şi să îi susţinem în astfel de situaţii. Comportamentul de violenţă fizică 
rămâne ascuns în personalitatea copilului", a spus Diana Stănculeanu, coordonatorul programului de combatere a 
violenţei de la Salvaţi Copiii. Ea a arătat că fenomenul de bullying e strâns legat şi de comportamentul de violenţă 
manifestat în familia copilului.  
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"Într-o măsură mare, copii care sunt abuzaţi acasă fizic sau emoţional fie duc acest comportament mai departe în 
relaţiile cu colegii lor, fie primesc şi tolerează cu uşurinţă statutul de victimă. Este ceva cu care este obişnuit", a 
completat Stănculeanu.  
Prezent la lansarea acestui studiu, ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a admis existenţa fenomenului de violenţă în şcolile 
din România, subliniind că un rol important trebuie să îl aibă consilierea psihologică.  
"Mă îngrijorează ideea de fenomen, ceea ce înseamnă dimensiune. (...) Evidenţele ne pot ajuta, campaniile sunt 
frumoase, dar ele înseamnă momente. Subiectul de care discutăm necesită continuitate şi întrebarea mea este ce 
putem face. Este esenţială pregătirea copilului cât mai devreme, pentru că în jocul acesta sunt trei actori; copil, părinte, 
şcoală. Aş vrea să avem mai multe programe pe acest subiect", a spus ministrul.  
Potrivit specialiştilor, excluderea din grup, izolarea socială, ameninţarea cu violenţa fizică sau umilirea sunt 
comportamente specifice de bullying cu care copiii se întâlnesc frecvent în mediul şcolar. Astfel, doi din 10 copii au 
recunoscut că au exclus în mod repetat colegi din grupul de egali şi trei din 10 au interzis altor copii să se joace cu 
anumiţi elevi din clasă. 
 
 

20 MAI 

Consiliul Naţional al Elevilor are un nou regulament  

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) are un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin ordin al 
ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj. "Elevii şi-au gândit modul de organizare, structurile 
interne de funcţionare, procesele democratice interne şi au venit cu o propunere de document pe care am discutat-o şi 
finalizat-o apoi împreună cu reprezentanţii CNE", au transmis reprezentanţi MENCŞ pe Facebook.  
Potrivit sursei citate, Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene, va sprijini financiar, prin decontul 
transportului şi al cazării, participarea membrilor Adunării Generale a CNE la întâlnirile Adunării şi la alte întâlniri de 
lucru relevante pentru aceştia.  
"Mă bucur că am semnat ordinul de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Consiliului 
Naţional al Elevilor. Cred în implicarea structurilor de reprezentare a elevilor în viaţa şcolii româneşti!", a scris şi 
ministrul Adrian Curaj pe pagina sa de Facebook. 
 

20 IUNIE 

Organizaţii ale elevilor solicită Guvernului să deconteze integral transportul şcolarilor navetişti  

Asociaţia Elevilor din Constanţa, Consiliul Naţional al Elevilor şi Organizaţia Salvaţi Copiii solicită Guvernului României 
decontarea integrală a costurilor de transport destinate navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de 
domiciliu, potrivit unui comunicat remis vineri. Conform sursei citate, cele trei organizaţii îşi exprimă îngrijorarea cu 
privire la menţinerea măsurii de plafonare a sumelor decontate pentru abonamentele de transport ale elevilor, la un 
nivel care afectează grav participarea şcolară a unui număr de peste 161.000 de copii.  
"Lipsa unei finanţări corespunzătoare a accesului la facilităţile de transport, prin asigurarea gratuităţii prevăzute de art. 
84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, creează obstacole nepermise în respectarea dreptului la educaţie şi 
conduce inevitabil la creşterea ratei abandonului şcolar şi adâncirea stării lor de sărăcie şi excluziune socială", se 
precizează în comunicat.  
Asociaţia Elevilor din Constanţa, Consiliul Naţional al Elevilor şi Organizaţia Salvaţi Copiii solicită Guvernului României 
adoptarea imediată a unei Ordonanţe de Urgenţă, cu scopul asigurării integrale de către stat a costurilor destinate 
navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, astfel revenindu-se la situaţia dinainte de august 
2013, când decontarea navetei elevilor a fost plafonată la 26 lei/3 km + 2 lei/km, prin Ordonanţa Guvernului nr. 
29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.  
În prezent, potrivit comunicatului de presă, în condiţiile decontării parţiale a costurilor de transport, în România, anual 
peste 35.000 de copii abandonează şcoala, din cauza lipsei banilor pentru transport. În anul 2013, înainte de momentul 
în care decontarea navetei a fost plafonată, în ţara noastră existau un număr de 198.941 de copii navetişti, într-un 
singur an numărul acestora scăzând la 163.872, cauza vizibilă fiind lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de 
transport. Înaintea plafonării navetei, rata părăsirii timpurii a şcolii era de 17,4%, în aproape doi ani şi jumătate aceasta 
crescând cu aproximativ 2%. În aprilie 2016, abandonul şcolar înregistra valoarea de de 19,1%, conform Eurostat, în 
acest moment România aflându-se pe locul 3 în Uniunea Europeană la acest capitol. Elevilor navetişti li se decontează în 
prezent aproximativ 20-25% din costul abonamentului, ajungându-se ca unui elev care plăteşte 270 lei pe un 
abonament să i se deconteze doar 54 lei. "Este o situaţie care poate fi interpretată ca o încălcare a dispoziţiei 
constituţionale conform căreia 'Învăţământul de stat este gratuit''', se menţionează în comunicat.  
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De asemenea, Consiliul Naţional al Elevilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Organizaţia Salvaţi Copiii solicită 
Guvernului României descentralizarea mecanismului de decontare a costurilor navetei, prin subvenţionarea acestora cu 
50% de către Consiliul Judeţean, permiţând astfel elevului să-şi cumpere abonamentul la jumătate de preţ, decontarea 
ulterioară integrală a acestuia urmând a fi efectuată de către unitatea de învăţământ, din bani proveniţi de la bugetul 
de stat şi bugetele locale. 

 
4 IULIE 

ANAT solicită ministrului Educației schimbarea structurii anului școlar pentru ca elevii să meargă în 

vacanțe în extrasezon 

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) solicită ministrul Educației, Adrian Curaj, schimbarea 
structurii anului școlar 2016 - 2017, pentru ca familiile cu copii școlari să poată opta pentru concedii și în perioada 
extinsă a sezonului, se arată într-un comunicat al ANAT.  
“Observăm cu surprindere, că și în acest an, proiectul de ordin de ministru referitor la structura anului școlar 2016 - 
2017 nu ia în seama poziția exprimată constant de ANAT în legătură cu perioada vacanței de vară a elevilor. Chiar în 
acest an, până în 24 iunie, ultima zi de școală, au fost numeroase zile toride, ce nu permit la dotările actuale ale școlilor 
desfășurarea normală a procesului de învățământ. Aceeași vreme caldă a extins sezonul turistic estival, însă familiile cu 
copii școlari nu pot alege perioada extinsă”, spune președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România 
(ANAT), Alin Burcea, în scrisoarea trimisă ministrului Educației. 
Ca propuneri de lucru, ANAT susține ideea unei vacanțe de vară eșalonată pe zone geografice (de exemplu Muntenia 1 
iunie - 1 septembrie, Moldova 10 iunie - 10 septembrie, Transilvania 20 iunie - 20 septembrie), fie eșalonată pe cicluri 
școlare (clasele I-IV de la 1 iunie - 1 septembrie, clasele V-VIII de la 10 iunie la 10 septembrie, liceul, între 20 iunie - 20 
septembrie).  
ANAT susține că, având în continuare procesul de învățământ ca preocupare esențială, dar luând în calcul și efectul 
direct asupra bugetelor familiilor cu copii școlari și efectul direct asupra economiei naționale, ministerul Educației poate 
identifica o soluție mai bună pentru ca familiile cu copii școlari să poată opta pentru concedii și în perioada extinsă a 
sezonului.  
Conform președintelui ANAT, “în această lume de interdependențe, economia și societatea românească pot deveni 
performante doar cu o gândire integratoare”. În acest sens, conducerea ANAT a solicitat ministrului Educației o 
întrevedere pentru a începe un dialog deschis. 
 

11 IULIE 

Propunerile PACT pentru reforma educaţiei şi o nouă arhitectură curriculară  

Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) susţine reforma arhitecturii curriculare şi a infrastructurii aferente 
domeniului educaţional, menţionând că implementarea unui nou cadru de învăţământ, redefinirea carierei didactice şi 
analiza unor programe şcolare alternative la nivel universitar (precum modelul suedez) sunt doar câteva dintre 
punctele-cheie care trebuie abordate atunci când se realizează o reformă în acest domeniu.  
Reprezentanţii PACT precizează că planurile-cadru ar trebui să respecte următoarele principii de proiectare: 
introducerea deprinderii de a decide şi de asumare a consecinţelor şi costurilor deciziilor luate în privinţa alegerii 
disciplinelor de studiu evaluate prin stabilirea unui raport echitabil între numărul disciplinelor obligatorii şi numărul 
disciplinelor la alegerea elevilor, din ofertele şcolilor, cu scăderea progresivă a proporţiei disciplinelor obligatorii către 
anii terminali ai învăţământului liceal, parcurgerea, în fiecare semestru şcolar, a unui număr de discipline ale căror 
evaluări intră în calculul mediilor semestriale - de exemplu, între 6 - 8, în funcţie de nivelurile învăţământului şcolar.  
De asemenea, PACT consideră necesară alocarea unui număr de ore pe săptămână aproximativ egal pentru fiecare 
disciplină evaluată - de exemplu, între 3 - 5 ore săptămânal -, stabilirea unui efectiv minim de 12 elevi pentru 
desfăşurarea pe grupe a unora dintre disciplinele la alegerea elevilor, parcurgerea, la alegere, a unui număr de 
discipline din ofertele şcolilor, ale căror evaluări nu intră în calculul mediilor semestriale/ anuale - de exemplu, 2 - 4 
discipline semestrial, în afara programului obligatoriu.  
"Pe parcursul liceului, în fiecare semestru, liceenii vor avea de studiat 8 discipline evaluate prin note ce intră în calculul 
mediilor semestriale/ anuale, fiecare disciplină de studiu va fi acoperită timp de 3 sau 4 ore pe săptămână. Din cele 8 
discipline de studiu vor exista cele care sunt obligatorii şi care fac parte din trunchiul comun. Un exemplu ar fi 5 materii 
obligatorii în clasa a IX-a, 4 în clasele a X-a şi a XI-a şi 3 în clasa a XII-a. Recomandările de discipline obligatorii ar fi limba 
şi literatura română, matematica, educaţia fizică, istoria, geografia şi o limbă străină. Disciplinele opţionale ar trebui 
alese de elevi din opţiunile oferite de fiecare şcoală în parte. Un grup ar trebui să fie constituit din cel puţin 12 elevi şi 
cel mult 25", se arată în comunicatul de presă.  
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O altă propunere a reprezentanţilor PACT este aceea potrivit căreia elevii care doresc să studieze mai mult de 8 
discipline să aibă opţiunea să facă acest lucru, dar evaluările să nu intre în calculul mediilor semestriale şi/ sau anuale. 
În schimb, evaluarea s-ar face pe bază de portofoliu, stabilit de fiecare profesor în funcţie de specificul disciplinei.  
"Principiile de proiectare a traseelor de carieră ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor fi 
următoarele: existenţa unui set standard de opţiuni de carieră şi tranziţie în carieră, cu puncte de intrare-ieşire clar 
definite; învăţarea pe întreg parcursul traseului de carieră, în scopul dezvoltării cunoştinţelor, competenţelor şi 
atitudinii de educatori; punerea la dispoziţia personalului didactic a unor oportunităţi de dezvoltare personală, de-a 
lungul întregii cariere didactice; crearea unui pachet financiar motivant, acordat pe bază de merit; existenţa opţiunii de 
reconversie profesională a personalului didactic, în vederea iniţierii, în condiţiile legii, a unei noi cariere profesionale în 
afara învăţământului preuniversitar", mai arată propunerile PACT.  
Conform sursei citate, opţiunile-standard de carieră didactică, luate în calcul la vechimea în muncă şi stabilirea pensiei, 
ar trebui să fie activitate didactică la catedră, masteratul în educaţie, anul sabatic, manager de unitate de învăţământ 
preuniversitar, manager de proiecte educaţionale Mentor (coach) - pentru adolescenţi şi adulţi şi program de 
reconversie profesională (tranziţie în carieră). 

 
4 AUGUST 

Gabriela Petre (CNDIPT): "Învăţământul profesional în sistem dual este clar o soluţie care trebuie 

promovată"  

Învăţământul profesional în sistem dual este o soluţie care trebuie promovată, a declarat miercuri la Braşov directorul 
Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), Gabriela Liliana Petre. Ea a participat 
la ceremonia de absolvire a celei de a treia promoţii a Şcolii Profesionale Germane Kronstadt, considerată un model de 
succes în pregătirea forţei de muncă la nivel naţional.  
"Această şcoală este într-adevăr un model de succes care demonstrează că acolo unde oamenii doresc să facă un lucru 
se întâmplă. Avem în vedere să continuăm propunerile de modificare a legislaţiei care ţin în principal de reglementări 
de legislaţie secundară, proceduri care să întărească calitatea pregătirii practice a elevilor care se întâmplă la angajator, 
cu nişte condiţii de calitate pentru angajator pentru desfăşurarea activităţii de pregătire practică a elevilor,şi 
consolidarea calităţii examenului de certificare a absolvenţilor. Toate aceste documente alături de un pachet de criterii 
privind practica absolvenţilor vor fi disponibile începând cu anul şcolar 2016-2017. Aceste documente vor face parte din 
contractul de pregătire practică pe care angajatorul îl încheie cu unitatea şcolară, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean are 
un rol major în monitorizarea pregătirii practice", a explicat Gabriela Liliana Petre. Ea a adăugat că este în curs de 
elaborare o fişă de proiect privind consilierea elevilor de clasele a VII-a şi a VIII-a, care să fie finanţată din Fondul Social 
European, privind orientarea lor către învăţământul profesional, dar şi informarea cât mai completă a părinţilor despre 
avantajele învăţământului profesional. De consiliere vor beneficia şi elevii care se află acum în şcolile profesionale şi 
tehnice în vederea găsirii unui loc de muncă.  
Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că a depus deja la Ministerul Educaţiei documentaţia pentru 
deschiderea în următorii ani a patru şcoli profesionale în sistem dual, una pentru pregătirea forţei de muncă în 
domeniul hotelier, iar trei pentru profilul tehnologic. Reprezentantul celei mai mari firme din judeţ cu capital german, 
unde se angajează aproape toţi absolvenţii Şcolii Profesionale Kronstad, Alexandru Blemovici, a declarat că firmele din 
Braşov au nevoie acută de forţă de muncă.  
"Ne propunem să creştem atractivitatea acestei şcoli. Dacă în Germania cam 70% dintre absolvenţii de clasa a VIII-a aleg 
învăţământul profesional, în România procentul este sub 20%. Asta înseamnă că atât companiile, cât şi autorităţile 
locale şi centrale, sistemul de învăţământ, mai avem ceva de făcut pentru a crea imaginea că şcolile profesionale sunt o 
alternativă reală pentru piaţa muncii", a spus Blemovici.  
Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, Judith Urban, a punctat că în Germania şomajul în rândul tinerilor este 
de doar 5%, datorită sistemului dual de învăţământ.  
"Avem multă experienţă cu acest sistem dual de învăţământ şi trecând prin mai multe crize, multe provocări, sistemul 
dual de învăţământ ne-a ajutat foarte mult, iar şomajul în rândul tinerilor este de doar 5% datorită acestui sistem. Cred 
că succesul şcolii Kronstadt se poate implementa la nivelul întregii ţări şi ne bucurăm că percepţia Ministerului Educaţiei 
este de a crea un sistem de învăţământ modern şi stabil", a punctat Judith Urban.  
Absolvenţii primelor două promoţii ale Şcolii Profesionale Germane Kronstadt s-au angajat în proporţie de 94%, iar 
promoţia 2016 a primit 100% oferte de angajare pentru cei 77 de absolvenţi. Numărul de elevi acceptaţi pentru anul 
şcolar 2016-2017 este de 252, concurenţa la admitere fiind de 1,3 candidaţi pe un loc. Elevii provin din 18 judeţe.  
În anul şcolar 2016-2017, şcoala va avea în total un număr de 704 elevi care se pregătesc în cinci specializări, faţă de 
două la deschidere, în anul 2012. Din anul 2015 sunt 15 companii partenere în proiect, faţă de 10 care au început iniţial, 
a declarat directorul şcolii, prof. Ramona Ţiţeiu.  
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23 SEPTEMBRIE 

Studenţii români din străinătate au semnat un protocol de colaborare cu MApN  

Reprezentanţii Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) s-au întâlnit cu ministrul Apărării Naţionale, Mihnea 
Motoc, pentru a încheia un acord strategic de colaborare, ce reprezintă un pas important pentru implementarea 
propunerilor Ligii de încurajare a întoarcerii spre ţară a tinerilor cu studii peste hotare, informează un comunicat de 
presă remis de LSRS.  
Astfel, LSRS şi MApN vor organiza iniţiative comune prin care vor oferi stagii de practică celor interesaţi, facilitând 
totodată schimburi de bune practici între instituţiile academice româneşti şi cele din străinătate: "Dovada, interesul 
comun ce a dus la semnarea astăzi a unui important protocol de colaborare a MApN cu Liga Studenţilor Români din 
Străinătate, prin care creăm posibilitatea studenţilor români cu pregătire academică peste hotare să desfăşoare stagii 
de practică şi de pregătire în cadrul structurilor centrale şi în instituţii de învăţământ superior ale ministerului. Pe lângă 
beneficiile evidente de ambele părţi, atât pentru studenţii care se vor înscrie în programele organizate în marja acestui 
protocol, cât şi pentru MApN, vom urmări şi facilitarea cooperării dintre instituţiile militare de învăţământ superior şi 
mediul academic şi de cercetare ştiinţifică din străinătate", a declarat Mihnea Motoc, citat în comunicatul de presă.  
De asemenea, reprezentanţii Ligii au apreciat deschiderea arătată de către MApN faţă de viziunea şi proiectele LSRS. 
"Ne dorim ca astfel de protocoale de colaborare să dea naştere unor iniţiative strategice cu impact real asupra 
comunităţii de studenţi români de peste hotare şi a societăţii româneşti. Încă de la înfiinţare, LSRS a avut printre 
obiectivele sale principale facilitarea întoarcerii în şi spre România a tinerilor români cu pregătire academică în 
străinătate. Acordul cu MApN ne întăreşte speranţa că propunerile SMART Diaspora de atragere a 'creierelor' româneşti 
de peste hotare vor deveni realitate şi vor fi parte a unei strategii naţionale care să recunoască importanţa strategică a 
studenţilor şi absolvenţilor români de la cele mai prestigioase universităţi ale lumii", se menţionează în comunicatul 
LSRS. 
 
 

7 OCTOMBRIE 

Consiliul Naţional al Rectorilor susține că există prea multe programe de licenţă şi masterat fără 

suficientă aplicabilitate în piaţa muncii  

Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), care s-a desfăşurat la Târgu Mureş, a ajuns la concluzia că în universităţile din 
România există prea multe programe de licenţă şi masterat care nu au suficientă aplicabilitate în piaţa muncii şi se 
impune reducerea numărului acestora.  
"Există o preocupare în reaşezarea programelor de studii, în momentul acesta considerându-se că există prea multe 
programe de licenţă şi masterat şi că unele dintre ele nu au suficientă aplicabilitate în piaţa muncii. Astfel încât pentru 
reaşezarea modului în care se utilizează resursele financiare se discută şi reducerea numărului de programe şi de a le 
face mai legate de ceea ce se cere pe piaţă (...) Sunt peste 1.900 de programe de licenţă şi masterat şi acestea nu au 
apărut ca o consecinţă a cerinţei pieţei, ci ca o soluţie de a rezolva anumite probleme legate de norme, de funcţii 
didactice în interiorul universităţilor. Or, programele trebuie să apară în mod firesc pentru ceea ce se cere pe piaţă nu 
pentru ce se cere în interiorul universităţilor", a declarat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu 
Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei.  
Rectorul a precizat că în cadrul CNR de la Târgu Mureş s-a discutat intens şi pe marginea găsirii resurselor financiare şi 
ajungerea acestora cât mai rapid la universităţi, pentru a putea fi acoperit necesarul plăţii diferenţelor salariale care 
rezultă în urma legislaţiei schimbate în luna august precum şi a sporurilor doctorale care trebuie acordate retroactiv.  
De asemenea, a spus dr. Azamfirei, a fost discutată relaţia pe care universităţile o au cu studenţii, care 'îşi doresc, pe 
bună dreptate, o predictibilitate mai mare a carierei, o serie de măsuri care să scadă abandonul şcolar şi o îmbunătăţire 
a modului de predare'.  
Începând de vineri, până duminică, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, alături de Universitatea 
'Petru Maior' şi cu Universitatea de Arte, găzduieşte reuniunea Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), la care participă 
70 de rectori ai universităţilor din România, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 
studenţi şi membri ai CNR. 
 

19 OCTOMBRIE 

ANOSR acuză Guvernul că nu a adoptat nicio măsură care să faciliteze incluziunea socială a 

studenţilor  

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a acuzat Guvernul că "nu a adoptat nicio măsură" 
care să faciliteze incluziunea socială a studenţilor şi că nu a dat curs niciuneia dintre propunerile federaţiei în acest sens, 
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studenţii ameninţând cu forme de protest în cazul în care Executivul nu va demara "acţiuni concrete".  
Potrivit unui comunicat de presă ANOSR, în continuare, sistemul de învăţământ superior românesc este unul "deloc 
accesibil" tinerilor proveniţi din categorii defavorizate, iar Guvernul şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice "refuză să conştientizeze şi ignoră această situaţie".  
"În cazul în care, în perioada imediat următoare, Guvernul nu va demara acţiuni concrete pentru a pune în practică 
solicitările studenţilor, aceştia sunt pregătiţi să recurgă şi la forme de protest. Marţi, Guvernul României a prezentat un 
bilanţ al Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, document care reuneşte 47 de măsuri ce vizează toate 
categoriile de vârstă, dar în special copiii şi tinerii. Deşi unul dintre obiectivele pe care acest pachet îşi propune să le 
îndeplinească până în 2020 este creşterea numărului de absolvenţi de educaţie terţiară (inclusiv de învăţământ 
superior), nu există nicio măsură care să faciliteze accesul tinerilor proveniţi din categorii defavorizate în ciclurile de 
învăţământul superior", afirmă studenţii.  
ANOSR susţine că a propus Cancelariei Prim-Ministrului şi Ministerului Educaţiei, încă din luna iulie 2016, introducerea 
în acest pachet a 5 măsuri suplimentare ce vizează exact acest aspect, precum: locuri bugetate alocate pe criterii 
sociale, burse sociale consistente, coroborate cu servicii de cazare şi masă gratuite (în căminele studenţeşti, respectiv 
cantinele universitare), programe de consiliere şi orientare în carieră gratuite (inclusiv şcoli de vară în universităţi 
pentru elevi), burse speciale pentru studenţii proveniţi din mediul rural care îşi doresc să se întoarcă în acelaşi mediu 
pentru a profesa sau fonduri mai mari pentru a sprijini achiziţionarea de laptopuri şi calculatoare de către studenţi. 
ANOSR solicită Guvernului începerea de urgenţă a demersurilor şi adoptarea, până la finalul mandatului, a următoarelor 
măsuri: includerea în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei a unor măsuri care să faciliteze integrarea tinerilor 
proveniţi din medii defavorizate în ciclurile de învăţământ superior, revizuirea şi actualizarea Hotărârii de Guvern 
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi 
(nemodificată din anul 1998).  
Alte solicitări ale ANOSR se referă la adoptarea Hotărârii de Guvern pentru acordarea facilităţilor elevilor şi studenţilor 
privind transportul pe calea ferată şi cu metroul, care să acorde tuturor studenţilor dreptul de a beneficia de reducere 
de 50% la tarifele de călătorie cu mijloacele de transport feroviar, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de 
categoria trenului, dar şi adoptarea de măsuri prin care toate instituţiile publice de cultură să respecte art. 205, alin. (3) 
din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi să acorde reducere de 75% la biletele de acces pentru studenţi. 
 

21 OCTOMBRIE 

EDU CER solicită lista şcolilor doctorale care au beneficiat de fonduri europene prin POSDRU  

EDU CER a solicitat, printr-o adresă oficială, miniştrilor Educaţiei, Mircea Dumitru, şi Fondurilor Europene, Cristian 
Ghinea, lista şcolilor doctorale care au beneficiat de fonduri europene din programul POSDRU pentru exerciţiul 
financiar 2007 - 2013, precum şi valoarea în euro a acestui suport financiar pe fiecare şcoală doctorală, informează un 
comunicat transmis pe 21 octombrie.  
Conform sursei citate, de asemenea, în baza legii accesului la informaţii de interes public, au fost solicitate lista cu 
numele conducătorilor de doctorat din aceste şcoli, precum şi lista cu numele doctoranzilor şi situaţia lor la zi privind 
stagiul tezei doctorale (terminate, abandonate şi în curs de finalizare).  
Adresa conţine şi solicitarea ca datele cerute să fie afişate pe pagina web a ministerelor pe care le conduc cei doi 
miniştri. Având în vedere că acest suport financiar vine din fondurile publice ale Uniunii Europene, având în vedere 
numărul extrem de mare al suspiciunilor de plagiat, demersul nostru se înscrie în datoria civică a oricărei organizaţii 
neguvernamentale de a veghea la modul în care sunt folosite fondurile Uniunii Europene şi cu ce rezultate au fost 
cheltuite acestea", se precizează în comunicatul citat. 
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6. LEGISLAŢIE  

 
 
17 FEBRUARIE 

Copiii cadrelor didactice vor avea gratuitate în cămine şi scutirea de la plata înscrierii la universităţi  

Copiii cadrelor didactice în activitate şi ai personalului didactic auxiliar beneficiază de gratuitate în cămine şi scutirea de 
la plata înscrierii la universităţi, potrivit unui proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaţilor. Proiectul a fost 
adoptat cu 265 de voturi pentru. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că, alături de copiii personalului didactic în activitate, să fie scutiţi de 
plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi să beneficieze de gratuitate la cazare în 
cămine şi internate şi copiii personalului didactic auxiliar aflat în activitate. 
Totodată, se doreşte ca de această scutire de plată să beneficieze copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în 
pensie din sistemul de învăţământ şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată cu acest proiect. 
 
 

17 FEBRUARIE 

Proiectul care prevede desfiinţarea inspectoratelor şcolare a fost adoptat tacit în Camera 

Deputaților 

Un proiect de lege prin care se preconizează desfiinţarea inspectoratelor şcolare a fost adoptat tacit, miercuri, de plenul 
Camerei Deputaţilor. Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului 
preuniversitar are ca obiect modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. 
Se preconizează desfiinţarea inspectoratelor şcolare ale căror atribuţii vor fi preluate de către minister, respectiv 
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, prin înfiinţarea unui departament pentru 
inspecţie şcolară, şi de autorităţile administraţiei publice locale, prin înfiinţarea unui compartiment de specialitate în 
cadrul aparatului primarului sau al Consiliului Judeţean. 
Comisiile pentru învăţământ şi administraţie publică propun respingerea propunerii legislative. Camera Deputaţilor este 
primul for sesizat, Senatul fiind decizional. Data la care s-a împlinit termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 
a fost 4 februarie. Propunerea legislativă s-a mai aflat în atenţia deputaţilor, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi 
la sesiunea din 22 decembrie 2015. 
 

1 MARTIE 

Pedepsele pentru infracțiunile săvârșite împotriva cadrelor didactice ar putea crește 

Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar este învestit cu 
exercițiul autorității publice, iar amenințarea și infracțiunile săvârșite împotriva acestuia se sancționează cu pedeapsa 
prevăzută de lege, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime - prevede un proiect de lege aflat în dezbatere 
publică la Camera Deputaților.  
"Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar este învestit cu 
exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limita competențelor 
stabilite prin Statutul personalului din învățământ. Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal. 
Personalul didactic se bucură de respect și considerație din partea beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai 
educației, precum și din partea celorlalte cadre didactice. El beneficiază de asemenea de autoritatea de a lua decizii 
oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-evaluare, dar și pe 
parcursul desfășurării de activități extrașcolare și beneficiază de dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor 
primari, conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ", se arată în proiectul de lege 
care a fost inițiat de senatorul PSD Liviu Pop, susținut de alți 47 de parlamentari. 
Potrivit inițiativei, în cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic de predare, de 
îndrumare și control, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, se prezumă a fi reale, până la momentul demonstrării 
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situației contrare. "Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, 
vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârșite împotriva unei persoane care 
ocupă o funcție didactică de predare, de conducere sau de îndrumare și control aflată în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, sau în legătură cu exercitarea unor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea 
infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime", arată un alt articol al proiectului de lege.  
Tot cu o treime se majorează și limitele speciale ale pedepselor pentru săvârșirea unei infracțiuni împotriva cadrelor 
didactice sau a membrilor familiilor lor, în scop de intimidare sau răzbunare.  
În cazul săvârșirii de infracțiuni împotriva cadrelor didactice, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către 
procuror, iar procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice cale, că s-a săvârșit o infracțiune împotriva acestei 
categorii profesionale. 

 
 
2 MARTIE 

Elevii din şcolile profesionale ar putea beneficia de masă şi cazare gratuite în cantinele şi 

internatele şcolare  

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum trei ani ar putea beneficia de masă şi cazare 
gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Această prevedere este cuprinsă într-o propunere legislativă de modificare a 
Legii Educaţiei Naţionale, iniţiată de 52 de senatori ai PSD şi UNPR.  
"Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, la propunerea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice", se mai arată în iniţiativa legislativă depusă pe 1 martie la Senat, ca primă Cameră.  
În expunerea de motive a legii se arată că "prin atragerea absolvenţilor clasei a VIII-a pentru formare iniţială prin şcoală 
profesională s-ar diminua considerabil abandonul şcolar care are drept consecinţe şomajul, excluziunea socială şi 
sărăcia". "Astfel, rata părăsirii timpurii a şcolii în România (18,1% în 2014, faţă de media europeană de 11,2%) este una 
dintre cele mai ridicate din Europa, îndepărtându-se de ţinta naţională de 11,3%, pentru anul 2020. De asemenea, în 
ultima vreme, tot mai mulţi agenţi economici au dificultăţi legate de asigurarea cu lucrători calificaţi, care pot fi formaţi 
prin şcoala profesională", se mai arată în proiectul de lege. Iniţiativa legislativă a fost semnată de 48 de senatori PSD 
plus patru ai UNPR. 
 
 

9 MARTIE 

Camera a adoptat tacit introducerea disciplinei "Noţiuni de prim ajutor" în sistemul de învăţământ 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat tacit un proiect de lege care prevede introducerea la toate nivelurile sistemului 
naţional de învăţământ preuniversitar şi universitar a disciplinei "Noţiuni de prim ajutor". "La toate nivelurile sistemului 
naţional de învăţământ preuniversitar şi universitar se include disciplina 'Noţiuni de prim ajutor', ca disciplină 
obligatorie de studiu. Planul cadru şi programa naţională, precum şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul 
didactic pentru disciplina 'Noţiuni de prim ajutor' se aprobă prin ordin comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului 
Sănătăţii", se arată în acest proiect de lege care a avut termenul de adoptare tacită data de 29 februarie.  
Iniţiativa legislativă aparţine deputatului UNPR Tudor Ciuhodaru, iar Camera Deputaţilor este primul for sesizat. 
 

9 MARTIE 

Plenul Camerei a respins proiectul prin care se modifica modalitatea de înscriere la ora de religie  

Plenul Camerei Deputaţilor a respins un proiect de lege prin care se modifica modalitatea de înscriere la ora de religie, 
astfel încât elevii care au împlinit vârsta de 14 ani să poată opta singuri dacă frecventează acest curs sau nu. Rezultatul 
votului a fost 254 de voturi "pentru" respingere, un vot "împotrivă" şi o abţinere. Actuala legislaţie prevede că doar 
elevul major poate să decidă singur în această privinţă.  
"Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit această vârstă. Schimbarea acestei 
opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit 
pentru elevul care nu a împlinit acea vârstă", prevede proiectul de lege iniţiat de deputatul independent Remus Cernea. 
Iniţiatorul explica în expunerea de motive că actuala legislaţie "menţine o serie de ambiguităţi generatoare de confuzii 
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şi noi abuzuri".  
Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat în privinţa acestei iniţiative. 
 

6 APRILIE 

Mai multe sancţiuni în cazul abaterilor personalului din învăţământul superior au fost abrogate de 

Camera Deputaților 

Deputaţii au eliminat din actul normativ pentru aprobarea OUG 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei sancţionarea personalului din instituţiile de învăţământ superior pentru abateri cu retragerea calităţii de 
conducător de doctorat, a titlului de doctor şi a celui didactic, cu destituirea din funcţia de conducere şi desfacerea 
contractului de muncă. Actul normativ a fost adoptat cu 216 voturi pentru. 
Proiectul prevede că "pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, constatate şi dovedite, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării stabileşte aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancţiuni: avertisment scris, 
retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită şi interzicerea, 
pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării". 
"Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat 
abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează 
concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, 
indiferent de momentul de la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică şi activitatea universitară", mai prevede un amendament adoptat la această lege. 
Iniţiativa stipulează şi că certificatele şi diplomele de licenţă, de masterat şi de doctorat încetează să mai producă efecte 
juridice, din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a acestora. De asemenea, se arată că teza de doctorat se 
elaborează, se evaluează şi se susţine public conform cerinţelor stabilite de universităţi, respectiv Academia Română, 
prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, în concordanţă cu 
reglementările prevăzute în codul studiilor universitare de doctorat. 
În proiect se precizează că titlul de doctor se acordă de către instituţia organizatoare de doctorat prin dispoziţia 
rectorului sau, după caz, a preşedintelui Academiei Române, iar după acordarea acestui titlu instituţia eliberează 
diploma. "Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei renunţarea la acesta, iar în acest caz 
ministerul ia act printr-un ordin de revocare", se mai arată în proiect. Iniţiativa prevede şi că actul administrativ 
constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, 
precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei. 
Legea stipulează şi că teza de doctorat este un document public, urmând ca aceasta să fie publicată pe un site 
administrat de Ministerul Educaţiei. 
În proiect se indică faptul că sesizările cu privire la nereguli în acordarea titlului de doctor sunt analizate de Comisia de 
etică a instituţiilor de învăţământ superior sau a Academiei Române ori, după caz, de către CNATDCU. 
Prin această iniţiativă, CNATDCU a mai primit două atribuţii - verificarea respectării cerinţelor procedurale de acordare 
a titlului de doctor şi realizarea monitorizării şcolilor doctorale din România. 
Camera Deputaţilor este primul for sesizat în cazul acestui proiect de lege, decizia finală urmând să fie luată de Senat. 

