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Înscrierea copiilor în învățământul primar

Bugetele instituțiilor
de securitate națională

Metodologia, în dezbatere publică Aviz favorabil
al CSAT

Ministerul Educației a
pus joi în dezbatere publică
proiectul privind metodologia de înscriere a copiilor în
învățământul primar în anul
școlar 2017 - 2018.
Potrivit proiectului, pe
22 februarie se vor afișa
circumscripțiile școlare și
planul de școlarizare propus,
respectiv numărul de clase
pregătitoare alocate fiecărei
unități de învățământ, inclusiv
pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Între 23 februarie
— 2 martie se va organiza în
fiecare unitate de învățământ
„Ziua porților deschise”, în
care părinții și copiii pot vizita
spațiile dedicate activităților
claselor pregătitoare și pot
purta discuții cu personalul
unității de învățământ. Până
pe 14 martie se va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare
psihosomatică a copiilor.
Potrivit proiectului, între
27 februarie și 16 martie se
vor completa de către părinți,
online sau la unitatea de
învățământ, cererile tip de înscriere. Tot în această perioadă, se va face și validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea
de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic,
în intervalul 8,00 — 20,00,
respectiv sâmbătă, între 9,00
— 13,00. Între 18 — 21 martie se vor procesa la unitățile
de învățământ informațiile din
cererile-tip de înscriere.
Pe 22 martie se vor face
procesarea de către Comisia
națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației
informatice, și repartizarea la
școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate
de învățământ decât școala de

Președintele Klaus Iohannis a anunțat
marți că bugetele instituțiilor din domeniul
securității naționale au fost avizate favorabil
de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

circumscripție, dar nu au fost
admiși din lipsă de locuri și
care au exprimat în această
fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
Totodată, proiectul prevede că
între 22 — 23 martie se va
face afișarea în unitățile de
învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților
de învățământ a candidaților
înmatriculați, a numărului de
locuri rămase libere și a listei
copiilor neînscriși după prima
etapă. Între 24 — 30 martie
se vor depune cereri-tip de înscriere la secretariatul unității
de învățământ aflate pe prima
poziție dintre cele trei opțiuni
exprimate pentru etapa a
două, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în
nicio unitate de învățământ în
etapa anterioară sau care nu
au participat la prima etapă.
Afișarea la fiecare unitate de
învățământ a listelor finale ale
copiilor înscriși în clasa pregătitoare are ca termen data de 6
aprilie. Același proiect preve-

de că între 7 și 13 aprilie se fac
centralizarea și soluționarea
de către inspectoratul școlar
a cererilor părinților copiilor
care nu au fost încă înscriși
la vreo unitate de învățământ.
„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la
data de 31 august 2017 inclusiv
au obligația de a înscrie copiii
în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale
prezentei metodologii. Părinții
ai căror copii împlinesc vârsta
de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017 inclusiv pot să-și înscrie copiii în
învățământul primar în clasa
pregătitoare, dacă dezvoltarea
lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor
care împlinesc vârsta de 6 ani
în perioada 1 septembrie — 31
decembrie 2017 inclusiv, care
nu optează pentru înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare
în anul școlar 2017-2018, sau
ai celor pentru care evaluarea
(..) arată că dezvoltarea psi-

hosomatică nu poate asigura
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie
copiii la grădiniță în grupa
mare”, prevede proiectul. Totodată, în cazul în care există
solicitări de înscriere în clasa
pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31
decembrie 2017, inspectoratele
școlare/unitățile de învățământ
vor consilia părinții privind
nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului
și îi vor informa că solicitarea
nu poate fi soluționată decât
în urma evaluării dezvoltării
psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. „În cazul în
care rezultatul evaluării arată
că dezvoltarea psihosomatică
nu poate asigura parcurgerea
cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în
grupa mare din învățământul
preșcolar. Rezultatul evaluării
nu poate fi contestat”, se mai
arată în proiect. n

Începând de astăzi

22 de taxe nefiscale, eliminate
urmare din pagina 1
...de până la 3.500 kg inclusiv (60 lei); taxa de înmatriculare permanentă sau temporară
pentru autovehicule și remorci
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg (145
lei); taxa de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
(9 lei); taxele de autorizare a
circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor (414
lei), precum și înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor
date din Registrul național de
evidență a persoanelor, precum și din Registrul național
de evidență a permiselor de
conducere și certificatelor de
înmatriculare și din registrele județene și al municipiului
București de evidență a per-

miselor de conducere și certificatelor de înmatriculare (5
lei). Pe lângă acestea, vor fi eliminate și alte trei taxe: pentru
aplicarea, de către instituțiile
prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la
solicitarea persoanelor fizice
(22 lei) sau juridice (44 lei),
precum și înregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei
(3 lei).
Potrivit MAI, în ceea ce
privește serviciile prestate
pentru eliberarea documentelor de călătorie, de la 1 februarie, din costul pașaportului vor
fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat - 22 lei - și
tariful suplimentar pentru eliberarea pașaportului simplu
temporar - 100 lei.
Noile taxe pe care le vor
achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor, în cazul
cererilor depuse în țară, vor fi:
pentru pașaportul simplu elec-

tronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani)
- 258 lei; pentru pașaportul
simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor
sub 12 ani) - 234 lei; pentru
pașaportul simplu temporar
(cu valabilitate 1 an) - 96 lei.
De asemenea, se elimină
taxa de 22 lei pentru furnizarea
datelor din Registrul Național
de Evidență a Pașapoartelor
Simple și pentru eliberarea
adeverințelor referitoare la
exercitarea dreptului la liberă
circulație în străinătate, istoric
de pașapoarte și perioada în
care solicitantul a avut statutul
de cetățean român cu domiciliul în străinătate.
Totodată, alte șase taxe extrajudiciare de timbru și două
taxe consulare pentru servicii
prestate în domeniul evidenței
persoanelor și al stării civile
vor fi eliminate începând de
miercuri. Astfel, va fi elimi-

nată taxa pentru schimbarea
numelui (15 lei); taxa pentru
eliberarea certificatelor de
atestare a cetățeniei și a domiciliului (22 lei); taxa pentru
identificarea unei persoane pe
teritoriul României (35 lei),
precum și taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare
a cetățeniei și a domiciliului;
eliberarea copiei de pe decizia
de schimbare a numelui; eliberarea și preschimbarea actelor
de identitate pentru cetățenii
români; înscrierea în actul de
identitate a mențiunii privind
stabilirea reședinței; eliberarea
cărții de identitate provizorii
(5 lei).
Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe și tarife,
precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15
din 6 ianuarie 2017 și intră în
vigoare de la 1 februarie. n

„Am analizat toate aceste bugete și, în final,
CSAT a avizat favorabil bugetele pe securitate națională”, a spus șeful statului, la Palatul
Cotroceni.
Președintele Iohannis a arătat că Guvernul,
prin premierul Sorin Grindeanu și ministrul
Finanțelor, Viorel Ștefan, s-a angajat ca la
rectificarea bugetară să vină cu completarea
acestor sume „acolo unde apar probleme, în
special în domeniul salarizării personalului”.
„Cu această remarcă a fost avizat proiectul de
buget”, a adăugat Iohannis. Potrivit acestuia,
pe ordinea de zi a CSAT a existat un singur
punct care s-a referit la avizarea proiectelor
de buget pentru ordonatorii din domeniul
securității naționale. Șeful statului a subliniat
că avizul CSAT în acest caz este obligatoriu.
„Guvernul a pregătit un proiect de buget pe
care dorește să-l trimită în Parlament și pentru
acest lucru este nevoie de avizul CSAT. Acest
buget pe care Guvernul l-a pregătit și este gata
să-l trimită în Parlament mi se pare problematic. Acest buget prevede o creștere foarte mare
a cheltuielilor și, după părerea specialiștilor și
după părerea mea, acest buget este prea optimist, supraevaluat, fără să existe o explicație
pertinentă pentru această creștere foarte mare
— în jur de 15%. Chiar dacă considerăm că
economia României va crește, lucru pe care
ni-l dorim cu toții, o creștere atât de mare este
greu de realizat. În acest context, este cu atât
mai greu de realizat de ce bugetele în domeniul securității naționale în unele zone au fost
scăzute”, a spus Iohannis. n

„Cele mai moderne condiţii
sunt la Arad”

O puşcărie model

Cel mai modern penitenciar din țară ar fi
cel de la Arad, iar cele mai grele condiții se
întâlnesc în Penitenciarul Satu Mare, unde
sunt de două ori mai mulți deținuți decât
poate acoperi instituția, spune directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisarul-șef Marius Vulpe.
„E greu să stabilești care este cel mai rău,
pentru că fiecare stă rău la câte un capitol,
ori la supraaglomerare, ori la asistență medicală, fie la acordarea timpului de plimbare,
dar cel mai modern, ultimul construit este
Penitenciarul Arad. Cel mai rău mi-e greu să-l
categorisesc, dar dacă îl luăm după gradul de
supraaglomerare, este Satu Mare. Peste 200 la
sută gradul de ocupare”, a mai declarat Marius
Vulpe. Directorul ANP a precizat că, la ora
actuală, în penitenciare sunt peste 30.000 de
paturi, dar, conform normelor, pot fi cazați mai
puțin de 20.000 de deținuți. „În momentul actual avem circa 33.000 de paturi instalate. Din
punct de vedere legal, circa 19.500 (de deținuți
- n.r.) putem caza. (…) Cazarea, pe normative
europene, se calculează la suprafață, nu la
paturi instalate. Pentru a respecta legea și a nu
mai fi amendați ar trebui fie să plece 8.500 de
deținuți din sistem, fie să construim alte locații.
Fie penitenciar, fie secții de deținere, care să
ne ofere cele 8.500 de locuri, iar deținuții să
rămână în sistem și să nu mai plătim amenzi”,
a mai spus Vulpe, care a explicat că nu dorm
doi deținuți într-un pat, dar nu le este respectat
spațiul necesar de patru metri pe deținut. „Sunt
27.500 de deținuți astăzi și nu se respectă cei
patru metri pătrați”. n

