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Evaluările naţionale din I-IV ar putea ﬁ eliminate

Începe revizuirea
programelor şcolare
Ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, a anunţat, vineri, ca va începe „de
mâine” revizuirea totală şi
sistematică a manualelor,
inclusiv a celor de la clasele
1-4.
„Aş vrea ca într-un an să facem această revizuire a tututor
programelor şcolare, începând
de la clasa a 1-a până la clasa...
Avem manuale noi pentru clasele I-IV. S-a întrebat cineva
dacă aceste manuale sunt potrivite sau nu? A făcut cineva
o evaluare de genul ăsta? Eu
vreau să fac lucrul ăsta, dar
să fac ca sistem de învăţământ
pentru că eu trebuie să mă corelez ce se face în învăţământul primar cu ce se face în învăţământul gimnazial şi cu ce
se face mai departe la liceu.
Suntem în proces de reînnoire
a manualelor.
Anul acesta este rândul manualelor de clasa a V-a. Dar,
dacă nu privim ca sistem și nu
plecăm de la cele opt competențe care sunt la nivel european și cu dezvoltarea acestora pe competențe speciﬁce
– primar, gimnazial și liceal
– atunci există riscul să apară

suprapuneri. Această revizuire
totală şi sistemică – de la clasa I la clasa a XII – va ﬁ una
laborioasă, care să scoată în
evidență toate problemele care
țin de conținutul manualelor”,
a declarat ministrul Educaţiei,
Pavel Năstase. Ministrul Educaţiei a precizat că va începe
revizuirea manualelor „de
mâine”.
Pavel Năstase a mai spus că
programa pentru gimnaziu,
aprobată anul trecut, nu presupune reducerea orelor, ci dimpotrivă, există o creștere cu
aproximativ două ore față de
ce exista.
„Ca să simpliﬁcăm manualele trebuie să umblăm la
programele cadre, apoi la programele școlare. Manualele
nu vor ﬁ abandonate, ci doar
actualizate. De exemplu, dacă
se ajunge la concluzia că anumite capitole sunt depăşite din
punct de vede al conținutului
sau nu sunt conforme cu ciclul
respectiv, le scoatem”, a mai
spus Pavel Năstase.
Ministrul Educaţiei a mai
declarat că se gândeşte la eliminarea evaluărilor naţionale.
„Până la gimnaziu, după părerea mea, n-ar trebui să avem

Muncă de la
distanţă
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...de la distanță folosind tehnologia informației, în cadrul unui contract de muncă în
care activitatea care ar putea ﬁ efectuată și la
sediul sau spațiile angajatorului este efectuată
în mod regulat în afara sediului sau spațiilor
respective.
„În vederea elaborării proiectului de act
normativ susmenționat, s-a constituit un grup
de lucru la nivel de experți format din reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale și ai Inspecției Muncii. După ﬁnalizarea
proiectului, acesta va ﬁ pus în dezbatere publică în special cu reprezentanți ai organizațiilor
sindicale și ai mediului de afaceri. Menționăm
că data de adoptare a proiectului de act normativ este octombrie 2017”, se arată într-un document al Ministerului Muncii. Potrivit acestuia,
referitor la condițiile de angajare, persoanele
care vor lucreaza în regim de teleworking beneﬁciază de aceleași drepturi, garantate prin
legislația și prin contractele colective aplicabile, ca și persoanele similare care prestează activități în sediul angajatorului, iar angajatorul
va ﬁ răspunzător pentru luarea măsurilor necesare, în special în ceea ce privește software-ul,
pentru a asigura protecția datelor utilizate și
prelucrate de persoana care lucrează în regim
de teleworking în scop profesional. Măsura a
fost vehiculată și în 2007, de ministrul Muncii de atunci, Paul Păcuraru. El a susținut, la o
conferință internațională care s-a desfășurat la
Veneția, promovarea utilizării tehnologiei informației și a comunicării ca instrumente care
să permită modernizarea modului de lucru (teleworking), extinderea măsurilor de protecție
speciﬁce salariaților și asupra categoriei lucrătorilor independenți, dar și măsuri de îmbunătățire a combaterii muncii nedeclarate.