 
6 APRILIE 

Proiect de lege privind pensii de serviciu pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, adoptat 

tacit în Camera Deputaților 

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă de cel puţin 30 de ani în domeniu poate 
beneficia la împlinirea vârstei legale de pensionare de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor 
realizate în ultimele 12 luni de activitate, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de plenul Camerei Deputaţilor. 
Iniţiatorul proiectului, senatorul PSD Cătălin Croitoru, a propus ca personalul didactic de predare, conducere, îndrumare 
şi control, cu o vechime efectivă de cel puţin 30 de ani în învăţământ, să beneficieze la împlinirea vârstei legale de 
pensionare de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni de activitate 
înainte de data pensionării. 
Termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 22 martie - a fost depăşit, iar propunerea legislativă se consideră 
adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 
Camera este primul for legislativ sesizat în cazul propunerii legislative privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 
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12 APRILIE 

Taberele, excursiile și alte activități de timp liber se vor organiza după un nou regulament 

Taberele, excursiile, expedițiile și alte activități de timp liber din învățământul preuniversitar se vor organiza după un 
nou regulament-cadru, aprobat de ministrul Educației, Adrian Curaj. Potrivit unui comunicat de presă al MENCȘ, 
documentul statuează o serie de reguli și obligații menite să ducă la asigurarea din partea cadrelor didactice și a 
unităților de învățământ preuniversitar a condițiilor de siguranță pentru elevi și preșcolari pe durata acestor activități. 
Regulamentul stipulează o serie de obligații și pentru toți participanții la tabere sau excursii: elevi, profesori și părinți. 
Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este mutarea deciziei privind aprobarea respectivei activități 
de la inspectoratul școlar județean la unitatea de învățământ, demers care urmărește simplificarea procesului 
organizatoric. Astfel, a fost eliminată condiția ca documentația necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o lună 
înainte. 
Pe de altă parte, regulamentul face distincție clară între activitățile realizate în localitatea în care se află unitatea de 
învățământ și cele din altă localitate, reducând astfel birocrația în cazul activităților derulate în localitate. Mai mult, a 
fost simplificat și formularul prin care părintele/tutorele legal își exprimă acordul de participare al copilului. 
"Regulamentul aprobat este un document-cadru bine structurat, suplu, care stipulează atât documentația necesară 
aprobării și derulării activităților, cât și obligațiile cadrelor didactice organizatoare, ale părinților și ale elevilor. Nu în 
ultimul rând, acesta permite unităților de învățământ elaborarea unor regulamente proprii, adaptate specificului 
unităților de învățământ", susține MENCȘ în comunicatul de presă. 
Astfel, cadrele didactice și/sau unitățile de învățământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediții și alte 
activități de timp liber au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale 
elevilor/preșcolarilor pe durata acestora, inclusiv să se asigure că existe acordul părintelui/tutorelui legal privind 
participarea copilului. 
În ceea ce privește elevii/preșcolarii implicați în tabere/excursii/expediții/alte activități similare, aceștia au obligația: să 
respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul, să nu recurgă la acte de 
violență pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/ excursie/expediție, să nu pericliteze siguranța și securitatea 
participanților pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediție, să se comporte civilizat și să nu distrugă 
bunuri, să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la tabără, să 
nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope. 
Pentru asigurarea securității elevilor/preșcolarilor, cadrele didactice organizatoare au cel puțin următoarele obligații: să 
sesizeze autoritățile competente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la 
activitate, să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți, să ia măsuri de 
prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanților, să adapteze activitățile la vârsta, stadiul de dezvoltare, 
nevoile și ritmul elevilor participanți. 
De asemenea, cadrele didactice organizatoare trebuie să țină cont de o serie de aspecte logistice pe care trebuie să le 
aducă la cunoștința elevilor/preșcolarilor participanți. Printre acestea se regăsesc scopul și programul activității, 
obiectivele turistice care vor fi vizitate, durata deplasării (ziua, ora și locul plecării, respectiv sosirii), localitatea de 
destinație, unitatea de cazare și distanța până la aceasta, precum și pachetul de servicii privind transportul, condițiile de 
cazare și masă și dotările suplimentare din incinta unității de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de 
ping-pong etc.). 
"Regulamentul se aplică tuturor activităților de timp liber/excursiilor/taberelor/expedițiilor și conține prevederi 
specifice atât pentru activitățile care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ, cât și pentru 
cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare și masă", mai precizează 
sursa citată. 

 
15 APRILIE 

Elevii din ani terminali ar putea beneficia de cursuri de tip internship  

Elevii de ani terminali ar urma să beneficieze de cursuri de tip internship din partea unor organisme private, prin 
intermediul ariei curriculare 'consiliere şi orientare', potrivit unui proiect de lege care propune modificarea Legii 
educaţiei naţionale, aflat în dezbatere publică pe site-ul Camerei Deputaţilor. 
Astfel, iniţiativa legislativă a deputatului PSD Andrei Sava prevede modificarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 prin 
completarea literei b) a articolului 352 cu următoarea formă: "educaţia cu privire la carieră, care se realizează în 
instituţiile de învăţământ prin intermediul ariei curriculare 'consiliere şi orientare'. Sunt oferite informaţii despre piaţa 
muncii, se formează abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a 
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exprima diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente pentru planificarea carierei, se 
intermediază, prin semnarea de parteneriate, accesul la organisme private în cadrul cărora elevul sau studentul să 
poată testa şi aprofunda prin practică, anumite cunoştinţe dobândite în cadrul instituţional de şcolarizare urmat până la 
acel moment în vederea testării unor opţiuni pentru o anumită carieră viitoare". 
În expunerea de motive se precizează că "articolul 352 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 defineşte obiectivele 
care trebuie atinse în cadrul ariei curriculare 'consiliere şi orientare'". 
"Acest lucru se întâmplă însă fără a avea o tangenţă nemijlocită cu situaţia de pe piaţa muncii: ce tip de abilităţi trebuie 
dezvoltate pentru domeniul respectiv, ce cerinţe pot avea angajatorii, care sunt principalele puncte forte şi puncte 
vulnerabile ale celor ce se pregătesc să intre pe piaţa muncii. Tinerii se lovesc adesea de aceste lucruri în mod direct 
odată cu angajarea, însă e de preferat ca elevul sau studentul să fie pregătit dinainte în cadrul şcolar. Acest lucru se 
poate face în cadrul ariei curriculare 'consiliere şi orientare' prin adăugarea rolului şi atributului specific de intermediere 
a contactului cu organisme private alături de componentele deja menţionate în textul legislativ, respectiv cele de 
informare şi formarea abilităţii de a lua decizii. (...) Acest lucru se poate realiza în cazul elevilor în ani terminali prin  
sesiuni scurte de tipul internship pe o perioadă determinată", susţine iniţiatorul în expunerea de motive la proiectul de 
lege. 
El adaugă că "aceste organisme private pot fi cooptate, ca urmare a semnării unor parteneriate, în organizarea unor 
cursuri în unităţile de învăţământ, cursuri care pot fi incluse în curriculă, la decizia şcolii". 

 
 

21 APRILIE 

Personalul didactic s-ar putea pensiona, la cerere, cu 3 ani mai devreme  

Personalul didactic ar putea fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de limita de vârstă, dacă are o vechime în 
învăţământ de cel puţin 25 de ani - femeile şi 30 de ani - bărbaţii, potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat. 
Proiectul care modifică Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale a fost iniţiat de 21 de senatori PSD şi UNPR. 
Potrivit proiectului, "personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de 
legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv, 30 de ani bărbaţii". 
Iniţiatorii consideră că în sistemul de învăţământ există angajaţi care îşi doresc pensionarea la cerere pentru că nu se 
mai află în posibilitatea fizică sau psihologică să răspundă cerinţelor de eficienţă ale sistemului de învăţământ actual 
într-o continuă schimbare, iar acest fapt se reflectă în rezultatele elevilor. 
"Pe de altă parte, există cadre didactice care demonstrează competenţă şi după împlinirea vârstei de pensionare. 
Acestora legea le permite să rămână ca titulari în sistemul de învăţământ încă 3 ani peste vârsta standard de 
pensionare. Astfel, pentru a echilibra balanţa considerăm că propunerea este întemeiată. Dacă legea permite activarea 
cadrelor didactice, la cerere, 3 ani după împlinirea vârstei de pensionare, să li se permită şi pensionarea acelor angajaţi 
care consideră că nu mai sunt apţi de rezultate în învăţământ, tot cu 3 ani, dar anterior vârstei de pensionare", arată 
iniţiatorii, în expunerea de motive a proiectului. 

5 MAI 

Elevii din învățământul profesional ar putea beneficia de masă și cazare gratuite 

Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic, cu durata de minimum 3 ani, trebuie să beneficieze de masă și 
cazare gratuite în căminele și internatele școlare, prevede un proiect de lege depus la Camera Deputaților de mai mulți 
senatori.  
"Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic, cu durata de minimum 3 ani, beneficiază de masă și cazare gratuite 
în căminele și internatele școlare. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru cazarea și masa acestora se asigură din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anul prin legea bugetului de stat cu această destinație, la 
propunerea Ministerului Educației", se arată în proiectul de lege care modifică Legea educației naționale.  
În expunerea de motive, inițiatorii menționează că acest proiect este destinat atragerii elevilor către școala 
profesională. "Prin atragerea absolvenților clasei a opta pentru formare inițială prin școala profesională s-ar diminua 
considerabil abandonul școlar, care are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Astfel, rata părăsirii 
timpurii a școlii în România (18,1% în 2014, față de media europeană de 11,2%) este una dintre cele mai ridicate din 
Europa, îndepărtându-ne de ținta națională de 11,3% pentru anul 2020. De asemenea, în ultima vreme, tot mai mulți 
agenți economici au dificultăți legate de asigurarea cu lucrători calificați, care pot fi formați prin școală profesională", 
mai spun inițiatorii în expunerea de motive.  
Proiectul legislativ este semnat de 52 de senatori PSD, UNPR și neafiliați. Printre ei se află Liviu Pop și Ecaterina 
Andronescu. Actul normativ se va afla în dezbatere publică până pe 2 iunie. 
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19 MAI 

Guvernul a aprobat nomenclatorul domeniilor şi specializărilor de studii universitare pentru 2016-

2017  

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii 
universitare, dar şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017, printre cele mai 
importante modificări fiind înfiinţarea unei noi ramuri de ştiinţă, cu denumirea "Informatică", în cadrul domeniului 
fundamental Matematică şi ştiinţe ale naturii.  
Potrivit unui comunicat al Executivuui, actul normativ modifică unele structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la 
solicitarea acestora, rectifică specializări de şcolarizare şi introduce noi specializări evaluate de către Agenţia Română 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).  
Printre cele mai importante modificări faţă de anul universitar anterior se numără şi introducerea în Nomenclatorul 
domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii universitare a trei specializări noi, care au în vedere corelarea 
cunoştinţelor absolvenţilor cu cerinţele şi tendinţele actuale de pe piaţa muncii, respectiv: "Drumuri, poduri şi 
infrastructuri militare", în cadrul domeniului de licenţă Inginerie civilă, "Materiale energetice şi apărare CBRN", în cadrul 
domeniului de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii, şi "Design aeronautic", în cadrul domeniului de licenţă 
Inginerie aerospaţială.  
Totodată, printre cele mai importante modificări faţă de anul universitar anterior se numără şi schimbarea denumirii 
specializării "Transmisiuni", din cadrul domeniului de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale, în "Comunicaţii pentru apărare şi securitate", cu încadrarea în acelaşi domeniu de licenţă.  
Guvernul precizează că documentul adoptat miercuri menţionează şi cele 26 de specializări/ programe de studii, din 
cadrul unor universităţi de stat şi private, care intră în lichidare şi pentru care nu se mai organizează admitere începând 
cu anul universitar 2016 - 2017. Intrarea în lichidare are loc fie la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, fie ca 
urmare a evaluării externe a calităţii, efectuate de ARACIS, din care rezultă neîndeplinirea standardelor de calitate sau 
depăşirea termenului de evaluare periodică, precizează Executivul.  
Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ 
superior se aprobă anual, prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei. Totodată, potrivit Legii 
educaţiei naţionale 1/2011, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program de studii cu o 
durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, pentru specializările reglementate sectorial în cadrul 
Uniunii Europene, respectiv: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură. Diplomele 
obţinute astfel sunt echivalente diplomei de master, cu nivel de calificare 7, se mai arată în comunicat. 

 
 
8 IUNIE 

Copiii cadrelor didactice vor fi scutiţi de taxa de înscriere la facultate  

Senatul a adoptat, în calitate de Cameră decizională, o propunere legislativă prin care copiii personalului didactic şi 
didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul 
superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 63 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, iniţiată de 57 de deputaţi din aproape întreg spectrul politic, a fost adoptată 
în unanimitate de senatori (108 voturi pentru).  
Propunerea legislativă mai prevede că de aceste măsuri vor beneficia şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar 
pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în acest domeniu. 
Conform expunerii de motive, iniţiatorii proiectului susţin că "aceste măsuri pot preîntâmpina, într-o oarecare măsură, 
abandonul şcolar din învăţământul superior, care este destul de ridicat". 

 
 
13 IUNIE 

Universităţile vor putea oferi consultanţă ştiinţifică mediului economic privat, pe bază de contract  

Universităţile vor putea oferi expertiză, consiliere şi asistenţă ştiinţifică mediului economic privat, personalul - 
cercetători, masteranzi, doctoranzi - urmând să desfăşoare această activitate pe baza unui contract şi să fie salarizaţi 
conform fondurilor atrase, potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat. Iniţiativa legislativă privind stimularea 
personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi a fost iniţiată de 28 de senatori PSD, UNPR, independenţi.  
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Prezenta lege asigură cadrul propice pentru impulsionarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, creaţie, servicii, 
dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prin atragerea de 
resurse financiare din mediul economic privat, se arată în proiect.  
Potrivit proiectului, în interacţiunea cu actorii economico-sociali şi din domeniul culturii, universităţile vor oferi diverse 
tipuri de servicii specializate, activităţi de expertiză, consiliere şi asistenţă ştiinţifică. Implementarea acestor activităţi se 
va face de către personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi nedidactic, cercetători, masteranzi, 
doctoranzi.  
Personalul implicat în contracte sau proiecte de cercetare ştiinţifică, creaţie, servicii, dezvoltare, inovare şi transfer 
tehnologic a căror sursă de finanţare nu provine de la bugetul de stat îşi vor desfăşura activitatea pe bază de contract 
individual de muncă pe perioadă determinată şi va fi salarizat în raport cu numărul de ore sau luni lucrate, în 
conformitate cu prevederile contractului de cercetare, finanţare, servicii, în limita fondurilor atrase.  
Cuantumul va fi stabilit de universitate, la propunerea directorului de proiect sau, după caz, a institutului, respectând 
rezultatul negocierilor, stipulate în contract.  
Pentru dezvoltarea şi consolidarea institutelor de cercetare, inclusiv pentru susţinerea unor reviste sau mobilităţi, 
universităţile vor putea aloca o sumă reprezentând maximum 10% din volumul cheltuielilor indirecte, mai prevede 
proiectul.  
Iniţiatorii consideră că universităţile au un potenţial uriaş de cercetare care este slab valorificat de economie şi 
cercetare. "De menţionat că între furnizorii de cercetare ştiinţifică la nivel naţional se detaşează universităţile, care îşi 
pot cu uşurinţă modela produsele cercetării la nevoile naţionale, regionale şi locale. Pentru aceasta trebuie încurajată 
interacţiunea universitate - societate pe baze contractuale, care să susţină atingerea performanţei şi excelenţei de 
ambele părţi. Legislaţia actuală, în materie de salarizare a universitarilor, care produc cunoaştere la solicitarea mediului 
economic, social şi cultural românesc, nu este stimulatoare, explicând, în mare parte, prăpastia care se adânceşte între 
producţia ştiinţifică a universităţilor şi nevoilor reale ale firmelor şi comunităţilor locale şi regionale", au explicat 
iniţiatorii necesitatea proiectului. Senatul este prima Cameră sesizată. 

 
22 IUNIE 

Actele de studii pentru învăţământul preuniversitar vor fi însoţite de un supliment descriptiv de tip 

Europass  

Actele de studii pentru învăţământul preuniversitar vor fi însoţite de un supliment descriptiv de tip Europass care 
certifică dobândirea competenţelor calificării profesionale, informează un comunicat al Guvernului. Executivul a 
modificat şi completat o hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate 
absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.  
Potrivit actului normativ, persoanele care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare şi care au finalizat 
învăţământul primar în cadrul programului "A doua şansă" vor primi un certificat care să ateste absolvirea acestui nivel 
de studii.  
Hotărârea aprobată de Guvern menţine formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenţilor din sistemul 
românesc de învăţământ, agreate pe piaţa muncii din ţările Uniunii Europene, şi armonizează conţinutul documentelor 
respective cu nivelurile de calificare ale Cadrului Naţional al Calificărilor şi cu nivelurile de referinţă ale Cadrului 
European al Calificărilor în raport cu sistemul actual de formare profesională iniţială. 

 
 
30 IUNIE 

Personalul didactic ar putea fi pensionat, la cerere, cu trei ani înainte de limita de vârstă  

Un grup de senatori PSD au depus la Camera Deputaților un proiect de lege pentru completarea Legii educației 
naționale, care prevede că personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu trei ani înainte de limita de vârstă. 
"Personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația în vigoare, 
dacă are o vechime în învățământ de cel puțin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbații", se arată în proiectul de 
lege care se află în dezbatere publică la Camera Deputaților până la 26 septembrie.  
Potrivit expunerii de motive a inițiativei legislative, dreptul la pensionare la cerere al cadrelor didactice s-a regăsit în 
statutul didactic anterior anului 2011. "Pe de altă parte, există angajați care își doresc pensionarea, la cerere, pentru că 
nu se mai află în posibilitatea fizică sau psihologică să răspundă cerințelor de eficiență ale sistemului de învățământ 
actual într-o continuă schimbare, iar acest fapt se reflectă în rezultatele elevilor. Există, de asemenea, cadre didactice 
care demonstrează competență și după îndeplinirea vârstei de pensionare. Acestora legea le permite să rămână ca 
titulari în sistemul de învățământ încă trei ani peste vârsta standard de pensionare. Astfel, pentru a echilibra balanța 
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considerăm că propunerea este întemeiată. Dacă legea permite activarea cadrelor didactice, la cerere, trei ani după 
împlinirea vârstei de pensionare să li se permită și pensionarea acelor angajați care consideră că nu mai sunt apți de 
rezultate în învățământ, tot cu trei ani, dar anterior vârstei de pensionare", se arată în expunerea de motive. 

 
 
27 IULIE 

Curţile şcolilor ar putea fi puse la dispoziţia elevilor în afara cursurilor sau în weekend pentru 

activităţi sportive  

Curţile şcolilor ar putea fi puse la dispoziţia elevilor în afara cursurilor sau în weekend pentru activităţi sportive, această 
măsură fiind luată în calcul din toamnă de ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru. Este foarte important ca educaţia 
copiilor, a elevilor să se concentreze şi asupra practicării sporturilor. Pentru aceasta, împreună cu ceilalţi care se ocupă 
cu organizarea sportului în România vom lua măsurile necesare pentru a putea să punem la dispoziţia elevilor care 
doresc să folosească spaţiul şcolar în afara orelor de clasă şi la sfârşitul săptămânii, să aibă posibilitatea să vină şi în mod 
organizat să practice diferite sporturi", a declarat ministrul Educaţiei la forumul ""Sportul - disciplină cheie pentru 
dezvoltarea personală"", organizat la Palatul Parlamentului.  
El a subliniat că în toamnă va discuta cu parlamentarii şi pe marginea proiectului de lege care prevede includerea în 
programa de gimnaziu a trei ore de sport pe săptămână, în loc de două. Cu această ocazie, primarul Sectorului 3 şi 
preşedintele Asociaţiei Municipiilor, Robert Negoiţă, a tras un semnal de alarmă cu privire la numărul redus de săli de 
sport din şcoli şi a spus că este pregătit să construiască un adevărat "campus" în care să fie dezvoltate şi activităţi 
sportive.  
"Sunt pregătit să facem un campus. Am făcut în Sectorul 3 o şcoală vocaţională. Educaţia prin sport este necesară. 
Jumătate din şcolile din municipii nu au săli de sport. O sală de sport nu e racordată din 2005 la reţeaua de apă. (..) 
Asociaţia Municipiilor va fi un partener de nădejde al Guvernului în realizarea de investiţii, însă, acestea trebuie să se 
facă în funcţie de beneficiari", a spus Negoiţă. Pe parcursul dezbaterii s-a mai evidenţiat importanţa cooptării copiilor în 
activităţi sportive pentru o dezvoltare frumoasă şi sănătoasă.  
"Suntem singura ţară din lume în care văd minori la cerşit. Cum facem să oprim acest lucru? Nu este permis aşa ceva!", 
a arătat fostul tenismen Ilie Năstase, prezent la discuţii. Forumul ""Sportul - disciplină cheie pentru dezvoltarea 
personală"" i-a reunit la aceeaşi masă pe vicepremierul Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, pe ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, personalităţi ale lumii 
sportive. 

 
 
11 AUGUST 

Elevii au propriul statut din anul şcolar 2016-2017  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a aprobat Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile 
elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, primul de acest tip 
elaborat în România după 1990. Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, forma finală a documentului s-a 
conturat în urma dezbaterii publice pe care Ministerul Educaţiei a organizat-o în perioada 17 iunie - 4 iulie, prevederile 
Statutului aplicându-se începând din anul şcolar 2016-2017.  
O componentă majoră a acestui document o reprezintă întărirea rolului elevilor în comunitatea şcolară, documentul 
fiind elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale 
elevilor.  
"Îmi doresc ca Statutul Elevului să contureze un cadru în care vocea elevului să se facă auzită cu adevărat în 
comunitatea şcolară. O voce informată, responsabilă, interesată să protejeze drepturile elevilor şi să crească, totodată, 
capacitatea tinerilor de a se implica în viaţa şcolii. Îmi doresc, de asemenea, ca elevii şi profesorii să aibă un dialog activ, 
sa devină parteneri pentru un bine comun, acela al elevului, pentru că şcoala este despre şi pentru elevi', a declarat 
ministrul Mircea Dumitru, citat în comunicat. Drepturile elevilor sunt structurate în 5 categorii: drepturi educaţionale, 
drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi. Documentul prevede deopotrivă 
îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor 
statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare. 
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13 SEPTEMBRIE 

Proiectul care prevede că elevii din învăţământul profesional au masă şi cazare gratuite, adoptat 

tacit la Camera Deputaţilor 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat tacit un proiect de lege care prevede că elevii înscrişi în învăţământul profesional 
şi tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă şi cazare gratuite în căminele şi internatele şcolare.  
"Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, cu durata de minimum 3 ani, beneficiază de masă şi cazare gratuite 
în căminele şi internatele şcolare. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigură din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, la 
propunerea Ministerului Educaţiei", prevede proiectul de lege care modifică Legea educaţiei naţionale.  
În expunerea de motive, iniţiatorii menţionează că acest proiect este destinat atragerii elevilor către şcoala 
profesională.  
"Prin atragerea absolvenţilor clasei a opta pentru formare iniţială prin şcoala profesională s-ar diminua considerabil 
abandonul şcolar, care are drept consecinţe şomajul, excluziunea socială şi sărăcia. Astfel, rata părăsirii timpurii a şcolii 
în România (18,1% în 2014, faţă de media europeană de 11,2%) este una dintre cele mai ridicate din Europa, 
îndepărtându-ne de ţinta naţională de 11,3% pentru anul 2020. De asemenea, în ultima vreme, tot mai mulţi agenţi 
economici au dificultăţi legate de asigurarea cu lucrători calificaţi, care pot fi formaţi prin şcoală profesională", explică 
iniţiatorii actului normativ. Proiectul legislativ este semnat de 52 de senatori PSD, UNPR şi neafiliaţi. Printre ei se află 
Liviu Pop şi Ecaterina Andronescu.  
Termenul pentru dezbatere şi vot final pentru acest proiect a fost 5 septembrie, iar de la Cameră acesta va pleca la 
Senat unde va intra în procesul legislativ. 
 
 

13 SEPTEMBRIE 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar cu o vechime de 25 de ani vor beneficia de 

reducerea normei săptămânale  

Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ de 
peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără 
diminuarea salariului, prevede o propunere legislativă adoptată marţi de Senat şi care modifică Legea educaţiei 
naţionale.  
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat, Ecaterina Andronescu, consideră că propunerea legislativă 
reprezintă "o reparaţie în privinţa normelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar". Ea a explicat că 
prevederea este reglementată în prezent, dar cu menţiunea că aplicarea ei este condiţionată de încadrarea în bugetul 
local, motiv pentru care nu toate cadrele didactice menţionate beneficiau de această reducere cu două ore a normei de 
predare.  
"Nu e normal să avem diferenţe între judeţele ţării", a spus Andronescu în urmă cu o săptămână la dezbaterea 
propunerii legislative în plenul Senatului.  
Iniţiatorul propunerii legislative, senatorul ALDE Cristiana Anghel, a subliniat că prin această lege se pot crea noi locuri 
de muncă în învăţământ pentru tineri.  
Senatul a adoptat, în calitate de for decizional, propunerea legislativă privind modificarea art.262 alineatul (3) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 99 voturi pentru şi o abţinere. 
 

 
12 OCTOMBRIE 

Abonamentele de transport pentru elevi pe distanţe de până la 50 de km vor fi decontate integral  

Abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier pentru distanţe de până la 50 de km vor fi 
decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile de reducere a abandonului şcolar, a anunţat purtătorul de cuvânt 
al Guvernului, Liviu Iolu. El a precizat că decizia a fost luată printr-o ordonanţă de urgenţă şi are în vedere faptul că în 
anul şcolar 2015 - 2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la 
cursuri.  
"Începând cu anul 2013, mecanismul de decontare a navetei elevilor a fost plafonat şi nu acoperă integral tariful decât 
pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori. Distanţa medie la nivel naţional pe care trebuie să o 
parcurgă un elev care face naveta e de 18 km, preţul mediu al unui abonament lunar pentru această distanţă este de 
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circa 150 de lei. Din această sumă elevului i se decontau până în prezent 56 de lei, astfel că aproape 100 de lei trebuiau 
acoperiţi lunar din bugetul familiei", a precizat Iolu. 
 
 

26 OCTOMBRIE 

Legea de modificare a OUG privind școlile doctorale a fost declarată neconstituțională 

Curtea Constituțională a României a decis că legea de modificare a OUG privind școlile doctorale este neconstituțională. 
"Curtea Constituțională a adoptat și sesizarea grupului liberal și sesizarea Guvenului cu privire la neconstituționalitatea 
ordonanței 4 pentru modificarea Legii învățământului. Am avut în vedere faptul principal că cele două Camere ale 
Parlamentului nu au respectat principiul bicameralismului și au adoptat legea într-o formă și într-un conținut foarte 
diferit decât cel care a început inițiativa legislativă și diferit și de felul cum a adoptat fiecare dintre cele două Camere", a 
declarat președintele CCR, Valer Dorneanu.  
El a precizat că au mai fost date decizii în acest sens, în care Curtea a arătat că, atunci când se schimbă substanțial 
conținutul, forma, structura, compoziția legii, nu se respectă principiul bicameralismului. Potrivit acestuia, și obiecția 
Guvernului a fost întemeiată. "Separat, am considerat că și obiecția Guvernului cu privire la nerespectarea prevederilor 
din art. 1 alin. 5 din Constituție cu privire la claritatea legii, la previziune, la toate normele de tehnică legislativă nu au 
fost respectate în cuprinsul acelor adăugiri și modificări care au fost făcute de cele două Camere ale Parlamentului. 
Deci, legea este integral neconstituțională", a arătat Dorneanu.  
Întrebat ce trebuie să se întâmple în continuare, Dorneanu a răspuns că "inițiatorii pot să înceapă procedura de la 
zero".  
Pe 13 octombrie, Guvernul a atacat la CCR modificarea OUG 4/2016 privind școlile doctorale, după ce Senatul a respins 
cererea de reexaminare a actului normativ, solicitată de președintele Klaus Iohannis, și a adoptat legea în forma inițială. 
Anterior, premierul Dacian Cioloș declara că regretă decizia pe care a luat-o Parlamentul în privința modului în care se 
tratează plagiatele.  
Și grupul PNL din Senat a depus la Curtea Constituțională o contestație la legea de modificare a OUG 4/2016 privind 
școlile doctorale, invocând, între altele, nerespectarea principiului bicameralismului.  
Senatul a respins, în ședința plenului din 10 octombrie, cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis 
referitoare la Legea pentru aprobarea OUG 4/2016 privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011, prin care a fost 
reglementată funcționarea școlilor doctorale și a adoptat, în calitate de Cameră decizională, actul normativ în forma 
inițială.  
Potrivit raportului comisiei de specialitate, modificarea Legii Educației prevede crearea unui mecanism privind 
desfășurarea învățământului la nivel doctoral, clarificarea și etapizarea acțiunilor de emitere a diplomelor și titlurilor la 
nivel universitar, stabilirea atribuțiilor privind procedurile și etica la nivelul învățământului.  
După decizia Senatului, președintele Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare, Viorel Barbu, și-a anunțat demisia din funcție, pe motiv că, în urma amendamentelor adoptate la Legea 
Educației, CNATDCU va avea "un rol decorativ", fiindu-i retrase toate prerogativele. 

 
 
1 NOIEMBRIE 

Proiectul care prevede învestirea personalului didactic cu exerciţiul autorităţii publice a fost 

adoptat tacit de Camera Deputaților 

Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu 
exerciţiul autorităţii publice iar ameninţarea şi infracţiunile săvârşite împotriva acestuia se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de lege, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime - prevede un proiect de lege adoptat tacit marţi de 
Camera Deputaţilor.  
"Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu 
exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limita competenţelor 
stabilite prin Statutul personalului din învăţământ. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. 
Personalul didactic se bucură de respect şi consideraţie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai 
educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice. El beneficiază de asemenea de autoritatea de a lua decizii 
oportune, care să îi permită să menţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar şi pe 
parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare şi beneficiază de dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor 
primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ", stipulează proiectul de lege 
care a fost iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae.  
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Potrivit iniţiativei, în cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic de predare, de 
îndrumare şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi reale, până la momentul demonstrării 
situaţiei contrare. "Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, 
vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unei persoane care 
ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control aflată în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu sau în legătură cu exercitarea unor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea 
infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime", prevede un alt articol al proiectului de lege.  
Tot cu o treime se majorează şi limitele speciale ale pedepselor pentru săvârşirea unei infracţiuni împotriva cadrelor 
didactice sau a membrilor familiilor lor, în scop de intimidare sau răzbunare. În cazul săvârşirii de infracţiuni împotriva 
cadrelor didactice, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, iar procurorul se sesizează din 
oficiu dacă află, pe orice cale, că s-a săvârşit o infracţiune împotriva acestei categorii profesionale.  

 
 
1 NOIEMBRIE 

Norma didactică a personalului cu vechime de 25 de ani poate fi redusă, fără diminuarea salariului  

Camera Deputaţilor a adoptat tacit o propunere legislativă potrivit căreia norma personalului didactic de gradul I, cu o 
vechime de peste 25 de ani, se va putea reduce cu două ore săptămânal fără diminuarea salariului. Iniţiativa legislativă 
de modificare a Legii învăţământului aparţine unui număr de 20 de parlamentari PSD.  
Potrivit proiectului, "norma didactică de predare, învăţare şi evaluare pentru personalul didactic de predare şi instruire 
practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se 
poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului". Proiectul a fost adoptat tacit ca urmare a faptului că 
termenul de dezbatere şi vot final de 28 octombrie a fost depăşit. Senatul este for decizional. 
 

 
16 NOIEMBRIE 

Noi reglementări privind dezvoltarea învăţământului profesional dual  

Tinerii în vârstă de maximum 26 de ani, absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile, vor avea 
acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit, începând 
din anul şcolar 2017 - 2018. Guvernul a aprobat pe 16 noiembrie o OUG care actualizează reglementările în materie din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  
Potrivit OUG, aceste persoane pot obţine o calificare profesională şi se pot integra pe piaţa muncii. "Învăţământul 
profesional dual poate fi organizat în unităţi de învăţământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie 
între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi 
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. În acelaşi timp, învăţământul profesional dual 
se poate organiza în unităţi de învăţământ particulare şi confesionale, în baza unui contract de parteneriat care se 
încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici şi unitatea de 
învăţământ", se arată într-un comunicat al MENCŞ.  
Actul normativ aprobat de Executiv redefineşte statutul învăţământului profesional dual ca formă de organizare a 
învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali 
angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire 
practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.  
Durata studiilor pentru învăţământul profesional dual va fi de 3 ani şi va permite accesul la o gamă extinsă de 
oportunităţi de formare profesională de calitate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial (pe care oferta locală, în 
special în localităţile mai mici, nu le poate acoperi). Absolvenţii acestei forme de învăţământ vor dobândi cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 
5, conform Cadrului naţional al calificărilor.  
OUG reglementează şi modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport şi facilităţilor privind cazarea şi masa 
gratuite acordate elevilor care frecventează învăţământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de 
oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea în care stă.  
De asemenea, este prevăzută şi posibilitatea de continuare a studiilor în învăţământul liceal de către absolvenţii 
învăţământului profesional/dual.  
Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor regionale şi naţionale cu reprezentanţii instituţiilor din administraţia 
locală şi centrală (ministere şi Cancelaria primului-ministru), companii interesate în dezvoltarea învăţământului dual, cu 
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ambasadele Austriei, Germaniei, Spaniei, Olandei, Elveţiei, Camera de Comerţ a României, camerele de comerţ 
româno-germană şi româno-franceză şi Coaliţia pentru Dezvoltarea României.  
Tot miercuri, Guvernul a aprobat o măsură prin care firmele vor fi încurajate să se implice în mai buna pregătire 
profesională a tinerilor.  
"Concret, vor fi acordate facilităţi fiscale operatorilor economici interesaţi de programe de calificare profesională. Prin 
modificarea Codului fiscal au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenţii economici cu 
pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor şi studenţilor şi a altor categorii de persoane care urmează orice formă de 
şcolarizare sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat", se arată în comunicat. 
 

