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Noutăți
 Regimul de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă în învățământ, actualizat
prin hotărâre de Guvern
Data publicării: 01 Feb 2018
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Cuantumul sporului pentru condiții de muncă se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale
asupra salariului de bază, cu valori cuprinse între 5 și 15% din salariul de bază, în funcție de
criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste
locuri de muncă, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
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Guvernul României a adoptat, în ședința de miercuri, 31 ianuarie, regulamentul privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal didactic din învățământ, mărimea concretă a
sporurilor pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora. Beneficiază de
prevederile acestui act normativ personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul
nedidactic din învățământul preuniversitar și superior.

Sporurile pentru condiții de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz,
expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile
de muncă respective, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de
venituri și cheltuieli aprobat.
La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă trebuie avute în vedere o serie de
condiții, printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere
la acţiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici și mecanismul
de acțiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de
muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens
sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condițiile de muncă ce implică o suprasolicitare
nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire, precum și structura și
nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.
Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor, fără depășirea procentului prevăzut în
prezentul regulament, este făcută de conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administrație,
cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învățământ sau a reprezentanților salariaților la nivel de unitate/instituție acolo
unde nu există sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Unităţile și instituțiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi
organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiţii de muncă optime, în termen
de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor de muncă. De
asemenea, unităţile/instituțiile din sistemul de învăţământ trebuie să efectueze periodic măsurători la
locurile de muncă în timpul desfășurării activităților (aceste perioade nu pot fi mai mari de șase
luni). În același timp, personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau
vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii,
conform legislaţiei în vigoare.
Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă se face cu încadrarea în
sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.
sursa: http://www.edu.ro, BIROUL DE COMUNICARE

 Lista cu mijloacele de învățământ omologate în vederea utilizării lor în învățământul
preuniversitar Octombrie 2017- Ianuarie 2018
Data publicării: 01.02.2018
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Materiale informative:
Lista cu mijloacele de invatamant omologate in vederea utilizarii lor in....pdf
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Ziua siguranţei pe Internet (Safer Internet Day)
Ziua siguranţei pe Internet (Safer Internet Day) este marcată anual, începând din 2004, în luna
februarie, în mai multe ţări ale lumii şi are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi
responsabil a tehnologiei online şi a telefoanelor mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi.
Safer Internet Day se va serba marți, 6 februarie 2018. Tema 2018 este: "Creați, conectați și
împărtășiți respect: Un internet mai bun începe cu tine" - un apel la acțiune pentru fiecare parte
interesată să își joace rolul în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, în special pentru
cei mai tineri utilizatori.
sursa: https://www.saferinternetday.org/web/sid/home

Cel mai mare Concurs Național de creație în Limba Engleză îți așteaptă
eseul și îți premiază originalitatea și talentul cu o tabără în Marea Britanie
Asociația Shakespeare School pentru Educație dă startul unei noi întreceri pentru creativitate!
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Tot ce trebuie să faci este să scrii un eseu original, în limba engleză, cu titlul ‘Message to my future
self” („Mesaj către mine din viitor”).
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Dacă ai între 11 și 19 ani, ești pasionat de limba engleză, o vorbești fluent, ești creativ și stăpânești
bine arta argumentării, te așteptăm să-ți demonstrezi măiestria în cadrul Shakespeare School Essay
Competition – ediția a 10-a!

Cum intri în cursă?
Îți înscrii GRATUIT eseul, online, pe site-ul competiției (sau copy în browser
https://goo.gl/jWcZjt), la una dintre cele două categorii de vârstă, 11-14 ani sau 15-19 ani.
Termenul limită de înscriere în concurs este 25 martie 2018.
Juriul este format din profesorii Shakespeare School, care selectează cele mai bune şi creative 30
de lucrări. Ierarhia finală a câştigătorilor este stabilită în urma unor scurte interviuri cu finaliştii.
La Shakespeare School Essay Competition se înscriu anual peste 4.000 de tineri din toata țara.
Premii pentru participanți. Ce poti câștiga?
Concursul oferă celor 30 de finaliști premii în valoare de peste 5.000 de euro, constând în 2 tabere
de limba engleză in Marea Britanie (pentru marele câștigător al fiecăreia dintre cele două categorii
de vârstă: 11-14 ani și 15-19 ani), cursuri de limba engleză la Shakespeare School, înscrieri gratuite
la examene Cambridge, cărți, dicționare, rechizite etc.