Revizuirea tuturor programelor şcolare ar urma să se facă
într-un an
aceste evaluări asupra copi- această perioadă care înseamilor. Ei sunt într-o perioadă nă învățământul primar și să îi
de dezvoltare a capacităților dăm baza de gândire. Trebuie
de gândire. (...) Deci, omul se procedat în mod gradual, astdezvoltă, și creierul din punct fel încât el să se obișnuiască,
de vedere biologic, până la dar nu evaluări de genul celor
vârsta asta, se dezvoltă și abia pe care le dăm acum, care îi
după-aceea, este în măsură să stresează și îi sperie pe copii.
perceapă o evaluare, să vadă Aceasta este percepţia mea din
niște teste de genul acesta. Tre- mesajele pe care le primesc în
buie să prelungim, dacă vreți, ﬁecare zi”, a mai spus Pavel
primii şapte ani de acasă cu Năstase. 

Liber în stațiunile de pe Litoral şi în Delta Dunării

Sezonul estival, deschis
pe 15 aprilie
Sezonul estival va ﬁ deschis în acest
an, în premieră, la jumătatea lunii viitoare, pe 15 aprilie, atât în stațiunile
de pe Litoral, cât și în Delta Dunării,
au anunțat reprezentanții Asociației
Litoral - Delta Dunării (ALDD).
Potrivit reprezentanților ALDD, programul va ﬁ transmis către agențiile
de turism din România, ambasadele
și misiunile diplomatice ale României
în străinătate, birourile de turism externe ale Ministerului Turismului și
mass-media.
„Începând din luna ianuarie ne-am
întâlnit cu organizatorii principalelor
evenimente care vor avea loc în această
vară în Mamaia și am preluat informații despre evenimentele din majoritatea
stațiunilor de pe litoral și din Delta Dunării de la primăriile membre, cărora le
mulțumim pe această cale. Vom avea
evenimente majore în Mamaia, la Vama
Veche, în alte stațiuni de pe Litoral și în
județele Constanța și Tulcea, precum
și în Delta Dunării”, arată, într-un comunicat, președintele ALDD, Corina
Martin. Potrivit acesteia, în această
vară vor avea loc câteva premiere în
calendarul de evenimente estivale, prima ﬁind chiar deschiderea sezonului cu
două săptămâni mai devreme decât în
anii anteriori.
„În premieră, în acest an deschidem
sezonul estival pe 15 aprilie, când luăm
Lumină de la malul mării (Sărbătoarea
Pascală) și intrăm apoi în forță în sezon
cu FedCup, o competiție de tenis feminin între România și Anglia, care va ﬁ

organizată în parteneriat cu Federația
Română de Tenis între 17 și 23 aprilie.
Din nou în premieră, din acest an vom
organiza și o deschidere oﬁcială a sezonului în Delta Dunării, eveniment care
va ﬁ sărbătorit în ﬁecare an”, a declarat
președintele ALDD.
Potrivit Corinei Martin, minivacanța
de 1 Mai va începe încă de pe 27 aprilie,
când va ﬁ lansată ediția 20 a Festivalului de muzică electronică Sunwaves din
Mamaia, la care se așteaptă participarea a peste 7.000 de turiști străini din
vestul Europei și mii de participanți din
România.
„Deschidem sezonul și la Vama Veche, sâmbătă, 29 aprilie, și continuăm
duminică la Mamaia cu un Show de
mașini de drift și mega concert pe plajă
cu trupele Provincialii, Vunk și îndrăgitul Ionuț Galani, după care lansăm
alături de turiștii noștri sute de lampioane între Mamaia, Vama Veche și Delta Dunării”, arată Corina Martin. Potrivit acesteia, în weekend-ul 27 aprilie - 1
mai sunt așteptați aproximativ 40.000
de turiști pe litoral și în Delta Dunării.