 
6 DECEMBRIE 

Abonamentele elevilor navetiști se decontează integral, începând din 23 noiembrie 

Decontarea integrală a abonamentelor emise de operatorii de transport rutier pentru elevii care nu pot fi școlarizați în 
localitatea de domiciliu se aplică începând cu 23 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial și implicit a intrării în 
vigoare a noilor prevederi legislative, a precizat MENCS. 
Potrivit sursei citate, tarifele maxime pentru abonamentele acordate elevilor pot varia de la 10 lei (fără TVA) pentru 
distanța minimă de trei kilometri la 174 de lei (fără TVA) pentru distanța maximă de 50 de kilometri. 
“Abonamentul se emite și decontează pe distanța dintre localitatea de domiciliu a elevului și localitatea în care se află 
unitatea de învățământ. Decontarea abonamentelor pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu se 
face pe baza următorului calendar: între 1 și 4 ale lunii curente, elevii depun abonamentele emise pentru luna 
precedentă, între 5 și 8 ale lunii curente, conducătorul unității de învățământ transmite datele la inspectoratul școlar 
județean, iar între 9 și 10 ale lunii curente, inspectoratul școlar județean transmite datele către Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice. Ulterior, Ministerul Educației virează fondurile necesare efectuării plăților”, explică 
MENCS. 
Unitățile de învățământ decontează doar abonamente lunare, nu bilete emise zilnic în contul unui abonament, și numai 
pentru perioada cursurilor, nu și a vacanțelor, se subliniază în comunicat. “Inspectoratele școlare județene vor aduce la 
cunoștința reprezentanților unităților de învățământ, a părinților și elevilor navetiști că abonamentele emise la un preț 
care depășeste tariful prevăzut de HG 863/2016 constituie contravenție a operatorilor de transport. Pentru aplicarea și 
respectarea prevederilor HG 863/2016, inspectoratele școlare județene vor colabora cu Agenția Teritorială a Autorității 
Rutiere Române, prefecturi și consilii județene. Tarifele maxime pentru abonamentele de transport școlar sunt valabile 
până la 1 septembrie 2017. Ulterior, autoritățile competente în domeniu vor efectua o analiză amănunțită în vederea 
actualizării de Guvern a nivelului tarifelor în funcție de noile costuri ale companiilor de transport”, informează sursa 
citată. 
Conform datelor existente la nivelul MENCS, în anul școlar 2015-2016, peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic 
folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri. 
 
 

8 DECEMBRIE 

Guvernul clarifică normele de aplicare a reglementărilor privind salarizarea personalului didactic 

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care clarifică modul în care se stabilesc drepturile salariale pentru personalul 
didactic auxiliar de execuţie şi conducere din învăţământul preuniversitar, fiind vizate funcţiile de secretar şef şi contabil 
şef din unităţile de învăţământ preuniversitar. 
“Reîncadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de 
vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe 
funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic 
auxiliar, astfel încât drepturile salariale acordate la 1 august 2016 să nu fie mai mici decât salariul de bază aferent lunii  
iulie 2016”, se precizează în comunicatul citat. 
De asemenea, prin hotărârea de guvern sunt aduse clarificări cu privire la suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific 
de doctor, astfel încât cei care deţin acest titlu şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care l-au obţinut şi nu au 
beneficiat de această sumă compensatorie beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, 
stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad sau treaptă profesională din unitatea de învăţământ sau, 
după caz, dintr-o unitate sau instituţie similară. 
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6. EVENIMENTE 

 
4 IANUARIE 

Programul DIGIPUB: peste 160 de studenţi au beneficiat de practică la edituri 

Peste 160 de studenţi interesaţi de domeniul editorial au beneficiat, în perioada octombrie-decembrie 2015, de 
practică plătită la mari edituri şi de consiliere profesională, în cadrul unui program cu finanţare europeană, informează 
un comunicat al Editurii Curtea Veche. 
Potrivit acestuia, stagiile de practică în cadrul programului "DIGIPUB - Competenţe digitale pentru piaţa editorială în era 
publicaţiilor electronice" s-au desfăşurat la editurile Art, Curtea Veche Publishing, Humanitas, Humanitas Fiction, 
Nemira şi Rao şi la compania Inteli Tech Development. 
"În cadrul practicii, studenţii şi masteranzii facultăţilor cu profil umanist din cadrul Universităţii din Bucureşti au primit o 
subvenţie de 10 lei/oră, învăţând, în tot acest timp, paşii concreţi ai realizării, punerii pe piaţă şi promovării unei cărţi în 
format clasic sau electronic, luând contact cu lumea editorială şi experimentând atât beneficiile, cât şi responsabilităţile 
unui loc de muncă real", se arată în comunicat. În cadrul proiectului european DIGIPUB, celor 167 de tineri implicaţi le-
au fost asigurate şi sesiuni de consiliere profesională, de grup şi individuale, în care au fost abordate subiecte precum: 
profilul ocupaţional, luarea unor decizii pe baza informaţiilor şi a abilităţilor şi competenţelor proprii, tipuri de contracte 
de muncă, realizarea CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie, corelarea profilului educaţional cu ocupaţiile cerute pe piaţa 
muncii, prezentarea la interviu. 
"Proiectul generează un efect pozitiv pe termen lung, prin armonizarea studiilor teoretice universitare cu cerinţele 
pieţei muncii, contribuind astfel la creşterea şanselor viitorilor absolvenţi de studii superioare în ştiinţe socio-umane din 
regiunea Bucureşti-Ilfov de a obţine un loc de muncă în domeniul în care s-au specializat. Mai multe edituri participante 
au anunţat angajarea unora dintre studenţii participanţi", se precizează în comunicatul citat. 
Conform organizatorilor, cei mai implicaţi şi motivaţi 28 de studenţi şi masteranzi participanţi la proiect au beneficiat, în 
perioada 14-20 decembrie 2015, de o vizită de studiu în Grecia, unde au fost informaţi despre cerinţele şi aşteptările 
pieţei muncii în domeniul editorial la nivel european. În cadrul vizitei, studenţii s-au putut familiariza cu modul în care 
diverse organizaţii din cadrul unei ţări membre UE beneficiază de oportunităţile oferite de noile tehnologii digitale din 
domeniul editorial. Proiectul DIGIPUB a fost implementat de Asociaţia Editorilor din România alături de Universitatea 
din Bucureşti şi Diastasi Training and Consulting Services. DIGIPUB a beneficiat de cofinanţare din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
 

10 IANUARIE 

Agenţia Universitară a Francofoniei a lansat apelul la candidaturi pentru masteratul "Didactique 

des langues" 

Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) a lansat apelul la candidaturi pentru masteratul ''Didactique des langues '', 
desfăşurat în anul universitar 2016 - 2017, care urmăreşte formarea unei noi generaţii de profesori de franceză. 
Masteratul este găzduit de Universitatea Politehnică din Bucureşti, iar studenţii admişi vor primi diplome de la 
Universitatea Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Termenul limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 31 martie 
2016. 
Potrivit site-ului Universităţii din Bucureşti, apelul se adresează candidaţilor din cele 29 de ţări europene înscrise în 
Biroul Europei Centrale şi de Est, care au urmat cel puţin 4 ani de cursuri universitare (licenţă 4 ani sau licenţă 3 ani şi 
master 1 an) în domeniul limbii şi literaturii franceze sau alte domenii conexe. 
Masteratul are durata de 9 luni, cuprinzând 4 luni de cursuri şi 5 luni de practică. Cei care vor fi admişi vor beneficia de 
finanţare acordată de AUF, care constă într-o alocaţie lunară de 570 euro/ lună timp de patru luni pentru studenţii 
străini şi 320 euro/ lună timp de patru luni pentru studenţii români, asigurare de sănătate pentru studenţii străini. Sursa 
citată precizează că nu vor exista taxe de înscriere la studiu. 
Dosarele de candidatură trebuie să conţină un formular de înscriere (disponibil online), un CV actualizat, o scrisoare de 
motivaţie, copie a ultimei diplome obţinute şi traducerea autorizată, în limba franceză, a acesteia, copie a foii matricole 
a celor 4 ani de studiu şi traducerea în limba franceză a documentului, actele care atestă cunoaşterea limbii franceze. 
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13 IANUARIE 

Anca Drăgan a fost declarată "studentul român al anului în străinătate" la Gala LSRS 

Anca Drăgan, din Brăila, pasionată de robotică interactivă, a primit premiul "Studentul român al anului în străinătate", 
iar Iuliana Nenu a fost desemnată "Studentul anului în România", la Gala LSRS. Gala Ligii Studenţilor Români din 
Străinătate (LSRS) a premiat cei mai buni studenţi români ai anului 2015. 
Obiectul cercetării Ancăi Drăgan este, conform comunicatului, de a pune interacţiunea cu oamenii direct în centrul 
algoritmilor pentru robotică. 
"Teza sa de doctorat a creat o teorie pentru planificarea mişcării unui robot astfel încât oamenii să poată să intuiască 
intenţiile acestuia. Cu 22 de publicaţii ştiinţifice, patru nominalizări pentru cel mai bun articol şi premii internaţionale 
oferite de Google şi Intel, rezultatele cercetării Ancăi au fost folosite în diverse domenii, inclusiv în asistenţa 
persoanelor cu handicap", se arată în comunicat. 
Anca Drăgan a avut de ales între Universităţile Stanford, MIT, Berkeley, Harvard, Princeton sau Caltech, toate acestea 
oferindu-i posturi de profesor universitar. Alegerea sa a fost UC Berkeley unde este fondatorul laboratorului de 
cercetare "InterACT: Interactive Autonomy and Collaborative Technologies". La Gala Studenţilor Români din Străinătate 
s-au conferit şapte premii studenţilor români cu rezultate excepţionale. 
Studentul anului din Europa, nivel universitar, a fost desemnat George Potrivitu (Universite "Paul Sabatier" Toulouse, 
Franţa), Beatrice Mihaela Radu de la Universite degli Studi di Verona (Italia) a primit distincţia - Studentul anului din 
Europa, nivel post-universitar. Premiul "Studentul anului din America de Nord", nivel universitar, a revenit Irinei Drăgan 
de la Tufts University, iar premiul "Studentul român Erasmus al anului" l-a primit Bianca Leontina Grigoraş ("Katholieke 
Universiteit Leuven" Belgia). 
Iuliana Nenu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca a fost recompensată cu 
premiul "Studentul anului în România", iar Premiul special în arte "Grigore Vieru" i-a revenit Adelei Liculescu de la 
Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien (Austria). Gala LSRS a avut loc pe 7 ianuarie la Palatul Parlamentului. 
Evenimentul s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al preşedintelui Camerei Deputaţilor. 
 
 

14 IANUARIE 

 A fost lansată platforma Junio, în sprijinul studenţilor care doresc să se angajeze 

Studenţii care doresc să se angajeze vor avea la dispoziţie, începând cu această lună, platforma Junio, cu ajutorul căreia 
cei interesaţi îşi pot găsi joburi part-time sau ocazionale şi bazate pe voluntariat, care să le permită să capete experienţă 
şi să îşi asigure un venit propriu în acelaşi timp. Pentru începutul anului vor fi puse la dispoziţia studenţilor oferte din 
Bucureşti şi Iaşi, urmând ca în a doua jumătate a anului să fie extinsă oferta către Cluj şi Timişoara. În ceea ce priveşte 
clienţii, obiectivul este ca în şase luni să fie circa 100 de companii care să recruteze prin Junio. 
Pentru ca studenţii să fie informaţi cu privire la Junio şi oportunităţile pe care le au la dispoziţie, au fost deja realizate 
parteneriate importante cu asociaţii studenţeşti, cum ar fi Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Francofoni (ASAFF), 
Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ASCIG), Asociaţia Studenţilor la Matematică şi 
Informatică (ASMI), Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare (LSAC), Liga Studenţilor Electronişti 
(LSE) şi Sindicatul Studenţilor din Cibernetică (SISC). 
''Am urmărit de-a lungul anilor câteva mii de studenţi care şi-au început cariera prin Stagii pe Bune şi am observat că 
putem oferi mai mult, putem ajuta studenţi din toate domeniile să-şi realizeze o carieră, îmbinând şcoala cu experienţa 
practică, şi putem ajuta companiile să implementeze programe care să le aducă aproape de studenţi şi de mediul 
educaţional. Sper să reuşim să realizăm aceste lucruri prin intermediul Junio'', a declarat Vlad Posea, co-fondator 
Junio.ro. 

 
17 IANUARIE 

Programul de educaţie cinematografică CinEd se va desfăşura în România pe tot parcursul anului 

şcolar 

Programul de educaţie cinematografică CinEd se va desfăşura în România, pe tot parcursul anului şcolar curent, şi are ca 
scop dezvoltarea spiritului critic în rândul tinerilor, în ceea ce priveşte mesajele audio-vizuale, dar şi realizarea unui 
catalog cu filme online care să fie material de studiu pentru aceştia. CinEd este un proiect amplu de educaţie 
cinematografică pentru elevi, iniţiat de Institutul Francez din Paris, în parteneriat cu Cinemateca Franceză, şi susţinut de 
programul Europa Creativă/ Media al Uniunii Europene. 
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Proiectul aduce laolaltă organizaţii culturale din Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă şi România, 
propunându-şi ca în anii următori să atragă interesul cât mai multor ţări europene care să îşi pună la comun resursele 
pentru dezvoltarea educaţiei cinematografice la nivel extins. În România, proiectul va fi coordonat de Societatea 
Culturală NexT şi Asociaţia Culturală Macondo. În cadrul proiectului se va realiza un catalog online de filme europene de 
diverse genuri, pentru toate categoriile de vârstă (ciclu primar - gimnazial - liceal), însoţite de materiale pedagogice, 
care vor fi puse gratuit la dispoziţia profesorilor, educatorilor şi a cât mai multor tineri în decursul anilor următori.  
Activităţile educaţionale pe care le va propune programul vor ajuta elevii să îşi dezvolte abilităţile de analiză critică şi 
estetică a mesajelor audiovizuale în general şi a filmelor, privite ca obiecte artistice, în particular, să manifeste interes 
faţă de cinematografie ca artă şi industrie şi să facă un pas mai departe în integrarea diversităţii culturale. 
Filmele din colecţia CinEd vor fi disponibile într-o varietate de formate, care vor putea fi proiectate în spaţii diverse - de 
la cinematografe la standarde profesioniste, la săli cu echipament minimal sau chiar în sala de clasă -, rezolvând astfel o 
parte din dificultăţile tehnice cu care se confruntă iniţiativele de educaţie cinematografică în România şi sporind 
numărul de spectatori. 
Proiectul se va desfăşura în Capitală şi în mai multe oraşe din România, pe tot parcursul anului şcolar. Pe lângă proiecţii 
de film şi întâlniri cu profesionişti din domeniu, vor fi organizate sesiuni de formare a cadrelor didactice, pentru a crea 
un mediu cât mai fertil dezvoltării unei noi generaţii de spectatori avizaţi, cu un gust cultivat pentru cinema-ul de artă 
european. 

 
 
18 IANUARIE 

Program pentru nivelul post-doctoral în Franţa, adresat tinerilor cercetători români 

Tinerii cercetători români din toate domeniile şi disciplinele, care şi-au susţinut teza de doctorat în ultimii şase ani, pot 
candida pentru un program post-doctoral, în cadrul căruia vor beneficia de o subvenţie pentru a-şi perfecţiona 
cunoştinţele alături de specialişti francezi, a informat Institutul Francez din România. 
"Pe data de 15 ianuarie, Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din România au efectuat un apel naţional la 
candidatură pentru programele de sprijin pentru mobilitate, de la nivelul de masterat la cel post-doctoral. Cu această 
ocazie, s-a anunţat deschiderea programului pentru nivelul post-doctoral, adresat tinerilor cercetători români din toate 
domeniile şi disciplinele, cu condiţia ca aceştia să fi susţinut teza de doctorat în ultimii şase ani. Timp de trei luni, pe 
durata perioadei 1 septembrie - 31 decembrie, cei selecţionaţi vor beneficia de o subvenţie pentru a-şi perfecţiona 
cunoştinţele alături de specialişti francezi", se arată în comunicatul citat. 
În fiecare an, studenţii români dornici de a efectua studii universitare sau un sejur de cercetare în Franţa pot aplica la 
diferitele programe de mobilitate academice. Printre acestea se numără bursele de masterat şi de doctorat puse la 
dispoziţie de guvernul francez începând cu 15 decembrie, precum şi programul de formare Copernic, care încurajează 
integrarea profesională, sau programul de doctorat Ion Heliade-Rădulescu, în cotutelă cu Academia Română, accesibile 
din data de 15 ianuarie. Toate aceste programe de mobilitate fac în prezent obiectul unui apel naţional la candidatură, 
deschis până pe data de 28 februarie. Studenţii care doresc să beneficieze de această oportunitate şi să efectueze o 
specializare în Franţa au timp la dispoziţie până la acea dată pentru a redacta şi a depune dosarul de candidatură, se 
arată în comunicat. 
"Alături de Ambasada Franţei din România, Institutul Francez susţine în mod activ mobilitatea studenţilor români care 
doresc să beneficieze de o experienţă într-o universitate din Franţa, în ideea de a încuraja formarea unei forţe de 
muncă francofone cu o calificare superioară pe piaţa românească, dar şi cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea 
cooperării ştiinţifice dintre cele două ţări. Până astăzi, peste 2.000 de studenţi români au beneficiat de acest program 
de mobilitate", precizează Institutul Francez din România. 

 
 
15 FEBRUARIE 

Protocol de colaborare între Agenţia Antidrog şi Ministerul Educaţiei pentru prevenirea consumului 

de droguri în şcoli  

Prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în şcoli reprezintă obiectivul unui protocol de colaborare încheiat 
între Agenţia Naţională Antidrog şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. "Obiectul protocolului de 
colaborare îl reprezintă desfăşurarea de programe, proiecte şi activităţi comune pentru realizarea scopului şi 
obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020 şi ale Planurilor de acţiune în domeniul reducerii cererii de 
droguri", se arată într-un comunicat al ANA. 
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În cadrul parteneriatului, ANA şi MENCŞ vor colabora pentru implementarea în şcoli de programe şi proiecte de 
prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi în derularea de proiecte de petrecere a timpului liber într-
un mod sănătos, prin activităţi de informare, educare şi comunicare. 
De asemenea, cele două instituţii vor participa, cu specialişti, la implementarea programelor şi proiectelor de prevenire 
derulate în comun şi vor contribui la selectarea şi formarea din rândul elevilor şi cadrelor didactice a voluntarilor, care 
vor participa la derularea proiectelor de educare, informare şi conştientizare asupra consumului de droguri în rândul 
copiilor şi tinerilor. 
În urma protocolului, vor fi elaborate şi implementate programe de formare continuă în domeniul prevenirii 
consumului de droguri, destinate profesorilor consilieri, profesorilor diriginţi, diferitelor categorii de personal didactic şi 
didactic auxiliar, inclusiv prin formarea formatorilor pentru adulţi în acest domeniu. 
 
 

16 FEBRUARIE 

Peste 200 de elevi din Drobeta Turnu Severin cuprinşi în proiectul "O oră pentru Democraţie"  

În trei licee din municipiul Drobeta Turnu Severin, Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană 
implementează proiectul-pilot "O oră pentru Democraţie", finanţat de Elveţia printr-un grant de 99.990 franci elveţieni, 
a declarat managerul acestuia, Ion Constantin Şolga. 
Potrivit sursei citate, în activităţile ce se vor derula pe perioada a 18 luni în unităţile de învăţământ Colegiul Naţional 
Pedagogic "Ştefan Odobleja", Colegiul Tehnic "Decebal"şi Colegiul Naţional "Gheorghe Ţiţeica" sunt antrenaţi 210 de 
elevi din clasele X şi XI. "Acestea se referă la necesitatea creării a unei metodologi de cercetare şi informare prin care 
tinerii să fie informaţi cu privire la cetăţenia activă şi democraţia participativă care să pună în practică instrumentele 
democraţiei pentru ca aceştia să devină cetăţeni responsabili, implicaţi în rezolvarea problemelor comunităţilor din care 
provin", a precizat Şolga. 
El a arătat că proiectul "O oră pentru Democraţie" îşi propune crearea, cu sprijinul de expertiză elveţian, a unor 
oportunităţi de educaţie non-formală astfel încât elevii şi profesorii integraţi "să aibă posibilitatea să dobândească cât 
mai multe cunoştinţe despre democraţie şi să participe activ la viaţa democratică a societăţii româneşti, la 
intrepretarea, cosmetizarea şi adaptarea sistemelor politice actuale conform cu nevoile şi aşteptările lor". "În liceele-
ţintă săptămânal se va preda, opţional, o oră de democraţie şi se vor înfiinţa trei cluburi de democraţie prin care se pot 
promova proiecte prioritare pentru comunităţile locale. La sfârşitul programului de învăţământ, în iunie 2016, un număr 
de 12 tineri, selectaţi în urma unui concurs de dezbateri, vor participa la o şcoală de vară în Elveţia, unde vor 
experimenta beneficiile sistemului democratic practicat de această ţară", a afirmat Şolga. 
Managerul de proiect a mai adăugat că pentru a asigura un impact mai mare a rezultatelor programului educaţional 
dezvoltat în cadrul proiectului "în luna mai se va organiza un seminar naţional la Drobeta Turnu Severin, scopul acestuia 
fiind creşterea gradului de conştientizare în rândul a minim 70 de beneficiari cu privire la necesitatea unor programe 
educaţionale coerente în România care promovează democraţia participativă şi cetăţenia activă în rândul tinerilor". 
În context, Şolga a mai spus că proiectul "O oră pentru Democraţie" se derulează în parteneriat cu Asociaţia Româno-
Elveţiană pentru Integrare din Elveţia Centrală şi Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Odobleja", Colegiul Naţional 
"Gheorghe Ţiteica" şi Colegiul Tehnic "Decebal". 
 
 

17 FEBRUARIE 

La Casa Corpului Didactic din Drobeta Turnu Severin s-a lansat proiectul "Orientare în carieră"  

Casa Corpului Didactic din Drobeta Turnu Severin a fost pe 17 februarie, gazda lansării proiectului "Orientare în carieră" 
la care au participat aproximativ 100 de cadre didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Mehedinţi. Amfitrionul 
evenimentului, prof. Mădălina Bobleanţă, a declarat că acţiunile derulate în cadrul proiectului au scopul de a forma 
cadre didactice specializate în consilierea în carieră a elevilor şi de a-i sprijini pe aceştia din urmă în implementarea unor 
activităţi extracurriculare care ţin de orientarea lor în carieră. 
"Cadrele didactice implicate în derularea proiectului vor organiza ore de consiliere în clase şi vor încerca să identifice la 
aceştia anumite talente pe care le au elevii. Misiunea lor este aceea de a-i monitoriza pe elevi pe durata desfăşurării 
proiectului şi de a-i aduce în situaţia de a-şi etala hobby-ul în mijlocul comunităţii", a precizat Bobleanţă. 
Reprezentanta Casei Corpului Didactic din Drobeta Turnu Severin a mai afirmat că implementarea proiectului 
"Orientarea în carieră" a fost susţinută şi de inspectoratele şcolare din judeţele Mehedinţi şi Timiş şi de Asociaţia 
Române de Consiliere şi Sprijin. 
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1 MARTIE 

USAMV Cluj Napoca și Azomureș dezvoltă un program de bune practici în agricultură 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca a manifestat în ultimii ani o preocupare 
deosebită în a corela activitatea științifică din mediul universitar cu activitatea practică din fermele românești. S-a 
considerat că în acest fel, studenții pot fi de folos dezvoltării agriculturii din România prin cunoștințele teoretice și 
practice pe care le dobândesc în facultate.  
În acest sens, au fost demarate parteneriate cu diferite companii din România în vederea asigurării cadrului adecvat 
pentru astfel de activități. Unul dintre aceste acorduri este cu cel mai important producător de îngrășăminte pentru 
agricultură din România, Azomureș Tîrgu Mureș.  
Pentru a oferi studenților și fermierilor din România un exemplu de bune practici în agricultură, s-a dezvoltat împreună 
cu Azomureș, un program de informare reunit sub conceptul “4 C, 4 reguli de aplicare Corectă a îngrășămintelor în 
fermă". Obiectivele generale ale programului fac referire la creșterea veniturilor în fermă, la diminuarea pierderilor de 
îngrășăminte și conservarea calității mediului înconjurător și la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin acces la 
educație și alimentație conformă.  
Cele 4 reguli care privesc tipul, doza, momentul și locul de aplicare a îngrășămintelor vor fi comunicate fermierilor de pe 
întreg teritoriul României, prin intermediul întâlnirilor directe cu aceștia, prin editarea de broșuri și manuale de 
fertilizare, cursuri post-universitare, platforme on-line. 
 
 

1 MARTIE 

Centru de examinare DELF inaugurat la Târgoviște 

În urma încheierii convenției de parteneriat între Institutul Francez din București, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița și Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" din Târgoviște a fost înființat Centrul delocalizat de examinare 
DELF. În centrul DELF înființat la Târgoviște, examinarea va fi realizată de 25 profesori de limba franceză din județul 
Dâmbovița, acreditați în urma absolvirii cursului de formare specific, organizat în octombrie 2015 de Institutul Francez 
din București.  
La evenimentul de inaugurare de pe 29 februarie au participat reprezentanți ai Institutului Francez din București: Julie 
RESCOURIO, director cursuri de formare și Ruxandra BOITAN, responsabil al serviciului Acreditări și certificări, 
conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița: Inspector Școlar General prof. Sorin ION și Inspector Școlar 
General Adjunct prof. Gabriela ISTRATE, directorul Colegiului Național "Ienăchiță Văcărescu" - prof. Dana PIRVULESCU, 
inspector școlar pentru limbi moderne prof. Mihaela ANTON, profesori de limbă franceză, elevi și alți invitați.  
În discursul său, Julie Rescourio, reprezentant al Institutului Francez, a subliniat faptul ca limba franceză este o limbă 
vie, funcțională, folosită în relațiile internaționale, iar cunoașterea acesteia este o oportunitate pentru elevi, mai ales că 
în regiunea noastră sunt prezenți investitori de origine franceză. Inspectorul școlar general al ISJ Dâmbovița prof. Ion 
Sorin a reamintit statutul de țară francofonă al României și importanța învățării și practicării acestei limbi pentru 
dezvoltarea armonioasă, personală și profesională, a elevilor. ”Ne bucuram să fim prezenți astăzi la deschiderea unui 
centru de examinare DELF, primul de acest fel din județul Dambovița. Felicitam inițiatorii acestui demers și vă dorim 
succes și un număr cât mai mare de elevi care să parcurgă programul oferit”.  
Inspectorul școlar general adjunctprof. Istrate Gabriela a trecut în revistă relațiile istorice româno-franceze, subliniind 
rolul determinant pe care l-a avut pregătirea elitelor românești în marile universități din Franța, mai ales în secolul al 
XIX-lea,în formarea statului modern român. ”Urăm bun venit centrului DELF și sperăm ca așa cum în perioada statului 
modern cultura și civilizația franceză a influențat dezvoltarea noastră ca stat, tot așa prin stabilirea relațiilor de 
colaborare actuale să contribuim la creșterea calității învățământului dâmbovițean și pregătirea viitorilor absolvenți 
pentru viață”.  
Inspectorul școlar pentru limbi moderne, profesoara de limba franceză Mihaela Anton, a explicat principalele beneficii 
ale înființării și funcționării unui astfel de centru.  
Perspectivele de scurtă și lungă durată oferite de obținerea unei diplome DELF sunt multiple: Diploma DELF echivalează 
testul de limbă franceză fie pentru admiterea în universități din Franța și din țările francophone, fie pentru obținerea de 
burse de studii sau pentru înscrierea la masterate, studenții pot utiliza diplomele pentru dosarele de mobilități 
universitare internaționale, iar pentru adulți, aceste diplome reprezintă un avantaj în cariera profesională ori pe piața 
muncii din Franța și din țările francofone. De asemenea, titularul diplomei DELF va fi scutit de proba de limba franceză 
la admiterea la liceu cu program bilingv, la clase cu predare intensivă a limbii franceze sau de la proba de limbă franceză 
a examenului de bacalaureat.  
”Este o mare oportunitate pentru elevii din județul nostru, deoarece dincolo de aspectul practic, de a nu se mai deplasa 
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la București, existența Centrului reprezintă și o motivație în plus pentru studierea limbii franceze”, a declarat 
inspectorul pentru limbi moderne Anton Mihaela.  
Pentru obținerea diplomelor DELF școlar, elevii claselor I - XII/XIII se pot înscrie în perioada prevăzută de Calendarul 
examenelor, la Centrul de examinare din cadrul Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște. Prima sesiune de 
examene care se va derula aici va avea loc în luna mai 2016, înscrierea realizându-se în perioada martie-aprilie.  
Pe 20 aprilie se va organiza la sediul DELF din Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" o simulare a examenului, pentru 
familiarizarea elevilor cu rigorile acestuia. 
 
 

3 MARTIE 

Zece cadre didactice au fost premiate de Fundaţia Romanian Business Leaders  

Zece cadre didactice au primit, joi seara, premii Merito din partea Fundaţiei Romanian Business Leaders. Potrivit 
Măriucăi Talpeş, iniţiatoare a proiectului Merito, se urmăreşte premierea profesorilor care îi fac pe copii să iubească 
şcoala şi materia pe care o predau.  
"Ne propunem să descoperim profesori minunaţi din ţara noastră, să arătăm întregii lumi că avem profesori 
excepţionali şi statutul acestei meserii să fie de alt nivel, să revenim la statutul de dascăl apreciat şi respectat în 
societate, să dăm modele către toată lumea. (...) Cercetările spun că, dacă ai noroc la zece ani să întâlneşti un profesor 
pasionat de ce predă şi care iubeşte copiii, ai toate şansele să iubeşti materia aceea. Nu-i căutăm numai pe profesorii 
care au format olimpici. Modelele noastre sunt profesorii care sunt iubiţi de copii în primul rând, profesorii care 
formează caractere, care dau aripi în viaţa copiilor, care sunt alături de ei la greu, care îi ajută să facă pasul de la o notă 
mică la una mult mai bună şi să aibă încredere în ei. În primul rând, sunt profesorii care creează pasiuni", a spus Talpeş.  
Ea a menţionat că pasiunile ajung câteodată excelenţă, care înseamnă premii, concursuri câştigate, înseamnă elita 
României, punctând totodată că în sate, pe vârfuri de munte, unde se ajunge cu o căruţă sau cu o rată o dată pe zi, sunt 
profesori care aduc copiii cu plăcere la şcoală.  
Cadrele didactice premiate joi seara sunt Cătălina Popa, profesor Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Galaţi, Corina 
Ciucu - profesor Colegiul Unirea, Focşani, Domnica Boboc - învăţătoare Şcoala nr. 149, Bucureşti, Dorin Fiscutean - 
profesor Colegiul Naţional, Iaşi, Eva Pintea - profesor Colegiul Economic "Dionisie Pop Marţian", Alba Iulia, Liliana 
Grigoriu - profesor Colegiul Unirea, Focşani, Lucian Oprea - profesor Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa, 
Monica Mocanu - profesor Colegiul Liceul Tehnologic "Costin Neniţescu", Buzău, Liliana Mursa - învăţătoare la Şcoala 
gimnazială "Avram Iancu", Abrud, Paula Ciucur - profesor Colegiul Naţional "Octavian Goga", Sibiu. 
 
 

3 MARTIE 

Elevii români s-au clasat pe primul loc la competiția "Romanian Master of Physics" 

Elevii români s-au clasat pe primul loc la cea de a V-a ediție a concursului "Romanian Master of Physics", organizat de 
Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu". Potrivit unui comunicat remis joi, echipa României a fost urmată pe 
podium de echipele Rusiei și Serbiei. La concursul "Romanian Master of Mathematics", organizat de aceeași instituție 
de învățământ, primele țări au fost SUA, Rusia și Ucraina.  
Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" a organizat și în acest an cele două ediții ale competițiilor "Romanian 
Master of Mathematics" și "Romanian Master of Physics".  
În competiția "Romanian Master of Mathematics" au fost înscriși 152 de elevi, reprezentând 17 țări: Anglia, Brazilia, 
Bulgaria, Croația, Coreea de Sud, China, Franța, Italia, Mexic, Peru, Polonia, Rusia, Serbia, Ungaria, Ucraina, SUA și 
România. La concursul "Romanian Master of Physics" au participat echipe din 8 țări: Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, 
Brazilia, Moldova, Rusia, Serbia și România. 
 
