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Astfel, s-a consta-
tat faptul că solicită-
rile pentru eliberarea 
pașapoartelor simple 
electronice, în cazul per-
soanelor care au solici-

tat ridicarea documentu-
lui de călătorie din țară, 
sunt soluționate, în pre-
zent, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoa-
re de la data înregistrării 

acestora, cetățenii intrând 
în posesia pașapoartelor 
simple electronice anteri-
or termenului legal de 15 
zile lucrătoare. Termenul 
de 5 zile lucrătoare repre-
zintă un termen mediu de 
soluționare a cererilor, la 
nivel național.

Verificarea 
statusului cererii

Reamintim că cetățe-
nii au posibilitatea de a 
verifica în timp real sta-

tusul cererii de emite-
re a pașaportului sim-
plu electronic, accesând 
link-ul disponibil pe plat-
forma www.epasapoar-
te.ro, secțiunea Status 
pașaport, pe site-ul ofi-
cial al Direcției Generale 
de Pașapoarte www.pa-
sapoarte.mai.gov.ro, pre-
cum și pe site-urile pre-
fecturilor, având drept cri-
terii de căutare numărul 
de cerere sau ultimele 9 
caractere din CNP și data 
depunerii cererii.
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Gratuitate și pentru elevii din privat

ANPC Ilfov, cele mai puține amenzi 
la nivel național

Senatul a adoptat o 
propunere legislativă 
care prevede că 
„elevii din învăţământul 
preuniversitar acreditat/
autorizat beneficiază 
de gratuitate la servicii 
publice de transport local 
și judeţean, rutier, naval, 
cu metroul, precum și 
feroviar la toate categoriile 
de trenuri, clasa a ii-a, 
pe tot parcursul anului 
calendaristic”. “În vederea 
asigurării gratuităţii (…) 
decontarea cheltuielilor se 
face de la bugetul de stat 
prin transfer către unităţile 
administrativ-teritoriale. 

gratuitatea este asigurată 
de către autorităţile 
administraţiei publice 
locale, prin subvenţionarea 
operatorului de transport 
conform legii serviciilor 
publice de transport 
persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale 
92/2007. elevii au dreptul 
la decontarea cheltuielilor 
cu transportul de interes 
public desfășurat în alte 
condiţii decât sub forma 
unui serviciu public. 
decontarea se va realiza 
de către unitatea de 
învăţământ“, prevede 
proiectul.

activitatea desfășurată 
începând din 2015 de 
autoritatea naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor (anPC) 
a avut deficienţe care 
au generat blocaje 
instituţionale, întârzieri 
și sincope în îndeplinirea 
atribuţiilor legale, 
conform raportului de 
audit asupra activităţii 
privind protecţia 
consumatorilor, realizat 
de Curtea de Conturi. 
raportul semnalează 
că, în perioada 2015 - 
2019, valoarea totală a 
amenzilor aplicate de 
anPC s-a ridicat la 376 
de milioane de lei (76 de 
milioane de euro), însă 
nivelul de încasare a 
acestora a fost de numai 
20%. ”În acest context, 
se concluzionează faptul 

că la nivelul celor două 
instituţii responsabile pe 
circuitul aplicare amenzi - 
încasare, respectiv anPC 
și anaF, nu a existat o 
monitorizare a gradului 
de încasare. În absenţa 
colaborării dintre cele 
două instituţii pe această 
temă, conducerea 
comisariatelor anPC nu 
deţine o evidenţă clară a 
acestui indicator relevant 
în ceea ce privește 
sumele care se fac venit 
la bugetul de stat. Pe 
comisariate regionale, 
cel mai mare număr 
de amenzi în perioada 
analizată s-a înregistrat 
în regiunea nord-est 
(19.000 de amenzi), iar cel 
mai mic în București-ilfov 
(6.404)», se menţionează 
într-un comunicat al Curţii 
de Conturi.

Termen de eliberare mai scurt, la pașapoarte
Necesitatea asigurării unui serviciu public de 
calitate, în contextul epidemiologic actual, în care a 
fost înregistrat un număr mai mic de cereri pentru 
eliberarea pașapoartelor simple electronice, 
comparativ cu anii trecuți, alături de operativitatea 
lucrătorilor de pașapoarte, au dus la crearea 
premiselor necesare pentru reducerea termenului 
de eliberare a pașaportului simplu electronic.

Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ 
(FSLI) lansează un 
apel public către 
Guvern, cerând, 
printre altele, acces 
la internet de mare 
viteză în toate 
școlile, laptopuri 
performante pentru 
cadrele didactice și 
modificarea legislației 
astfel încât să existe 
”sancțiuni clare 
pentru părinții și 
elevii care aduc grave 
prejudicii de imagine 
unor cadre didactice, 
prin postarea pe 
rețelele de socializare 
de filmulețe și 
imagini trucate 
luate din timpul 
predării online”. De 
asemenea, FSLI cere 
ca orele online să fie 
înregistrate numai cu 
acordul profesorilor.

Lista 
revendicărilor 
sindicale

1. Toate școlile să 
aibă acces la internet 
de mare viteză care să 
susțină numărul ridicat de 
elevi și cadre didactice ca-
re se loghează în sistem 
în același timp;

2. Achiziționarea de 
laptopuri sau calculatoa-
re performante, cu ajuto-
rul cărora cadrele didacti-
ce să își poată preda ma-
teria, în timpul orelor de 
curs.

3. Achiziționarea de 
camere video performan-
te care să ofere sunet și 
imagine de calitate, astfel 
încât elevii care participă 
la școala online să poată 
înțelege tot ce comunică 
profesorii.

4. Achiziționarea de 
echipamente pentru par-
ticiparea la școala online 
a tuturor elevilor, având 

în vedere că există încă 
un număr mare de elevi 
care nu le posedă, între 
aceștia fiind și elevi ca-
re vor susține examenele 
naționale.

5. Modificarea legis-
lației, în sensul de a sta-
bili sancțiuni clare pentru 
părinții și elevii care aduc 
grave prejudicii de imagi-
ne unor cadre didactice, 
prin postarea pe rețelele 
de socializare de filmulețe 
și imagini trucate luate 
din timpul predării online.

6.  Respectarea dis-
pozițiilor art. 4 din Regu-
lamentul (UE) 2016/679 
privind protecția persoa-
nelor fizice în ceea ce pri-
vește prelucrarea date-
lor cu caracter personal și 
privind libera circulație a 
acestor date, precum și a 

prevederilor art. 272 alin. 
3 și 4 din Legea Educației 
Naționale, cu modificările 
și completările ulterioare, 
care spune că înregistra-
rea prin orice procedee a 
activității didactice poate 
fi făcută numai cu acordul 
celui care desfășoară acea 
activitate. De asemenea, 
trebuie respectate preve-
derile art. 73 din Codul 
Civil, conform cărora ori-
ce persoană are dreptul 
la propria imagine, iar în 
exercitarea acestui drept, 
persoana poate să interzi-
că ori să împiedice repro-
ducerea, în orice mod, a 
înfățișării sale fizice ori a 
vocii sale sau, după caz, 
utilizarea unei asemenea 
reproduceri.

”Dreptul la educație al 
elevilor este garantat de 

Constituția României, iar 
pentru ca acest deziderat 
să se aplice, cei care gu-
vernează au obligația să 
găsească soluții. În acest 
moment există un număr 
apreciabil de elevi care nu 
participă la școala online, 
pentru că nu dispun de 
mijloacele necesare. Era 
și este de datoria Guver-
nului României să asigure 
aceste echipamente teh-
nice. Școala online pre-
supune ca toate unitățile 
de învățământ să posede 
echipamente performan-
te, astfel încât elevii să 
audă la parametri normali 
ceea ce predă profesorul 
în sala de clasă și nu nu-
mai. Nu se întâmplă acest 
lucru, din păcate! Ba, mai 
mult, deși nu li se asigu-
ră echipamentele necesa-
re, profesorii sunt acum 
amenințați cu desfacerea 
contractului individual de 
muncă dacă nu predau 
online, ceea ce este un 
abuz. Și, în viziunea ce-
lor care guvernează, nici 
la protecția propriei ima-
gini nu mai au dreptul, 
într-o țară care face parte 
din UE și care a stabilit re-
guli clare legate de aceas-
tă protecție”, e explicat li-
derul FSLI, Simion Hăn-
cescu.

Sindicate din educație cer sancționarea elevilor și 
părinților care postează imagini din timpul orelor online


