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Potrivit Direcției de 
Sănătate Publică (DSP) Il-
fov, toate cele 6.587 de 
doze de vaccin antigripal 
primite până acum (deși 
ministerului Sănătății i-au 
fost solicitate 11.000 de 
doze) și destinate imuni-
zării persoanelor aflate la 
risc din județ au fost re-
partizate medicilor de fa-
milie, unităților cu paturi, 
centrelor de plasament. 
Vaccinurile au fost deja 
consumate și, în ianuarie, 
DSP Ilfov a mai solicitat și 
a primit prin transfer de la 
DSP București încă 600 de 
doze antigripal, care vor fi 
folosite în județ.

Potrivit Direcției de 
Sănătate Publică, și în Il-
fov s-a înregistrat un de-
ces provocat de gripă - la 
o personă de 72 de ani, 
cu afecțiuni medicale cro-
nice (hipertensiune arteri-
ală, fibrilație atrială și eti-
lism cronic), care nu fuse-
se vaccinată antigripal.

Cine poate primi 
gratuit vaccin 
antigripal?

Populația considera-
tă la risc și pentru ca-
re Organizația Mondia-
lă a Sănătății recoman-
dă vaccinarea antigripală 

în sezonul 2017-2018 es-
te formată din: persoane-
le cu vârsta între 6 luni și 
64 de ani în evidență cu 
afecțiuni medicale croni-
ce pulmonare, cardiovas-

culare, metabolice, rena-
le, hepatice, neurologi-
ce, diabet zaharat, obezi-
tate, astm sau cu virusul 
imunodeficienței umane; 
gravidele; medicii, cadre-

le sanitare medii și per-
sonalul auxiliar – atât din 
spitale, cât și din unitățile 
sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariații instituțiilor 
de ocrotire (copii sau ba-
trâni) și ai unităților de 
bolnavi cronici, care prin 
natura activității lor vin 
în contact respirator cu 
pacienți sau asistați;

 Persoanele, adulții 
și copiii din instituțiile de 
ocrotire socială, precum 
și persoanele care acordă 
asistență medicală, socială 
și îngrijiri la domiciliu altor 
persoane cu risc înalt și, 
nu în ultimul rând, pot be-
neficia de vaccinare anti-
gripală gratuită, orice per-
soană de peste 65 de ani.

social

Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă, din 
cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, a 
înaintat, la finalul anului 
2017, Ministerului Muncii 
o solicitare de actualizare 
a nomenclatorului 
Clasificarea Ocupațiilor 
din România (COR) pentru 
introducerea ocupației 
”expert în dezvoltare 
durabilă”. Cererea a 
primit aviz favorabil, iar 
noua ocupație va avea 

codul 242232 și va fi 
introdusă în cadrul Grupei 
de bază 2422 - Specialiști 
în domeniul politicilor 
administrative.

În urma controlului 
efectuat de către Corpul 
de Control al ministrului 
Educației, în perioada 
20-23 februarie, cu tema 
”Verificarea respectării 
Metodologiei privind 
evaluarea activității 
manageriale desfășurate 
de către inspectorii 
școlari generali, 
inspectorii școlari 
generali adjuncți din 
inspectoratele școlare și 
directorii caselor corpului 
didactic”, s-au constatat 
vicii majore în organizarea 
procesului de evaluare, 
dar și în evaluarea 
propriu-zisă. Astfel, au 
fost folosite formulare 
de evaluare care nu se 
regăsesc în ordinul de 
ministru ce reglementează 
procesul de evaluare 
(OMEN 4315/2014); din 
formularele utilizate în 
procesul de evaluare 
lipsește rubrica de 
autoevaluare; totalul 
punctajului de pe unele 
fișe de evaluare a fost 
calculat greșit (astfel 
încât calificativele 
acordate au fost eronate, 
persoana evaluată 
obținând un calificativ 

mai bun sau mai slab 
decât cel corect. Pe 
baza acestor calificative, 
persoanele evaluate 
sunt menținute sau nu în 
funcția de conducere); 
în alte cazuri, s-a ajuns 
la situații aberante în 
care punctajul acordat 
a depășit punctajul 
maxim de 100 de puncte; 
evaluarea directorilor 
Caselor Corpului Didactic 
nu a fost realizată în fapt 
de către Comisia unică de 
evaluare, asumându-se 
rezultatele unei evaluări 
anterioare. MEN a 
dispus: anularea evaluării 
realizate asupra activității 
manageriale desfășurate 
de către inspectorii 
școlari generali, 
inspectorii școlari generali 
adjuncți și directorii 
caselor corpului didactic; 
reluarea procesului de 
evaluare, după revizuirea 
metodologiei de evaluare 
și efectuarea de cercetări 
asupra faptelor care 
au condus la vicierea 
procesului de evaluare, 
în vederea stabilirii 
răspunderii disciplinare a 
persoanelor care se vor 
dovedi vinovate.

O nouă meserie în COR

Anularea evaluărilor

PAGiNi REAlizAtE DE CARMEN iStRAtE

Atenție la gripă!

