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Elevii fără mască riscă scăderea notei 
la purtare

Primăria Capitalei nu are bani pentru 
târgurile de Crăciun și de Paști

Elevul care își dă masca 
jos la școală trebuie să 
știe că riscă să i se scadă 
nota la purtare, a spus 
vineri ministrul Educației, 
Monica Anisie. Ea a 
precizat că există un statut 
al elevilor cu obligații și un 
regulament care include 
și măsuri pentru această 
perioadă. „Dacă un copil nu 
respectă regualile, trebuie 
să îi explice profesorul 
că este important să se 
gândească la pericolul 
pe care îl realizează 
față de cei din jurul lui, 
având în vedere faptul 
că există posibilitatea să 
aibă virusul respectiv. 
Există în regulamentul 
pentru organizarea și 
funcționarea unității de 
învățământ prevederi cu 
privire la sancționarea 
elevilor, de asemenea, 
în statutul elevului sunt 
prevăzute. Dacă vă 
uitați la noul regulament, 
sunt prevederi și pentru 
această perioadă. Noi 
am dat ordin de ministru, 
cu un nou regulament de 

organizare și funcționare 
a unității de învățământ“, 
a spus Monica Anisie. 
Întrebată ce se întâmplă 
dacă un elev își dă masca 
jos, în clasă, și nu ascultă 
solicitarea profesorului de 
a o pune la loc, ministrul 
Educației a răspuns: „Nu 
există acum să spunem 
niște sancțiuni care să 
vină în defavoarea elevului. 
În primul și primul rând, 
noi trebuie să îi spunem 
elevului că riscă să i se 
scadă nota la purtare. Știm 
că având un comportament 
neadecvat în spațiul școlii, 
din punctul ăsta de vedere, 
nerespectând măsurile, 
riscă să i se scadă nota la 
purtare“.

Noul primar al Capitalei, 
Nicușor Dan, a declarat 
că este puțin probabil 
ca Primăria Capitalei să 
mai aloce azbani pentru 
târgurile de Crăciun 
sau de Paști. Situația 
economică este dificilă, iar 
banii trebuie direcționați 
către urgențe, a motivat 
primarul ales al Capitalei. 
„Dacă ai doi copii la școală 
și nu-ți ajung banii, nu te 
duci în vacanță în Dubai. 
Cam asta e ce trebuie 
să facem. Suntem într-o 
situație economică dificilă 
și trebuie să direcționăm 
banii acolo unde sunt 
urgențele”, a răspuns 
Nicușor Dan, întrebat 
dacă se vor organiza 
târguri de Crăciun și 
de Paști. Nicușor Dan 
a adăugat că printre 

urgențele Capitalei se află 
poluarea, termoficarea 
și a arătat că este posibil 
să existe târguri private. 
„E posibil să avem 
târguri private. Dar să 
alocăm bani din partea 
Primăriei pentru astfel 
de evenimente, foarte 
puțin probabil. (...) Trebuie 
să ducem banii către 
chestiuni esențiale”, a 
precizat el.

Acest lucru se întâm-
plă în contextul în care,a 
până acum, Codul muncii 
prevedea că angajații pu-
tea fi însoțiți de terți, dar 
nu se specifica exact cali-
tatea profesională a aces-
tora. Legea nr. 213/2020, 

care aduce anumite mo-
dificări Codului muncii a 
apărut în Monitorul Oficial 
nr. 893, în data de 30 sep-
tembrie,  și a intrat în vi-
goare pe data de 3 octom-
brie, iar una dintre modi-
ficările importante preve-

de că viitorul angajat va 
putea alege să fie însoțit 
de un avocat, de un ex-
pert în legislația muncii 
sau de către un media-
tor specializat în legislația 
muncii, atunci când nego-
ciază, încheie sau are loc 
o modificare a contractu-
lui individual de muncă. 
De asemenea, va putea 
să îl însoțescă pe angajat, 
în situațiile menționate, 
chiar și un reprezentant al 
sindicatului al cărui mem-
bru este salariatul.

„La negocierea, în-
cheierea sau modifica-
rea contractului individu-
al de muncă ori pe dura-

ta concilierii unui conflict 
individual de muncă, ori-
care dintre părți poate fi 
asistată de către un con-
sultant extern specializat 
în legislația muncii sau de 
către un reprezentant al 
sindicatului al cărui mem-
bru este, conform propriei 
opțiuni”, este prevăzut în 
Legea nr. 213/2020. Toto-
dată, Legea nr. 213/2020 
mai prevede că părțile 
pot încheia un contract de 
confidențialitate oricând 
pe parcursul desfășurării 
contractului de muncă, nu 
doar înainte de a-l încheia, 
așa cum prevedea Codul 
muncii până în prezent.

