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Calendarul simulării

Familia Regală rămâne la Palatul 
Elisabeta, în schimbul unei chirii 
lunare

Ministerul Educaţiei 
Naţionale organizează, în 
perioada 5 - 7 martie 2018, 
la nivel naţional, simularea 
Evaluării Naţionale pentru 
elevii clasei a VIII-a. De 
asemenea, în intervalul 
19 - 22 martie 2018, 
va avea loc simularea 
probelor scrise din cadrul 
examenului naţional 
de Bacalaureat. Sunt 
așteptaţi să participe 
aproape 500.000 
de elevi din clasele a 
VIII-a, a XI-a și a XII-a. 
Obiectivele simulării sunt 
familiarizarea elevilor 
cu rigorile examenelor 
pe care le vor susţine 
la finalul celor două 
cicluri de învăţământ, 
stabilirea nivelului real 
de pregătire atins în 
această etapă, precum 
și optimizarea pregătirii 
în vederea obţinerii unor 
rezultate satisfăcătoare 
la examenele propriu-

zise. Calendarul simulării 
Evaluării Naţionale are 
următoarea configuraţie: 
5 martie - Limba și 
literatura română, 6 
martie - Matematică, 7 
martie - Limba și literatura 
maternă, 16 martie - 
comunicarea rezultatelor.
Simularea probelor scrise 
din cadrul examenului 
naţional de Bacalaureat 
se va desfășura după 
următorul program 
(comun pentru clasele a 
XI-a și a XII-a): 19 martie 
-Limba și literatura 
română, 20 martie 
- Limba și literatura 
maternă și 21 martie 
- proba obligatorie a 
profilului. Proba la alegere 
a profilului și specializării 
se va derula joi, 22 martie, 
și va fi susţinută exclusiv 
de elevii clasei a XII-a. 
Rezultatele obţinute vor fi 
comunicate elevilor pe 30 
martie.

Familia 
Regală 
rămâne 
la Palatul 
Elisabeta 
și după 
data de 5 
februarie, 
când ar fi 
urmat să 
elibereze 
imobilul, în schimbul unei 
chirii lunare. Situaţia 
va continua așa până 
când se va ajunge la 
o concluzie în urma 
discuţiilor dintre Casa 
Regală și RA-APPS, 
potrivit consilierului 
Radu Ghinea. „În prezent, 
sunt în curs discuţii 
între Casa Majestăţii 
Sale și RA-APPS 
privind situaţia Palatului 
Elisabeta. Pe durata 
acestor discuţii, Familia 
Regală va continua 
activităţile publice 

la Palatul Elisabeta 
și va plăti o sumă 
lunară reprezentând 
contravaloarea folosinţei 
imobilului“, a declarat, 
pentru Mediafax, Radu 
Ghinea, consilier la Casa 
Regală.
Potrivit legii, după 
moartea Regelui Mihai I, 
moștenitorii săi aveau 
la dispoziţie 60 de zile 
pentru a elibera Palatul 
Elisabeta, imobil care 
fusese oferit Regelui ca 
locuinţă de protocol în 
timpul vieţii.

Mai exact, începând 
cu anul universitar 2018-
2019, cursurile de acest 
tip devin obligatorii în ca-
drul studiilor universitare 
de masterat și doctorat, 
deoarece în aceste cicluri 
de studiu creația individu-

ală și cercetarea științifică 
au o pondere majorita-
ră. Pentru studiile univer-
sitare de licență, cursul 
are deocamdată carac-
ter opțional, întrucât par-
tea de creație are o pon-
dere mai mică. Adoptarea 

acestui ordin are rolul de 
a asigura, în mod structu-
rat, pentru promoțiile vi-
itoare, începând cu anul 
I de studii, cunoștințele 
și deprinderile necesare 
unei activități academice 
și de cercetare, în acord 
cu cerințele eticii și de-
ontologiei universitare. 
În acest context, ordinul 
completează cadrul nor-
mativ existent, care până 
acum prevedea doar obli-
gativitatea evaluării lucră-
rilor științifice sub aspec-
tul eticii universitare, fără 
ca anterior să fie dobân-
dite, în mod obligatoriu, 

competențele necesare 
pentru cei care le redac-
tează.

Documentul a fost 
elaborat cu scopul unei 
implementări coerente și 
unitare a Strategiei națio-
nale anticorupție pe peri-
oada 2016-2020 și se fun-
damentează inclusiv pe 
dispozițiile Legii Educației 
nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Conform acesteia, ”institu-
țiile de învățământ superi-
or adoptă un cod de etică 
și deontologie profesiona-
lă universitară”, care inclu-
de obligatoriu și ”măsurile 

educaționale, administra-
tive și tehnice care se iau 
pentru garantarea origina-
lității lucrărilor de licență, 

master, doctorat, artico-
lelor științifice sau a altor 
asemenea lucrări, precum 
și sancțiunile aferente”.