DSP Ilfov a primit doar jumătate din 
numărul de vaccinuri antigripale cerute

 Evitarea contactului apropiat cu persoane care 
prezintă simtomatologie respiratorie și evitarea 
aglomerărilor de persoane în spații închise;
 Spălarea mâinilor - cea mai eficientă metodă de 
reducere a transmiterii virusului gripal;
 Aerisirea spațiilor în care se desfăsoară activități;
 Purtarea măștilor de unică folosință de către 
persoanele care prezintă febră însoțită de manifestări 
respitatorii.

Măsuri generale

Reprezentanții Feder-
ației Sindicatelor Libe-
re din Învățământ  (FSLI) 
au adus la cunoștința 
membrilor Comisiei re-
zultatele discuțiilor purta-
te cu ministrul Muncii, Lia 
Olguța Vasilescu, după pi-
chetul organizat în fața 
instituției, pe 21 februarie. 
Sindicaliștii au cerut atunci 
soluționarea problemei 
privind reîncadrarea per-
sonalului didactic după in-
trarea în vigoare a Legii-
cadru 153/2017 privind 

salarizarea celor plătiți din 
fonduri publice; rezolvarea 
modului de calcul al spo-
rurilor și indemnizațiilor 
care se cuvin salariaților 
din învățământ; rediscu-
tarea grilei de salarizare 
pentru personalul didactic, 
„având în vedere că aceas-
tă categorie socio-profesi-
onală are coeficienții de 
ierarhizare situați în pătri-
mea inferioară”; modifica-
rea Re gulamentului-cadru 
privind stabilitatea locu-
rilor de muncă, a catego-
riilor de personal, mări-
mea corectă a sporurilor 
pentru condiții de mun-
că, precum și condițiile 
de acordare a acesto-
ra pentru personalul din 
”familia ocupațională 
Învățământ”, aprobat prin 
HG 34/2018, care, ”prin 
conținutul său discrimi-
nează personalul nedidac-
tic din învățământ, căruia 
NU i se aplică” și acorda-
rea dreptului personalului 
didactic de a fi pensionat, 
la cerere, cu 3 ani înainte 
de împlinirea vârstei stan-
dard de pensionare, fără 
diminuarea cuantumului 
pensiei.

Potrivit FSLI, minis-
trul Muncii a promis că 
în maximum două săptă-
mâni va discuta cu minis-
trul Educației și cu cel al 
Finanțelor problema re-
încadrării personalului di-
dactic, iar referitor la mo-
dul de calcul al sporurilor 
și indemnizațiilor, răspun-
sul a fost că această pro-
blemă NU se poate rezol-
va în 2018. Lia Olguța Va-
silescu ”a afirmat că NU 
este de acord cu modi-
ficarea coeficienților de 
ierarhizare prevăzuți în 
anexa 1 la Legea-cadru 
153/2017, pentru per-
sonalul didactic”, au mai 
anunțat sindicaliștii. Și, 
de asemenea, au spus ei, 
”în legătură cu Regula-
mentul pentru acordarea 
sporurilor pentru condiții 
de muncă, ne-a solicitat 
să înaintăm ministerului 
Muncii propuneri concrete 
de modificare, iar referitor 
la ultima solicitare - pri-
vind pensionarea la cere-
re cu 3 ani înainte de îm-
plinirea vârstei standard 
de pensionare, fără dimi-
nuarea cuantumului pen-
siei - ministrul NU a fost 

de acord”.
În aceste condiții, 

sindicaliștii din învățământ 
au decis să se adrese-
ze, în scris, partidelor po-
litice aflate la guverna-
re, solicitând întâlniri cu 
președinții acestora. Pâ-
nă când acestea vor avea 
loc, transmit Executivului 
și clasei politice aflate la 
guvernare că este nevo-
ie de ”soluții urgente, nu 
promisiuni de rezolvare în 
următorii ani”.

Pichete și boicot
”Ținînd cont de starea 

de nemulțumire a mem-
brilor de sindicat, vom 
continua acțiunile de pi-
chetare ale sediilor tu-
turor instituțiilor care au 
atribuții în rezolvarea pro-
blemelor existente. O al-
tă formă de protest, me-
nită să atragă atenția asu-
pra problemelor grave din 
educație la care trebuie 
să recurgem este boicota-
rea simulării examenului 
de evaluare națională și 
simularea examenului de 
bacalaureat național”, au 
anunțat sindicaliștii.

FSLI vrea soluții urgente, nu promisiuni de rezolvare

Sindicaliștii din învățământ amenință cu 
boicotarea simulărilor
Săptămâna trecută, 
în cadrul Comisiei 
de Dialog Social, 
constituită la nivelul 
Instituției Prefectului 
județului Ilfov, au fost 
prezentate o serie de 
probleme identificate 
de sindicaliștii din 
învățământ în urma 
modificărilor apărute 
la salariul brut în 
contextul transferului 
contribuțiilor sociale 
obligatorii de la 
angajator la angajat, în 
aplicarea prevederilor 
derogatorii de la 
Legea 62/2011 
reglementate prin art. 
VII din OUG 82/2017 
pentru modificarea 
și completarea unor 
acte normative, în 
completarea Registrului 
General de Evidență a 
Salariaților (REVISAL) 
și în demersul 
autorităților de a 
transforma munca 
nedeclarată în muncă 
declarată.