 

14 MARTIE 

Proiect de învăţământ tehnic dual pentru meseria de sudor, dezvoltat la Cluj-Napoca cu sprijinul 

Ambasadei Austriei  

Companii austriece cu investiţii importante în Cluj şi Ambasada Austriei - Secţia Comercială vor demara în septembrie 
2016, la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Cluj-Napoca, proiectul educaţional STAR-T - Şcoala Tehnică Austriacă din 
România Transilvania, prin care elevii se vor forma în meseria de sudor.  
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Potrivit unui comunicat transmis de către Secţia Comercială a Ambasadei Austriei, datorită cererii de sudori din ce în ce 
mai mare a unor companii austriece prezente în judeţ şi care produc cazane sub presiune, ambulanţe, confecţii 
metalice, se înfiinţează o clasă de învăţământ profesional în sistem de tip dual pentru pregătirea temeinică în meseria 
de sudor.  
"Atât Ambasada, cât şi companiile privesc acest parteneriat public-privat ca pe o investiţie în societatea românească, in 
domeniul prelucrării metalice. Ceea ce face ca proiectul STAR-T să fie o alegere de viitor pentru elevi este faptul că are 
la bază sistemul dual, o particularitate a învăţământului din ţări precum Austria şi Germania, colaborare strânsă între 
şcoală şi companii, care pune un accent sporit pe pregătirea practică. Scopul este reindustrializarea României. Pentru a 
întări industria este nevoie de forţă de muncă calificată. Această forţă de muncă are nevoie de educaţie teoretică şi 
practică solidă. Cu proiectul STAR-T vrem să dăm startul la cooperarea între investitorii austrieci şi şcoala profesională 
din Cluj-Napoca. Acest proiect oferă job-uri / locuri de munca bune şi oportunităţi grozave pentru carieră", a declarat 
Rudolf Lukavsky, consilier comercial în cadrul Ambasadei Austriei la Bucureşti.  
Olimpia Mera, directorul Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu", a declarat că unitatea şcolară clujeană este onorată să facă 
parte din acest proiect împreună cu agenţi economici importanţi. "Modul în care se desfaşoară învăţământul dual în 
cadrul şcolii noastre începând cu anul şcolar 2014-2015, ne îndreptăţeşte să credem că suntem pe drumul cel bun, că 
oferim elevilor un învăţământ adaptat cerinţelor agenţilor economici, un învaţămant flexibil, ce le asigură integrarea pe 
piaţa muncii", a menţionat Olimpia Mera. Şcoala Tehnică Austriacă din România Transilvania presupune pentru început 
o clasă de învăţământ profesional tip dual în cadrul Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Cluj-Napoca, având la bază 
educaţia duală - o îmbinare a informaţiilor teoretice şi practice. Programul are o durată de trei ani şi oferă absolvenţilor 
de clasa a VIII-a cursuri de formare profesională în meseria sudor.  
Pe parcursul anilor de studiu, elevii vor învăţa de la cei mai buni profesionişti din companiile implicate în proiect. 
Componenta practică a programului are o pondere din ce în ce mai crescută de la an la an: anul I (80% teorie, 20% 
practică), anul II (40% teorie, 60% practică), anul III (28% teorie, 72% practică). De altfel, la finalizarea cursurilor, 
absolvenţii STAR-T vor avea prioritate la angajare in companiile partenere. În plus, elevii vor putea primi o bursă lunară 
de până la 400 de lei, în funcţie de rezultatele obţinute, şi vor beneficia de decontarea integrală a costurilor de 
transport în comun pe toată perioada studiilor. După absolvire, tinerii vor primi un certificat profesional recunoscut pe 
plan european. Înscrierea în program se va desfăşura în trei etape, astfel: etapa I - în perioada 13-17 iunie şi 21-24 iunie 
2016, etapa II - în perioada 16-17 august şi 22-23 august 2016 şi etapa III - în perioada 1-2 septembrie 2016.  
Proiectul este iniţiat de Ambasada Austriei Secţia Comercială şi susţinut de Inspectoratul Şcolar Judeţan Cluj, Instituţia 
Prefectului Judeţului Cluj, ASR (Asociaţia Sudorilor din Romania), CNDIPT, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi o 
serie de companii cu activitate în domeniu. 

 
25 MARTIE 

Primul proiect de învăţare experienţială organizat de o facultate din România 

În perioada 29 martie - 1 aprilie 2016, Facultatea de Management din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 
Administrative (SNSPA) lansează proiectul interdisciplinar de învățare experiențială "Experiențe: piețe recreate. 
ReThink Food". Studiul unei piețe și al modalităților de dezvoltare sustenabilă nu a fost niciodată mai aplicat și mai 
ludic ca acum: piața de produse agrolimentare, restaurantul, bucătăria de acasă și supermarketul vin la facultate, iar 
teoria devine realitate atunci când se întâlnesc marketeri, antreprenori, manageri din multinaționale, sociologi și 
voluntari din ONG-uri.  
Cu un dublu obiectiv, de a dezvolta maniere inovative de predare a teoriei prin simulări și joc și de a prezenta tinerilor 
ce trebuie știut pentru o viață sănătoasă, săptămâna de EXPERIENȚE. ReThink Food este centrată în jurul unei expoziții 
creative, hand made, realizată de studenții Facultății de Management și care abordează circuitul hranei de la 
producător la consumator, prezentând principalele puncte de influență ale deciziei de achiziție și de consum.  
În completarea expoziției studențești care recreează piața alimentară, programul EXPERIENȚE. ReThink Food cuprinde:  
- Workshop-uri de gastronomie cu Masterchef Petru Buică și cu Mary Balaban și Daniela Mișcov, Food Revolution 
Ambassadors. Gătind și degustând, studenții și invitații vor aborda teme precum impactul emisiunilor de divertisment 
asupra educației de consum, practici de marketing senzorial și trenduri culturale cu impact asupra ofertei alimentare.  
- Prelegeri și discuții pe teme de nutriție, dezvoltare sustenabilă și viață sănătoasă - hrana din perspectivă istorică 
(hrana românului medieval vs. hrana românului interbelic alimentația de azi), sociologică și alimentația sănătoasă 
(nașterea conceptului de siguranță alimentară).  
- Studii de caz privind modele inovative de afaceri responsabile: Origo, Mamapan, ferma organică FARA Charity  
- Studii de caz privind importanța ambalajului și a influencer-ilor în decizia de consum alimentar: Creionetica, Curtea 
Veche  
- Buy responsible and eat healthy: târg de produse sănătoase / bio (Carrefour, Fagurele cu Miere, Mamapan) și wellness 
(Oriflame).  
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- Book and cook: târg de carte culinară, cu posibilitate de cumpărare: Curtea Veche, Book Express, Tritonic.  
- Lounge: Ada Kaleh și Muzeul Țăranului Român.  
- Concurs foto pentru studenți și liceeni: #esticeeacemananci  
- Concurs de gătit din bucătăriile lumii (studenți Erasmus+ aflați la SNSPA și studenți SNSPA): Potluck Challenge. 

 
 
31 MARTIE 

Protocol între Ministerul Educaţiei şi cel al Sportului pentru o bază de date privind starea de 

sănătate a elevilor  

Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, şi cel al Tineretului şi Sportului, Elisabeta Lipă, au semnat un protocol de colaborare 
privind programul "Biomotric" - un instrument de sondare în timp real a stării de sănătate somatică a elevilor şi a 
perspectivelor de evoluţie a performanţei sportive.  
Potrivit unui comunicat al Ministerului Tineretului şi Sportului, colaborarea dintre cele două ministere are în vedere 
dezvoltarea unei platforme digitale populată cu seturi de date - actualizate la intervale precise - referitoare la 
parametrii antropometrici şi biomotrici ai elevilor. "Programul Biomotric va permite o bună cunoaştere a evoluţiei 
elevilor noştri, în parametri care privesc starea de sănătate ori condiţia fizică a acestora. Şcoala este un mediu de 
dezvoltare armonioasă a viitorilor adulţi, iar datele culese ne vor ajuta să conturăm politici eficiente în domeniul 
educaţiei şi al sănătăţii lor", a precizat ministrul Educaţiei.  
Ministrul Tineretului şi Sportului a subliniat că programul respectiv reprezintă un prim pas necesar pentru a ne cunoaşte 
mai bine ca naţiune, pentru a şti cât de sănătoşi suntem, în ce valori biofizice şi biologice ne încadrăm.  
Platforma va fi dezvoltată de Institutul Naţional de Cercetare Sportivă (INCS) şi va fi folosită ca instrument de sondare în 
timp real a stării de sănătate somatică a elevilor din România şi a perspectivelor de evoluţie a performanţei sportive. De 
asemenea, ea conectează profesorii de educaţie fizică din toate unităţile de învăţământ preuniversitar din ţară. 

 
 
4 APRILIE 

Prințesa Maja von Hohenzollern și Gheorghe Zamfir au fost prezenți la lansarea programului 

educațional Eduxanima 

Prințesa Maja von Hohenzollern și Gheorghe Zamfir s-au numărat printre cei care au participat pe 4 martie, la Pitești, la 
lansarea programului educațional Eduxanima, care își propune să contribuie la adoptarea unei atitudini etice față de 
animale. 
Printre invitații de onoare la evenimentul care a marcat lansarea programului Eduxanima, derulat pentru început în 
județul Argeș, s-au mai numărat parlamentarii germani Anette Kramme și Ute Vogt, președintele Federației Germane 
pentru protecția animalelor, Thomas Schroeder și reprezentanta asociației germane PETA, Sylvie Bunz. 
"Scopul nostru este armonizarea relației dintre om și animal. Scopul Eduxanima este să contribuie la informare și 
conștientizare (...), pentru copii prin programe educaționale și activități extrașcolare, iar pentru adulți prin conferințe și 
simpozioane susținute de personalități consacrate din diferite domenii", a spus în dechiderea evenimentului Andra 
Arsene, directorul programului Eduxanima. 
Eduxanima este, potrivit unei prezentări făcute de inițiatori, un concept complex care reunește o serie de programe și 
evenimente de informare, comunicare și responsabilitate socială privind relaționarea armonioasă dintre oameni și 
animale. Scopul Eduxanima este de a promova responsabilitatea socială, de a educa și îndruma copiii și adulții către un 
mod de viață etic și sănătos. 
Primul program din serie se adresează copiilor de vârstă școlară și se va desfășura mai întâi în școli din județul Argeș, 
atât din sistemul public cât și din cel privat, urmând să se extindă la nivel național. "Elevii implicați vor avea acces la mai 
multe informatii despre lumea animalelor - comportamentul și nevoile lor, prin participarea la diverse activități menite 
sa-i ajute sa conștientizeze importanta adoptării unei atitudini etice fata de animale și îngrijirii responsabile a propriului 
animal de companie", se precizează într-un comunicat transmis de organizatori. 
Partenerii Eduxanima sunt personalități ale vieții publice internaționale și naționale, instituții publice, organizații 
internaționale, alte instituții, precum și societăți private. 
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12 APRILIE 

A fost lansat studiul "Viitorul educației - 11 perspective pentru România" 

Calitatea resurselor umane din educație a fost tema care stârnit cel mai mare interes printre participanții la 
evenimentul de lansare a lucrării "Viitorul educației - 11 perspective pentru România", organizat pe 12 aprilie, de către 
Federația Coaliția pentru Educație. 
"România are nevoie de profesori competenți, motivați, autonomi, respectați și încurajați să învețe! Calitatea resurselor 
umane este o prioritate pentru noi și, de aceea, următoarea acțiune a Coaliției pentru Educație este organizarea unei 
audieri publice pe tema formării inițiale a profesorilor", a declarat Daniela Vișoianu, președinta Coaliției pentru 
Educație. Cei interesați sunt invitați să participe și să trimită depoziții în scris până la data de 17 aprilie, mai multe 
detalii despre process fiind prezentate pe site-ul www.coalitiaedu.ro. 
În cadrul evenimentului, au fost abordate și celelalte teme centrale prioritizate în Manifestul Coaliției pentru Educație, 
inclus în publicația lansată marți: participare și echitate, curriculum și evaluare, finanțare și bună guvernanță, cu 
implicații și din punct de vedere al descentralizării. Participanții - reprezentanți ai ONG-urilor și cadre didactice - au 
discutat despre relevanța acestor direcții strategice și modul în care intervenții mici pe aceste dimensiuni pot genera 
transformări cât mai ample, cu un plus de calitate. 

“Viitorul Educației" include 11 exemple de practici din rândul organizațiilor membre și partenere. În cursul 
dezbaterilor organizate recent în țară, reprezentanții Coaliției au constat că există nevoia ca cei activi în educație să se 
cunoască reciproc, de aceea ar fi utilă îmbogațirea volumului cu alte exemple, care îi pot inspira pe cei care sunt 
implicați în educație. 
“Ceea ce este comun organizațiilor membre ale Coaliției pentru Educație este tocmai atitudinea față de învățare, 
dorința de a învăța și de a-și îmbunătăți permanent programele", a spus Alexandru Ghiță, membru al Consiliului 
Director al Coaliției. Diana Certan, director executiv CONCORDIA, organizație membră a Coaliției, a completat: “viziunea 
noastră cu privire la transformarea spațiului educațional constă atât în scalarea unor modele care și-au arătat 
rezultatele deja, dar și în crearea spațiului pentru autonomie la nivel local cu privire la designul procesului educațional". 
Iar Violeta Caragea, reprezentanta Universității Alternative, a adăugat că “este vorba despre a aduce în ceea ce facem o 
revoluție a culturii învățării, la care fiecare putem contribui". 

 
 
13 APRILIE 

Opt medalii româneşti la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete  

Echipele feminine de matematică ale României, participante la a V-a ediţie a Olimpiadei Europene de Matematică 
pentru Fete, au obţinut cinci medalii de argint şi trei de bronz, informează un comunicat al Ministerului Educaţiei. 
Potrivit sursei citate, România a avut în concurs, ca ţară organizatoare, două echipe formate din câte 4 eleve, toate cele 
8 componente fiind premiate. 
Medaliile de argint au fost cucerite de: Ioana Alexandra Teodorescu (clasa a XI-a), Raluca Cobzaru (clasa a XII-a), Clara 
Maria Dima (clasa a IX-a), Lenca Iarina Cuturela (clasa a IX-a) - eleve la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti, 
respectiv Doina Chiroiu (clasa a X-a) - Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti). Medaliile de bronz 
au fost obţinute de Andreea Dima (clasa a X-a - Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti), Ramona 
Deaconu (clasa a XI-a - Colegiul Naţional "Ion Minulescu" din Slatina) şi Ana Maria Radu (clasa a X-a - Liceul 
Internaţional de Informatică din Bucureşti)". 
Competiţia din acest an s-a desfăşurat în perioada 10 - 16 aprilie, la Buşteni, fiind organizată de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Prahova şi Primăria Buşteni. "Au participat 143 de fete din 38 de ţări din toată lumea. Echipele României au 
fost coordonate de Maria Romina Ivan, medaliată la această olimpiadă în anii anteriori, actualmente studentă la 
Universitatea din Cambridge; Hajnalka Csapo, profesor la Colegiul 'Marton Aron' din Miercurea Ciuc, şi Sena Azis, 
profesor la Şcoala Gimnazială nr. 56 din Bucureşti", precizează MENCŞ. 
Prezent la festivitatea de premiere, ministrul Adrian Curaj şi-a exprimat speranţa că iniţiative de acest gen vor atrage un 
număr cât mai mare de elevi spre ştiinţele exacte. ''Mă bucur că România a găzduit această competiţie internaţională şi 
sper ca, an de an, iniţiative de acest gen să atragă un număr cât mai mare de elevi spre ştiinţele exacte'', a declarat 
ministrul. 
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22 APRILIE 

Peste 250 de elevi din 26 de ţări şi-au prezentat la Cluj proiectele de cercetare  

Peste 250 de elevi din 26 de ţări şi-au prezentat, la Cluj, ideile şi proiectele în cadrul Conferinţei Internaţionale 
a Tinerilor Cercetători (CITC), care s-a desfăşurat la Cluj, în perioada 17-22 aprilie. Un juriu intenaţional a acordat 
distincţii şi premii celor mai bune proiecte, pe cele cinci secţiuni - inginerie (fizică aplicată şi teoretică), matematică, 
informatică, ştiinţele mediului (ecologie) şi ştiinţele vieţii (biologie) - la care se adaugă o sesiune de prezentare de 
postere. 
Reprezentantul României la CITC, inspectorul şcolar Kerekes Adelhaida, a declarat că la ediţia din acest an, a 23-a, au 
participat cele mai multe ţări. "Această conferinţă a fost lansată acum 23 de ani, cu patru universităţi din Belarus, 
Ungaria, Germania şi România, prin UBB. Au pornit numai cu fizica, iar acum sunt cinci secţiuni. În acest an a fost cel 
mai mare număr de participanţi de până acum, 250, din 26 de ţări. Niciodată numărul ţărilor participante n-a ajuns la 
26. România a organizat prima oară această conferinţă. Elevii noştri participă de la început şi pe parcursul anilor ne-am 
întors cu distincţii la toate secţiunile, de la premiul special, la medalia de aur", a menţionat Kerekes Adelhaida. 
Ea a mai spus că proiectele sunt evaluate după mai multe criterii şi că în acest an au excelat cele din domeniul fizicii. 
"Juriul internaţional are o grilă de evaluare vastă, în sensul că evaluează originalitatea proiectului, în ce măsură a 
contribuit elevul la realizarea respectivă, cine l-a ajutat, care e noutatea în proiectul respectiv, încadrarea în timp. Unele 
proiecte sunt chiar foarte bune. La noi în ţară mai puţin, dar în Germania, de exemplu, funcţionează pe lângă 
universităţi centre de excelenţă, unde elevii sunt pregătiţi de profesori universitari şi sunt ajutaţi chiar de industrii 
interesate. Lucrările foarte bune sunt păstrate ca inovaţii. Au fost, de exemplu, din Israel, doi reprezentanţi, care 
activează în nişte incubatoare în care cei care au idei strălucite sunt ajutaţi să-şi promoveze inovaţiile care sunt 
aplicabile în industrie. Anul acesta, lucrările au fost foarte bune la fizică şi la life science, au fost mult mai bune faţă de 
alţi ani", a adăugat Kerekes Adelhaida. 
Şeful Inspectoratului Judeţean Şcolar (ISJ) Cluj, Valentin Cuibus, a declarat că elevii au avut ocazia să cunoască şi locuri 
şi obiceiuri româneşti. "Am încheiat astăzi a 23-a ediţie a Conferinţei Internaţionale a Tinerilor Cercetători. Sunt 
prezente 26 de ţări din patru continente la lucrările celor şase secţiuni, timp de o săptămână. Lumea s-a simţit foarte 
bine, a fost un foarte util schimb de experienţă între ei, au plecat de aici cu noi prietenii. În afară de faptul că au 
participat la această conferinţă, au vizitat Clujul, s-au familiarizat cu obiceiurile populare româneşti la Muzeul 
Etnografic, au fost la Salina Turda, în Cetatea Alba Iulia. A fost o săptămână foarte activă în urma căreia vor rămâne cu 
amintiri foarte plăcute despre România şi despre Cluj", a menţionat Valentin Cuibus. 
 

 
5 MAI 

Liceeni români au ocupat locul al treilea la Campionatul Mondial de Robotică din SUA  

Liceeni de la Colegiul Naţional de Informatică ''Tudor Vianu'' din Bucureşti - care au concurat sub numele echipei 
"Autovortex România" - au câştigat locul al treilea la Concursul Mondial de Robotică din St. Louis, Missouri (Statele 
Unite ale Americii), care a avut loc în perioada 27 - 30 aprilie. Echipa Autovortex a creat un robot de 54 de kilograme, 
care a trebuit să ducă la capăt o sarcină care se schimbă în fiecare an, folosind un set standard de piese, plus orice piese 
suplimentare off-raft sau personalizate.   
Câştigătorii premiului al treilea sunt Răzvan Haş, Bogdan Mihai, Andrei Ducu, Robert Ngo-Van, Rareş Bădici, Andrei 
Lungu, Călin Banciu, Sabina Achinca, Edward Diaconescu, Ilinca Ion, Marco Azarmaneche, Tiberiu Artemi, Andreea 
Vasilescu, Victor Brînzan, Andrei Gabriel, Alexandru Nichita. Ca să ajungă să concureze la St. Louis, echipa a participat şi 
a trecut prin toate etapele dure de calificare, ocupând primul loc la competiţiile din Germania, Olanda, Rusia şi Coreea 
de Sud. Antrenorul şi mentorul echipei Autovortex a fost profesorul Ionuţ Panea.  
Anul acesta, în St. Louis, peste 900 de echipe din 42 de ţări au concurat în programele FIRST. În total, peste 20.000 tineri 
între 6 şi 18 ani din întreaga lume au călătorit în statul Missouri, testându-şi abilităţile inginereşti la competiţia FIRST 
(Pentru Inspiraţie şi Recunoaştere în Ştiinţă şi Tehnologie). 

 
11 MAI 

Elevii români au obținut şase medalii la Olimpiada Internaţională de Chimie 'D. Mendeleev'  

Lotul olimpic de chimie al României a cucerit şase medalii - două de aur, două de argint şi două de bronz -, la a 50-a 
ediţie a Olimpiadei Internaţionale ''D. Mendeleev'', desfăşurată în perioada 1 - 8 mai, la Moscova. Medaliile de aur au 
fost obţinute de Andrei Iliescu (clasa a XII-a - Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti) şi Paul Haidu-Gerea 
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(clasa a XI-a - Colegiul Naţional ''Mircea cel Bătrân'' din Constanţa). Ambii elevi au fost laureaţi cu aur şi argint la ediţia 
precedentă, însă, spre deosebire de anul trecut, Andrei Iliescu a reuşit să se claseze pe locul I cu punctaj maxim.  
Medaliaţii cu argint sunt Cristian Robert Râclea (clasa a XII-a - Colegiul Naţional ''Vasile Alecsandri'' din Galaţi), care şi-a 
egalat performanţa din 2015, şi Mihnea Daniel Zoican (clasa a XII-a - Colegiul Naţional ''Sfântul Sava'' din Bucureşti). 
Medaliile de bronz au revenit elevelor Georgiana Sabina Fîrţală (clasa a XII-a - Colegiul Naţional ''Petru Rareş'' din Piatra 
Neamţ) şi Raluca Dărăuţă (clasa a XII-a - Colegiul Naţional ''Gheorghe Vrânceanu'' din Bacău).  
Competiţia presupune susţinerea a trei probe, timp de 5 ore, dintre care două probe teoretice şi una 
practică/experimentală, toate cu grad de complexitate extrem de ridicat. Prima probă teoretică a cuprins 8 probleme 
obligatorii, iar a doua a avut ca obiectiv rezolvarea unei probleme (la alegere dintr-un set de trei) pentru fiecare dintre 
cele 5 secţiuni incluse: chimie-fizică, ştiinţele vieţii, chimie anorganică, chimie organică şi chimie analitică. La această 
ediţie jubiliară a concursului au participat 120 de elevi din 19 ţări. 
 
 

12 MAI 

Elevii români au obţinut opt medalii la Olimpiada Internaţională de Fizică a ţărilor din Asia  

Olimpicii români au obţinut opt medalii - două de aur, două de argint şi patru de bronz - la Olimpiada Internaţională de 
Fizică a ţărilor din Asia care a avut loc la Hong Kong în perioada 1-9 mai. "Premiaţi în 2014 cu argint şi în 2015 cu aur, 
Dan Ştefan Eniceicu şi Tudor Costel Creţu au cucerit încă o dată cele mai preţioase distincţii. Medaliile de argint au fost 
obţinute de Robert Iulian Răveanu şi Andrei Cătălin Răduc, acesta din urmă egalându-şi rezultatul de anul trecut. Şi-au 
trecut în palmares medalii de bronz Anca Drăgulescu, Ovidiu Mihai Popa (menţiune, în 2015), Răzvan Radu şi Gabriel 
Dănuţ Buică. Toţi componenţii echipei sunt elevi ai Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti", se arată într-un 
comunicat de presă al MENCŞ.  
Ajunsă la a XVII-a ediţie, competiţia este destinată exclusiv ţărilor de pe continentul asiatic, România fiind singurul stat 
din afara acestui spaţiu care participă ca urmare a recunoaşterii şi aprecierii rezultatelor excepţionale înregistrate an de 
an la Olimpiada Internaţională de Fizică, precizează sursa citată. 
 

12 MAI 

Şase medalii pentru olimpicii români la Balcaniada de Matematică pentru seniori  

Lotul olimpic de matematică al României a obţinut şase medalii (două medalii de aur, două de argint şi două de bronz) 
la a XXXIII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori, desfăşurată în perioada 5-9 mai la Tirana.  
Astfel, în clasamentul pe medalii, elevii români s-au clasat pe locul al doilea. Medaliile de aur au fost cucerite de Mircea 
Ciprian Bonciocat (Colegiul Naţional 'Tudor Vianu' din Bucureşti), care a obţinut şi punctajul maxim, şi Teodor-Andrei 
Andronache (Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti). Medaliile de argint au revenit lui Tudor Plopeanu (Liceul 
Internaţional de Informatică din Bucureşti) şi Ovidiu Neculai Avădanei (Colegiul Naţional 'Emil Racoviţă' din Iaşi). Raluca-
Ioana Cobzaru şi Alexandru Pascadi, ambii elevi la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, au fost 
medaliaţi cu bronz, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei.  
Lotul României a fost coordonat de conf. dr. Cătălin Gherghe (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică şi 
Informatică), prof. Marius Mîinea (Colegiul Naţional 'Vladimir Streinu' Găeşti) şi lector univ. dr. Mihai Chiş (Universitatea 
de Vest din Timişoara) - observator în juriul olimpiadei.  
La ediţia 2016 a Olimpiadei Balcanice (competiţie de nivel regional) au participat echipe din 19 ţări (11 cu statut 
permanent şi 8 cu statut de invitat).  
Conform regulamentului de organizare şi desfăşurare, fiecare stat participant, cu excepţia celui organizator, are dreptul 
să înscrie în concurs o echipă formată din maximum 6 elevi din învăţământul liceal, a căror vârstă nu depăşeşte 20 de 
ani la data desfăşurării competiţiei. Probele presupun rezolvarea individuală a patru probleme de geometrie, teoria 
numerelor, combinatorică şi algebră, pe durata a patru ore şi treizeci de minute. 
 

2 IUNIE 

A fost lansată prima platformă de teste educaționale standardizate pentru elevii român 

Prima platformă de teste educaționale standardizate pentru elevii români a fost lansată, miercuri, de Ziua Copilului, 
sistemul folosind aceeași metodologie precum testele internaționale GMAT, GRE și SAT. Astfel, elevii care accesează 
platforma Brio.ro de pe computer sau tabletă își pot testa nivelul de cunoștințe și zonele perfectibile, precum și poziția 
pe care o ocupă la nivel național, prin comparație cu toți ceilalți elevi de aceeași clasă din România. Testele Brio se 
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adresează elevilor din clasele I-XII și pot fi efectuate ori de câte ori se dorește, fără ca întrebările să se repete. În prima 
lună de la lansare, toți cei care își creează cont pe www.brio.ro vor primi automat un credit de testare gratuit.  
Proiectul este rezultatul a patru ani de muncă a unei echipe de experți în psihometrie, informatică și matematică, 
condusă de prof. dr. Dragoș Iliescu, doctor în psihologie și profesor universitar la Facultatea de Psihologie și științele 
Educației, Universitatea București, fondatorul companiei TestCentral (editorul de teste psihologice științifice din 
România). El este președinte al Comisiei Internaționale de Testare (ITC) și a fost președintele Asociației de Psihologie 
Industrială și Organizațională (APIO). Co-fondator al sistemului Brio a fost prof. emerit Thomas Oakland (1939-2015), 
mentorul lui Dragoș Iliescu, cunoscut sub numele de "părintele testării standardizate", care a scris 14 cărți, peste 250 de 
articole și peste 100 de capitole incluse în volume de știința psihologiei educaționale. Brio este susținut de "Gazeta 
Matematică", prin intermediul profesorului Radu Gologan, coordonatorul lotului olimpic român pentru Olimpiada 
Internațională de Matematică.  
Sistemul este conceptualizat pentru programa școlară românească. Pentru testele de matematică, au fost dezvoltați 
mai mult de 20.000 de itemi, care au necesitat peste 200.000 de ore pentru calibrare prin testarea pe 60.000 de copii. 
La sfârșitul anului 2016, sistemul Brio va oferi și testele de limba română, iar cele de chimie și fizică vor fi disponibile la 
începutul anului 2017.  
Brio permite părinților să urmărească performanța școlară a copilului. Prin grafice comparative realizate automat în 
urma fiecărui test, părinții pot înțelege care sunt zonele unde trebuie să se intervină prin exerciții sau prin meditații 
private, astfel încât să poată anticipa rezultatele copilului la examenele viitoare.  
"Dacă nu măsurăm, nu putem îmbunătăți, iar pentru asta am dorit să creăm un sistem care să permită oricărui școlar 
din România să se evalueze corect, obiectiv, ori de câte ori dorește. Am investit un efort uriaș pentru ca această 
evaluare să ofere date robuste și să fie independentă. Datele robuste, prin care performanța unui copil să poată fi 
comparată cu un standard sau cu performanța altor elevi, sunt critice. Independența sistemului este și ea critică - 
pentru că este greu să avem încredere într-un arbitru care este și jucător", a precizat prof. dr. Dragoș Iliescu, conform 
comunicatului citat. 

 
 
6 IUNIE 

A fost lansată "Mişcarea pentru Performanţă în Educaţie" 

Fundaţia Teach for Romania a lansat "Mişcarea pentru Performanţă în Educaţie", în care propune o nouă perspectivă 
asupra procesului educaţional, iniţiativă susţinută de Ministerul Educaţiei. "Mişcarea pentru Performanţă în Educaţie" a 
fost lansată în cadrul conferinţei ''Impactul Nostru în Educaţie''.  
"Profesia didactică formează caractere, ghidează destine şi deschide drumul către orice carieră. Este o profesie în care 
dăruirea şi responsabilitatea trebuie să se împletească în a oferi elevilor un set de valori puternice şi o educaţie de 
calitate indiferent de mediul din care aceştia provin. În ultimii doi ani, la nivelul comunităţilor dezavantajate în care s-a 
derulat programul Teach For Romania a reuşit să inspire absolvenţi de excepţie pentru a îmbrăţişa cariere de dascăl şi 
să arate că schimbarea este posibilă în şi prin educaţie. Oferind modele, oportunităţi de dezvoltare a competenţelor şi 
inovând procesul didactic, tinerii implicaţi în program au generat adevărate oportunităţi pentru o viaţă de calitate în 
rândul elevilor. Îi asigur de preţuirea mea pe toţi cei implicaţi până acum în programul Teach For Romania şi urez mult 
succes noii generaţii de profesori care vor începe să formeze destine în anul şcolar 2016 - 2017", a afirmat preşedintele 
Klaus Iohannis, în mesajul transmis la eveniment de consilierul prezidenţial Ligia Deca.  
Totodată, şeful statului i-a felicitat pe susţinătorii acestui demers. "Împreună aţi reuşit să răspundeţi unei probleme 
cheie: atragerea absolvenţilor performanţi şi motivaţi pentru a fi dascăli în comunităţi dezavantajate prin soluţii care s-
au dovedit un exemplu de bună practică la nivel internaţional. Metoda folosită în selectarea cadrelor didactice, sistemul 
de pregătire şi suport constant pentru aceştia corelate cu evaluarea performanţelor pe criterii calitative fac din Teach 
For Romania un model ce merită recunoscut, extins şi, de ce nu, adaptat unui program cu impact naţional", a arătat 
Klaus Iohannis.  
Prezent la conferinţă, ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a precizat că Teach For Romania este un brand care inspiră şi 
"are forţă". "Pentru mine, ca ministru al Educaţiei şi ca profesor, este important ca, într-un fel sau altul, fiecare profesor 
să predea pentru România, pentru o Românie în care educaţia este de calitate, o Românie în care ideea de educaţie, 
ideea de Românie educată, este esenţială pentru că, până la urmă, prin ceea ce fac profesorii, cei care sunt în program, 
pun seminţe de viitor. Copiii noştri de astăzi sunt cei care vor marca România mâine şi care o vor face minunată, mai 
frumoasă în viitor. Vă asigur că vom lua decizii rapide pentru ca suportul să fie realitate, pentru ca mecanismele, uneori 
administrativ formale complicate, să fie lăsate deoparte şi cei care vor să rămână în sistem să rămână, cei care vor să 
devină zonele radiante pentru sistem să devină zone radiante", a afirmat demnitarul. În ultimii doi ani, Teach For 
Romania a pregătit peste 37 de profesori care "au schimbat vieţile" a peste 4.000 de copii. 
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13 IUNIE 

Preşedinţia a lansat consultarea online privind proiectul "România Educată"  

Administraţia Prezidenţială, prin Departamentul Educaţie şi Cercetare, a lansat vineri consultarea online din cadrul 
Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare - România Educată. Potrivit unui comunicat al Administraţiei 
Prezidenţiale, consultarea online este disponibilă pe site-ul www.romaniaeducata.eu.  
"Consultarea exploratorie este menită să identifice posibile soluţii de adaptare a educaţiei şi cercetării româneşti la 
tendinţele naţionale şi globale la orizontul anului 2030, în scopul de a fundamenta viziunea şi obiectivele de ţară (2018 - 
2030)", se arată în sursa citată.  
"România educată" este un proiect naţional al preşedintelui Klaus Iohannis care reprezintă "începutul reaşezării 
societăţii pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanţă, muncă, talent, onestitate şi 
integritate", precizează sursa citată.  
În acest sens, în perioada 2016 - 2018, Administraţia Prezidenţială derulează o amplă dezbatere publică privind educaţia 
şi cercetarea din România, structurată în trei etape, care se vor concretiza prin conturarea unei viziuni şi obiective de 
ţară (2016 - 2017), prin realizarea unei strategii şi a unui plan operaţional (2017), respectiv prin elaborarea unui mix de 
politici publice, a unui model de guvernanţă pentru sectorul educaţie şi cercetare şi, în măsura în care este necesară, 
susţinerea unei eventuale reaşezări normative (2018).  
Procesul de consultare este realizat cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice şi al Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). 
 
 

17 IUNIE 

Academicianul Viorel Barbu este noul președinte al CNATDCU 

Noul Consiliu Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi-a ales joi 
conducerea. ''La invitaţia ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, Consiliul General al 
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), numit prin ordinul de 
ministru nr. 4.106/10.06.2016, s-a întâlnit astăzi în prima şedinţă de lucru. Întâlnirea a avut ca obiectiv alegerea 
conducerii şi discuţii asupra regulamentului de organizare şi funcţionare a CNATDCU, precum şi asupra problemelor 
curente'', se arată într-un comunicat al MENCŞ.  
Potrivit sursei citate, preşedinte al CNATDCU a fost ales academicianul Viorel Barbu, iar vicepreşedinţi - Marius Andruh 
(Universitatea din Bucureşti), Mircea Dan Bob (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) şi Dan Floricău 
(Universitatea Politehnica din Bucureşti). Tot prin votul membrilor Consiliului General, Valentina Sandu-Dediu 
(Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) a fost desemnată secretar general. Ioan Aurel Pop, care a deţinut 
şefia CNATDCU, şi-a depus demisia din funcţie la sfârşitul lunii mai. 

 
 

23 IUNIE 

Elevi din România medaliați cu argint și bronz la Genius Olympiad din SUA 

Trei echipe de elevi români au urcat pe podiumul Genius Olympiad din SUA, o competiție internațională de proiecte 
privind mediul, destinată elevilor de liceu. "La ediția de anul acesta a competiției, România a fost reprezentată de trei 
proiecte câștigătoare. Medalia de argint a fost câștigată de echipa Liceului Internațional de Informatică București cu 
proiectul "The wise headphones" (căștile audio care își reglează singure volumul, pentru a nu afecta auzul), iar cele 
două medalii de bronz au revenit echipelor de la Liceul Internațional de Informatică din Constanța și Școala 
Internațională București, care au prezentat în competiție proiectele Brightening Your Path, respectiv Hydrogen on 
board", se arată într-un comunicat transmis de Lumina Instituții de Învățământ.  
La competiția din acest an, găzduită de Universitatea din New York, au participat peste 850 de elevi din 65 de țări. 
Genius Olympiad promovează o înțelegere globală a problemelor de mediu și atingerea durabilității prin intermediul 
științei de bază, prin arte, scriere creativă, inginerie, proiectare și dezvoltare de afaceri. 
 