Astfel, potrivit in-
formării făcute de către 
reprezentanții Inspecto-
ratului Teritorial de Mun-
că Ilfov, din 19 decem-
brie 2017 a intrat în vi-
goare HG 905/2017 pri-
vind Registrul general de 
evidență a salariaților, cu 
aceeași dată fiind abroga-
tă HG 500/2011, care re-
glementa Registrul elec-
tronic. Noua legislație fa-
ce referire acum la un 
termen nou până la ca-
re se pot transmite modi-
ficări ale salariului de ba-
ză brut lunar, indemniza-
țiilor, sporurilor, precum 
și a altor adaosuri care se 
produc după 19.12.2017, 
prin excepție, și anume 

până la data de 31 mar-
tie 2018. Ulterior acestei 
date, orice modificări ale 
salariului de bază brut lu-
nar, indemnizațiilor, spo-
rurilor, precum și ale altor 
adaosuri, se vor transmite 
în termen de 20 de zile lu-
crătoare de la data produ-
cerii acestora.

Salariu minim brut 
pe țară garantat 
în plată de 1.900 
de lei

Apoi, s-a vorbit des-
pre HG 846/2017, potri-
vit căreia, de la 1 ianuarie 
2018, salariul minim brut 
pe țară garantat în plată a 
devenit 1.900 lei. Această 

sumă NU include sporuri 
și alte adaosuri și, con-
form art. 260, alin. 1, lit. 
a din Codul Muncii, ”ne-
respectarea dispozițiilor 
privind garantarea în pla-
tă a salariului minim brut 
pe țară, se sancționează 
cu amendă de la 300 la 
2.000 lei”.

Tot ca noutate legis-
lativă a fost prezentată 
Legea 270/2017 a preve-
nirii, scopul apariției aces-
teia fiind de a reglemen-
ta o serie de instrumen-
te care să asigure pre-
venirea săvârșirii de con-
travenții. Stabilirea con-
travențiilor care vor intra 
sub incidența acestui act 
normativ urmează să se 
stabilească prin hotărâre 
de guvern. Până atunci, 
este important de reținut 
că, potrivit art. 260, alin. 
1 din Legea 53/2003 Co-
dul Muncii, republicat 
și actualizat prin OUG 
53/04.08.2017, constituie 
contravenție și se sancți-
onează astfel următoare-
le fapte:

 primirea la mun-
că a unei persoane fără 
încheierea unui contract 
individual de muncă, po-
trivit art. 16 alin. (1), cu 
amendă de 20.000 lei 

pentru fiecare persoană 
identificată;

 primirea la mun-
că a unei persoane fără 
transmiterea raportului 
de muncă în Registrul ge-
neral de evidență a salari-
aților cel târziu în ziua an-
terioară începerii activită-
ții, cu amendă de 20.000 
lei pentru fiecare persoa-
nă identificată;

 primirea la muncă 
a unui salariat în perioa-
da în care acesta are con-
tractul individual de mun-
că suspendat, cu amendă 
de 20.000 lei pentru fie-
care persoană identifica-
tă;

 primirea la mun-
că a unui salariat în afara 
programului de lucru sta-
bilit în cadrul contracte-
lor individuale de muncă 
cu timp parțial, cu amen-
dă de 10.000 lei pentru fi-
ecare persoană identifica-
tă;

 prestarea muncii 
de către o persoană fără 
încheierea unui contract 
individual de muncă, cu 
amendă de la 500 lei la 
1.000 lei (aplicată acelei 
persoane care muncește 
fără a avea încheiat în for-
mă scrisă un contract in-
dividual de muncă).

Noutăţi legislative în domeniul muncii

Prima ședință a Comisiei de Dialog Social 
constituită la nivelul Prefecturii Ilfov a avut loc 
la sfârșitul lunii ianuarie 2018 și a avut ca temă 
”Analiza stadiului campaniei de informare și 
conștientizare cu privire la modificarea salariului 
brut în contextul transferului contribuțiilor 
sociale obligatorii de la angajator la angajat, 
aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 
62/2011 reglementate prin art. VII din OUG 
82/2017 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, Registrul general de 
evidență a salariaților și transformarea muncii 
nedeclarate în muncă declarată”.

Cursuri obligatorii
Noul ministru al Educației, Valentin Popa, a 
aprobat un ordin care prevede includerea în 
planurile de învățământ, pentru toate programele 
de studii universitare organizate în instituțiile 
de învățământ superior din sistemul național de 
învățământ, a cursurilor de etică și integritate 
academică.


