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Procesul de îmbătrânire 
demografică s-a accentuat 
în acest an, în condițiile în 
care, la 1 iulie, s-a remarcat 
o creștere ușoară a 
ponderii persoanelor tinere 
(0-14 ani) și un avans mult 
mai evident (de 0,3 puncte 
procentuale) a ponderii 
populației vârstnice (de 65 
ani și peste), comparativ cu 
1 iulie 2016, potrivit datelor 
Institutului Național de 
Statistică (INS). Populația 
vârstnică de 65 ani și peste 
a depășit cu peste 301.000 

persoane populația tânără 
de 0-14 ani (3,576 milioane 
față de 3,275 milioane 
persoane). Indicele de 
îmbătrânire demografică a 
crescut de la 107,7 (la 1 iulie 
2016) la 109,2 persoane 
vârstnice la 100 persoane 
tinere (la 1 iulie 2017). 
Vârsta medie a populației 
a fost de 41,2 ani, cu 0,1 
ani mai mare decât la 1 iulie 
2016. Vârsta mediană a 
fost de 41 ani, în creștere 
cu 0,4 ani față de 1 iulie 
2016.

Îmbătrânirea populației s-a accentuat

Serviciul de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Pantelimon și-a 
schimbat denumirea și 
structura organizatorică, 
devenind Direcția de 
Asistență Socială (DAS) 
Pantelimon. Instituția se 
ocupă de coordonarea și 
monitorizarea activității 
structurilor subordonate: 
Serviciul Beneficii sociale, 
Serviciul Protecția 
persoanelor cu handicap, 
Biroul Persoane vârstnice, 
Compartimentul Proiecte 
și dezvoltarea serviciilor 
sociale, Serviciul juridic, 

resurse umane și arhivă, 
Serviciul financiar - 
contabilitate și buget. 
DAS funcționează ca 
instituție publică de interes 
local, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Consiliului Local al orașului 
Pantelimon și are mai 
mulți angajați, care pot 
aloca astfel mai mult 
timp rezolvării cazurilor 
de care se ocupă, 
fluidizând întregul proces 
și organizând mai multe 
campanii adresate tuturor 
persoanelor nevoiașe din 
orașul Pantelimon.

Cartea electronică de 
identitate (CEI) va permite 
titularului autentificarea în 
sisteme informatice ale Mi-
nisterului Afacerilor Inter-
ne și în sisteme informati-
ce ale altor instituții publi-
ce sau private, precum și 
utilizarea semnăturii elec-
tronice, în condițiile legii. 
CEI va facilita astfel acce-
sul cetățeanului la diverse 

servicii electronice (ban-
care, fiscale, sociale, fi-
nanciare etc.), cu efecte 
majore privind simplifica-
rea relației cu autoritățile 
publice, creșterea calității 
și accesibilității serviciilor 
publice. CEI va respecta 
cerințele Comisiei Europe-
ne privind securizarea do-
cumentelor, în contextul 
combaterii terorismului, al 

migrației ilegale, al traficu-
lui de droguri și de persoa-
ne, cărțile de identitate ac-
tuale fiind realizate cu teh-
nologie din anii ‛90. Noul 
document de identificare 
va oferi cetățenilor garanții 
suplimentare de securita-
te, iar instituțiilor de drept 
public sau privat, certitudi-
nea că persoana care pre-
zintă actul de identitate es-
te titularul datelor de iden-
tificare înscrise pe respec-
tivul document. Proiectul 
de lege aprobat prevede 
posibilitatea cetățeanului 
de a opta pentru elibera-
rea unei cărți electronice 
de identitate, cu sau fără 
imaginea impresiunilor pa-

pilare a celor două dege-
te arătătoare, sau a unei 
cărți de identitate simple, 
fără CIP. În cazul minorilor, 
la solicitarea părinților sau 
a reprezentaților legali, se 
introduce posibilitatea eli-
berării unei cărți de iden-
titate simplă sau electro-
nică, indiferent de vârsta 
copilului. CEI va permite, 
printre altele, autentifica-
rea în Platforma informa-
tică a sistemului public al 
asigurărilor sociale de să-
nătate, pentru a dovedi 
calitatea de asigurat a ti-
tularului. Noul document 
de identitate nu va conține 
date medicale, ci doar da-
tele de identificare ale titu-

larului. Cardul de sănătate 
își încetează valabilitatea 
în momentul emiterii către 
titular a unei cărți electro-
nice de identitate. Pentru 
persoanele care nu vor so-
licita eliberarea unei cărți 
electronice de identitate, 
se vor emite în continua-

re carduri de identitate, în 
aceleași condiții din pre-
zent. Totodată, sunt sta-
bilite termene diferențiate 
de valabilitate a actelor 
de identitate, în funcție de 
vârsta titularului, în scopul 
surprinderii modificărilor fi-
zionomiei titularului.

Românii vor putea opta pentru cartea de identitate electronică
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziții privind evidența 
persoanelor şi actele de identitate ale cetățenilor 
români prin care se asigură premisele necesare 
punerii în circulație a unui nou document de 
identificare electronic.