30 IUNIE 

Elevii români au ocupat locul întâi la Balcaniada de Matematică 

Elevii români au obținut 12 medalii și s-au clasat pe locul întâi la Balcaniada de Matematică desfășurată în perioada 24-
29 iunie în Slatina. "Performanța României s-a datorat celor 12 medalii obținute de elevii români, două de aur, șapte de 
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argint și trei de bronz. Echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică București a contribuit din plin la succesul 
României, obținând două medalii de aur prin Denis Chiriță (33 de puncte) și George Adrian Picu (33 de puncte), trei 
medalii de argint prin Ioan - Andrei Nicolae (31 de puncte), Nguyen Tran Bach (23 de puncte) și Sebastian Mihai Simon 
(27 de puncte) și trei medalii de bronz prin Amina Abu - Shanab (20 de puncte), Ileana Dima (18 puncte) și Mircea 
Donciu (16 puncte)", informează un comunicat de presă al Lumina Instituții de Învățământ.  
De asemenea, o echipă locală a Slatinei, numită Alutus (înscrisă neoficial în competiție), a obținut o medalie de bronz, 
prin Robert Valentin Vădăstreanu.  
Anul trecut, la acest concurs, lotul olimpic al României a reușit să obțină șase medalii, dintre care una de aur. La 
competiția de anul acesta, care a ajuns la a XX-a ediție, au participat 118 elevi din 19 țări, în clasament pe țări România 
fiind urmată de Turcia și Serbia.  
Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori este o competiție anuală destinată elevilor din statele situate în 
regiunea balcanică. 
 
 

30 IUNIE 

La Iaşi a fost inaugurat Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală  

Autorităţile locale, reprezentanţi ai lumii medicale, ai Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" au participat, la 
Iaşi, la inaugurarea Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX, proiect european 
în valoare totală de circa 31 milioane de lei. Centrul de cercetare CEMEX reprezintă prin unicitatea sa o unitate de 
referinţă pe plan regional şi naţional, comparabilă cu structuri similare existente în ţările europene, cât şi la nivel 
internaţional.  
"Auzim adesea în jurul nostru voci blazate care declamă: 'Cercetarea adevărată costă bani! De unde bani, mai ales în 
România?' Nimic mai greşit. Cercetarea presupune investiţii, într-adevăr, dar cercetarea adevărată, cercetarea de 
calitate, cercetarea racordată la nevoile pieţei întoarce înzecit investiţia făcută. Avem aşadar şansa reală a unei 
prosperităţi solid fundamentate pe înalta tehnologie de care dispune CEMEX, în conjuncţie cu oportunităţile de 
finanţare pe care le poate accesa acesta. Rolul nostru în transformarea acestei şanse în succes constă într-un aport 
inteligent şi constant de imaginaţie şi perseverenţă - doar aşa vom reuşi să valorificăm la maximum infrastructura şi 
resursele pe care le deţinem: cercetători profesionişti, echipamente şi parteneriate", a declarat Daniela Druguş, 
manager de proiect CEMEX.  
Reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", beneficiara proiectului european, susţin că vor fi 
iniţiate relaţii eficiente de cooperare, ceea ce va plasa respectivul centru în rândul priorităţilor de dezvoltare 
biotehnologică a Regiunii de Nord Est. "Orice universitate, din România şi din lume, care îşi doreşte cu adevărat să fie 
mai mult decât un simplu furnizor de diplome de absolvire, trebuie să urmărească permanent şi să atingă două scopuri 
majore: asigurarea unui învăţământ modern şi eficient, dar şi a unei cercetări de calitate, ale cărei beneficii să radieze 
dincolo de spaţiul comunităţii universitare, în societate. CEMEX este un pas uriaş şi decisiv pe care Universitatea de 
Medicină din Iaşi îl face în această direcţie şi estimez că va avea, în foarte scurt timp, un impact major asupra 
activităţilor de cercetare derulate în Universitatea noastră", a declarat Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi. Început în 
data de 13 martie 2014, proiectul "Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX" este 
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 635/12.03.2014, cod 
SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru 
Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
"Creşterea Competitivităţii Economice".  
"Din punctul meu personal de vedere, CEMEX este rezultatul unui vis pentru care am lucrat şi lucrez de 30 de ani, din 
prima zi în care am început să scriu lucrarea de diplomă la I.M.F. Iaşi, şi îmi doream cu ardoare să pot lucra şi eu, măcar 
o zi, într-un laborator de chirurgie experimentală. În cei 8 ani în care am lucrat la materializarea acestui vis am realizat 
că, de fapt, CEMEX este rezultatul unui cumul de vise: al d-lui profesor Mungiu, al d-lui profesor Tamba, al d-lui profesor 
Iliescu şi al multor altor zeci de studenţi, doctoranzi, cercetători şi profesori, unii cunoscuţi, alţii anonimi, care au visat 
să aibă un centru în care energia lor creatoare să fie consumată strict pentru fructificarea ideilor de cercetare", a 
declarat prof. univ. dr. Dragoş Pieptu, coordonator ştiinţific CEMEX. Valoarea totală a proiectului este de 30.883.856 lei, 
din care asistenţa financiară nerambursabilă - 25 milioane de lei.  
Obiectivul proiectului este creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în 
vederea îmbunătăţirii serviciilor de sănătate şi promovării competitivităţii economice cu impact în industria 
farmaceutică. 
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4 IULIE 

Medalii de aur şi de argint câştigate de elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică de la 

Nicosia  

Elevii din lotul olimpic de informatică al României s-au întors, sâmbătă seara, cu patru medalii - două de aur şi două de 
argint - de la cea de-a XXIV-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică, desfăşurată la Nicosia, Cipru, în perioada 27 
iunie - 2 iulie. Echipa României s-a clasat, astfel, pe locul 2, după Bulgaria, dintr-un total de 11 ţări participante, se arată 
într-un comunicat transmis de Lumina Instituţii de Învăţământ.  
Potrivit sursei citate, medaliile de aur au fost câştigate de Andrei Costin Constantinescu, de la Liceul Internaţional de 
Informatică Bucureşti şi Costin Andrei Oncescu, de la Liceul 'Dinicu Golescu' din Câmpulung, iar cele de argint de către 
Popa Andrei, elev la Liceul 'Mihail Kogălniceanu' din Vaslui şi Nakajima Tamio-Vesa, de la Liceul pedagogic 'Nicolae 
Bolcaş' din Beiuş. Costin Andrei Oncescu a reuşit performanţa de a câştiga primul loc absolut, obţinând 554 de puncte", 
se arată în comunicat.  
Iniţiativa organizării Olimpiadei Balcanice de Informatică a aparţinut României, care a şi găzduit în 1993, la Constanţa, 
prima ediţie a competiţiei. De atunci, Balcaniada de Informatică s-a mai desfăşurat în România de două ori: în 2003 la 
Iaşi şi în 2011 la Bistriţa. 

 
18 IULIE 

Medalii de aur şi argint câştigate de elevii români la Olimpiada Internaţională de Fizică  

Două medalii de aur şi trei de argint au fost câştigate de elevii Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti la cea 
de-a 47-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică desfăşurate în Elveţia, în perioada 11-17 iulie. Potrivit unui 
comunicat al instituţiei de învăţământ, toate cele cinci medalii reprezentând palmaresul lotului naţional de fizică al 
României la această competiţie au fost câştigate de elevi ai Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti. Astfel, 
medaliile de aur au fost câştigate de Ştefan Eniceicu şi Răzvan Radu, iar cele de argint de Robert Răveanu, Andrei Răduc 
şi Tudor Creţu. În competiţie au fost înscrişi 450 de elevi din 90 de ţări.  
Potrivit comunicatului, şi lotul naţional de matematică al României a câştigat şase medalii la cea de-a 57-a ediţie a 
Olimpiadei Internaţionale de Matematică, desfăşurată la Hong Kong în perioada 6-16 iulie.  
Printre câştigători s-au aflat Teodor Andrei Andronache, Ovidiu Neculai Avădanei, Ciprian Mircea Bonciocat, Alexandru 
Pascadi şi Ioan Laurenţiu Ploscaru - medalii de argint, şi Tudor Plopeanu - medalie de bronz. De asemenea, şi Teodor 
Andrei Andronache şi Tudor Plopeanu sunt elevi la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, potrivit sursei citate. 

 
 
18 IULIE 

24 de cadre didactice au absolvit un curs de dezvoltare personală patronat de Ambasada Belgiei  

Ambasadorul Belgiei în România, Thomas Baekelandt, a fost prezent în localitatea Mărânclav din judeţul Sibiu, la 
festivitatea de absolvire de către 24 de cadre didactice şi consilieri şcolari din patru judeţe ale României a unui curs de 
dezvoltare personală patronat de ambasadă şi care a fost iniţiat de Asociaţia "Hai cu noi în Horă".  
Asociaţia "Hai cu noi în Horă", condusă de Charlotte Van den Abeele, asistenta ambasadorului Belgiei în România, şi de 
preşedintele onorific al asociaţiei, Ilse Baekelandt-Luyten, soţia diplomatului, a organizat de luni până vineri, la Castelul 
Apafi din Mărânclav, workshop-ul "Joyful teaching", la care au participat cadre didactice şi consilieri şcolari din 
învăţământul primar din judeţele Argeş, Braşov, Dâmboviţa şi Mureş, timp în care au fost explorate posibilităţile 
utilizării diferitelor metode şi tehnici, atât pentru dezvoltarea personală, cât şi în activităţile de la clasă.  
"Sunt belgiancă şi ne-am mutat în România acum 9 ani, cu doi copii mici. Am venit să lucrăm aici ca experţi. Întrucât 
soţul meu e român, am decis să integrăm copiii într-o şcoală publică din ţară. Din primul moment am sesizat că ceva era 
complet diferit de ceea ce ştiam eu, era destul de greu, era un sistem destul de greoi, iar după câţiva ani am decis să 
mutăm copiii într-o şcoală privată. Cred că lipseşte în curricula de formare a profesorilor din România dezvoltarea 
personală. Trebuie mai întâi să ne cunoaştem, să cunoaştem copilul din noi, iar apoi să putem preda într-un mod care 
este confortabil şi copilului. Eu sunt angajată a Ambasadei Belgiei la Bucureşti - sunt asistenta domnului ambasador 
Thomas Baekelandt - şi a fost mai uşor să obţin parteneriatul ambasadei în acest proiect. I-am prezentat domnului 
ambasador proiectul Asociaţiei şi l-am rugat să patroneze această iniţiativă. Fiind un om foarte blând şi respectuos, a 
acceptat. Deci avem acest suport. Acesta a fost începutul drumului, pentru că puteam merge mai uşor să contactăm 
parteneri, pentru că până acum totul a fost sponsorizat în majoritate de firme belgiene cu activitate în România, care 
vor să îşi asume acţiuni de responsabilizare socială. Suntem activi în România, noi vrem să ajutăm ţara", a declarat 
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Charlotte Van den Abeele.  
Fondatoarea Asociaţiei "Hai cu noi în Horă" a precizat că acest curs de la Mălâncrav este o premieră şi că doreşte 
continuarea acestuia, fiind un proiect pe termen lung. "E prima oară când se organizează acest curs, acum abia am 
început şi dorim să continuăm, din start a fost o idee pe termen lung. Da, vrem să continuăm pentru că suntem convinşi 
şi acum s-a dovedit că este o mare necesitate, oamenii chiar au nevoie de a învăţa. În această săptămână cadrele 
didactice au învăţat foarte multe", a arătat Charlotte Van den Abeele.  
Proiectul patronat de Ambasada Belgiei în România este sprijinit de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Preşedintele onorific al asociaţiei, Ilse Baekelandt-Luyten, a ţinut 
să îi mulţumească public iniţiatoarei proiectului, Charlotte Van den Abeele, precum şi co-fondatorilor români ai 
Asociaţiei "Hai cu noi în Horă", arătând că fără entuziasmul acestora proiectul nu s-ar fi materializat. Ilse Baekelandt-
Luyten consideră că elevii trebuie educaţi din şcoală în sensul dezvoltării abilităţilor, a respectării valorilor, însă trebuie 
să le fie stimulat entuziasmul şi capacitatea de a conduce. Proiectul implementat de Asociaţia Hai cu noi în Horă îşi 
propune organizarea de cursuri de dezvoltare personală pentru profesori şi consilieri psihologici şcolari, crearea unor 
puncte de lucru regionale (de dezvoltare personală), pentru sprijinirea profesorilor şi consilieri şcolari, implicarea unor 
psihologi, psihoterapeuţi, consilieri psihologici în activităţile de dezvoltare personală pentru adulţi şi copii, colaborarea 
cu alte organizaţii din România sau din alte ţări pentru a optimiza în permanenţă oferta Hora către participanţii români, 
colaborarea cu autorităţile locale în implementarea locală a proiectelor şi principiilor promovate de Asociaţia Hora, 
precum şi organizarea de evenimente de strângere de fonduri, necesare pentru organizarea activităţilor.  
Cursurile "Cunoaşterea copilului din interior", "Grija faţă de sine", "Acceptarea sinelui", precum şi sesiunea de 
Educational Sandtray Play de la Mărânclav au fost susţinute de profesori de la academia de ştiinţele educaţiei din Belgia 
- Katrien Cassiers, Kris Jonckheere şi Suzanne Kempeneers. 

 
 
18 IULIE 

Cinci medalii de argint şi o medalie de bronz pentru elevii români la Olimpiada Internaţională de 

Matematică  

Cinci medalii de argint şi o medalie de bronz au câştigat elevii români la cea de-a 57-a ediţie a Olimpiadei 
Internaţionale de Matematică, desfăşurată la Honk Kong, în perioada 6-16 iulie, informează un comunicat al 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  
Medaliile de argint au fost cucerite de Theodor Andrei Andronache, Alexandru Pascadi (ambii elevi ai Liceului Teoretic 
Internaţional de Informatică din Bucureşti), Ciprian Mircea Bonciocat (Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" 
din Capitală), Ovidiu-Neculai Avădanei (Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" din Iaşi) şi Laurenţiu Ioan Ploscaru (Colegiul 
Naţional "Alexandru Lahovari" din Râmnicu Vâlcea), iar medalia de bronz i-a revenit lui Tudor Plopeanu, elev al Liceului 
Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti.  
Cu medalia din acest an, Theodor Andrei Andronache devine triplu premiant la Olimpiada Internaţională de 
Matematică, fiind laureat cu 'argint' în 2014 şi în 2015, în timp ce Ciprian Mircea Bonciocat şi-a reeditat performanţa de 
anul trecut.  
Lotul olimpic al României a fost însoţit de prof. univ. dr. Radu Gologan, coordonator al lotului şi preşedinte al Societăţii 
de Ştiinţe Matematice din România, conf. univ. dr. Cătălin Gherghe (Facultatea de Matematică şi Informatică a 
Universităţii din Bucureşti) şi Mihail Bălună, profesor la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" din Bucureşti.  
La Olimpiada Internaţională de Matematică au participat 602 concurenţi din 109 ţări. Olimpiada Internaţională de 
Matematică este cel mai prestigios concurs de profil dintre toate olimpiadele internaţionale de ştiinţă. Prima ediţie a 
fost găzduită şi organizată de România în 1959, la iniţiativa Societăţii de Ştiinţe Matematice (au participat echipe din 6 
state: Bulgaria, Polonia, Ungaria, ex-Republica Democrată Germană, ex-U.R.S.S. şi ex-Cehoslovacia), potrivit 
comunicatului citat. 

 
24 IULIE 

Elevii români au obținut 11 medalii la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară Tuymaada 2016 

Unsprezece medalii au fost obținute de elevii români la cea de- a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internaționale 
Pluridisciplinare Tuymaada 2016, fiind premiați la toate cele patru probe ale concursului - Chimie, Matematică, 
Informatică și Fizică. La Informatică, elevii români au adus în țară o medalie de aur - Andrei Costin Oncescu, două de 
argint - Alexandru Petrescu și Bogdan Cristian Crețu și o mențiune specială - Laura Georgescu. La Fizică, reprezentanții 
României s-au întors acasă cu două medalii de argint, obținute de Anca Drăgulescu și Petru Cotruț, iar la Matematică 
lotul țării noastre se mândrește cu o medalie de aur - Lenca Cuturela și una de argint - Andrei Ghigheci. La ultima probă 
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din competiție - Chimia - elevii români au obținut două medalii de argint - Ana Leonescu și Tudor Cozma și una de bronz 
- Daniel Ungureanu. ''Un scurt bilanț al ediției din acest an a Olimpiadei Internaționale Pluridisciplinare Tuymaada arată 
că elevii români au câștigat nu mai puțin de 11 medalii și premii, dintre care două de aur, șapte de argint, una de bronz 
și o mențiune specială. Cinci dintre elevii medaliați la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară sunt elevi la Liceul 
Internațional de Informatică. Este vorba de Anca Drăgulescu, Laura Georgescu, Petru Cotruț, Lenca Cuturela și Daniel 
Ungureanu'', precizează comunicatul transmis de Lumina Instituții de Învățământ. 

 
27 IULIE 

Parteneriat între Universitatea Ovidius şi Asociaţia Elevilor Constanţa 

Universitatea Ovidius a încheiat un parteneriat cu Asociaţia Elevilor din Constanţa pentru cooperare în domeniul 
consilierii în carieră a elevilor şi de consultare pentru îmbunătăţirea actului educaţional. În cadrul unui eveniment, 
organizat marţi, în sala de consiliu a instituţiei de învăţământ superior, rectorul universităţii, prof. dr. Sorin Rugină, a 
declarat că parteneriatul încheiat cu organizaţia elevilor urmăreşte atât consilierea profesională pentru construirea unei 
cariere, la sfârşitul ciclurilor de studii de licenţă, masterale şi doctorale, cât şi sprijinirea viitorilor absolvenţi de liceu în 
promovarea examenelor de bacalaureat şi pentru admiterea la facultate, în cadrul sesiunilor de pregătire şi simulare a 
examenelor specifice.  
"Universitatea Ovidius îşi reafirmă şi prin ratificarea acestui parteneriat vocaţia de pol de educaţie, cultură şi cercetare, 
în plan comunitar, actor principal în dezvolatrea oraşului şi judeţului", a afirmat rectorul, Sorin Rugină. La rândul său, 
liderul elevilor, Alexadru Manda, a precizat că parteneriatul vine în întâmpinarea nevoilor celor peste 100.000 de elevi 
din Judeţul Constanţa şi vizează creşterea calităţii actului educaţional, reducerea abandonului şcolar, creşterea 
numărului de absolvenţi de liceu admişi în învăţământul superior şi organizarea de programe, campanii şi proiecte 
pentru implicarea civică a elevilor. 

 
27 IULIE 

Dacian Cioloş, despre linia de finanţare "Profesori motivaţi în şcoli defavorizate": "Iniţiativele de 

succes trebuie extinse"  

Premierul Dacian Cioloş afirmă că prin lansarea liniei de finanţare "Profesori motivaţi în şcoli defavorizate" este 
valorificat modelul programului Teach for Romania, el adăugând că iniţiativele de succes au nevoie să fie valorificate şi 
extinse la nivel naţional.  
"Iniţiativele de succes, care şi-au dovedit eficienţa, au nevoie să fie valorificate şi extinse la nivel naţional. Azi, 
Ministerul Fondurilor Europene a lansat o linie de finanţare care sprijină atragerea tinerilor profesionişti pentru a preda 
în şcoli defavorizate din întreaga ţară. Valorificăm astfel modelul de succes al programului Teach for Romania, aşa cum 
am promis în mai multe rânduri, şi aşa cum ne-am propus prin Pachetul Anti-sărăcie - lansat în februarie", a scris 
premierul Cioloş pe pagina sa de Facebook.  
Prim-ministrul a distribuit şi un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene (MFE), în care se anunţă lansarea în 
consultare publică a apelului de proiecte "Profesori motivaţi în şcoli defavorizate", cu o alocare de 25 de milioane euro, 
pentru stimularea cadrelor didactice care lucrează cu copii aflaţi în situaţii speciale.  
În acest comunicat, MFE a precizat că se doreşte stimularea cadrelor didactice care lucrează cu copii aflaţi în situaţii 
speciale precum: copii cu risc ridicat de abandon şcolar, majoritatea provenind din familii sărace, au dizabilităţi, sunt de 
etnie romă sau din comunităţi izolate etc; copii din spitale; copiii aflaţi în penitenciare (delincvenţă juvenilă).  
Apelul, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), se adresează şcolilor din medii defavorizate, 
organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor publice cu atribuţii în domeniul educaţiei, autorităţilor publice locale, 
furnizorilor de servicii de consiliere şcolară, în parteneriat cu aceste şcoli.  
Potrivit sursei citate, de finanţare vor beneficia cadrele didactice, mediatorii şcolari, managerii şcolari şi alţi specialişti în 
educaţie care lucrează în şcoli cu copii în situaţii de risc educaţional. "Impactul la care ne uităm este să sprijinim peste 
5.000 de specialişti în educaţie să lucreze cu aceşti copii aflaţi în situaţii speciale, iar 150 de şcoli defavorizate să atragă, 
dar să şi menţină în sistem profesori calificaţi şi motivaţi", a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. 
Această linie de finanţare sprijină măsura 6.5 din Pachetul Naţional Anti-sărăcie, adoptat de Guvern în februarie 2016. 
MFE aşteaptă recomandări pe marginea ghidului "Profesori motivaţi în şcoli defavorizate" până la data de 15 august 
2016, pe adresa: pmsd@fonduri-ue.ro. Depunerea de proiecte este programată pentru perioada 1 septembrie - 31 
octombrie 2016. 
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1 AUGUST 
 

Elevii români au câştigat trei medalii de aur şi una de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie 

de la Tbilisi  

Elevii români au câştigat trei medalii de aur şi una de argint la cea de-a 48-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de 
Chimie, desfăşurată în perioada 23 iulie - 1 august, la Tbilisi (Georgia). Potrivit unui comunicat al MENCS, rezultatul, cel 
mai bun din istoria participării româneşti la această competiţie, plasează ţara noastră pe locul I în Europa şi pe locul al 
II-lea în lume în clasamentul neoficial al ţărilor participante (75).  
"Cei trei elevi români medaliaţi cu aur sunt Andrei Iliescu (absolvent al Liceului Internaţional de Informatică din 
Bucureşti), Paul Haidu-Gerea (clasa a XI-a/Colegiul Naţional 'Mircea cel Bătrân' din Constanţa), premiat cu argint în 
2015, şi Robert Cristian Râclea (clasa a XII-a/Colegiul Naţional 'Vasile Alecsandri' din Galaţi). De asemenea, lui Andrei 
Iliescu, laureat cu aur şi la ediţia anterioară, i-a fost decernat Premiul IUPAC (The International Union of Pure and 
Applied Chemistry) pentru cel mai mare punctaj din concurs", precizează sursa citată.  
Medalia de argint a fost obţinută de Alexandra Dima, elevă în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de Informatică din 
Bucureşti, se mai arată în comunicat. La ediţia din acest an au fost prezenţi 264 de competitori din 75 de ţări. 

 
 
2 AUGUST 

O medalie de argint și una de bronz pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Lingvistică 

Ioana Bouroș de la Colegiul Național "Costache Negri" din Galați și Theodor Cucu de la Colegiul Național "Mihai 
Viteazul" din Ploiești au obținut medalia de argint, respectiv de bronz la Olimpiada Internațională de Lingvistică 
desfășurată în India în perioada 25-30 iulie, informează un comunicat de presă al Ministerului Educației. Potrivit sursei 
citate, este a patra prezență consecutivă a României la această olimpiadă.  
in lotul României au mai făcut parte Robert-Paul Helmer (Liceul Teoretic "Avram Iancu" din Cluj-Napoca) și Gabriel-
Cosmin Bolbotină (Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara). Elevii români au fost pregătiți și însoțiți de Roxana 
Dincă și Adina Dragomirescu, cadre didactice la Facultatea de Litere a Universității din București.  
"Olimpiada Internațională de Lingvistică, una dintre cele douăsprezece competiții internaționale de științe, este un 
concurs structurat pe două niveluri: o probă individuală și o probă pe echipe. Subiectele solicită operarea cu analogii, 
prin aplicarea elementelor de logică gramaticală și logică matematică în procesul de înțelegere a unor texte în limbi 
necunoscute, pornind de la premisa că lingvistica ordonează gândirea și reglează procesul de comunicare lingvistică 
explicită prin construcția de structuri care favorizează învățarea cu ușurință a oricărei limbi. La ediția din acest an (a XIV-
a) au participat peste 150 de concurenți din 31 de țări de pe toate continentele", adaugă sursa amintită. 
 
 

8 AUGUST 

O echipă de elevi români a câștigat Premiul pentru Excelență în IT la Lucerna 

Echipa Oculus, un startup creat de elevi români, a câștigat Premiul pentru Excelență în IT 2016 în cadrul celei de-a 27-a 
ediții a Competiției JA Europe Company of the Year, eveniment desfășurat la Lucerna între 25 și 28 iulie, cu ochelarii 
inteligenți Mitra, concepuți în ajutorul persoanelor cu mari deficiențe de vedere, conform unui comunicat de presă.  
La această competiție au participat peste 200 de tineri întreprinzători din 35 de state europene. Premiul pentru 
Excelență în IT, oferit de compania AT&T, recunoaște meritele echipei care dă dovadă de inițiativă și de utilizarea 
creativă a instrumentelor oferite de domeniul IT&C. 
Echipa Oculus a câștigat și etapa națională a competiției de antreprenoriat Compania Anului 2016. Această echipă este 
formată din elevi de la Colegiul Național I. L. Caragiale, sub coordonarea profesoarei Mihaela Găvănescu. Ochelarii 
Mitra, cu care au intrat în competiție, au fost produși cu ajutorul unei imprimante 3D și sunt dotați cu un set de senzori 
care analizează toate informațiile despre obiectele din jur, le procesează și le transmite utilizatorului prin sunete de 
intensitate și frecvență variabile.  
"Felicitări echipei Oculus pentru modul creativ în care a utilizat tehnologia pentru a obține ochelari destinați 
persoanelor cu deficiențe de vedere", a declarat Peter Daly, reprezentant al companiei AT&T. "Suntem încântați să 
susținem Premiul pentru Excelență în IT oferit de JA Europe. Este un alt mod de a-i ajuta pe tineri să învețe cum 
funcționează lumea afacerilor și cum poate fi folosită pentru bine, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză 
despre domeniile în care să-și continue educația și viitoarele cariere", a mai adăugat el. 
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22 AUGUST 

Elevii români au obţinut 3 medalii de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de 

Informatică  

Lotul olimpic al României a cucerit patru medalii - trei de argint şi una de bronz - la Olimpiada Internaţională de 
Informatică, desfăşurată la Kazan (Rusia), în perioada 12 - 19 august. Pprin obţinerea acestor medalii România îşi 
consolidează poziţia a patra în clasamentul pe medalii all times, cu un palmares de 99 de medalii: 28 de aur, 45 de 
argint şi 26 de bronz.  
Medaliile de argint au fost obţinute de Andrei Popa (clasa a XI-a, Liceul teoretic "Mihail Kogălniceanu" din Vaslui, 
laureat cu bronz în 2015), Costin Andrei Oncescu (clasa a X-a, Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" din Câmpulung Muscel, 
judeţul Argeş) şi Andrei Costin Constantinescu (clasa a XI-a, Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti). Radu 
Alexandru Munteanu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti, a obţinut 
medalia de bronz.  
Ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Informatică a reunit 308 concurenţi din 80 de ţări. 

 
 
25 AUGUST 

Elevi români, medaliaţi la Olimpiada Internaţională de Geografie  

Elevii români au obţinut două medalii de aur, una de argint şi alta de bronz la cea de-a XIII- a ediţie a Olimpiadei 
Internaţionale de Geografie, informează Ministerul Educaţiei. Potrivit sursei citate, cei doi elevi medaliaţi cu aur sunt 
Maria-Sabina Calisevici (clasa a XI-a/Colegiul Militar Liceal 'Ştefan cel Mare' din Câmpulung Moldovenesc) şi Ioan-Adrian 
Toma (clasa a XII-a/Colegiul Naţional 'Unirea' din Focşani).  
Medalia de argint a fost câştigată de Radu Artiom (clasa a XI-a/Liceul Teoretic 'Jean Monnet' din Bucureşti), în timp ce 
cea de bronz a fost obţinută de Sorina Avădanei (clasa a XII-a/Colegiul Naţional 'Calistrat Hogaş' din Neamţ). Echipa 
României a fost însoţită de profesorii coordonatori Mihaela Cornelia Fiscutean şi Dorin Fiscutean de la Colegiul Naţional 
din Iaşi.  
Olimpiada Internaţională de Geografie s-a desfăşurat la Beijing, în perioada 15-22 august, şi a reunit peste 180 de 
concurenţi din 47 de ţări. 

 
30 AUGUST 

Elevii români au obținut trei medalii de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de 

Științe ale Pământului 

Elevii români au cucerit trei medalii de argint și una de bronz la a X-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe ale 
Pământului (International Earth Science Olympiad - IESO), desfășurată în localitatea japoneză Tsu, în perioada 20-27 
august.  
Medaliile de argint au fost obținute de Alexandra Alexiu (clasa a X-a/Colegiul Național 'Mihai Viteazul' din Ploiești), 
Hakan Calila (clasa a X-a/Colegiul Național 'Mircea cel Bătrân' din Constanța) și Tudor Pipirig (clasa a XI-a/Colegiul 
Național 'Emil Racoviță' din Iași). De asemenea, Diana-Gabriela Oprea (clasa a X-a/Colegiul Național 'Bogdan Petriceicu 
Hasdeu' din Buzău) a fost medaliată cu bronz.  
"Demn de remarcat este faptul că trei dintre unitățile de învățământ din care provin laureații din acest an au avut 
premianți și la ultimele două ediții: Colegiul Național 'Mircea cel Bătrân' din Constanța (2014 și 2015), Colegiul Național 
'Emil Racoviță' din Iași (2015) și Colegiul Național 'Mihai Viteazul' din Ploiești (2014)", menționează MENCS.  
La Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului 2016 au participat 100 de elevi din 26 de țări, se mai arată în 
comunicat. 

 
 
31 AUGUST 

Președintele Iohannis a decorat șapte profesori de limba și literatura română 

Profesori de limba și literatura română au fost decorați, pe 31 august, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus 
Iohannis, care le-a mulțumit acestora pentru contribuția avută la formarea tinerilor. Cei șapte profesori au fost decorați 
cu Ordinul "Meritul pentru Învățământ" în grad de Cavaler, pentru că au contribuit "în mod exemplar la formarea 
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intelectuală și fizică a tinerelor generații precum și la creșterea aportului învățământului la dezvoltarea societății 
românești". 
"De Ziua Limbii Române, celebrăm împreună esența spiritului și a identității românești, liantul care ne conectează, 
dincolo de granițe, pe toți cei care simțim și vorbim românește", a declarat Iohannis, la începutul discursului.  
El a subliniat că Ziua Limbii Române este sărbătorită de "români din țară și din afara granițelor, cetățeni ai Republicii 
Moldova". Iohannis le-a mulțumit profesorilor "pentru contribuția la formarea intelectuală și civică a tinerelor generații 
și la dezvoltarea societății românești, prin cultivarea limbii române".  
Potrivit șefului statului, "profilul noilor generații de elevi se schimbă, iar capacitatea profesorilor de a-și îndeplini 
misiunea trebuie să se adapteze acestor evoluții". "Rolul profesorilor de limba română devine astfel acela de păstrător 
al identității naționale, într-un context dinamic, aflat într-o rapidă și permanentă schimbare. Sunt bucuros că am ocazia 
să recunosc meritele unor dascăli cu vocație, care se remarcă prin dăruirea față de profesia didactică și față de 
comunitate, precum și prin exemplul pe care îl oferiți tinerilor. Rezultatele dumneavoastră sunt excepționale - fie la 
concursuri și olimpiade școlare de limba și literatura română, fie în motivarea elevilor în parcursul educațional către 
devenirea lor ca membri activi în societate", a declarat Iohannis.  
Cei șapte profesori decorați sunt: Ioana Maria Tuduce (Colegiul Național "Silvania" - Zalău), Sofia Dobra (Școala 
Gimnazială 131, București), Monica Halaszi (Colegiul Național "Liviu Rebreanu" - Bistrița), Mircea Bertea (Colegiul 
Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr"-Cluj-Napoca), Oana-Maria Marin (Școala Gimnazială "I.G. Duca" - București), 
Diana Cătălina Popa (Colegiul Național "Vasile Alecsandri" - Galați) și Daniela Luminița Creredeev (Școala Gimnazială 
Vatra Moldoviței - Suceava). 

 
 
25 SEPTEMBRIE 

Patru medalii obţinute de elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori  

Lotul naţional de informatică (juniori) al României a obţinut patru medalii - două de aur şi două de argint - la a X-a 
ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 17 - 22 septembrie, la Skopje 
(Macedonia). Potrivit unui comunicat al MENCŞ, medaliile de aur au fost obţinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-
a/Colegiul Naţional ''Ion Luca Caragiale'' din Ploieşti) şi Alexandra Maria Udriştoiu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional ''Fraţii 
Buzeşti'' din Craiova), laureată cu bronz la ediţia de anul trecut.  
Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional de Informatică ''Tudor Vianu'' din 
Bucureşti) şi lui Adrian Emanuel Dicu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional ''Fraţii Buzeşti'' din Craiova).  
"Lotul olimpic a fost însoţit şi coordonat de profesorii Eugen Nodea (Colegiul Naţional ''Tudor Vladimirescu'' din Târgu 
Jiu) şi Ionel-Vasile Pit-Rada (Colegiul Naţional ''Traian'' din Drobeta Turnu-Severin)", precizează MENCŞ.  
Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori a reunit 36 de concurenţi din 9 ţări. 

