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Mega-dosarul Microsoft: închisoare cu executare pe bandă

Medicii de familie și din ambulatoriu
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Solicit să fie un motiv de
micșorare a pedepsei mele și
acordarea uneia cu suspendare. Am făcut cereri exprese
atât către ambasada SUA cât
și Austria să precizeze în ce fel
s-au făcut intervenții la mine.
460 din 2009 este Hotărârea de
Guvern singura legală din afacerea Microsoft, toate celelalte
hotărâri și documente sunt ilegale. Îmi asum ceea ce spun. Eu
știu acum că toate demersurile
mele sunt inutile pentru că în
timpul procesului am așteptat
milă și îndurare, poate vine cu
suspendare. Ar fi trebuit să nu
fac asta ci să aduc toate documentele, să fac toate demersurile. Toți miniștrii aveau directive clare de la partide. Cine se
angajează, unde se angajează.
Eu recunosc tot în fața Înaltei
Curți. Recunosc că am pretins și primit cele peste două
milioane. I-am pretins pentru
plata campaniei electorale din
2009”, a spus Gabriel Sandu în
ultimul cuvânt.
„Jur cu mana pe Biblie că
regret din tot sufletul, dar nu
cred că le mai pot îndrepta decât printr-o atitudine adecvată.
Îmi pare rau pentru ce am facut, sigur nu voi mai face niciodată acest lucru. Am crezut
că o mare afacere cu Microsoft
nu e un lucru rău, am greșit.
Așa să-mi ajute Dumnezeu”,
a declarat Dorin Cocoș în fața
instanței.
„Mă consider vinovat și merit o pedeapsă. Dar cred că o

Ministerul Sănătăţii anunţă că de la 1
octombrie veniturile medicilor de familie
şi din ambulatoriu au crescut prin majorarea valorii punctelor acordate „per capita”
(numar de persoane înscrise pe listă) și „per
serviciu”.

Pedepse definitive dublate

Gabriel Sandu, Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan, Nicoale Dumitru
încadrare corectă ar fi cea din
art 13. Cu mâna pe Biblie jur că
nu am pretins și nu am luat din
afacerea Microsoft niciun cent,
niciun cent nu a ajuns la mine.
Sunt vinovat pentru că am
exercitat influență asupra lui
Gabriel Sandu, regret. Vreau
să colaborez în continuare, să
stabilim unde au ajuns sumele
de bani. Sunt vinovat, merit o
pedeapsă. Dacă aș fi cunoscut
legile cum le știu acum nu aș
fi fost în fața dumneavoastră” ,
Gheorghe Ștefan judecătorilor.
„Regret profund pentru comiterea faptelor. (...) Am doi
băieți de 25 și 26 de ani”, le-a
spus judecătorilor plângând
Nicolae Dumitru. Avocatul său
le-a cerut judecătorilor dispunerea unei pedepse cu suspen-

dare.
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (ÎCCJ) a dat prima decizie în dosarul „Microsoft”
în luna martie a acestui an,
trei dintre cei cercetaţi, Dorin
Cocoş, Gabriel Sandu şi Gheorghe Ştefan, primind condamnări cu executare, în timp
ce omul de afaceri Dumitru
Nicolae a primit o pedeapsă cu
suspendare.
Oamenii de afaceri Dorin
Cocoş şi Dumitru Nicolae,
precum şi fostul primar Gheorghe Ştefan şi fostul ministru
Gabriel Sandu au fost trimişi
în judecată, în 23 martie, în
dosarul „Microsoft”.
Potrivit procurorilor, Dorin
Cocoş ar fi pretins şi primit
9.000.000 de euro de la Clau-

diu Florică şi Dinu Pescariu,
pentru ca, prin intermediul
Elenei Udrea, la acea vreme
ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului şi vicepreşedinte PDL, să asigure firmelor
susţinute de Florică încheierea
şi derularea contractului de licenţiere Microsoft cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale.
Totodată, potrivit procurorilor, Dorin Cocoş ar fi cerut
17,5 milioane de euro pentru
el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel
Sandu, pentru a interveni în
achiziţionarea dreptului de utilizare a licenţelor Microsoft,
din care 15,7 milioane de euro
ar fi ajuns în contul unor firme
controlate de cei trei, direct sau
prin intermediari. n

Ministerul Educaţiei anunţă schimbarea metodologiei

Definitivat după reguli noi
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...de normele legale în vigoare”, anunţă Ministerul Educaţiei. Până acum proba scrisă
era susţinută vara.
O altă schimbare se referă la
condiţiile pentru a putea susţine proba scrisă. La vechimea
efectivă de predare şi calificativul Bine sau Foarte bine, se
adaugă şi condiţia ca „media
aritmetică a notelor finale la
inspecţii şi portofoliu să fie
minimum 8, dar nu mai puţin
de 7 la fiecare dintre probele
respective”. Astfel, nota minimă de promovare a rămas ca în
sesiunile anterioare, opt, însă
aceasta va fi calculată „pe baza
unei formule ce include notele
de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi
nota la proba scrisă” şi nu va
fi ca până acum, când nota la
examen era rezultatul obţinut
la proba scrisă.
„În ceea ce priveşte proba
scrisă, aceasta va fi simplificată de la trei la două subiecte. „Un subiect va fi centrat pe
specialitatea candidatului (cu