Negocieri cu sindicatele
din domeniul culturii

Creşteri chiar
şi de 140%

La Ministerul Muncii au avut loc, vineri,
noi discuţii privind legea salarizării unitare, sindicatele din domeniul culturii ﬁind
invitate să analizeze majorările salariale
propuse de stat pentru angajaţii instituţiilor
de cultură din România, care s-ar ridica în
unele cazuri chiar şi la 140%.
Reprezentanţii sindicatelor salariaţilor din
instituţiile subordonate Ministerului Culturii
au analizat, vineri, împreună cu ministrul
Muncii şi ministrul pentru Dialog Social draftul noii legi a salarizării, care ar urma să ﬁe
adoptată în această vară de Parlament.
„Sunt măriri de la 25% la peste 100%. Este
o oarecare reaşezare a salariilor, să sperăm
că lucrurile vor intră în normalitate. Mai sunt
inechităţi în sistem, de exemplu, măririle de
50% nu se aplică şi şeﬁlor de formaţii. Un şef
formaţie muncitori are salariu mai mic decât
subordonatul lui, lucru care este uşor ciudat, dar sunt lucruri care vor ﬁ, cu siguranţă,
îndreptate. Sunt, probabil, în jur de 10.000 de
persoane în acest domeniu. Va ﬁ o creştere
treptată, din 2018 până în 2021. Ne vom mai
întâlni, dar solicităm o întâlnire şi la Ministerul Culturii pe această temă, pentru că de acolo
sunt nişte uşoare inadvertenţe cu legea pe care
am văzut-o acum”, a declarat la ﬁnalul discuţiilor Cristi Şofron, actor şi membru al Blocului
Naţional Sindical.
Majorările ar urma să ﬁe acordate actorilor,
angajaţilor muzeelor, bibliotecarilor şi tuturor
celor care lucrează în cadrul instituţiilor de
cultură din România, începând cu anul 2018,
etapizat, până în 2021.
„Acum, salariaţii Bibliotecii Naţionale a
României, mulţi dintre ei au salarii mai mici
decât ale unui bibliotecar comunal. Din ceea ce
am văzut, în grilă actuală salariile sunt ok şi,
într-adevăr, se va face o corecţie. Sunt avantajate funcţiile mici, salariile mici, care vor avea
o creştere şi de 100%. Procentual, începând cu
2018, vor ﬁ majorări începând de la 12%, până
în 2021 ajungând de la 76% până la 100%. Vor
ajunge chiar şi la 140%. Deocamdată pot spune
că sunt mulţumită. Mai urmează o rundă de
discuţii cu confederaţiile, săptămâna viitoare”,
a declarat Elena Bucur, lider al sindicatului Bibliotecii Naţionale a României după întâlnirea
cu ministrul Muncii. Reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale au anunţat,
printr-un comunicat de presă, că săptămâna
viitoare vor avea loc noi discuţii cu sindicatele.
„S-au purtat discuții concrete cu reprezentanții
sindicatelor din instituțiile de Cultură, care au
agreat, de principiu, măsurile propuse de cele
două ministere, care prevăd creșteri salariale și
în această zonă. Părțile au convenit formarea
unor grupuri de lucru în vederea clariﬁcării
oricăror neconcordanțe. În același timp, MMJS
așteaptă eventuale alte propuneri din partea
partenerilor de dialog. Întâlnirile pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea
unitară vor continua și în săptămâna următoare. Discuțiile se vor purta îndeosebi pe latura
tehnică, între specialiștii în salarizare ai MMJS
și cei ai partenerilor de dialog social, astfel
încât actul normativ să poată ﬁ ﬁnalizat până la
sfârșitul lunii martie”, se arată în comunicatul
Ministerului Muncii. 