 
 
26 SEPTEMBRIE 

Poliția Capitalei lansează primul proiect de prevenire a hărțuirii în școli 

Poliția Capitalei, în parteneriat cu alte instituții publice, va iniția prima campanie de prevenire a hărțuirii în școli, 
eveniment ce face parte din seria de activități organizate în perioada 26 - 30 septembrie, cu ocazia "Săptămânii 
Prevenirii Criminalității".  
"Proiectul 'O mână de prieteni' își propune să ofere societății un model de intervenție preventivă în care cazurile de 
bullying să fie identificate în stadiul incipient, iar copiii cu potențial victimogen sau criminogen să fie sprijiniți, prin 
activități de dezvoltare personală, să adopte un comportament dezirabil cu normele sociale și școlare", informează un 
comunicat al DGPMB.  
Lansarea proiectului, un parteneriat al Poliției Capitalei cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Asociația 
Spring și Protecția Copilului din sectoarele 4 și 5, va avea loc marți, începând cu ora 12,00, la Palatul Copiilor. Vor fi 
vizionate, în premieră, patru filme de scurtmetraj, care vor constitui ulterior suportul proiectului în școli.  
"Atât victima, cât și agresorul vor fi tratați din perspectiva nevoilor de siguranță proprii, plecându-se de la premisa că 
nimeni nu este rău, ci doar insuficient ascultat și ajutat să se dezvolte pozitiv", mai precizează sursa citată. Tot marți, în 
parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, în patru școli generale și două licee din Capitală, 
polițiștii vor desfășura activități de prevenire a victimizării minorilor.  
În perioada 26 - 30 septembrie, la nivel național se desfășoară cea de a XI-a ediție a ''Săptămânii Prevenirii 
Criminalității'', eveniment pe parcursul căruia sunt promovate activități de prevenire a criminalității și pentru 
dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civilă și mediul privat. Astfel, 26 septembrie va fi Ziua prevenirii delincvenței 
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juvenile; 27 septembrie - Ziua prevenirii victimizării minorilor; 28 septembrie - Ziua prevenirii infracțiunilor contra 
patrimoniului; 29 septembrie - Ziua prevenirii violenței în familie; 30 septembrie - Ziua educației rutiere. 

 
27 SEPTEMBRIE 

Peste 100 de elevi ieșeni participă la un poiect de pregătirea şi încurajarea carierelor în computer 

science prin mentorat  

Peste 100 de elevi de la licee şi colegii tehnice din Iaşi au luat parte, la Biblioteca Judeţeană, la lansarea proiectului 
"Opening Opportunities 3.0", care vizează pregătirea şi încurajarea carierelor liceenilor în computer science prin 
mentorat. George Diţă, program manager pentru Asociaţia TechSoup - iniţiator al proiectului, a declarat că programul 
"Opening Opportunities" este la ediţia a treia şi îşi propune un focus special către elevii cu rezultate bune la învăţătură, 
dar care provin din medii sau situaţii sociale dezavantajate.  
"Motivul pentru care am ales programul este dorinţa de a creşte nivelul de cunoaştere al elevilor de liceu despre ce 
înseamnă o carieră IT, care sunt cerinţele, paşii, ce abilităţi şi cariere pot fi cultivate pentru a ajunge în industria de IT. 
Elevii de liceu au ocazia să discute şi să lucreze în grupuri de mentorat online timp de patru luni, cu profesionişti IT, şi să 
dezvolte produse şi aplicaţii software sau proiecte tehnice împreună cu grupul", a declarat George Diţă. Mentorii le-au 
povestit elevilor despre experienţa lor profesională şi au răspuns întrebărilor despre trasee academice şi de carieră în 
IT.  
"Pentru mine, experienţa a fost marcantă, mi-a schimbat viaţa, mai ales mentorul meu, mi-a demonstrat că pot şi sunt 
capabil să obţin nişte lucruri dacă sunt dispus să muncesc pentru ele. Am lucrat în echipă la un joc care a ajuns în finala 
proiectului de anul trecut. Experienţa finală m-a făcut să vreau să încerc cât mai multe lucruri în cât mai multe 
domenii", a declarat George Chiriluţă, elev în clasa a XII-a de la Liceul Dimitrie Cantemir din Iaşi.  
În lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie se vor forma echipele de elevi, se vor alege proiectele la care vor lucra şi, 
apoi, vor începe efectiv munca. În februarie, echipele vor intra într-o competiţie cu proiectele la care au lucrat, iar cel 
mai bune vor fi premiate. Pe parcursul acestor luni, elevii vor căpăta cunoştinţe atât de programare, cât şi de vânzare, 
project management sau prezentare. "Rolul meu de mentor este să fac o grupă de elevi pasionaţi de tehnologie şi să 
creăm un proiect, indiferent că este o aplicaţie, un joc sau o idee fascinantă. Prin intermediul Microsoft România, avem 
posibilitatea de a ajuta elevii pentru a da o formă mai concretă proiectului", a declarat Alex Pleşca, unul dintre cei cinci 
mentori care îi vor coordona pe elevii ieşeni.  
Mihaela Munteanu, purtătorul de cuvânt al Bibliotecii Judeţene Gheorghe Asachi, a precizat că proiectul se desfăşoară 
simultan, în perioada septembrie 2016 - februarie 2017, în Bucureşti, Vaslui, Focşani, Iaşi, Oneşti, Piatra Neamţ, 
Râmnicu Vâlcea, Suceava, Lugoj şi Bârlad.  
La Iaşi, proiectul este coordonat de Biblioteca Judeţeană 'Gh. Asachi'. Este creat de Asociaţia Techsoup România în 
cadrul programului global Microsoft YouthSpark, în parteneriat cu Microsoft România şi ANBPR - Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. 
 
 

29 SEPTEMBRIE 

80 de burse de merit sau de performanţă pentru elevii ieșeni 

Reprezentantul Fundaţiei Comunitare Iaşi, Andreea Marosac a declarat că organizaţia neguvernamentală amintită oferă 
80 de burse de merit sau de performanţă, în valoare anuală de 2.200 de lei, pentru copiii care învaţă în Iaşi, pentru a-şi 
putea continua studiile sau care doresc să performeze în cadrul unor competiţii naţionale şi internaţionale.  
"Sunt două tipuri de burse. Burse de merit, pentru elevii de clase V-XI, vizaţi fiind elevii care au avut media generală de 
9,00 şi peste 9,00 în fiecare an, însă în ultimul timp, venitul pe membru de familie nu a depăşit 650 de lei. O altă cerinţă 
este ca în timpul anului şcolar sau vacanţă să se implice în acţiuni de voluntariat. Al doilea tip de bursă, de performanţă, 
este destinat elevilor din clase I - XI, care au înregistrat rezultate la competiţii naţionale şi internaţionale indiferent dacă 
au înclinaţie ştiinţifică, artistică sau sportivă", a declarat pentru AGERPRES Andreea Marosac, reprezentant al Fundaţiei 
Comunitare Iaşi.  
Ea a explicat că bursele sunt oferite de ieşeni care contribuie la Fondul de Burse. Ei selectează viitorii bursieri şi timp de 
un an, le sunt aproape, urmărindu-le evoluţia. Bursierii intră într-un program de dezvoltare personală, iar sprijinul 
material este însoţit de şedinţe de consiliere şi sesiuni de socializare. Tinerii pot folosi 1.800 de lei din valoarea unei 
burse ca să acopere costurile educaţiei, iar 400 de lei sunt investiţi în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi integrare, 
prin sesiunile de socializare. Potrivit sursei citate, anul trecut au fost 100 solicitări dar au fost acordate doar 82 burse,  
majoritatea bursierilor fiind copii din mediul rural din judeţul Iaşi care învaţă la şcolile şi liceele din municipiul reşedinţă.  
Proiectul a debutat în 2012, când primii beneficiari ai proiectului au fost cinci copii. De atunci, s-au oferit alte 187 de 
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burse. Din 2014, prin Fondul de Burse, donatorii şi bursierii pot explora experienţa mentoratului, sub coordonarea 
psihoterapeutului. 

 
 
3 OCTOMBRIE 

În București va fi construit un campus educaţional internaţional 

CGMB a aprobat Planul Urbanistic Zonal care reglementează urbanistic amplasamentul pe care se va construi un 
campus educaţional internaţional - Şcoala Germană din Bucureşti, în zona Şoselei Străuleşti. "Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti a aprobat Planul Urbanistic Zonal prin care se reglementează din punct de vedere urbanistic 
amplasamentul pe care se va construi un campus educaţional internaţional - Şcoala Germană din Bucureşti, ce include 
creşă, grădiniţă, şcoala primară şi liceu, cu o disponibilitate de 500 de locuri", se arată într-un comunicat al PMB. 
Propunerea a fost votată joi, cu 38 de voturi pentru şi opt abţineri.  
Conform comunicatului, acest proiect este unul foarte important pentru comunitatea germană din România, 
ambasadele ţărilor vorbitoare de limba germană exprimându-şi în mod public sprijinul pentru implementarea lui. Statul 
german, prin Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării, a anunţat susţinerea financiară necesară pentru realizarea 
acestui proiect.  
"Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării va susţine financiar proiectul, în condiţiile în care se poate proba 
demararea construcţiei acestuia în anul 2016. Reactualizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal erau necesare 
pentru ca procedurile de obţinere a autorizaţiei de construire să poată fi demarate în cel mai scurt timp, iar finanţarea 
de la statul german să nu se piardă", se arată în comunicatul PMB. 

 
14 OCTOMBRIE 

Elevii români au obţinut şapte medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie  

Olimpicii români au reuşit o nouă performanţă importantă la competiţiile internaţionale pe discipline obţinând şapte 
medalii la a XXI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului 
Educaţiei, trei medalii (două de aur şi una de bronz) au fost cucerite în secţiunea rezervată juniorilor (elevi sub 16 ani), 
în timp ce alte patru medalii au revenit seniorilor (o medalie de aur, o medalie de argint şi două de bronz).  
"Elevii laureaţi cu aur sunt Robert-Gabriel Paşcalău (clasa a VIII-a/Şcoala Gimnazială "Tudor Arghezi" din Năvodari, 
judeţul Constanţa), Paul Florin Rebenciuc (clasa a VIII-a/Şcoala Gimnazială "Miron Costin" din Suceava) şi Radu Andrei 
(clasa a XI-a/Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" din Brăila). Anca Drăgulescu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul 
Internaţional de Informatică din Bucureşti, a fost premiată cu argint, iar David Corneliu Turturean (clasa a IX-a/Colegiul 
Naţional "Ştefan cel Mare" din Suceava), Andrei Horaţiu Eftime şi Andrei Cosmin, elevi în clasa a X-a şi a XI-a la Colegiul 
Internaţional de Informatică din Bucureşti, au fost medaliaţi cu bronz", se arată în comunicat. Lotul olimpic al României 
a fost coordonat şi însoţit de profesorii Cătălina Anca Marian (Colegiul Naţional 'Inochentie Micu Clain' din Alba Iulia) şi 
Lucian Stoian (Colegiul Naţional 'Vasile Lucaciu' din Baia Mare).  
Ediţia a XXI-a a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie s-a desfăşurat în perioada 5 - 13 octombrie în Bulgaria 
(Plovdiv-Pamporovo) şi a reunit concurenţi din 20 de ţări. 
 

14 OCTOMBRIE 

Proiecte de 104 milioane euro pentru intereacțiunea dintre învățământ și mediul de afaceri 

Un număr de 46 de proiecte europene în valoare de 104,1 milioane de euro au fost contractate pentru interacțiunea 
instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor de cercetare și dezvoltare cu mediul de afaceri, prin Operațional 
Competitivitate 2014 - 2020, reiese din datele Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Acestea au fost contractate prin 
"Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe".  
Această acțiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor CD cu mediul 
de afaceri. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de 
întreprinderi interesate. 
Unul dintre proiecte este al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, care are alocate 
fonduri UE de 11,3 milioane lei, o contribuție națională de 2,19 milioane lei, iar 2,4 milioane vin de la beneficiar. De 
asemenea, 220 de proiecte se află în procesul de evaluare și selecție în cadrul acțiunii 2.2.1 din Axa 2 - Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC).  
Acțiunea 2.2.1 își propune să contribuie la sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în 
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domeniu prin dezvoltarea de clustere. Programul Operațional Competitivitate are o alocare financiară de 1,58 miliarde 
de euro, din care 1,32 miliarde de euro finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
structurat pe 2 axe prioritare. 

 
20 OCTOMBRIE 

Proiect de prevenire a consumului de droguri în 47 de licee din ţară  

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) va implementa, pe parcursul anului viitor, în 47 de licee din ţară, proiectul 
"EDUCool", care urmăreşte prevenirea consumului de droguri, de tutun, alcool şi noi substanţe psihoactive (NSP).  
"EDUCool" vizează informarea elevilor de liceu cu privire la uzul şi abuzul de substanţe nocive, precum şi dezvoltarea 
abilităţilor sociale ale acestora, prin accentuarea relaţiilor între egali, autocontrolul, dezvoltarea abilităţilor de a face 
faţă unor situaţii dificile, a celor de refuz şi de rezistenţă la presiunea grupului, precum şi stimularea comportamentelor 
prosociale şi consolidarea unor deprinderi de viaţă sănătoasă, a informat ANA prin intermediul unui comunicat.  
Specialiştii ANA doresc creşterea nivelului de informare, educare şi sensibilizare faţă de efectele consumului de droguri 
în rândul elevilor de clasa a IX-a din 47 de unităţi de învăţământ din întreaga ţară, prin crearea unei reţele de prevenire 
de tip educaţie între egali. Un alt obiectiv este orientarea elevilor către activităţi artistice de petrecere a timpului liber şi 
de promovare a unui stil de viaţă sănătos, prin crearea a 47 de Cluburi EDUCool în cadrul unităţilor de învăţământ 
beneficiare. O altă măsură va fi creşterea influenţei factorilor de protecţie faţă de consumul de droguri prin informarea 
familiilor elevilor.  
"Vor beneficia de activităţile derulate în proiect 470 de elevi 'educatori între egali', 188 cadre didactice formate în 
domeniul prevenirii consumului de droguri, cel puţin 5.875 de elevi din clasele a IX-a de la nivel naţional, precum şi 
minim 4.700 de elevi beneficiari ai cluburilor EDUCool", a informat ANA.  
Proiectul corespunde activităţii 1.5 din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-
2016, respectiv măsurii 4 din anexa 1/Subprogramul I, Prevenirea consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi 
substanţe noi cu efecte psihoactive în populaţia şcolară. Totodată, elaborarea şi implementarea proiectului sunt 
subsumate prevederilor H.G. nr. 684/2015 pentru aprobarea Programului Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, 
psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018. 
 

 
24 OCTOMBRIE 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” a demarat proiectul “Educaţie bioetică pentru tineri” 

Aula “Ştefan Cicio Pop” din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a găzduit conferinţa cu tema “Probleme 
etice ale iernii demografice”, susţinută de prof. univ. dr. Janos Toth, din cadrul Universităţii din Szeged. Evenimentul a 
fost organizat de Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură Arad în 
parteneriat cu două prestigioase instituţii de învăţământ arădean: Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” şi Colegiul 
Naţional “Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” şi face parte din proiectul “Educaţie bioetică pentru tineri”, care se va 
desfăşura până la sfârşitul lunii noiembrie.  
La manifestare au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. 
Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, lect. univ. dr. Maria Sinaci, directorul Centrului de Bioetică și Studii Sociale 
din cadrul UVVG, elevi şi studenţi.  
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș”, a subliniat: “Este un proiect foarte generos 
care se referă la bioetică și importanța acesteia. Ne bucurăm că am avut un public numeros la această conferință de 
interes pentru elevi şi studenţii noştri. Domnul profesor Janos Toth este din cadrul Universităţii din Szeged, 
Departamentul de Filosofie, iar domeniile principale de cercetare sunt filosofia socială, filosofia mediului și bioetică, 
unde are peste 90 de lucrări publicate. În semn de înaltă prețuire și continuitate a colaborării dintre Universitatea de 
Vest “Vasile Goldiş” şi Universitatea din Szeged, i-am oferit d-lui prof. Janos Toth, Diploma de Onoare a Universităţii 
noastre”.  
“În cadrul proiectului, vom organiza şi un concurs de postere, atât pentru studenții Universității, cât și pentru elevii de 
la cele două licee, care ne sunt partenere, Colegiul Național “Elena Ghiba Birta” și Colegiul Național “Preparandia - 
Dimitrie Ţichindeal”, a precizat lect. univ. dr. Maria Sinaci, directorul Centrului de Bioetică și Studii Sociale din cadrul 
Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad. 
 

 
 
 



 2016 

 

 

Page | 153  

 

27 OCTOMBRIE 

Cornul şi Laptele" va fi înlocuit în 50 de şcoli de programul-pilot "Masa la Şcoală" 

Elevii din 50 de şcoli vor beneficia din acest an de un program pilot, Masa la Şcoală, care va înlocui Cornul şi Laptele, a 
declarat deputatul Raluca Turcan. De anul viitor, elevii din toate şcolile din România vor primi la şcoală o masă caldă 
sau un pachet alimentar.  
"Al treilea proiect PNL pe educaţie este pus în practică de Guvernul Cioloş: Masă la Şcoală. Programul Cornul şi Laptele 
va fi înlocuit în 50 de şcoli printr-un program pilot, de noul program de alimentaţie sănătoasă în şcoală. Astfel, din acest 
an elevii vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar la şcoală. Iar de anul viitor programul Masă la Şcoală 
poate fi generalizat şi funcţional în toate şcolile din ţară. Alimentaţia sănătoasă în şcoală este un instrument eficient de 
combatere a abandonului şcolar şi de incluziune socială", a declarat Raluca Turcan.  
Pachetul alimentar pentru elevi va fi în limita valorică de 7 lei/zi şi va putea fi modificat în funcţie de evoluţia preţurilor. 
Raluca Turcan spune că banii vor veni de la bugetul de stat, dar şi primăriile pot contribui la suplimentarea sumei de 
bază. "În plus, autorităţile locale care nu sunt incluse în acest program pot stabili aplicarea lui în şcoli sau grădiniţe în 
condiţiile asigurării finanţării din venituri proprii", mai adaugă Raluca Turcan.  
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Ministerele Sănătăţii şi Educaţiei vor elabora 
norme de aplicare, care se vor adopta prin Hotărâre a Guvernului. Vicepreşedintele PNL afirmă că "în acest an de 
testare a programului, atât Guvernul, cât şi autorităţile locale, au obligaţia să pregătească toate şcolile pentru a oferi o 
masă sănătoasă elevilor din anul şcolar viitor".  
Premierul Dacian Cioloş a anunţat că Guvernul va lansa un program-pilot prin care să fie introdusă o masă caldă în 
câteva unităţi de învăţământ, subliniind că pentru reuşita acestui proiect e nevoie şi de implicare locală. "Venim cu un 
program pilot care să permită acordarea unei mese calde sau a unui pachet alimentar în fiecare zi, la şcoală. Am ales 
câteva unităţi de învăţământ, care sunt deocamdată în acest program pilot din zone geografice diferite, din medii 
sociale diferite tocmai pentru a vedea în ce fel putem face eficient acest program şi dacă după acest an şcolar, 2016-
2017, acest proiect pilot confirmă. Obiectivul este ca el să fie lărgit apoi la nivelul întregii ţări şi să combinăm cumva şi 
programul 'Fructe în şcoli' cu 'Laptele şi cornul în şcoli', adăugând nişte resurse financiare", a spus Cioloş, la începutul 
şedinţei de guvern. 
 

11 NOIEMBRIE 

Microsoft și Code.org lansează Minecraft Hour of Code Designer, un tutorial de programare gratuit 

pentru elevi și profesori 

Microsoft și Code.org au lansat pe 15 noiembrie Minecraft Hour of Code Designer, un tutorial de programare pentru 
elevi și profesori creat pentru Hour of Code, o campanie globală anuală desfășurată în cadrul Săptămânii Educației în 
Informatică, în perioada 5-11 decembrie. Noul tutorial web, disponibil gratuit la http://code.org/minecraft, le permite 
programatorilor începători să creeze și să distribuie propria lor variantă de Minecraft. Microsoft considera că fiecare 
tânăr ar trebui să aibă oportunitatea de a învăța informatică, pentru că aceasta le dezvoltă abilitățile de rezolvare a 
problemelor și de gândire critică necesare în această lume alimentată de tehnologie. 
Creat de designerii jocului Minecraft de la Mojang și Microsoft, în parteneriat cu Code.org, tutorialul permite elevilor 
să-și construiască propriul lor joc de Minecraft preluând tonul amuzant și experiența de utilizare prietenoasă a jocului 
original. În lume există peste 100 de milioane de jucători de Minecraft, iar tutorialul de anul trecut a stabilit un nou 
record pentru Hour of Code, cu peste 30 de milioane de oameni care l-au utilizat în întreaga lume pentru a învăța 
bazele informaticii. Anul acesta campania urmărește să atragă zeci de milioane în plus și să-i stimuleze pe elevi nu 
numai să înceapă, ci să și continue călătoria lor în învățarea tehnologiei computerelor. Tutorialul este disponibil în 10 
limbi; începând cu lansarea de astăzi și până pe 5 decembrie acesta urmează să fie disponibil în alte 50 de limbi, inclusiv 
limba română.  
Datorită popularității imense a jocului Minecraft la nivel global, Microsoft și Code.org consideră că tutorialul are 
potențialul de a fi accesat de oameni de toate vârstele, independent de gen - femeile și fetele reprezentând deja 
aproape 40% din baza globală de fani ai jocului (o cifră semnificativ mai mare decât procentul de femei implicate în 
informatică în prezent). Microsoft și Code.org lucrează la scară mondială cu școli, profesori și guverne, pentru a furniza 
beneficiile educației informatice în școli, centre de tip after - school și acasă, pentru ca toți tinerii să aibă acces la 
mijloace de educație pentru competențe în informatică, o necesitate economică și socială în această eră a transformării 
digitale. Media de vârstă a jucătorilor de Minecraft este de 29 de ani, permițând astfel profesorilor și elevilor să se 
întâlnească într-un punct comun.  
Potrivit datelor furnizate de PISA (Programme for International Student Assessment) pentru aproximativ 20 de țări, din 
Argentina până în Grecia și Regatul Unit al Marii Britanii, în medie numai aproximativ 30% din tinerii cu vârsta de 15 ani 

http://code.org/minecraft
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se descurcă în programarea unui computer. Aceasta are efecte profunde asupra educației și ocupării forței de muncă - 
la nivel global, în țările OCDE, mai puțin de 1 din 5 absolvenți de informatică fiind femei.  
"Continuăm și în acest an parteneriatul cu Code.org pentru a facilita accesul la informatică pentru milioane de tineri din 
întreaga lume prin intermediul Minecraft și Hour of Code", a spus Satya Nadella, CEO Microsoft. "Găsesc inspirațional 
faptul că cei din generația Minecraft se consideră creatori ai lumilor noi pe care ei și le imaginează și nu jucători ai unui 
joc. Aceasta este generația care va concepe, construi și crea viitorul nostru și împreună îi putem înzestra cu gândire 
critică și abilități de rezolvare a problemelor pentru a putea profita de oportunitățile viitoare".  
Recomandat celor cu vârsta începând de la 6 ani, Minecraft Hour of Code Designer încearcă să aducă elevii în contact cu 
bazele informaticii, încurajându-i să-și creeze propria experiență Minecraft, în care pot reprograma regulile jocului. 
Aceștia pot controla comportamentele oilor și ale altor creaturi din Minecraft, pot programa găinile să producă aur sau 
pot rescrie comportamentul personajelor pentru a fugi în loc să atace. În cadrul procesului, elevii folosesc interfața 
familiară de programare drag-and-drop a Code.org pentru a-și însuși conceptele informaticii precum programarea 
bazată pe obiecte, condiționarea evenimentelor și folosirea buclelor logice. Ajutați de o serie extinsă de tutoriale video, 
jucătorii deveniți programatori se confruntă cu o serie de 12 provocări, culminând cu crearea propriului lor mod de joc 
pe care îl pot apoi partaja ulterior cu prietenii.  
"Code.org a luat naștere pentru ca fiecare elev, din fiecare școală, să aibă ocazia de a învăța informatică, nu numai 
pentru că acest lucru este esențial pentru orice carieră, ci și pentru că elevilor le place domeniul", a declarat 
HadiPartovi, co-fondator și director executiv, Code.org. "Minecraft este un joc special, care captivează o comunitate 
globală diversă. Suntem încântați să avem șansa de a-i învăța pe elevi programarea datorită caracterului distractiv și 
familiarității jocului Minecraft, care atrage elevi din toate mediile și cu aptitudini de toate nivelele".  
În timp ce tutorialul este menit să ofere o experiență ghidată rapidă, de o oră, profesorii pot încerca și noul produs 
"Minecraft: EducationEdition", disponibil și în România, care s-a lansat la 1 noiembrie, fiind un produs cu funcții 
complete, proiectat să aducă magia jocului Minecraft în sala de clasă pentru planuri de lecții mai captivante pe termen 
lung. Profesorii care doresc să afle mai multe informații despre utilizarea jocului Minecraft în educație sunt invitați să 
viziteze http://education.minecraft.net/. 
 
 

23 NOIEMBRIE 

Proiect "Fizica Altfel": Profesorii sunt încurajaţi să predea prin metoda investigaţiei  

Profesorii de fizică sunt încurajaţi să predea această materie de către Ministerul Educaţiei prin metoda investigaţiei, 
folosită în cadrul proiectului ''Fizica Altfel". "Ministerul Educaţiei a adresat marţi profesorilor de fizică din România o 
scrisoare metodică prin care aceştia sunt încurajaţi să predea fizica prin metoda investigaţiei. În vederea promovării 
unui demers didactic modern, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pune la dispoziţia profesorilor care 
predau fizică şi a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul programului 
'Fizica Altfel', derulat de Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale şi Societatea Română de Fizică", se arată într-un 
comunicat transmis presei.  
Ideea de bază a programului este conceptul de învăţare prin investigaţie de tip inductiv. "Un elev învaţă prin 
investigaţie atunci când se află în faţa unei probleme, când studiază cu atenţie datele şi relaţiile cauzale, reuşind să 
găsească cea mai bună soluţie, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoaşterii şi de partener al elevilor în învăţare", 
menţionează sursa citată. Până în prezent, 1.500 de profesori au fost pregătiţi în cadrul programului ''Fizica Altfel".  
Profesorii de fizică vor putea accesa şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei referinţe bibliografice, o arhivă conţinând 
exemple de derulare a lecţiilor de fizică pentru toţi anii de studiu şi un document conţinând resursele web. "Învăţarea 
prin metoda investigaţiei reprezintă un set de practici educaţionale care promovează un proces de învăţare ghidat de 
întrebări şi este utilizată frecvent în ţările europene cu sisteme de educaţie performante. Introducerea acesteia, alături 
de alte măsuri, a condus în ultimii 15 ani la creşteri semnificative ale punctajelor la testele PISA şi TIMSS pentru ţări ca 
Germania sau Polonia. Această abordare are numeroase avantaje: stimulează curiozitatea elevilor, asigură exersarea 
gândirii critice şi a capacităţii de reflecţie, cultivă autonomia în învăţare etc", afirmă sursa citată. 

 
24 NOIEMBRIE 

Excelenţa în educaţie a fost premiată şi în 2016 la Gala Edumanager.ro 

130 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie, rectori şi prorectori ai unităţilor de învăţământ superior, public şi 
privat, inspectori şcolari, manageri ai colegiilor şi liceelor din ţară, profesori, asociaţii studenţeşti şi reprezentanţi ai 
unor companii cu soluţii pentru mediul educaţional au participat pe 24 noiembrie, la cea de-a patra ediţie a Galei 

http://education.minecraft.net/
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Edumanager.ro. Evenimentul, devenit deja unul de tradiţie şi de referinţă pentru sectorul educaţional, a fost organizat 
de portalul Edumanager.ro, alături de Oameni şi Companii, la Hotel Pullman din Bucureşti. 
Gala a fost precedată de Conferinţa Naţională Management Modern în Educaţie, ce le-a oferit participanţilor 
informaţii relevante despre aplicaţii şi soluţii de comunicare, destinate instituţiilor de învăţământ universitar şi 
preuniversitar, legislaţie, fonduri europene, management instituţional.  
Pentru a câştiga premiile Galei Edumanager.ro, instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar interesate, 
precum şi unele organizaţii profesionale din domeniul educaţiei, şi-au înscris în competiţie proiectele de succes din 
acest an sau pe cele aflate într-o etapă suficient de avansată, astfel încât să permită evaluarea indicatorilor de succes. 
Jurizarea a fost realizată de comisii de specialitate, cu competenţe pentru categoriile pe care le evaluează, alături de 
editorii portalului Edumanager.ro.  
 
PREMIILE GALEI EDUMANAGER.RO  
 
INVATAMANT UNIVERSITAR  
 
Universitatea din București - Facultatea de Matematică și Informatică și Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Științe, pentru Proiectul "Noi paradigme pentru învățământul românesc"  
Universitatea de Vest din Timișoara pentru proiectul Săptămâna verde  
Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureș pentru proiectul Securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice - 
SERENITI  
Universitatea "Vasile Goldiș" din Arad pentru proiectul de Imbunătățire a vizibilitatii Universității de in mediul online  
Universitătatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași pentru Noua identitate vizuală a Universității  
Universitătatea "Vasile Alecsandri" din Bacău pentru proiectul Bacău şi Lugano - Predarea Informaticii pentru o 
Societate Durabilă - BLISS  
Universitatea ”Danubius” din Galați - Facultatea de Drept pentru Strategia de PR pentru Educația Superioară în 
Domeniul Juridic  
Academiei de Științe Economice București pentru Dezvoltarea de proiecte pentru modernizarea și adaptarea 
curriculum-ului la noile tehnologii  
Universitatea Politehnica București, pentru câștigarea premiului la categoría Inovație, în cadrul competiției 
internaţionale Microsoft Imagine Cup 2016  
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru 
Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Rezultate deosebite în 2016 în activitatea 
de cercetare  
Universității de Vest din Timișoara pentru proiectul Diaspora în cercetarea științifică și învățământul superior din 
România 2016 
Universității Româno-Americană, pentru proiectul Modernizarea infrastructurii tehnologice de colaborare și 
productivitate pentru studenți și alumni prin soluțiile Microsoft Office 365, cu suportul Ymens Teamnet 
 
INVATAMANT PREUNIVERSITAR 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov, pentru proiectul Creșă-grădiniță - pași importanți spre viitor 
Colegiul Național ʺCalistrat Hogașʺ Piatra-Neamț, pentru proiectul Internaționalizarea demersurilor de formare a 
cadrelor didactice  
Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" Pitești pentru proiectul Junior Designer 2016 
Colegiul Național "Grigore Moisil" din București, pentru rezultatele excepţionale obținute la concursul internaţional 
Microsoft Office Specialist Worldwide Championship 2015-2016 
Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, pentru rezultatele excepţionale obținute la concursul internaţional 
Microsoft Office Specialist Worldwide Championship 2015-2016 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din Roșiori de Vede, pentru proiectul Ești tânăr, ești afirmat 
Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel, pentru proiectul Învață să fii antreprenor prin firma de exercițiu 
Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru proiectul "De ce, cum și ce învăț?" 
Liceul George Moroianu din Săcele pentru proiectul Learning for tomorrow 
Colegiul Național “Grigore Moisil” din Urziceni, pentru proiectul Viața pentru copaci 
Colegiul Național „Octav Onicescu“ București pentru proiectul Un loc sub soare pentru fiecare 
Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava, pentru proiectul Alege să fii liber! 
Colegiul ”Spiru Haret” din Ploiești, pentru Actualizarea tehnologiilor laboratoarelor de INFORMATICA și AUTOCAD 
pentru inserția viitorilor elevi pe piața muncii 
Colegiul Național “Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, pentru proiectul Lecții de gramatică 
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Colegiul Național ”A.T. Laurian” din Botoșani, pentru proiectul Lecții de matematică - Congruența triunghiurilor  
Școala Americană din București, pentru implementarea extinsă a Microsoft Office 365 
Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” din Deva, pentru proiectul Calitate și inovație în educația generației 
digitale - mobilitate pentru formarea competențelor prin învățare activă 

 
28 NOIEMBRIE 

Telekom Romania lansează Catalogul Electronic pentru digitalizarea tuturor școlilor din România 

Telekom Romania distribuie în exclusivitate Catalogul Electronic, un pachet digital pentru şcoli, pachet ce include 
tableta şi conectivitate la internet, plus acces la platforma de management educaţional Adservio. Pachetul contribuie 
la organizarea eficientă a procesului educaţional din România, îmbunătăţirea actului didactic, eliminarea acţiunilor 
birocratice şi creşterea interactivităţii dintre profesori, elevi şi părinţi. În plus, platforma funcţionează ca un liant între 
unităţile de învăţământ şcolar şi fiecare dintre părţile implicate - minister, inspectorat, directori de şcoli, departamentul 
de secretariat, profesori şi diriginţi, părinţi şi elevi. Mai mult, folosirea ei reduce activitățile administrative prin 
automatizarea raportărilor către inspectorat. 
Pachetul de bază include o tabletă Lenovo MIIX 310 cu sistem de operare Windows 10 preinstalat pentru profesori şi 
conectivitate mobilă 4G (prin SIM) si acces la platforma Adservio, la un preț per elev începând de la 1,99 euro pe lună, 
preț fără TVA. Preţul final al soluţiei pentru fiecare unitate de învăţământ se calculează în funcţie de volumul de tablete 
şi numărul de elevi din fiecare unitate. Suma lunară per elev se plăteşte doar 9 luni pe an, fiind excluse lunile de vacanță 
de vară.  
Până în prezent, șase unități de învăţământ au fost deja dotate cu pachetele digitale pentru şcoli de la Telekom şi 
Adservio: Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Grădinița și 
Școala Primară EUROED din Iași, Liceul Teoretic „Școala Europeană” din București, Grădinița și Școala IOANID din 
București, Colegiul Național „Spiru Haret” din București.  
În cadrul celei de-a patra ediții a Galei EduManager, desfășurată pe 24 noiembrie, în București, Răzvan Ionescu, 
Director Marketing Segment Business în cadrul Telekom România (foto), a vorbit despre parteneriatul cu Adservio și 
despre facilitățile pe care această platformă digitală integrată le oferă principalilor actanți din învățământul 
preuniversitar. Astfel, profesorii elevii și părinţii pot interacționa și pot avea acces la informații relevante privind 
procesul de învățământ. Platforma oferă un canal de comunicare directă între părinți, elevi și profesori, ce poate 
contribui la creșterea calității procesului educațional.  
În unităţile școlare unde platforma a fost deja introdusă, s-au înregistrat cu până la 63% mai puţine absenţe, a crescut 
cu un punct media notelor obţinute de elevi şi s-au înregistrat rezultate mult îmbunătăţite la testările naţionale. Mai 
multe informații despre acest pachet regăsiți aici şi aici.  
Conferințele și Gala EduManager sunt proiecte derulate de către Oameni și Companii în cadrul comunității profesionale 
EduManager.ro. 
 