Legea 213/2020 in-
troduce și un articol nou 
în Codul muncii care pre-
vede că fiecare angajator 
își va putea organiza ast-
fel activitatea de resurse 
umane și salarizare: prin 
asumarea de către anga-
jator a atribuțiilor specifi-
ce, prin desemnarea unu-

ia sau mai multor salariați 
(cărora să li se treacă în 
fișa postului atribuții de 
HR și salarizare) sau prin 
contractarea unor servicii 
externe specializate în HR 
și salarizare (servicii care 
să fie coordonate de un 
expert în legislația mun-
cii).

Modificări importante ale Codului 
Muncii, în vigoare din 3 octombrie 
Orice român care vrea să se angajeze 
poate fi asistat, în momentul negocierii 
sau semnării unui contract, de către 
o persoană specializată, potrivit uneia 
dintre modificările aduse Codului Muncii, 
care a intrat în vigoare din data de 3 
octombrie. Situația este valabilă și în cazul 
modificării unor clauze contractuale.

Prin actul normativ 
sunt extinse categoriile 
de persoane cărora li se 
va reduce vârsta de pen-
sionare cu 2 ani, fără ni-
cio penalizare. Pentru a 
beneficia de aceste faci-
lități, persoanele trebu-
ie să fi locuit cel puțin 30 
de ani în zonele afectate 
și pe o rază de 8 km în ju-
rul acestor localități.

După această modifi-
care, textul alineatului (5) 
al articolului 65 din Legea 
nr. 263/2010 privind siste-
mul unitar de pensii publi-
ce are următorul cuprins: 
„(5) Persoanele care au 
locuit cel puțin 30 de ani 
în zonele afectate de po-
luarea remanentă din ca-

uza extracției, preparării 
și arderii cărbunelui sau 
a șisturilor bituminoase, 
a extracției și preparării 
minereurilor de uraniu, a 
extracției și prelucrării mi-
nereurilor feroase și nefe-
roase cu conținut de praf 
sau de emisii de gaze cu 
efect de seră, de amo-
niac și derivate, de cu-
pru, plumb, sulf, cadmiu, 
arseniu, zinc, mangan, 
 fluor, clor, feldspat și sili-
ciu ori de radiații din mi-
nereuri radioactive, hidro-
gen sulfurat, crom triva-
lent, crom hexavalent, ci-
anuri, de pulberi metalice 
și/sau de cocs metalurgic, 
a prelucrării țițeiului sul-
furos, desulfurarea ben-

zinei, a țițeiului parafinos 
și neparafinos, a distilă-
rii țițeiului în vederea pro-
ducerii păcurii și a uleiuri-
lor, respectiv în localitățile 
Baia Mare, Călărași, 
Copșa Mică, Drobeta-Tur-
nu-Severin, Slatina, Târ-
gu Mureș, Târnăveni, Tur-
nu Măgurele, precum și în 
localitățile Aninoasa, Baia 
de Criș, Băița, Brad, Că-
lan, Certej, Criscior, De-
va, Ghelari, Hunedoara, 
Lupeni, Orăștie, Petrila, 
Petroșani, Șoimuș, Teliuc, 
Uricani, Vețel, Vulcan, 
din județul Hunedoara, 
localitățile Abrud, Baia de 
Arieș, Lupșa, Roșia Mon-
tană și Zlatna, din județul 
Alba, localitățile Bacău 
și Onești, din județul Ba-
cău, localitățile Victo-
ria și Făgăraș, din județul 
Brașov, localitățile Ani-
na, Armeniș, Ciudanovița, 
Moldova Nouă, Oțelu 
Roșu și Reșița, din județul 

Caraș-Severin, localitățile 
Câmpia Turzii, Dej și Tur-
da din județul Cluj, loca-
litatea Galați, din județul 
Galați, localitățile Brănești, 
Drăgotești, Fărcășești, 
Mătăsari, Motru, Negomir, 
Plopșoru, Rovinari, Ur-
dari și Turceni, din județul 
Gorj, localitățile Ciulnița 
și Slobozia, din județul 
Ialomița, localitățile Brazi 
și Ploiești, din județul 
Prahova, localitățile Ia-
cobeni și Vatra Dor-
nei, din județul Suceava, 
localitățile Fârdea, Mar-
gina, Nădrag și Tomești, 
din județul Timiș, localita-
tea Mina Altân Tepe, din 
județul Tulcea, localitățile 
Berbești și Râmnicu Vâl-
cea, din județul Vâlcea, 
pe o rază de 8 km în jurul 
acestor localități, benefici-
ază de reducerea vârstei 
standard de pensionare 
cu 2 ani fără penalizarea 
prevăzută la alin. (4).”

S-a extins lista persoanelor cărora 
le va fi redusă vârsta de pensionare

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
legea pentru modificarea art. 65 alin.
(5) din Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, transmite 
Administrația Prezidențială. 


