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Cântarea României
se întoarce în şcoală

ASF constituie un grup de lucru
extins pentru actualizarea
legislației RCA
Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin sectorul asigurări-reasigurări, își propune
constituirea unui grup de lucru
extins care să analizeze efectele noii legislații cu privire la
asigurarea de răspundere civilă

auto și să identifice soluții de
îmbunătățire a acesteia, având în vedere
împlinirea unui an 6 >>
de la aplicarea noilor
prevederi, care au contribuit la
stabilizarea pieței RCA.
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Pentru anul școlar
2018-2019, se anunță
40 de manuale
traduse în limbile
minorităţilor
naţionale.
Editarea manualelor
noi va costa 24 mil.
lei, în scădere față
de 25 mil. lei, cât a
costat anul trecut. Se
estimează noi scăderi
pe viitor.
Florin Antonescu
Peste 500.000 de elevi din clasele I-VI vor primi manuale noi în
viitorul an şcolar, 2018-2019. Oferind această informaţie, ministrul
educaţiei naţionale, Valentin Popa,
avansează şi câteva detalii economico-financiare şi tehnice asupra
funcţionării la zi a mecanismului editorial. Vor fi 105 titluri noi,
dintre care 40 de manuale traduse
pentru predare în limbi ale mi-

norităţilor naţionale. În total, vor
exista manuale noi la 63 de discipline, într-un tiraj de 2.627.855
de exemplare. Cu totul, inclusiv
editarea şi drepturile de autor, manualele pentru anul 2018-2019 costă 24 milioane de lei. Pentru anul
precedent, 2017-2018, manualele au
costat 25 milioane lei, în condiţiile în care au fost 2,5 milioane de
exemplare (25 de titluri noi). Spusă,
ce-i drept, cam într-o doară, previziunea este ca peste încă un an costurile să scadă şi mai mult, pentru
că nu vor mai fi de plătit editare şi
drepturi de autor. Dar atunci, vor
fi recuperări 100% de la elevi care
vor termina o clasă şi vor preda manualele pentru refolosire celor care
vor urma în aceeaşi clasă? Nu vor
mai fi făcute reeditări, prelungiri
de tiraj, care şi acestea impun plata
autorilor?
La această oră, din perspectivă
ministerială, deja „au fost livrate în
şcoli” manualele noi pentru disciplinele istorie, geografie, biologie
(clasa VI), ca să nu mai vorbim de
cele retipărite pentru clasele III-V şi
VII-XII, care „sunt în depozitele ISJ/
ISMB încă din luna aprilie”. Inducerea senzaţiei de linişte e tulburată
de realitatea precipitării din şcoli,
de pe la inspectorate şcolare şi din
mediul autorilor. Este în toi procesul de selecţie şi de transmitere a
comenzilor de manuale: pe măsură
ce manualele ies din procesul edi-

torial, sunt încărcate pe platforma
destinată, de unde, „prin utilizarea
aplicaţiei web Selectarea Necesarului de Manuale Şcolare (SNMS)”,
trebuie alese şi comandate într-un
interval de câteva zile şi ore, cât
timp aplicaţia este anunţată ca
funcţională pentru tranşa respectivă de manuale (exemplu la zi, 06.08
ora 14.00-08.08 ora 16.00). Concomitent, încă este deschis
apelul III pentru depu- 2 >>
nere de manuscrise, urmată firesc de evaluare, eventuale
contestații, soluționare, reevaluare,
avizare, întinse la maximum, până
la 7.09.2018, într-o vineri, anul şcolar urmând să înceapă luni, pe 10.
Cu apelul către autori lansat, repetat şi acum, iar repetat şi cu calendarul prelungit, tot mai e nevoie de
162 de titluri.