11 DECEMBRIE 

Parteneriat împotriva violenţei în şcoli, încheiat între ANES şi Consiliul Naţional al Elevilor 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) şi Consiliul Naţional al Elevilor au semnat un 
parteneriat de colaborare privind combaterea violenţei în şcoli şi în familie. 
Potrivit unui comunicat al ANES, parteneriatul a fost semnat în cadrul conferinţei “Rolul educaţiei în prevenirea 
violenţei şi în combaterea stereotipurilor de gen”, găzduită de Spaţiul Public European. 
“Parteneriatul a fost semnat în contextul în care, în anul şcolar 2014 – 2015, Ministerul Educaţiei a raportat un număr 
de 18.798 de cazuri de violenţă în şcoli, unele astfel de cazuri fiind asociate cu discriminarea, inclusiv pe criteriul de 
sex”, se arată în comunicat. 
Conform sursei citate, prin acest parteneriat se doreşte susţinerea integrării unor principii în procesul educaţional şi în 
toate materialele didactice, precum egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, nediscriminarea pe criteriul de sex în 
acces la educaţie, promovarea unor relaţii interpersonale nonviolente între elevi şi între elevi şi profesori. 
De asemenea, se urmăreşte promovarea unor eforturi comune pentru îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul 
educaţiei incluzive şi nonviolente. 
Parteneriatul presupune şi organizarea unor evenimente comune pentru susţinerea participării echilibrate din 
perspectivă de gen la deciziile care privesc în mod direct copiii, dar şi consultarea periodică a elevilor. 
Obiectivele urmărite de acest parteneriat au fost stabilite având în vedere Convenţia Consiliului Europei pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei de gen – Convenţia de la Istanbul, ratificată anul 
acesta de România, se mai arată în comunicat. 

http://www.edumanager.ro/docs/pliant_telekom_adservio.pdf
https://www.telekom.ro/business/catalog-electronic/
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12 DECEMBRIE 

Elevii români au cucerit şase medalii la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe 

Lotul de juniori al României a cucerit o medalie de aur şi cinci de argint la a XIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de 
Ştiinţe, desfăşurată în perioada 2-11 decembrie în Bali (Indonezia). 
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, marele performer este Sergiu Petruşca, elev în clasa a X-a la 
Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” din Bistriţa, laureat cu aur. 
Au obţinut medalii de argint Miruna Ioana Belciu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional “Gheorghe Vrânceanu” din 
Bacău, Alexandra Bianca Petrescu şi Maria Ioana Popa, eleve în clasa a X-a la Colegiul Naţional din Iaşi, Ioana Daria 
Radu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Bucureşti, respectiv Răzvan Ovidiu Hârşan, elev în 
clasa a X-a la Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” din Bucureşti. 
Miruna Ioana Belciu şi-a egalat performanţa de la ediţia anterioară, fiind la a doua medalie de argint în această 

competiţie. 
Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru juniori este un concurs de tip integrativ cu subiecte care acoperă trei discipline: 
chimie, fizică şi biologie. Participanţii susţin trei probe: două probe teoretice (individuale) şi una practică – experiment/laborator 
(pe echipe, formate din trei elevi). La ediţia din acest an au participat 276 de elevi din 48 de ţări. 
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7. DECLARAŢII IMPORTANTE 

 
6 IANUARIE 

Ciprian Fartuşnic: "Orientarea spre formarea de competenţe constituie noutatea proiectului privind 

planurile-cadru" 

Proiectul pus în dezbatere publică privind planurile-cadru pentru clasele V-VIII aduce nou orientarea spre formarea de 
competenţe, a declarat directorul general al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic. 
"Actualele planuri cadru nu s-au mai schimbat de ceva ani şi între timp au tot fost discuţii despre ce dorim de la un 
absolvent de clasa a VIII-a, practic care ar fi un profil, ce competenţe ar trebui să deţină cel care a terminat acest nivel 
de educaţie. Practic (n.r. proiectul) aduce nou în primul rând această orientare a planurilor-cadru nu pe numărul de ore 
şi discipline, ci pur şi simplu care ar fi competenţele pe care le dorim şi prin ce discipline am putea să ajungem la acele 
competenţe. Este o decizie care se ia la nivel general dacă ne dorim ca elevii, la sfârşitul clasei a VIII-a, să aibă un profil 
mai pronunţat pe zona de ştiinţe, pe zona de ştiinţe socio-umane, spre istorie, geografie sau dacă ne dorim să aibă o 
dezvoltare mai degrabă câte puţin din toate, astfel încât la liceu să poată să le continue cu specializarea lor", a explicat 
Fartuşnic. 
Potrivit acestuia, planul-cadru stabileşte ce discipline trebuie studiate, ce număr de ore. "Pe baza lor se poate începe 
lucrul la programele şcolare care spun ce competenţe pot fi urmărite la fiecare disciplină în parte", a spus el. Acesta a 
arătat că de una dintre variantele de plan-cadru primii ar putea să beneficieze copiii care în prezent sunt clasa a III-a. 
Fartuşnic a precizat că s-a încercat în elaborarea celor trei variante să se menţină un echilibru din punctul de vedere al 
gradului de încărcare a copilului. "Au fost aceste două presiuni: una să punem şi Educaţie pentru sănătate, şi Educaţie 
ecologică, şi Educaţie rutieră, şi Educaţie financiară şi tot felul de discipline, pe de altă parte copiii să aibă un program 
mai lejer şi să nu mai fie aşa încărcaţi. Aici trebuie să găsim cu toţii o variantă de mijloc şi cât mai în folosul copilului", a 
mai spus Fartuşnic. 
Potrivit acestuia, proiectul se va afla în dezbatere publică, în prima etapă, până pe 23 ianuarie. După ce vor fi făcute 
propuneri, va mai fi pus pentru a doua oară în dezbatere, pentru încă două-trei săptămâni. "A fost lansată în dezbatere 
publică pe 23 decembrie şi va fi lăsată timp de o lună până pe 23 ianuarie. După care vom reveni cu o variantă care s-a 
desprins din dezbatere, care va mai fi cel puţin două sau trei săptămâni în dezbatere publică, astfel încât varianta care 
va fi înaintată spre ordin de ministru cu siguranţă nu va mulţumi pe toată lumea, dar măcar să aibă un sprijin şi să fie 
înţeleasă de cât mai mulţi", a susţinut directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 
O altă noutate pe care o propune proiectul este cea a opţionalelor, a adăugat el. "Mulţi îşi doresc cât mai multe 
opţionale la nivelul şcolii. Din păcate, asta ar însemna că şcolile, care au posibilitate, au resursele, ar putea oferi 
copiilor, cele care nu au posibilitate nu ar putea oferi copiilor, o paletă foarte largă de opţionale. Atunci, în toate cele 
trei variante puse în dezbatere publică există această propunere de a avea un opţional pe o anumită arie sau opţional 
integrat în care copilul încearcă să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă o abordare integrată a unor tematici şi să 
sperăm că la liceu chestiunea aceasta se va dezvolta şi mai mult", a mai afirmat reprezentantul institutului. 
Planurile-cadru sunt structurate pe baza celor 7 arii curriculare. Structura prevede discipline opţionale pe arii şi 
opţionale integrate la nivelul mai multor arii, ca oportunitate oferită şcolilor de a-şi dezvolta oferta curriculară proprie. 
Trunchiul comun prevede un număr prestabilit de ore (fără plajă orară), aceasta se păstrează la nivelul disciplinelor 
opţionale pe arii şi a opţionalului integrat la nivelul mai multor arii. 
Toate cele trei variante reduc numărul de ore la limba şi literatura română la clasa a V-a (de la 5 la 4 ore/săptămână). 
De asemenea, se reconsideră unele alocări orare pentru discipline care anterior ajungeau foarte rar să intre în oferta 
curriculară a şcolii cu un număr maxim de ore (educaţie plastică, educaţie muzicală, cultură civică, istoria, geografia, 
educaţie tehnologică). 
Se reconsideră structura disciplinelor socio-umane pe ani de studiu (la clasa a V-a Educaţie pentru drepturile copilului, 
la clasa a VI-a Educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie 
economică). Totodată, se schimbă titulatura ariei curriculare din Educaţie fizică şi sport în Educaţie fizică, sport şi 
sănătate. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor apare ca disciplină nouă de trunchi comun în aria Tehnologii, 
conform Legii Educaţiei Naţionale. 
În trunchiul comun se vor adăuga 4-5 ore/săptămână în plus pentru elevii care studiază în limba maternă. 
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25 IANUARIE 

Marius Nistor: “Sunt funcții didactice care sunt prevăzute de legea educației naționale, dar care nu 

se regăsesc pe actuala grilă de salarizare” 

Discuțiile de la Ministerul Muncii au fost utile pentru că astfel au putut fi clarificate intențiile Ministerului față de legea 
salarizării publice, a declarat președintele FSE Spiru Haret, Marius Nistor, la ieșirea de la discuțiile purtate la minister. 
"Cred că a fost o întâlnire mai mult decât utilă pentru că am avut posibilitatea să clarificăm care sunt intențiile 
Ministerului Muncii în momentul de față. Cu alte cuvinte, se dorește cunoașterea situației existente din punct de 
vedere al salarizării în sistem, în clipa de față, care sunt corecțiile pe care le putem realiza până pe data de 10 februarie, 
existând un termen din acest punct de vedere, și mai departe vom vedea care va fi viziunea Guvernului vizavi de o lege 
a salarizării în domeniul bugetar", a spus Marius Nistor. 
În ceea ce privește criteriile de performanță, acesta a afirmat că o mare parte dintre acestea se aplică. "Avem gradația 
de merit, acordarea gradației de merit în sistemul de învățământ preuniversitar se face pe bază unei metodologii care 
implică din start îndeplinirea unor criterii prevăzute acolo. Dar este clar că sunt și anumite aspecte pe care noi nu le 
putem accepta și am am dat exemple numeroase legate de faptul că nu poți acorda un premiu unui cadru didactic în 
funcție de resursele extrabugetare atrase sau de numărul de comisii din care acesta face parte. În momentul în care 
vorbim despre salarizarea în funcție de progresul școlar, aici se pune problema cuantificării corecte a progresului în 
cauză, cum anume se va realiza acest lucru astfel încât să nu aruncăm într-o stare de haos toate unitățile școlare din 
România", a declarat Marius Nistor. 
Acesta a precizat că, dacă respectivele criterii nu sunt clare, cum ar fi o cuantificare clară a progresului școlar, cei care 
au obligația aplicării lor vor fi puși în imposibilitatea unor diferențieri. “În momentul de față am cerut să se facă 
corecțiile necesare privind salarizarea în sistemul de învățământ preuniversitar. Sunt funcții didactice care sunt 
prevăzute de legea educației naționale, dar care nu se regăsesc pe actuala grilă de salarizare. Mai putem discuta despre 
problema diverselor sporuri care în a numite zone se acordă, în altele nu se acordă, și mă pot referi aici la sporurile de 
doctorat. De exemplu, sporul de doctorat pentru cei care au obținut doctoratul înainte de anul 2010 se acordă pe baza 
sumelor compensatorii, cei care și-au luat doctoratul după 2010 nu beneficiază de sportul respectiv. După apariția legii 
71 problema s-a rezolvat parțial, numai că avem unități școlare în care se plătește doctoratul și pentru cei care și-au 
luat doctoratul după 2010, dar și unități școlare în care nu se acordă sporul de doctorat. Este doar un exemplu", a mai 
afirmat Marius Nistor. 

 
 
10 FEBRUARIE 

Ligia Deca: "Ajustarea continuă nu ar trebui făcută de la premisa că 20.000 de profesori, de mâine, 

nu mai au loc de muncă"  

Monitorizarea şi ajustarea continuă nu ar trebui făcute pornind de la premisa că un număr de profesori vor rămâne, de 
mâine, fără loc de muncă, ci avându-se în vedere că, după găsirea unei soluţii agreate, va exista o perioadă de tranziţie 
care nu presupune însă pierderea unei resurse umane esenţiale, a declarat consilierul de stat în Administraţia 
Prezidenţială Ligia Deca. 
"Această pălărie deschisă a monitorizării şi ajustării continue trebuie să nu mai creeze atâta tensiune. Ea ar trebui 
făcută plecând de la premisa că nu avem o situaţie în care 20.000 de profesori sau 50.000, de mâine, nu mai au un loc 
de muncă. Ci trebuie plecat de la premisa că, odată ce găsim o soluţie agreată, oricare ar fi ea, există o perioadă de 
tranziţie în care sistemul îşi găseşte timpul să se aşeze, fără să pierdem o resursă umană care este esenţială", a spus 
Ligia Deca, în cadrul dezbaterii "Viitoarele planuri-cadru - între aşteptări şi realitate", organizată de Federaţia 
Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" (FSE). 
Ea a precizat că planurile-cadru pentru ciclurile de învăţământ trebuie corelate între ele. "În momentul în care vom 
discuta despre finalizarea acestui proces va trebui să ne uităm şi la elemente precum corelarea reformei curriculare cu 
profilul absolventului. Este o dezbatere pe care, noi, Administraţia Prezidenţială dorim să o lansăm: ce ne dorim de la 
un absolvent de învăţământ primar, gimnazial, tehnic şi profesional, superior şi aşa mai departe, dar mai ales cum se 
îmbină ele. Putem să avem un plan-cadru minunat pentru clasele I-IV, încă unul minunat pentru clasele V-VIII şi unul 
fabulos pentru liceu, dar dacă ele nu se corelează este foarte greu de văzut finalitatea întregului sistem", a explicat 
Deca. 
Ea a reamintit că dezbaterea naţională pentru educaţie şi cercetare, iniţiată de preşedintele Klaus Iohannis, va viza 
principalele opţiuni strategice ale României în domeniu, care vor fi apoi transformate în obiective de ţară şi integrate 
într-o viziune pe termen lung (2018 - 2030). "Ceea ce noi ne-am propus prin dezbaterea 'România educată' este să 
construim pe parcursul intervalului de timp până în anul 2018 (...) un pachet care să însemne o viziune pe termen lung, 
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până la orizontul anului 2030. Ne dorim şi o serie de obiective de ţară, dar aceste obiective de ţară în domeniul 
educaţiei şi cercetării să nu existe într-un vid, ci în strânsă corelare cu obiectivele economice, sociale şi, de ce nu, de 
politică externă a României", a spus Ligia Deca. 
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a subliniat importanţa continuităţii, remarcând că 
actualul ministru a preluat proiecte deja începute şi asumate la nivelul sistemului. "Am avut deja nouă miniştri ai 
Educaţiei în ultimii patru ani. (...) Poate ar fi cazul să ne oprim şi să îi lăsăm pe cei care îşi asumă responsabilităţi deloc 
simple. Trecând prin această poziţie, ştiu că cele mai multe lucruri, toate neajunsurile din sistem, la un moment dat 
ajung să se spargă în capul ministrului", a spus el. 
Cîmpeanu a apreciat de asemenea că ar fi utilă asumarea unui plan realist de atingere a unui plafon de 6% din PIB 
alocat Educaţiei, până în 2020, prin creşteri anuale succesive. În ceea ce priveşte planurile-cadru, el a apreciat modul în 
care s-a făcut definirea profilului absolventului de învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal, dar a 
adăugat că nu există o legătură între partea teoretică şi cele trei variante propuse. "S-au făcut foarte multe lucruri 
bune. Partea descriptivă - fără să pretind a fi un expert în ştiinţele educaţiei - am constatat că este conform aşteptărilor, 
defineşte competenţele cheie, defineşte abilităţile. Sunt impecabile toate acele lucruri. Nu reuşesc eu, probabil, din 
cauza faptului că nu sunt expert în ştiinţele educaţiei, să găsesc legătura dintre partea teoretică descriptivă şi cele trei 
variante propuse. Mie mi se pare că variantele propuse nu fac altceva decât să ia o oră dintr-o parte să o mute în altă 
parte. Să inducă motive de dispută în sistem şi în societate, în general, fără să rezolve problemele care au fost foarte 
corect enunţate în partea teoretică. Dar sunt convins că este un proces abia la început şi că prin astfel de discuţii se va 
ajunge la acel numitor comun", a precizat Sorin Cîmpeanu. 

 
 
16 FEBRUARIE 

Ecaterina Andronescu: "Cred că numărul de ore nu ar trebui schimbat, ar trebui să lucrăm pe 

conţinutul disciplinelor"  

Preşedintele Comisiei de învăţâmânt din Senat, Ecaterina Andronescu, este de părere că numărul de ore pe discipline 
nu ar trebui schimbat şi susţine că ar fi necesar să se lucreze pe conţinutul materiilor. "Cred că nu trebuie să centrăm pe 
numărul de ore, pentru că, din păcate, ceea ce constat de când a fost lansat acest plan-cadru este că nimeni nu s-a 
gândit să vorbească despre conţinuturile disciplinelor. Am vorbit numai dacă am luat o oră de la o disciplină şi am 
trecut-o la altă disciplină. Personal, cred că numărul de ore nu ar trebui schimbat pentru că de bine de rău el este 
cumva echilibrat şi acceptat de toată lumea. Pentru că şi acceptarea unei soluţii de către sistem este un lucru 
extraordinar de important. Ar trebui să lucrăm pe conţinuturile disciplinelor, pe programele analitice, pentru că acolo 
trebuie să abandonăm anumite cunoştinţe şi să încercăm să ne orientăm spre altele. Elevii noştri au alte şanse în a 
accesa informaţia", a susţinut Andronescu. 
Potrivit acesteia, internetul şi tehnologiile informatice din prezent reprezintă cea mai interesantă şi cea mai ieftină 
resursă pe care şcoala o poate utiliza. Ea consideră că este necesară realizarea unor platforme informatice cu lecţii 
interactive. 
"Cred că ideea de a ne implica în realizarea unor platforme informatice cu lecţii interactive, care să fie puse la dispoziţia 
şcolii şi a elevilor în fiecare zi, şi la şcoală, şi acasă, ar putea să fie calea prin care să încercăm să personalizăm educaţia. 
Mijloacele acestea pe care ar trebui cu tehnologiile informatice să le punem la dispoziţia elevilor ar putea să asigure 
şanse egale de care vorbim de atâta vreme. Cel care nu are un potenţial intelectual sau o capacitate de acumulare cu 
anumită cinetică mai lentă să aibă la dispoziţie, nu contra cost, aceste mijloace informatice la orice oră din zi, atunci 
când învaţă la şcoală sau acasă, şi în ritmul lui şi cu felul lui de a se racorda la achiziţiile pe care le face să poată face 
acest lucru şi în felul acesta să creştem performanţa şcolii", a afirmat senatorul, în cadrul dezbaterii naţionale privind 
planurile-cadru. În opinia sa, în dezbaterea asupra planurilor-cadru ar trebui să se pornească de la a analiza critică, dar 
nu "desfiinţând" sistemul de educaţie. 
Ecaterina Andronescu a afirmat că dezbaterea ar trebui să pornească mai degrabă de la ceea ce trebuie schimbat în 
sistemul de învăţământ în aşa fel încât acesta să crească în performanţă. Preşedintele Comisiei de învăţâmânt a 
Senatului a spus că nu poate fi negat scopul cultural pe care îl are şcoala. "Nu putem să negăm scopul cultural pe care îl 
are şcoala şi din punctul meu de vedere acest lucru trebuie privit cel puţin din două părţi: pe de o parte şcoala 
reprezintă instituţia care are menirea să transmită tradiţiile culturale prin care o naţiune îşi creionează identitatea şi îşi 
păstrează identitatea, dar, în egală măsură, achiziţiile culturale cred că îl fac pe cel şcolit să se integreze mai uşor în 
societate, să înţeleagă lumea din jurul lui şi să se poată integra el în această societate cu o anumită tradiţie culturală. 
Cred că şi acesta este unul dintre scopurile pe care şcoala ar trebui să le aibă permanent. Şcoala trebuie să dea 
societăţii acele personalităţi pregătite în aşa fel încât societatea să poată evolua economic pentru fiecare în parte, dar şi 
la nivelul global al ei. Şcoala nu poate fi văzută în afara evoluţiei societăţii", a arătat Andronescu. 
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Totodată, senatorul consideră că şcoala trebuie racordată la nevoile economice din societate şi ar trebui să aibă un rol 
social. 

 
1 MARTIE 

Adrian Curaj: "Ne gândim serios să generăm un mecanism de scutire de taxe pentru tinerii 

cercetători"  

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a anunţat că intenţionează să pună în aplicare un 
mecanism de scutire de taxe pentru tinerii cercetători.  
"Ne gândim serios să generăm un mecanism de scutire de taxe pentru salariile tinerilor cercetători. Şi, vedeţi, n-am 
spus pentru cercetători în general, pentru că, din studiile noastre, efortul este prea mare, dar este important că vârsta 
cercetătorului este din ce în ce mai ridicată. Avem nevoie de condiţii potrivite pentru tineri şi am încredere că o astfel 
de atitudine, o astfel de decizie va fi importantă".  
"Ne gândim la tineri până în 35 de ani, avem studii de fezabilitate până în 40 de ani, nu cred că vom putea depăşi limita 
de 40 de ani, pentru că, după aceea, sunt convins că sunt cercetători cu performanţă mare care ar trebui să aducă 
resurse suficiente şi nu impozitarea îi va ţine sau îi va ajuta să se dezvolte. Este un mecanism care nu costă mult şi va fi 
cred un mesaj puternic legat de dorinţa noastră de a-i atrage pe cei buni şi a-i susţine pe cei buni în cercetare-
dezvoltare-inovare. Sunt mai multe linii de finanţare care vin să sprijine tinerii şi, sigur, avem proiectele tradiţionale 
pentru burse, pentru programe de doctorat şi post-doctorat. Unele dintre ele se implementează", a declarat ministrul.  
El a precizat că MENCŞ are în vedere un "Global Grant" astfel încât bursele de doctorat să fie complementare cu bursele 
din fonduri structurale. "De asemenea, avem în vedere un 'Global Grant' din fonduri europene, astfel încât bursele de 
doctorat să fie complementare cu bursele din fonduri structurale, să fie complementare cu resursele alocate tinerilor în 
programul naţional", a susţinut demnitarul, cu prilejul lansării Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare III.  
Potrivit ministrului, vor fi premiate articolele publicate în reviste cunoscute pe plan internaţional precum "Nature", 
"Science". "Vom premia mai bine articolele publicate în reviste de impact ridicat, vom premia deosebit de bine articole 
publicate în reviste esenţiale gen 'Nature' şi 'Science' şi îi vom premia pe cei care reuşesc să câştige proiecte 
reprezentative în cadru internaţional. Aici o să fac o referire foarte clară la proiectele de tip ERC - European Research 
Council, România până anul trecut nu a avut niciun astfel de proiect, toate celelalte ţări aveau, sunt proiectele la cel mai 
înalt nivel, anul acesta avem şi am decis împreună printr-un alt tip de proiect să le oferim un bonus instituţional de 25% 
din valoarea grantului pe care l-au câştigat la nivel european", a explicat Curaj.  
În ceea ce priveşte diaspora, el a spus că există un mecanism de granturi de mobilitate pentru seniori.  
"Pentru diasporă avem un mecanism de granturi, granturi pentru seniori, granturi de mobilitate, granturi de o 
săptămână pentru persoane cu experienţă multă, pentru că nu pot pleca mai mult din laboratoarele sau din 
universităţile lor, granturi în care să vină să conferenţieze, să vadă ce se întâmplă în România, să vadă dacă pot face 
proiecte împreună, granturi pentru cercetători mai tineri, dar oricum cu doctorat şi cu stagiu de post-doctorat în 
străinătate. Să vină să stea o lună să cunoască sau să-şi amintească de colegii lor, să vină să gândească ce proiecte pot 
face împreună, să conecteze laboratoarele în care ei lucrează acum cu laboratoarele din România şi poate să se 
gândească mai târziu că este o posibilitate să se întoarcă în România, văzând dinamica sistemului de cercetare", a arătat 
Curaj. Potrivit acestuia, în Planul Naţional III mai există un program care face legătura între industrie şi universităţi. "Mai 
avem un tip de program nou, cu adevărat nou, acela căruia noi îi spunem Bridge Grant, grant-pod care face legătura 
între industrie şi universitate, industria are probleme, are infrastructură tehnologică pe care ar vrea-o optimizată, 
academia, universitatea au oameni care pot să ofere această expertiză", a declarat ministrul care a precizat că nu sunt 
alocaţi bani firmelor ci furnizorilor de servicii, respectiv "universităţilor şi tinerilor". 

 
 

1 MARTIE 

"Consider că e un dezastru să scoţi muzica şi latina din şcoli", susține Ministrul Culturii  

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, consideră ''un dezastru'' scoaterea din şcoli a disciplinelor cum ar fi muzica şi 
latina şi propune Ministerului Educaţiei, pentru ciclurile gimnazial şi liceal, o dezvoltare extracurriculară în materiile 
vocaţionale.  
"Ca ministru al Culturii, consider că e un dezastru să scoţi muzica şi latina din şcoli. A fost lansată această dezbatere în 
spaţiul public, care a fost organizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Ea a comportat într-o primă fază renunţarea la 
ora de latină, renunţarea la o oră de română, din cele patru, la clasa a V-a, renunţarea la ora de desen la anumite clase, 
la ora de muzică, comasarea istoriei cu alte discipline sub un label care n-am înţeles exact ce ascundea".  
"Din punctul de vedere al ministrului Culturii, dacă s-ar aplica această reformă curriculară ar fi un dezastru, pentru că 
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sunt vizate chiar acele competenţe care structurează cultura într-un copil, într-un tânăr. Asta înseamnă cultură: istorie, 
muzică, desen, română şi latină. Ce înseamnă latină? Latina nu este numai o limbă, latina este chiar izvorul identităţii 
noastre naţionale. Civilizaţia antică, în general. Deci, din punct de vedere al culturii, ar fi un dezastru. Aş vrea să propun 
ministerului, pentru ciclurile gimnazial şi liceal, o dezvoltare extracurriculară în materiile vocaţionale. Aş vrea, de 
exemplu, să văd un cineclub funcţionând pe lângă un liceu, eventual cu câte un cineast care să le explice una, alta. De 
asemenea, în ceea ce priveşte teatrul, ateliere de teatru, tot ca o materie extracurriculară", a precizat Vlad 
Alexandrescu. 

 
 
21 APRILIE 

Adrian Curaj: "Aș vrea ca bacalaureatul să fie bazat pe niște teste dinainte cunoscute" 

Ministrul Educației, Adrian Curaj, a declarat, la Slatina, unde a vizitat Târgul ofertelor educaționale ale liceelor din 
municipiu, că ar vrea ca examenul de bacalaureat să fie bazat pe teste dinainte cunoscute de elevi și că va lăsa 
"moștenire" schimbări care vor determina "orientarea tinerilor spre școala potrivită", respectiv liceu sau școală 
profesională. 
Întrebat dacă vor avea loc schimbări în privința bacalaureatului, ministrul a răspuns că legea nu permite modificări 
pentru anul în curs, acestea urmând să se producă în următorul an. "Voi lăsa moștenire pentru la anul niște schimbări, 
astfel încât, din ce în ce mai mult, pe de o parte să-i orientăm pe tinerii noștri spre școala potrivită, pe de altă parte aș 
vrea din ce în ce mai mult ca bacalureatul să fie bazat pe niște teste deja dinainte cunoscute, în cantitate mare, elevii să 
fie pregătiți, nu să scoatem doar niște subiecte, se numesc articole de evaluare sau itemi de evaluare. Cred că spre 
acolo ar trebui să mergem", a spus Curaj. 
Ministrul a vorbit despre trasee educaționale "flexibile" și despre importanța consilierii elevilor și familiilor acestora în 
privința alegerii unui liceu sau a unei școli profesionale. El consideră că rezultatele la bacalaureat din ultimii ani 
dovedesc lipsa "capacității de a consilia pe calea potrivită elevul". 
Adrian Curaj a opinat că "suntem nepregătiți să discutăm lucrul acesta" întrebat despre un eventual bacalaureat 
diferențiat. "Eu cred că este important să ne uităm pe partea de profesional astfel încât tinerii noștri să ajungă la nivelul  
de calificare cinci fără să meargă pe linia liceului și să ajungă în zona profesională (...) și mai ales să le arătăm cum 
anume pot să se miște între liceu și profesională, între profesională și liceu, pentru că opțiunile se schimbă odată cu 
maturitatea. (...) Cred că trebuie să-i orientăm pe cei care au abilitățile și determinarea pe calea de liceu astfel încât la 
sfârșit să fim nu siguri, dar să fim convinși într-un fel că ei vor merge pe calea de bacalaureat și mai departe pe linia 
aceasta, în zona profesională trebuie să fim siguri că oferim destule oportunități celor care decid să opteze pentru calea 
aceea", a declarat Adrian Curaj. 

 
 
24 MAI 

Ecaterina Andronescu: "Din 2009 până în 2014 am pierdut din sistemul de învățământ aproape 

200.000 de elevi" 

Din 2009 până în 2014 s-au pierdut din sistemul de învățământ românesc aproape 200.000 de elevi, ca urmare a 
reducerii cifrei demografice, a declarat senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației, care a atras 
atenția și asupra unei scăderi importante a personalului didactic în ultimii ani. "În 2011 a apărut Legea învățământului - 
în România s-au desființat circa 2.000 de școli cu consecințe asupra numărului de cadre didactice. Din 2009 până în 
2014 am pierdut din sistem aproape 200.000 de elevi. Nu i-am pierdut că au părăsit sistemul, cum greșit, în opinia mea, 
calculează unii care vor să arate că sistemul nostru de învățământ este la pământ, ci pur și simplu s-a redus ca urmare a 
reducerii cifrei demografice".  
"Mi se pare că este unul dintre parametrii care ar trebui să ne îngrijoreze cel mai mult - 200.000 de copii mai puțin în 
sistemul de învățământ este echivalentul a spune că într-un an de zile nu s-a născut în România niciun copil, ceea ce 
este absolut dramatic Și consecințele acestei scăderi nu se opresc, pentru că că scăderea nu se oprește la 2014. Din 
păcate, scăderea continuă și, de aceea, trebuie să găsim alternative pentru a crește calitatea sistemului de învățământ 
prin numărul de persoane care se ocupă de copiii noștri", a declarat Ecaterina Andronescu la o dezbatere pe tema 
educației.  
În ceea ce privește numărul de elevi pe cadru didactic, acesta diferă de la urban la rural și sigur că suferă și de la ciclu la 
ciclu de învățământ, a subliniat social-democrata. "După opinia mea, formată pe baza datelor Eurostat, nu stăm cel mai 
rău cu putință. Mulți dintre dvs. reclamă faptul că sunt clasele supra-dimensionate, mai ales în școlile care sunt foarte 
solicitate. Media aceasta mai scăzută rezultă din numărul de elevi pe cadru didactic mai mic în rural și și mai mic în 



 2016 

 

 

Page | 163  

 

școlile speciale. (...) În ceea ce privește abandonul școlar, trebuie să ne concentrăm pe învățământul liceal, în special pe 
ultimele două clase. El diferă de la urban la rural, abandonul școlar este mai mare în rural, este mai mic la clasele 
primare și gimnaziale. S-au închis multe școli din mediul rural, aproximativ 2.000, nu s-au dus microbuzele atunci la 
școală și mulți dintre copii nu au mai ajuns la școli. În învățământul profesional și la învățământul post liceal este cel mai 
mare abandon școlar, merge pana la 7 - 7,6 %, uneori chiar 8 %. În opinia mea, învățământul profesional și post liceal nu 
mai este atât de căutat de tineri și de părinți și va trebui ca legislativ cumva să încurajăm prin susținere inclusiv din 
fonduri europene pentru pregătirea aceasta de nivel mediu", a spus fostul ministru al Educației, care a pledat pentru 
regândirea învățământului în liceele tehnologice. 

 
 
2 IUNIE 

Adrian Curaj: "Susțin educația juridică în școli" 

Ministrul Educației, Adrian Curaj, a declarat că susține educația juridică în școli. Veți găsi în noi un partener ce apreciază 
inițiativa și inovarea și suntem determinați să facem tot ce ține de noi și, ca să trec dincolo de povești, vreau să vă spun 
că eu susțin educația juridică în școli", a spus Curaj, la finala concursului de educație juridică între elevii Colegiilor 
naționale "Gheorghe Șincai" și "Sfântul Sava". El a arătat că dorește ca 100 de cărți "Educație juridică pentru liceeni" de 
Cristi Danileț să fie distribuite în școli, prin contribuția sa, iar 50 în comunitățile românești din străinătate prin 
intermediul Institutului Limbii Române.  
"Anul acesta, în pregătirea curriculei pentru clasa a V-a - a VIII-a, am venit cu ceva nou în ceea ce înseamnă a fi și acest a 
fi înseamnă pas cu pas, începând cu clasa a V-a - cursuri de gândire critică și drepturile copilului, toleranță și educație 
interculturală, în clasa a VII-a - educație juridică și cetățenie democratică, ce este pe traiectoriul obligatoriu, nu este la 
alegere, și mai departe educație economică, financiară și antreprenorială", a adăugat Curaj. 