o pondere de 60%) iar celălalt
subiect pe metodica predării
specialității (cu o pondere de
30%), 10% din punctaj fiind
acordat din oficiu. În acest nou
context, lucrările scrise sunt
evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice
din învățământul universitar
sau preuniversitar, având specialitatea respectivă”, explică
ministerul.
Portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă
didactică şi este alcătuit de
fiecare candidat pe parcursul
unui semestru. Acesta cuprinde curriculum vitae, autoevaluarea portofoliului profesional
şi o scrisoare de intenţie ce va
conţine între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă „motivaţia participării la examenul
de definitivat, obiectivele şi
aşteptările proprii în formarea
personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei
câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri
de ameliorare”. Tot în cuprinsul portofoliului trebuie să fie

„un raport de progres şcolar,
însoţit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale şi pe unităţi
de învăţare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri
de lecţii diferite), instrumente
de evaluare (un test predictiv,
cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul
profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei/
grupei”, explică Ministerul
Educaţiei.
Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează
inspecția, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua
în care este efectuată a doua
inspecţie de specialitate. Portofoliul profesional personal

este notat cu note între 1 şi
10. Nota acordată nu poate fi
contestată. O altă noutate este
eliminarea obligaţiei de a de
a prezenta copii legalizate ale
actelor de studii. Primele rezultate se afișează în data de
25 aprilie 2017. Contestațiile
se depun în perioada 25-26
aprilie 2017. „Faţă de sesiunea
2016, în sesiunea 2017, în cazul
în care diferenţa - în plus sau
în minus - dintre nota acordată de comisia de soluţionare a
contestaţiilor şi nota acordată
de comisia de evaluare este
mai mică de 1 punct sau egală
cu 1 punct, rămâne definitivă
nota acordată de comisia de
contestaţii”. Rezultatele finale
vor fi comunicate în data de 30
aprilie 2017. n

Venituri mai mari
de la 1 octombrie

„Pentru medicii de familie valoarea punctului
minim garantat per capita crește de la 4,3 lei la
4,6 lei, iar valoarea punctului minim garantat
per serviciu înregistrează o creștere de la 2 lei
la 2,1 lei. Această majorare se aplică după ce la
jumătatea anului 2016, de la 1 iulie, a mai existat o majorare a celor două valori de decontare
și anume - majorarea per capita pentru medicul
de familie a fost de la 4 lei la 4,3 lei, iar per
serviciu de la 1,9 lei la 2 lei”, transmite Ministerul Sănătăţii. Medicii de familie acordă peste
60 milioane consultaţii anual, conform datelor
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Prin
medicina de familie este asigurat accesul la
serviciile medicale de bază. „Pentru medicii
din ambulatoriu valoarea punctului minim
garantat per serviciu a crescut de la 1,8 lei la
2 lei. Medicii din ambulatoriu acordă în jur de
20 milioane de consultaţii, iar acest sector al
sănătății trebuie susținut deoarece degrevează
spitalele de cazurile posibil de tratat în afara
spitalului”, explică ministerul. Ca urmare a
majorărilor acordate acum, pentru tot anul
2016 rezultă o creștere, în medie, de 13 la sută
pentru medicii de familie şi 17 la sută pentru
serviciile acordate în ambulatoriu, mai precizează instituţia. n

Primele școli doctorale evaluate

Furtul intelectual
nu e accident

Evaluarea școlilor doctorale va începe în
toamna acestui an, iar primele verificate vor
fi cele care au arătat deja lumii că „furtul
intelectual nu este un accident”, anunţă ministrul Educației, Mircea Dumitru.
Mircea Dumitru a declarat, luni, în cadrul
unei dezbateri organizate de Universitatea
de Vest din Timișoara, la care a participat și
președintele Klaus Iohannis, că instituțiile
de învățământ superior din România trebuie
„curățate” de anumite practici.
„Pentru a construi o Românie de mâine,
este nevoie mai întâi de o întoarcere în sinea
noastră, a reprezentanților mediului academic.
Trebuie să ne curățăm universitățile de practici
care ne umbresc instituțiile și sunt pete pe
reputația întregii comunități academice. Noi,
cei ce suntem prezenți în spațiul internațional,
știm ce înseamnă pierderea reputației. Față de
toți studenții noștri de azi și de mâine avem datoria de a duce acțiunile noastre până la capăt”,
a declarat ministrul Educației.
Acesta a adăugat că printre primele universități
din România care vor fi evaluate se numără
cele care „vulnerabilizează” sistemul academic, dar și Universitatea din București.
„În această toamnă vom demara evaluarea
școlilor doctorale, iar primele școli doctorale
care vor fi evaluate sunt acelea care vulnerabilizează sistemul academic românesc prin faptul
că au arătat deja lumii că furtul intelectual
nu este un accident. Și pentru a elimina orice
discuție cu privire la poziția mea de ministru,
dar și la aceea de rector al Universității din
București, voi solicita ca și universitatea unde
predau să fie evaluată printre primele”, a declarat Mircea Dumitru. n

