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Se schimbă algoritmul de admitere la liceu

Evaluarea Naţională
va conta 80%
Metoda de calcul a mediei
pentru admiterea la liceu se
schimbă din acest an, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scăzând la 20%, față
de 25% cât a fost până acum,
restul de 80% ﬁind reprezentat de media de la Evaluarea
Națională, anunță Ministerul Educației Naționale.

„Media de admitere, pe baza
căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului
gimnazial, se calculează ca
medie ponderată între media
generală la evaluarea națională
susținută de absolvenții clasei
a VIII-a, care are o pondere
de 80%, și media generală de
absolvire a claselor a V-a – a
VIII-a, care are o pondere de
20% în calculul mediei de admitere”, se arată în ordinul de
ministru publicat în Monitorul
Oﬁcial în luna august 2016.
Sesiunea de admitere din
vara acestui an este prima în
care se va aplica noua metodă
de calcul. Proba scrisă la limba
română din cadrul Evaluării
Naționale urmează să aibă loc
la data de 19 iunie, pe 21 iunie va avea loc proba scrisă la
matematică, iar, la data de 22

Sesiunea din vara acestui an este prima în care se va aplica noua metodă de calcul
iunie, elevii din clasa a VIII-a
vor susține proba scrisă la limba maternă. Anul trecut, potrivit unui comunicat transmis
de Ministerul Educaţiei, 44,05
la sută dintre elevii de clasa a
VIII-a care au participat la simularea evaluării naţionale au
obţinut rezultate peste 5. Cele
mai multe medii la simularea
evaluării naţionale au fost între 5 şi 5.99 (22.422), între 6
şi 6,99 au fost 19.109 medii,
15.985 de medii între 7 şi 7,99,
11.989 de medii între 8 şi 8,99,
3.850 de medii între 9 şi 9,99,

În următoarele două
săptămâni,

Vremea va ﬁ
instabilă

Vremea va continua să ﬁe instabilă în
următoarele două săptămâni, când se vor
semnala perioade cu zile și nopți mai reci
decât în mod normal pentru luna mai, la
care se adaugă precipitații destul de consistente, dar și intervale cu temperaturi peste norme, ce vor atinge chiar și 26 de grade Celsius, în Muntenia, relevă prognoza
Administrației Naționale de Meteorologie
(ANM) publicată luni, valabilă pentru perioada 8 - 21 mai 2017.
În Crișana, în intervalul 8-10 aprilie, vremea
se va răci semniﬁcativ și va deveni rece pentru
această perioadă. După 10 mai, valorile termice vor marca o creștere semniﬁcativă, atât
ziua, cât și noaptea, astfel încât temperaturile
maxime vor urca, în medie, de la 12 la 24 de
grade, iar cele minime de la unu-două grade la
12 grade. Pe 14 mai, vremea se va răci din nou
și se vor înregistra valori medii ale maximelor
diurne de 21 — 22 de grade și ale minimelor
nocturne de 9 — 10 grade, caracterizând un
regim termic apropiat de normalul perioadei.
Probabilitatea de apariție a ploilor va ﬁ ridicată pe tot parcursul intervalului de prognoză,
iar local, îndeosebi către sfârșitul primei săptămâni de prognoză, cantitățile de apă vor ﬁ
mai însemnate. 

respectiv şapte medii de 10.
În ceea ce priveşte rezultatele la evaluarea naţională
de anul trecut, pe discipline,
reprezentanţii
Ministerului
Educaţiei au transmis „că procentul notelor peste 5 a fost de
60,54% (prezenţă - 90,71%) la
proba de limba şi literatura română, respectiv 32,60% (prezenţă - 90,20%) la matematică.
La proba de Limba şi literatura
maternă, din 10.170 de elevi
prezenţi, circa 76% au reuşit
să obţină note peste 5”. Potrivit
rezultatelor transmise, cele mai

multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală - 60,57% (rată
prezenţă - 90,10%), urmată de
Brăila - 58,50% (rată prezenţă
- 76,61%) şi Cluj - 55,33% (rată
prezenţă - 91,37%). Cele mai
mici note s-au înregistrat în judeţele Vaslui - 31,22%, Tulcea
- 32,67%, şi Călăraşi - 33,47%.
În aceste judeţe prezenţa a fost,
în medie, de aproximativ 90%.
La nivel naţional, 73.342 de
elevi (44,05%) au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale. 

Proiectul Legii grațierii,

Retrimis la Comisia juridică
Plenul Senatului a decis, luni, retrimiterea proiectului Legii grațierii
la Comisia juridică, în favoarea propunerii, făcută de liderul senatorilor
ALDE, Ionuț Sibinescu, exprimându-se 61 de senatori, 41 votând împotrivă, în timp ce șapte senatori s-au
abținut de la vot.
„În numele grupului ALDE solicit
trimiterea proiectului de lege înapoi la
comisie (juridică - n.r.). Termen o săptămână, să nu treacă tacit”, a cerut Ionuț Sibinescu. La rândul său, senatorul
George Dircă a aﬁrmat că USR nu este
de acord cu retrimiterea la comisie.
„Dezbaterile în această comisie s-au
întins pe o perioadă lungă de timp,
aproape o lună și jumătate am discutat
prevederile și am amendat această lege
pe care o avem astăzi. Legea e însoțită
de un raport din partea comisiei, astfel
încât nu vedem necesară trimiterea ei
la comisie. În dezbaterile din cadrul
comisiei au fost implicate toate instituțiile, respectiv Parchetul de pe Înalta
Curte de Casație și Justiție, Consiliul
Superior al Magistraturii, Uniunea Națională a Barourilor, Autoritatea Națională a Penitenciarelor. Practic, dacă
noi retrimitem această lege la comisie,
există riscul ca ea să nu mai ajungă pe
ordinea de zi a Senatului, să ﬁe adoptată tacit în forma trimisă de inițiator și
toată munca noastră din cadrul comisiei să nu mai aibă niciun fel de rezultat.
USR se opune la retrimiterea legii în