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 8 iunie 2018 la Arcub Gabroveni.
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Trofeul Excelenței: Județul cu cel mai mare număr de participanți la competiție va primi Trofeul
Shakespeare School Essay Competition.
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Premii și distincții și pentru profesori
Profesorul cu cei mai mulți concurenți înscriși va participa gratuit, ca însoțitor de grup, la o tabară
de 2 săptămâni în Marea Britanie.
Toți profesorii de limba engleză din partea cărora se vor înscrie minimum 10 participanți la
Shakespeare School Essay Competition 2018, vor primi un Certificat de Merit din partea centrului
nostru.

Află toate detaliile despre temă, regulament și înscriere pe www.shakespeare-school.ro,
secțiunea Competiții.
Shakespeare School Essay Competition este un proiect național, cu participare GRATUITĂ,
deschis tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 11 si 19 ani (clasele V-VIII si IX-XII). Concursul
este organizat de Asociația Shakespeare School pentru Educație, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar al Municipiului București, și se adresează tuturor elevilor din România, pasionați de limba
engleză și cu real talent la scris.
Proiectul își propune să stimuleze gândirea creativă, spiritul de inovație, originalitatea și să
motiveze tinerii să își perfecționeze limba engleză, oferindu-le totodată șansa unei experiențe unice,
într-o tabară internațională de studiu.
sursa: România pozitivă

Școlile din România reciclează
Rezultatele campaniilor de educație ecologică organizate de Asociația Environ în școlile din
România în ultimii ani devin din ce în ce mai vizibile prin procentul elevilor implicați în proiecte de
reciclare care este într-o continuă creștere. La nivelul anului 2017, 1200 de unități de învățământ sau implicat în programul Baterel și Lumea Non-E, colectând și reciclând circa 130.000 kg
echipamente electrice și baterii uzate. Utilizând aplicația www.magazinbaterel.ro, peste 5000 de
elevi au transformat punctele acumulate din reciclare în 100.000 de rechizite și cărți.
Ajunsă deja la cea de-a șaptea ediție națională, beneficiind de implicarea Ministerului Educației
Naționale, campania Baterel și Lumea Non-E își propune să îi învețe pe tinerii de pe băncile școlii
despre responsabilitate, implicare socială și simț civic. Despre schimbarea care începe cu fiecare
dintre noi. În cadrul proiectului, întreaga comunitate de elevi și profesori se implică într-o serie de
activități, precum cursuri de protecție a mediului, acțiuni de voluntariat, concursuri de colectare
selectivă a echipamentelor electrice și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative prin realizarea
de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente științifice.

RENINCO - Buletin Informativ nr.5, anul 6, saptamana 5 – 11 februarie 2018

Page

,,Campania Baterel este mai mult decât un proiect care îi premiază pe copii pentru că reciclează,
este o chemare la asumarea rolului fiecăruia, de la mic la mare în efortul comun de prezervare a
mediului înconjurător și atenuare a schimbărilor climatice. Concomitent ne bucură faptul că tot
mai mulți profesori și unități de învățământ se înscriu și participă activ în acest program. Prin
puterea exemplului celor mici, îi încurajăm și pe cei mari să se implice, să își asume leadership-ul,
să prețuiască resursele și bogățiile pe care natura ni le oferă. Am reușit în acești ani să creăm o
adevărată comunitate de prieteni care împărtășesc aceleași valori: grija față de mediu, atitudine de
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Prin intermediul platformei www.magazinbaterel.ro, elevii și profesorii din toate ciclurile de
învățământ, pot descărca materiale informative, vizualiza filme tematice, accesa suportul de curs
pentru susținerea orelor de educație ecologică și își pot selecta premiile dintr-o gamă bogată de
produse atractive de uz școlar, cărți și pentru cei mai activi, chiar tabere școlare.