 
 
6 IUNIE 

Adrian Curaj: "Mă aştept ca în următorii doi-trei ani o treime din şcolile doctorale să se închidă"  

Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a declarat, la Alba Iulia, că se aşteaptă ca în viitor o treime din şcolile doctorale să se 
închidă, iar altele să se concentreze. "Am încredere că paşii pe care i-am făcut în clarificarea cadrului legislativ vor 
permite deciziile potrivite care să redea încredere în sistemul de doctorat. Dar să ştiţi că noi suntem aici şi suntem aici 
cu doctoratul, nu dintr-o acţiune de moment. Doctoratul şi conducerea de doctorat au făcut-o elitele societăţii 
româneşti. Da, au făcut-o elitele societăţii româneşti, oamenii care au condus diverse moduri de organizare, 
conducătorii de doctorat, universităţile, pentru că responsabilitatea este la universităţi şi Academia Română, pentru că 
ambele sunt conducătoare de doctorat. Deci, suntem aici şi cred că trebuie să discutăm foarte puternic în paralel cu 
deciziile punctuale", a spus ministrul Educaţiei.  
Adrian Curaj a menţionat că săptămâna aceasta va fi numit noul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU). Demnitarul a adăugat că "a fost pas cu pas şi foarte serios construit totul pentru 
a nu fi o decizie doar a unui ministru, ci un proces în care societatea se construieşte pe ea însăşi, în sensul că sunt 140 
de oameni, (...) care îi selectează pe cei care vor să fie membri ai CNATDCU".  
Curaj a susţinut că nu s-a mai făcut niciodată un astfel de mecanism transparent. "Dar pe de altă parte, trebuie să 
discutăm foarte, foarte serios cum arată sistemul şi ansamblul care să permită depăşirea acestei perioade critice, 
pentru că nu e moment critic, e perioadă critică. De asta mă aştept ca, undeva până la sfârşitul lunii, să putem anunţa 
acel proiect de evaluare internaţională a şcolilor doctorale din România şi mă aştept, sigur, eu las moştenire, pentru că 
mandatul meu este scurt, mă aştept ca în următorii doi ani, că nu poţi face 360 de şcoli doctorale să le evaluezi mai 
repede, cam în doi ani, cam în trei ani, cred că o treime din ele se vor închide, altele se vor concentra, în sensul că vor 
pune piese la un loc şi va face masă critică pe anumite domenii. Şi vom reuşi ca în interior să avem confortul că suntem 
dispuşi să ne expunem internaţional, evaluarea internaţională. Pe de altă parte, sunt convins că părerea celor care vor 
face evaluarea va fi una nu rea, ci bună", a declarat ministrul Educaţiei.  
Adrian Curaj a apreciat că şcoala românească are un potenţial extraordinar, este puternică, profundă şi are calitate. "Nu 
se vede această calitate pentru că n-o comunicăm cât trebuie şi aici este rolul pe care universităţile ar trebui să îl aibă 
mai mult, să comunice mai mult performanţa şi calitatea", a spus ministrul Educaţiei. 
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19 IULIE 

Mircea Dumitru: "Şcoala românească a fost un mediu în care s-a cultivat involuntar un fel de 

cultură a copiatului"  

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a declarat că şcoala românească a pus accent în mare măsură pe reproducere şi 
pe memorizare, fiind un mediu în care s-a cultivat involuntar un fel de cultură a copiatului, de aceea nu trebuie să 
surprindă faptul că fenomenul plagiatului are această amploare.  
"Şcoala românească, punând accent în mare măsură pe reproducere şi pe memorizare, a fost un mediu în care s-a 
cultivat involuntar un fel de cultură a copiatului. Copiem de oriunde putem, de pe internet, de pe referate.ro. Ne 
complacem în această situaţie ca profesori, sarcina noastră fiind mai uşoară în momentul în care elevul a produs 
imediat o lucrare şi nu ne asumăm rolul mult mai dificil, acela al pregătirii reale şi a cultivării minţilor acestor tineri care 
trebuie să funcţioneze mai bine atunci când ies din şcoală. De aceea, nu trebuie să ne surprindă faptul că fenomenul 
plagiatului are această amploare în România. Argumentul pe care îl prezint aici nu vrea să relativizeze vina morală reală 
pe care o au cei care plagiază. Nu vreau să spun că din cauza faptului că se copiază în şcoala românească plagiatele sunt 
mai puţin vinovate, vreau să spun că trebuie să reaşezăm învăţământul pe alte traiectorii (...), în care elevul vine la 
şcoală pentru plăcerea de a afla şi de a învăţa", a afirmat Dumitru, la dezbaterea publică privind noua Strategie 
Naţională Anticorupţie, organizată de Ministerul Justiţiei şi Cancelaria prim-ministrului. Ministrul Educaţiei a spus că 
trebuie modificată relaţia între profesori şi elevi, arătând că se insistă prea mult pe memorizare şi mai puţin pe 
creativitate. "Trebuie să insistăm foarte mult şi asupra modificării modalităţii prin care noi, profesorii, ne apropiem de 
elevii noştri atunci când suntem la clasă. (...) Insistăm prea mult asupra transferului de informaţii şi foarte puţin pe 
formarea caracterului şi convingerii. Suntem captivi, suntem încă prizonieri ai unui sistem de educaţie care valorizează 
la maximum memorizarea, transferul mecanic de informaţii şi solicitarea ca acele informaţii să fie memorate în mod 
prompt de către elevi atunci când sunt întrebaţi la diferite forme de testare. Nu putem subestima importanţa 
memoriei, dar memoria este o capacitate cognitivă inferioară altor capacităţi care sunt mult mai importante pentru 
creativitate, cum ar fi imaginaţia. (...) Insistăm foarte mult pe un tip de şcoală care arată foarte mult ca un sistem de 
comandă aproape cvasimilitar, în care nu avem în vedere că în faţa noastră stau nişte fiinţe umane, nişte persoane care 
au drepturi (...), credem foarte mult în această asimetrie dintre elevi şi profesori, în care profesorul este o autoritate 
deplină şi nu înţelegem că trebuie să fie într-un gen de parteneriat cu tinerii pe care trebuie să-i formeze", a explicat 
ministrul.  
Potrivit acestuia, statisticile arată că peste 70% dintre elevi se simt singuri, neajutoraţi, în stres şi vin fără nicio plăcere 
la şcoală. "Avem nevoie de o altă şcoală pentru copii şi fără îndoială această şcoală va fi bine servită şi de această 
strategie coordonată de Guvern cu privire la anticorupţie, transparenţă şi integritate", a adăugat Dumitru.  
În opinia ministrului Educaţiei, imaginea şcolii a cunoscut şi cunoaşte în continuare o deteriorare constantă, iar această 
percepţie negativă este influenţată de experienţe directe şi de percepţii referitoare la alterarea valorilor sociale şi 
morale şi minimalizarea rolului şcolii în obţinerea succesului social şi profesional. "Unele generalizări în privinţa 
aspectelor negative ale funcţionării sistemului au fost alimentate de suspiciunile de corupţie şi rezultatele slabe care au 
marcat în ultimii ani evaluările naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal, dar şi examenele 
corespunzătoare mişcării de personal, de cazurile în care se solicitau părinţilor bani de cadouri date cadrelor didactice, 
precum şi de numărul redus al absolvenţilor care au reuşit integrarea pe piaţa muncii", a adăugat acesta. Potrivit 
ministrului, implicarea autorităţilor publice locale în sprijinirea unităţilor şcolare nu este pe deplin corespunzătoare 
atribuţiilor care le revin în actul organizatoric.  
Ministerul Educaţiei propune un set de acţiuni, a mai spus Mircea Dumitru, arătând că a fost restructurată Comisia  
Naţională de Atestare pentru Titluri, Documente şi Certificate Universitare, urmărindu-se introducerea unui sistem 
sancţionator antiplagiat, "dezvoltarea unui mecanism de avertizare şi detectare timpurie a comportamentelor 
nonconforme".  
El a menţionat că intenţionează adoptarea la nivel naţional a unui standard minimal de măsuri preventive pentru 
asigurarea integrităţii concursurilor de inspector şcolar general şi general adjunct, de directori ai caselor corpului 
didactic şi directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar; introducerea disciplinei Educaţie juridică în curriculumul 
clasei a XI-a, ca disciplină distinctă; monitorizarea audio-video a concursurilor şi a examenelor naţionale. 

22 IULIE 

Klaus Iohannis: "Extinderea programelor sportive în şcoli este o urgenţă"  

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că extinderea programelor sportive în şcoli reprezintă o urgenţă. "Extinderea 
programelor sportive în şcoli este o urgenţă, dacă vrem să fim cu adevărat competitivi între statele lumii şi, mai ales,  
dacă ţinem să avem o naţiune de oameni sănătoşi", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, la primirea sportivilor români 
care participă la Jocurile Olimpice de la Rio.  
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El a subliniat că sportul reprezintă antidotul multor probleme sociale, contribuie la un stil de viaţă sănătos, la o 
dezvoltare armonioasă atât fizică, cât şi psihică şi promovează o cultură bazată pe respect, toleranţă, corectitudine şi 
perseverenţă. "Sportul apropie oameni şi celebrează competiţia în cel mai frumos şi paşnic mod", a arătat şeful statului.  
Iohannis a arătat că România are nevoie de o nouă viziune asupra sportului. "În ultimele trei decenii, numărul de 
medalii la olimpiade a scăzut. Aici trebuie să ţinem cont de multe cauze, iar societatea românească are nevoie de o 
nouă viziune asupra sportului. Nu există societate puternică şi prosperă fără sport de performanţă. De aceea, îmi doresc 
ca proiectul meu, "România educată", să contribuie din plin la introducerea spiritului sportiv în sistemul de învăţământ 
la toate nivelurile", a spus şeful statului. 

 
10 AUGUST 

laus Iohannis: "Realizarea unei clasificări a universităţilor ar trebui să stea la baza oricărei reforme 

viitoare în educaţie"  

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi la Galaţi, la deschiderea Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România, 
că realizarea unei clasificări a universităţilor "care să oglindească diversitatea firească a misiunilor asumate" ar trebui să 
stea la baza oricărei reforme viitoare în educaţie.  
Şeful statului a spus că numărul studenţilor din România continuă să scadă, din motive care ţin de demografie, dar şi de 
capacitatea universităţilor de a atrage potenţiali studenţi valoroşi din medii socio-economice defavorizate sau din afara 
ţării, prin strategii de internaţionalizare a învăţământului superior. Preşedintele a precizat că învăţământul centrat pe 
student, atractivitatea profesiei didactice şi calitatea procesului de predare sunt cele care dau calitate procesului 
educaţional din universităţile româneşti.  
"Există, din păcate, programe de licenţă şi masterat în cadrul cărora profesorii încă dictează după capitole din cărţi, în 
loc să stimuleze creativitatea studenţilor şi spiritul critic. Nu pierdem potenţial doar prin abandon şcolar sau 
nepromovarea evaluării naţionale sau a Bacalaureatului, ci şi prin lipsa accesului la programe de învăţământ superior de 
calitate, care să dea studenţilor capacitatea de a-şi genera propria formare pe tot parcursul vieţii. Numărul studenţilor 
din România continuă să scadă, din motive care ţin de demografie, dar şi de capacitatea universităţilor de a atrage 
potenţiali studenţi valoroşi din medii socio-economice defavorizate sau din afara ţării, prin strategii de 
internaţionalizare a învăţământului superior. Este nevoie ca universităţile să îşi definească mai bine misiunea şi 
contextul economico-social căruia îi răspund. De aceea, cred că realizarea unei clasificări a universităţilor care să 
oglindească diversitatea firească a misiunilor asumate ar trebui să stea la baza oricărei reforme viitoare", a spus 
Iohannis. Şeful statului a mai afirmat că susţine alocarea unui procent mai mare din PIB pentru educaţie şi cercetare. 
"Un învăţământ de calitate reprezintă cheia pentru o Românie competitivă, o Românie care oferă cetăţenilor săi 
oportunităţi reale în propria ţară, exportând inovaţie. Avem datoria de a găsi soluţii pentru a le oferi tuturor, prin 
educaţie, şansa la un viitor mai bun. Lipsa banilor nu ar trebui să mai reprezinte automat şi lipsa şanselor de acces şi de 
finalizare a studiilor în învăţământul superior. Costul lipsei de investiţie în educaţia de calitate este mult mai mare decât 
poate România să îşi permită... Faptul că educaţia şi cercetarea din România au fost subfinanţate în mod constant şi 
supuse unei aşa-numite "reformite cronice" ştim cu toţii. Totuşi, creşterea finanţării, în sine, nu va rezolva problemele. 
Susţin deci alocarea unui procent mai mare din PIB pentru educaţie şi cercetare, concomitent cu asumarea unui plan 
clar de investiţii şi priorităţi pe termen lung, respectat de toţi cei responsabili. În plus, pentru a garanta susţinerea unui 
astfel de demers, este nevoie ca sistemul educaţional şi cel de cercetare să demonstreze valoarea pentru societate, prin 
transparenţă, evaluare reală a progresului şi a performanţei", a afirmat Iohannis. 

 
4 SEPTEMBRIE 

Mihai Daraban: "Învățământul românesc a fost deteriorat din interior" 

Decidentul politic trebuie să lucreze alături de mediul de afaceri pentru a îndeplini acest deziderat al forței calificate de 
muncă, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care a deschis întâlnirea 
de lucru referitoare la Programul național de promovare a învățământului profesional de tip dual. 
"Trebuie să avem o idee despre necesitățile economiei. Sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe și cred că persoanele 
cu putere de decizie din învățământ trebuie să înțeleagă că această direcție nenegociabilă de a menține unele catedre 
trebuie schimbată pentru că (...) învățământul românesc a fost deteriorat din interior", a declarat președintele CCIR.  
Acesta a susținut că trebuie să privim cu seriozitate nevoile mediului de afaceri și că trebuie ca "decidentul politic să 
lucreze alături de mediul de afaceri pentru a îndeplini acest deziderat al forței calificate de muncă, întrucât se pare că 
ne apropiem de o criză a forței de muncă", se arată într-un comunicat al CCIR.  
În ceea ce privește implicarea Camerelor de Comerț și Industrie în promovarea și implementarea sistemului de 
învățământ de tip dual în România, Mihai Apopii, vicepreședintele CCCIR și președinte al Camerei de Comerț și Industrie 
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Neamț, consideră că implicarea Sistemului Cameral este definitorie, având în vedere că resursa umană este foarte 
importantă pentru toate firmele din România, dar mai ales pentru cele cu capital privat românesc.  
"Camera de Comerț și Industrie s-a implicat prin faptul că a reușit să facă acea consultare publică și să determine nevoia 
de calificare reală. Planul de școlarizare pentru 2016-2017 este impus în solicitarea firmelor. Solicitările lor, pe nevoia 
lor de forța de muncă pe următorii 3-5 ani, a impus ce se școlarizează anul acesta. (...) Camera de Comerț își caută rolul 
de facilitator între sistemul de învățământ și firme. Sunt cazuri în care firmele mari pot să-și susțină organizarea unor 
clase profesionale, cazuri în care firme mari, cu capital străin de data aceasta, și-au înființat propriile centre de formare 
profesională, dar este și situația firmelor mici, care nu-și permit acest lucru, și atunci rolul Camerelor de Comerț este de 
a facilita asocierea între firme și, dacă se va legifera, Camera de Comerț poate să devină acea entitate independentă 
care să realizeze evaluarea pe diferite etape de pregătire și evaluarea finală", a spus vicepreședintele CCIR.  
Acesta a subliniat că este îngrijorătoare migrația externă a forței de muncă la nivel național și că meseriașii rămași în 
țară reprezintă o forță de muncă foarte îmbătrânită. De asemenea, el consideră că este mai gravă migrația internă, din 
sudul României și din Moldova spre Transilvania, care a făcut pași importanți în investiții și este mai aproape de 
infrastructura de transport dorită de firmele mari. În aceste condiții, există o presiune asupra firmelor care încearcă să 
producă în celelalte zone ale țării.  
În opinia directorului Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Gabriela Liliana Petre, 
avantajele învățământului profesional de tip dual se referă la trei elemente esențiale, care sunt preluate din sistemul de 
tip dual original și care trebuie introduse în sistemul de învățământ profesional.  
"Primul se referă la o mai mare implicare și responsabilitate a operatorilor economici, a angajatorilor, care au 
parteneriate cu școlile; acest lucru înseamnă implicarea lor în consiliul de administrație al școlilor. Un al doilea element 
important se referă la susținerea de către companii a elevilor care urmează învățământul profesional, iar a treia 
componentă reprezintă un alt tip de management al procesului de formare a elevilor, în sensul în care activitatea de 
pregătire profesională a elevilor în practică la companie și în școală se desfășoară într-o colaborare și într-un 
parteneriat mult mai strâns între profesori, maiștrii instructori și tutorii din întreprinderi. Elevii beneficiază de o 
pregătire profesională mult mai adaptată nevoilor angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a avea un loc de 
muncă", consideră Liliana Petre.  
Aceasta a menționat că anul viitor va ieși prima serie de absolvenți de învățământ dual cu durata studiilor de 3 ani și 
ulterior vor putea fi cuantificate rezultatele concrete pentru prima generație.  
Potrivit CCIR, absolvenții învățământului obligatoriu au posibilitatea de a intra pe piața muncii și, în același timp, de a 
continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare. Învățământul dual marchează marele avantaj de a se 
desfășura pe baza unui contract de muncă, încheiat între agentul economic și elev.  
Organizarea învățământului profesional de tip dual se face la cererea agenților economici care stabilesc durata, 
conținutul programelor de pregătire și modalitățile de certificare a pregătirii profesionale.  
Acordurile de asociere între operatorii economici, în vederea formării unei clase pe o anumită calificare profesională, se 
vor înregistra la sediul Camerelor de Comerț și Industrie, care vor deschide un Registru de evidență. 

 
 

12 SEPTEMBRIE 
 

Iohannis: “Nu se poate să avem un sistem de educaţie performant cu dascăli plătiţi la limita de jos”  

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că nu poate exista un sistem de educaţie performant cu dascăli care sunt plătiţi 
la limita de jos a veniturilor salariale din România. La finalul ceremoniei de deschidere a anului şcolar de la Colegiul 
Naţional "Mihai Eminescu" din Capitală, preşedintele a fost întrebat cu privire la un proiect de lege ce prevede pensii 
speciale pentru profesori.  
"Nu ştiu dacă pensiile speciale pentru profesori sunt o soluţie. Eu cred că salariile decente pentru profesori reprezintă o 
soluţie care implicit duce la pensii decente", a spus şeful statului. El a apreciat că un sistem al educaţiei performant este 
posibil doar în contextul în care profesorii au salarii decente.  
"Societatea aşteaptă de la dascăli să ofere tot şi să educe tinerele generaţii. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte 
conştienţi de faptul că şi dascălii aşteaptă ceva de la societate. Aşteaptă să fie luaţi în seamă, să fie înţeleşi, să fie 
respectaţi şi nu se poate să avem un sistem de educaţie performant cu dascăli care sunt plătiţi la limita de jos a 
veniturilor salariale din România. (...) Nu se aşteaptă niciun profesor să se îmbogăţească din meseria de dascăl, dar cred 
că este rezonabil ca un dascăl să se aştepte ca din salariul pe care îl câştigă să poată trăi decent", a punctat 
preşedintele. 
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18 SEPTEMBRIE 

Mircea Dumitru: "Ca părinte, nu aş plăti fondul clasei" 

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, susţine că părinţii ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a face donaţii 
şcolilor, dacă doresc acest lucru, însă numai în limitele unei reglementări foarte clare care "să îi pună la adăpost şi pe 
directori şi pe diriginţi şi pe părinţi".  
"E o chestiune delicată (cea referitoare la fondurile şcolilor - n.r.). Dacă nu avem un cadru foarte limpede în care să 
reglementăm ce înseamnă o donaţie din partea părinţilor pentru şcoală, putem ajunge foarte uşor la situaţiile în care 
părinţii cotizează la fondurile şcolii din motive care ţin de o teamă pe care o au - copiii lor să sufere. Eu, ca părinte, nu aş 
plăti fondul clasei, şi trebuie să vă spun că atunci când am fost părinte al unei eleve de vârstă şcolară nu am făcut acest 
lucru, dar pe de altă parte nimeni nu îmi poate interzice să fac o donaţie şcolii. (...) De ce ar trebui cineva să ştie că fac o 
donaţie? O donaţie pot să o fac trimiţând nişte bani în contul şcolii. Chestiunile acestea pot fi în aşa fel aranjate încât să 
nu lezezi sensibilităţi," a declarat Dumitru, într-un interviu acordat Digi24.  
Întrebat dacă în prezent sunt legale donaţiile în contul şcolilor, ministrul a susţinut că o astfel de finanţare este "foarte 
discutabilă". "M-aţi întrebat ce cred eu despre acest lucru. Cred că dacă vrem să avem o implicare mai puternică a 
asociaţiilor şi organizaţiilor de părinţi în sprijinirea şcolii, atunci să aibă posibilitatea ca cei care doresc absolut benevol 
să facă aceste donaţii. Ar trebui un regulament foarte clar care să îi pună la adăpost şi pe directori şi pe diriginţi şi pe 
părinţi, ca să nu fie niciun fel de discuţie sau de suspiciune că avem de-a face cu un act de corupţie. Acum fondul clasei 
este ilegal", a mai spus ministrul, întrebat fiind dacă există vreo posibilitate prin care şcoala ar putea să se autofinanţeze 
din fondurile pe care le strânge, dincolo de bugetul alocat de la autorităţile centrale şi locale. 

 
19 SEPTEMBRIE 

Varujan Pambuccian: "Trebuie urgent să regândim sistemul de învăţământ, să renunţăm la 

uniformitatea curriculară"  

România conservă un sistem de învăţământ de acum 150 de ani, pe care s-a grefat un minunat sistem de produs 
diplome de şomeri, a declarat liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Varujan 
Pambuccian, subliniind că trebuie urgent regândit sistemul de educaţie.  
"Suntem un stat cu un foarte mare decalaj în ceea ce priveşte modul în care ne administrăm, în raport cu statele care 
au rezolvat de 50, 60, 100 de ani problema asta. Felul în care se schimbă lumea în care trăim şi pe care noi ne facem că 
nu îl observăm, sau nu îl observăm, este atât de radical, atât de diferit de toate schimbările care au existat până acum în 
istoria omului, încât mă tem că în 10 - 15 ani s-ar putea să nu mai vorbim de decalaje, ci să privim către zonele care se 
dezvoltă ca spre zone locuite de o altă specie. Avem în continuare ideea aceasta fixă că în România locurile de muncă 
trebuie să fie multe şi la lopată. Vestea proastă este că locurile de muncă la lopată dispar definitiv pe planeta Pământ. 
Este suficient să vedem mişcarea pe care a făcut-o anul acesta Adidas, care a creat două fabrici în Europa şi în SUA 
complet robotizate, în care nu mai lucrează oameni", a explicat Pambuccian, în plenul reunit al Parlamentului.  
El a adăugat că nicio meserie nu este ferită de fenomenul robotizării, iar de anul acesta inteligenţa artificială a pătruns 
în învăţământ - la Universitatea Tehnică din Georgia. "În condiţiile astea, noi conservăm un sistem de învăţământ de 
acum 150 de ani pe care s-a grefat un minunat sistem de produs diplome de şomeri. De aceea avem atât de mare 
şomajul în rândul tinerilor, pentru că se pregătesc în domenii care astăzi nu au nicio căutare pe piaţa muncii. Cred că 
trebuie urgent să regândim sistemul de învăţământ, să renunţăm la uniformitatea curriculară, să renunţăm la foarte 
multe lucruri care s-au cristalizat acum 150 de ani, dar care nu mai au nicio legătură cu lumea în care trăim. Cred că este 
nevoie urgentă de o discuţie pe această temă, foarte serioasă, nepolitizată, pentru că altfel viitorul imediat va arăta 
foarte rău. Un mare istoric israelian vorbeşte deja de clasa oamenilor inutili ca produs al celei de a treia revoluţii 
industriale. Ea se pare că va fi cum a fost clasa muncitoare care dispare acum, în prima revoluţie industrială. Cred că un 
stat înţelept este cel care evită să transforme această clasă într-un vector social major şi lucrul ăsta se face astăzi, 
pentru că mâine este prea târziu", a subliniat Pambuccian. 
 

 
13 OCTOMBRIE 

Sorin Cîmpeanu: "Se impune adoptarea variantei Bacalaureatului diferenţiat"  

Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a declarat că se impune cât mai rapid finalizarea 
procesului de consultare şi adoptarea variantei de Bacalaureat diferenţiat. "Nu avem în România o reglementare 
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coerentă în educaţie în general, în învăţământul profesional în special. (...) Spun deficit de reglementare pentru că nu 
avem încă un Bacalaureat specializat, un Bacalaureat profesional. Toată lumea se îndreaptă către Bacalaureatul teoretic 
şi avem 500.000 de absolvenţi de liceu fără Bacalaureat".  
Consider că la acest nivel de reglementare se impune cât mai rapid finalizarea procesului de consultare şi adoptarea 
acestei variante de Bacalaureat diferenţiat. O variantă care să nu stopeze evoluţia profesională a absolvenţilor acestui 
tip de Bacalaureat. O variantă care să fie opţiunea elevului pentru un anumit tip de Bacalaureat, nu ceva impus", a 
afirmat Cîmpeanu, la conferinţa cu tema "De la şcoală la profesie. Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii".  
Potrivit preşedintelui CNR, "deloc de neglijat" este problema deficitului de imagine pentru învăţământul superior, deşi 
absolvenţii români şi-au dovedit competenţa pe o piaţă a muncii liberă. Cîmpeanu a spus că statul investeşte pentru un 
copil de la clasa I şi până termină facultatea aproximativ 10.000 de euro, în timp ce în Germania pentru un absolvent de 
inginerie se alocă numai pe un an de facultate 10.000 de euro, iar în alte state între 20.000 - 27.000 de euro. "Deloc de 
neglijat este problema deficitului de imagine. Învăţământul superior din România suferă de un deficit de imagine major. 
Absolvenţii de învăţământ superior din România şi-au dovedit competenţa pe o piaţă europeană liberă a muncii. 
Absolvenţii de învăţământ superior din România sunt aceia în care s-a investit începând cu clasa I primară până la 
finalizarea licenţei o sumă de aproximativ 10.000 de euro. În Germania ştim foarte bine că finanţarea pentru inginerie 
se duce spre 10.000 de euro pe an. Sunt ţări în care se duce la 20.000- 27.000 de euro pe an. Deci, raportându-ne la 
resursele investite în educaţie, cred că rezultatele învăţământului superior românesc merită toată consideraţia", a spus 
Sorin Cîmpeanu. În opinia sa, ideea care se promovează în rândul societăţii că România are prea mulţi studenţi şi 
doctoranzi este complet falsă. "Suferă de deficit de imagine pentru că se promovează în rândul societăţii idei precum 
avem mult prea mulţi studenţi. Este complet falsă. Avem mult prea mulţi doctoranzi, este şi mai falsă. Suntem mult sub 
media europeană, suntem pe ultimele locuri din Europa numeric. Avem probleme cu privire la calitate, avem probleme 
cu privire la legătura cu mediul socio-economic. Dacă vreţi, recunosc, şi probleme de etică ce trebuie rezolvate în 
învăţământul superior", a susţinut fostul ministru al Educaţiei. 

 
 

14 OCTOMBRIE 

Sorin Cîmpeanu: "Avem o scădere dramatică a numărului de studenţi, practic o înjumătăţire în 

ultimii ani"  

Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a declarat că, în ultimii ani, în România se înregistrează 
o scădere "dramatică" a numărului de studenţi, arătând că ţara noastră este sub media europeană în privinţa 
absolvenţilor de învăţământ superior. “În percepţia publică sunt prea mulţi studenţi, ceea ce este o aberaţie. Toată 
lumea îşi dă cu părerea la politica educaţională. Suntem mult sub media europeană. Avem ca ţintă asumată de România 
în parteneriat cu UE atingerea unui procent de 27,6% de absolvenţi de învăţământ superior în anul 2020. Din grupa de 
vârstă 30 - 34 ani suntem la 23%".  
"Avem o scădere dramatică a numărului de studenţi, practic o înjumătăţire în ultimii ani, dar noi ne facem că nu vedem 
că ţinta pe care ne-am propus-o pentru 2020 este practic imposibil de atins. Nu poţi să transformi dintr-o descreştere 
dramatică şi continuă într-o creştere în 2020. Este imposibil acest lucru, este un nonsens", a afirmat Cîmpeanu, la 
Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România. El a pledat pentru o creştere a finanţării pe Educaţie 
astfel încât în 2020 să se ajungă la 6% din PIB, adăugând că în România nu există o reglementare coerentă în domeniu.  
Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Iordan Predescu, a spus, la 
rândul său, că în România sunt extrem de puţini studenţi. "Pare anormal că mass-media spune că avem prea mulţi 
studenţi. Eu spun că avem extrem de puţini studenţi şi că efortul financiar făcut de întreaga societate pentru a învăţa 
cât mai mulţi tineri la nivel superior pentru a face faţă cerinţelor pieţei muncii este pur şi simplu evident", a arătat 
Predescu.  
El a afirmat că, în prezent, studentul este altul decât cel tradiţional, de acum 20-30 de ani, şi acest lucru generează un 
alt timp de învăţământ, care trece de la cel centrat pe profesor la cel centrat pe student.  

 
 
14 DECEMBRIE 

Daniel David: “Metarankingul a iscat discuţii aprinse, dar aceasta arată maturizarea mediului 

universitar” 

Metarankingul Universitar G3A-2016, realizat recent de un grup de specialişti din mediul academic românesc, confirmă 
topul (metarankingul) universităţilor româneşti, realizat la finalul lunii noiembrie de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
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Cercetării Ştiinţifice (MEC) şi care a fost primul de acest gen din România, conform consilierului pe probleme de 
cercetare al ministrului, Daniel David. 
Metarankingul MEC (n. red. – o clasificare a universităţilor din România), a iscat o serie de dezbateri aprinse, care, însă, 
în opinia lui David, pot reprezenta începutul unui demers de maturizare a mediului universitar românesc, în ceea ce 
priveşte rankigurile academice internaţionale şi modul în care funcţionează aria internaţională a educaţiei şi cercetării. 
Clasamentul realizat de MEC arată că 72 dintre cele 92 de universităţi din România nu au vizibilitate în rankingurile 
internaţionale. Cele cinci universităţi clasate în top sunt Universitatea “Babeş-Bolyai”, Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara, 
urmate de alte 15 universităţi, cu vizibilitate, dar care nu au un impact internaţional foarte mare. 
David a precizat că metarankingul MEC a fost realizat pe baza a 9 clasamente internaţionale, dintre care 8 sunt făcute 
independent de dorinţa universităţilor de a apărea sau nu în ele, ceea ce aduce argumente în plus pentru obiectivitatea 
pe care o reprezintă clasamentul. 
Pentru realizarea acestui top care analizează mediul universitar românesc au fost consultaţi experţi internaţionali. 
“Unele universităţi care nu s-au regăsit în acel Metaranking al MEC (sau care nu s-au regăsit pe poziţia în care se 
proiectau) au fost foarte critice la adresa lui. Analizând aceste critici, autorii metarankigului cred că ele vin mai degrabă 
dintr-o neînţelegere a mecanismelor acestor rankinguri internaţionale. În plus, metarankingul nu spune că universităţile 
care nu se regăsesc acolo nu contează sau că nu au un rol în societatea românească, ci arată pur simplu cum se văd 
universităţile noastre în aria academică internaţională. Trebuie să ştie fiecare cum stă şi trebuie să să-şi proiecteze 
misiunea academică într-un mod raţional. Poţi să “joci” la nivel local/regional sau la un nivel naţional ori poţi să ţinteşti 
un nivel internaţional. Trebuie însă înţeles clar că o universitate regională care îşi atinge misiunea este mai performantă 
decât una cu ambiţii naţionale sau internaţionale care nu îşi atinge misiunea. Şi, într-o ţară ca România, ai nevoie de 
universităţi cu profiluri diferite”, a spus David. 
Acesta a precizat că mediul universitar românesc trebuie să fie preocupat de acest gen de instrumente, deoarece ele 
pot fi de un real ajutor pentru definirea misiunii pe care ar trebui să o aibă fiecare universitate, respectiv pentru 
elaborarea strategiei pe care o are de urmat. “Ca să vedem stabilitatea acestui metaranking care a generat discuţii, prin 
Think Tank-ul G3A (TTG3A) s-a făcut o nouă analiză. TT G3A este format dintr-un grup de oameni din mediul academic, 
din toată ţara, din universităţi, din Academia Română, din institute de cercetare, care de trei ani facem analize la sfârşit 
de an asupra mediului academic din România. Am publicat până acum trei rapoarte, iar în ultimul, lansat recent, am 
hotărât să verificăm stabilitatea metarankingului MEC ca să vedem cât de riguros este”, a mai spus David. La acest 
clasament, numit Metarankingul Universitar G3A-2016, s-a folosit o metodologie uşor diferită, pentru a putea surprinde 
diferenţe mai “fine” între universităţi şi pentru a le putea da ocazia să fie mai bine poziţionate unele în raport cu altele. 
Rezultatele au confirmat practic rezultatele ministerului. 
“Este aproape acelaşi top. Noi am spus apoi, în concluziile raportului TT G3A, că universităţile trebuie să se gândească  
raţional la misiunea lor – vrei să fii de anvergură internaţională, naţională, sau vrei să fii local/regional. Apoi, în funcţie 
de misiunea pe care o ai, să îţi faci politicile academice interne, iar dacă vrei să fii de nivel internaţional atunci nu are  
sens să ai politici opuse criteriilor din rankingurile internaţionale. Este ca la olimpiadă, dacă vrei să fii campion la 100 de 
metri garduri, te antrenezi pentru proba acea probă, nu pentru cea de aruncare cu ciocanul“, a mai spus consilierul. 
După publicarea metarankingului MEC, la finalul lunii noiembrie, o serie de universităţi, care fac parte din consorţiul 
“Academica Plus” şi al universităţilor tehnice, au transmis un mesaj prin care şi-au manifestat dezacordul faţă de 
anumite prevederi ale clasamentului şi ale raportului care l-a însoţit. 

 
 

15 DECEMBRIE 

Mircea Dumitru: “Concursul pentru directori este şi un exerciţiu de înţelegere a modului cum a fost 

învăţat ‘sistemul’ să funcţioneze” 

Concursul pentru directori este şi un exerciţiu de înţelegere a modului cum a fost învăţat “sistemul” să funcţioneze, a 
scris ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, pe Facebook. “Concursul pentru directori este şi un exerciţiu de înţelegere a 
modului cum a fost învăţat ‘sistemul’ să funcţioneze. Pentru că ‘sistemul’ s-a repliat şi a înţeles unde are cale de 
manevră: comisiile judeţene de evaluare. Acolo s-au purtat adevărate lupte de gherilă. Am primit sute de mesaje pe e-
mail, ori aici, pe Facebook. Dar contestaţii, puţin sub 300. Soluţionate favorabil, aproape toate“, a spus demnitarul. 
El a adăugat că unele dintre sesizările primite vor ajunge la Parchet, altele fiind deja anchetate. “Unele dintre sesizările 
primite vor ajunge la Parchet. Alte situaţii din judeţe sunt deja anchetate. Pentru că, oricât şi-a dorit ‘ sistemul’ să ne 
oprească, noi am mers mai departe cu principii, valori, responsabilitate”, a afirmat ministrul. 
Potrivit lui Dumitru, au fost voci “vehemente” care au urmărit oprirea concursului şi, implicit, continuarea unei practici 
“nocive” pentru şcoală. “Presiuni, emoţie pusă la bătaie şi multe acuzaţii fără acoperire. Minciuni, multe minciuni, chiar. 
Au fost voci vehemente care au urmărit oprirea concursului şi, implicit, continuarea unei practici nocive pentru şcoală. 
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Am mers mai departe. Pentru că, în tot acest timp, am încercat aici, în minister, să organizăm un concurs corect, care să 
dea o şansă reală pentru profesionişti“, a declarat Mircea Dumitru. 
El a felicitat toţi profesorii care au promovat concursul. “Dacă vrem să transformăm cu adevărat educaţia, dacă ne 
dorim ca vorbele frumoase şi visurile copiilor noştri să nu se oprească la porţile şcolilor, suntem datori cu o altfel de 
politică a şcolii. Una care nu are nimic de-a face cu politica de partid”, a completat reprezentantul MENCS. 

 
 