comisie”, a declarat Dircă.
Senatorul PMP Traian Băsescu a cerut Guvernului să retragă proiectul de
lege privind grațierea.
„Această lege nu are ce căuta nici
măcar la comisie. Ea trebuie retrasă de
Guvern. Este atât de prost făcută, încât
obiectivul pe care îl realizează este să
elibereze, estimez eu în forma în care
este acum, hoți din domicilii, din curți,
din autobuze, din societăți comerciale,
iar, pe de altă parte, să țină în continuare încarcerați medici și profesori. Nu
mă refer la politicieni, pentru ei e legea
78, care le dă un regim special, dar cred
că, conceptual, proiectul de lege este
greșit”, a spus în plenul Senatului Traian Băsescu.
Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, le-a cerut colegilor săi să voteze
retrimiterea la Comisia juridică, susținând că percepţia că s-ar merge pe repede înainte sau că s-ar evita discuţiile
publice sau dezbaterile în Parlament
este una greşită.
„Noi susţinem propunerea făcută de
dl senator Ionuţ Sibinescu în numele
grupului ALDE de retrimitere la Comisie. Aş vrea să nu ﬁe moment de dezbatere şi această chestiune pentru că o să
ﬁe timp pentru dezbatere în plen atunci
când legea va ajunge sub o formă sau
alta cu raport în dezbaterea plenului şi
să depăşim acest momen urmând să facem o discuţie parlamentară raţională,
fără perturbări şi chichirăi”, a adăugat
Șerban Nicolae. 

În urma mai multor scandaluri
provocate de angajaţi SRI

Un nou cod
de conduită etică

SRI a publicat ghidul de conduită etică
pentru angajaţi, document elaborat după ce
comisia de control a veriﬁcat mai multe informaţii referitoare la relaţii de prietenie ale
unor cadre cu politicieni cu probleme penale. Scopul, consolidarea relaţiei de încredere
cu cetăţenii, explică instituţia.
„Scopul adoptării Ghidului de conduită etică
este reprezentat de consolidarea și promovarea unei culturi profesionale adecvate rolului
Serviciului Român de Informații în domeniul
securității naționale, prin integrarea într-o formulă coerentă și non-redundantă a regulilor și
obligațiilor deja normate (în legislația națională
și reglementările interne) sau aplicate cutumiar
– a căror respectare este de natură să garanteze
că, prin întregul lor comportament, angajații
SRI sunt demni de considerația și încrederea
impuse de profesia pe care o exercită”, susţine
Eduard Hellvig.
Prin implementarea ghidului se urmăreşte:
asigurarea şi menţinerea unui echilibru just
între interesele naţionale de securitate şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, sistematizarea
standardelor morale și de conduită care trebuie
respectate de către personalul Serviciului în
exercitarea atribuțiilor și în viața personală,
respectiv obligațiilor și a regulilor necesare
desfășurării unei activități competente și responsabile, în condiții de legalitate; prevenirea
abaterilor disciplinare, respectiv a situațiilor
care pot afecta activitatea personalului, informațiile, patrimoniul sau rezultatele activității
instituției; statuarea unor indicatori cu utilitate
în evaluarea modului de îndeplinire, de către
cadrele instituției, a atribuțiilor de serviciu;
protejarea personalului Serviciului de comportamente abuzive, subiective sau oportuniste;
crearea unui sistem de referință în orientarea
deciziilor și acțiunilor personalului SRI în
cazul apariției dilemelor de etică, explică SRI.
Astfel, potrivit ghidului, printre altele, angajaţii Serviciului nu se pot implica în activităţi
care ar putea prejudicia imaginea instituţiei.
„În relațiile cu cetățenii ne asigurăm că proiectăm o imagine care să nu prejudicieze în niciun
fel instituția. Ceea ce facem poate ﬁ interpretat
prin prisma apartenenței la Serviciu”, se precizează în document.
O altă reglementare este aceea de respectare
a vieţii private şi a reputaţiei angajaţior SRI şi
a cetăţenilor. Angajaţii instituţiei se vor implica în „informarea corectă a publicului larg
cu privire la riscurile și amenințările la adresa
securității naționale” şi în comunităţile în care
trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea.
„În exercitarea atribuțiilor funcției avem o
atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură;
nu săvârșim acte sau fapte care contravin demnității, prestigiului sau regulilor de comportament care decurg din apartenența la Serviciu.
Prevenim orice comportament degradant,
intimidant sau umilitor care urmăreşte sau
conduce la afectarea gravă a capacităţii unei
persoane de a-şi desfăşura în mod ﬁresc activităţile profesionale sau de a-şi exercita drepturile”, arată alte reglementări ale ghidului.
De asemenea, angajaţilor le este interzis să
se folosească de funcţie pentru a obține avantaje sau alte beneﬁcii personale. „Folosim resursele și mijloacele materiale care ne sunt puse la
dispoziție, exclusiv în interes profesional”.
Ghidul a fost elaborat ca urmare a mai multor scandaluri în centrul cărora au fost angajaţi
ai Serviciului Român de Informaţii, unul dintre
cei vizaţi ﬁind fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Generalul a demisionat din funcţie
ca urmare a unei anchete demarate după ce în
spaţiul public au apărut imagini cu el alături
de fostul deputat Sebastian Ghiţă, cercetat în
prezent în mai multe cauze. 