Raluca Mangu, pre șe
din tele Sindicatului Învă
țământ județul Ilfov, din 
cadrul FSLI, a vorbit des-
pre necesitatea adoptării 
unei noi legi a educației 
 ”act normativ realizat 
cu responsabilitate și su-
pus dezbaterii publice, ca-
re va rezolva cea mai ma-
re parte a problemelor cu 
care se confruntă de mai 
bine de 20 de ani siste-
mul de educație din Ro-
mânia”. Sindicaliștii au fă-
cut, mai apoi, o serie de 
referiri la programa șco-
lară învechită și neadap-
tată cerințelor actuale de 
pe piața muncii, apreciind 
că ”elevii nu sunt pregă-
tiți să facă față provocă-
rilor din plan profesional 
și nici măcar pentru ași 
gestiona singuri viața”. O 
altă problemă reclamată 
este aceea a subfinanțării 
educației, ”fapt care pla-
sează școlile din România 
întrun alt secol”. ”Lipsa 
dotărilor în cele mai mul-
te dintre unitățile de în-
vățământ accentuează și 
mai mult starea precară 
a sistemului de educație. 
Nu este admisibil să existe 
școli care nu au fost rea-
bilitate sau care reprezin-
tă un pericol pentru elevi, 
pentru că nu au, de exem-
plu, autorizație de funcți-

onare din partea ISU. Es-
te de neacceptat, de ase-
menea, ca în multe dintre 
școli să nu existe labora-
toare dotate corespunză-
tor, grupurile sanitare să 
fie aceleași de zeci de ani 
sau creta să fie cumpă-
rată din banii părinților!”, 
mai spun sindicaliștii. Ei 
sunt nemulțumiți și pen-
tru că banii câștigați în in-
stanță ajung în buzunare-
le cadrelor didactice după 
lungi amânări. ”Ni se ce-
re respectarea legilor și 
a deciziilor din instanță, 
dar statul cum tratează 
această problemă? Con-
form prevederilor legale, 
în 2017, o parte a salaria-
ților din învățământ ar tre-
bui să primească sumele 
restante la drepturi sala-
riale stabilite prin sentin-
țe judecătorești, sume ca-
re nu se regăsesc în legea 
bugetului de stat pentru 
anul 2017. De asemenea, 
tot ca urmare a sentințe-
lor judecătorești, persona-
lul didactic trebuie să pri-
mească sume care repre-
zintă dobânzi penalizatoa-
re. Până în acest moment, 
Ministerul Finanțelor și Mi-
nisterul Educației nu au 
stabilit care este sursa de 
finanțare a acestor cheltu-
ieli și cine trebuie să facă 
aceste plăți. În medie, fi-
ecare angajat din educa-
ție ar trebui să recupereze 
aproximativ 5.000 de lei”.

Creșterea 
salariilor vs. 
achitarea dărilor 
către stat din 
buzunarul 
angajatului

În ceea ce privește 
creșterea salariilor nete în 
educație, sindicaliștii afir-
mă că aceasta va fi de 
doar 25% în 2018, chiar 
dacă salariile brute ar ur-
ma să fie majorate cu 
50%. Începând cu 1 ia-
nuarie 2018, urmează să 
se aplice prevederile Le-
gii 153/2017 privind sa-
larizarea personalului plă-
tit din fonduri publice. În-
să, conform datelor Mi-
nisterului Finanțelor, înce-
pând cu aceeași dată, se 
va schimba modul în care 
vor fi achitate dările către 
stat ale angajatului. Ce-
ea ce înseamnă că majo-

rarea cu 50% a salariu-
lui brut, anunțată pentru 
anul viitor, la nivelul sa-
lariului net nu reprezintă 
mai mult de 25%”.

Modificarea Legii pen-
siilor este o altă revendi-
care, cei din educație re-
clamând faptul că, în sis-
tem, pensia medie este 
de sub 1.000 de lei, com-
parativ cu alte sisteme, 
unde pensia medie este 
de peste 3.000 de lei. La 
fel, calculul sporurilor din 
învățământ este conside-
rat incorect.

La final, sindicaliștii au 
vorbit despre renunțarea 
la costul standard/elev. 
”Atâta timp cât determi-
narea costului standard se 
face prin hotărâre de gu-
vern, la propunerea Minis-
terului Educației, în funcție 
de cuantumul cheltuielilor 
de personal stabilit de Mi-
nisterul Finanțelor pentru 
salariații din învățământ 
și aprobat de Parlamentul 
României, prin Legea bu-
getului de stat, existența 
acestui cost standard nu 
se justifică. Dacă există 
o lege de salarizare du-
pă care sunt plătiți toți 
angajații dintro unitate, 
indiferent de numărul co-
piilor/elevilor din acea uni-
tate, ce relevanță mai are 
acest cost standard pentru 
stabilirea cheltuielilor ne-
cesare cu salariile?”, se în-
treabă cei din învățământ.

Risc major de conflicte ample, 
în sistemul de învăţământ
În cadrul celei mai 
recente şedințe lunare 
a Comisiei de Dialog 
Social, constituită la 
nivelul Prefecturii Ilfov, 
Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ 
(FSLI), care reprezintă 
interesele a 170.000 
de membri de sindicat 
(2.000 doar în Ilfov), a 
atras atenția asupra 
existenței mai multor 
nemulțumiri cu care se 
confruntă personalul 
din învățământ. 

În vederea acoperirii 
nevoilor urgente din 
domeniul ordinii publice, 
Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI) va putea 
organiza, în mod etapizat, 
concursuri sau examene 
pentru ocuparea din 
sursă externă a 3.694 
de posturi vacante. 
Deficitul de personal 
din acest moment are 
un impact major asupra 
modului de îndeplinire a 
atribuțiilor legale în cadrul 
structurilor de ordine 
publică, dar și în cadrul 

structurilor neoperative, 
structuri care asigură 
fie suportul necesar 
îndeplinirii misiunilor 
de ordine și siguranță 
publică, fie au ca atribuții 
specifice furnizarea unor 
servicii către populație, 
cum este cazul Direcției 
Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare 
a Vehiculelor, Direcției 
Generale de Pașapoarte, 
Direcției pentru 
Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de 
Date etc.

Au fost deblocate peste 3.600 de 
posturi, în MAI

Schimbări oganizatorice la Pantelimon