învingători, spirit civic și ne bucurăm să vedem că familia Baterel crește de la an la an”, a declarat
Andrei Orban, președintele Asociației Environ.
Cea de-a VII-a ediție a campaniei Baterel și Lumea Non-E se desfășoară în perioada 15
septembrie 2017 – 30 iunie 2018, iar înscrierile se pot face până la data de 15 mai,
accesând www.magazinbaterel.ro sau apelând linia telefonică dedicată 031.827.0000.
Campania ,,Baterel și Lumea Non-E” este un proiect național de conștientizare, responsabilitate
socială și colectare selectivă, organizat începând cu 2011 de Asociația Environ în parteneriat cu
Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și cu sprijinul Ministerului Educației
și Ministerului Mediului.
sursa: România pozitivă, 31 ian 2018

În ciuda doctorilor care nu mi-au dat nicio șansă, pe mine mama m-a pus
pe picioare. Și o clinică de la Budapesta
Cu toții știm că sistemul sanitar românesc „e la pământ”. Se tot evocă lipsa banilor pentru
echipamente și aparatură medicală. Eu pot să vă vorbesc despre o mare problemă din domeniul
sănătății care nu necesită prea multă aparatură medicală sau echipamente, ci mai degrabă un sistem
bine pus la punct.
E vorba despre reabilitarea persoanelor cu dizabilități. E un dezastru ceea ce se întâmplă cu această
categorie de oameni în România.
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Din persoana neîncrezătoare, dependentă total de familie care nu credea că vreodată va reuși să aibă
propriile realizări, am ajuns o femeie independentă, cu venituri proprii care găsește mereu soluții la
probleme și care înfruntă jignirile din jur. Acum știu cine sunt și ce pot face și lupt pentru visurile
mele. Aș vrea tare mult să aud aceste cuvinte din gura a cât mai multor persoane cu dizabilități. Din
păcate, nu prea o aud.
Mă simt o persoană norocoasă, pentru că am o mamă care a luptat pentru mine împotriva tuturor
doctorilor care nu-mi acordau nicio șansă să devin o persoană independentă, împotriva
învățământului care nu mă dorea la o şcoală normală sau împotriva societății care mă vede o
persoană diferită față de ceilalți.
Mama mea m-a pus pe picioare, nu terapeuții noștri, mi-a făcut milioane de ore de exerciții fizice.
Am numeroși prieteni care nu merg deoarece părinții lor nu au înțeles că trebuie să facă ei pe
kinetoterapeuții pentru a-i pune pe copiii lor pe picioare.
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Vă scriu despre acest subiect din propria experiență. Eu sufăr de paralizie cerebrală (tetrapareză
spastică) din primele luni de la naștere. Când eram mică nu prea înțelegeam ce se întâmplă cu
reabilitarea persoanelor cu dizabilități în țara noastră. Totul mi-a fost clar, atunci când am început să
fac tratament în străinătate (Institutul Peto din Budapesta).
Intrarea pe ușa institutului din Ungaria mi-a schimbat viața pentru totdeauna, deoarece acolo am
găsit terapeuţi capabili să mă cunoască cu adevărat, să găsească soluțiile necesare pentru a-mi
atinge scopul de a deveni independentă în viață.

Dacă cineva are curiozitatea să studieze situaţia acestor oameni sau ce fac părinții care au copii cu
dizabilități, o să vadă că 90% dintre aceste persoane diagnosticate cu afecțiuni grave imediat după
naștere și nu au făcut tratament în străinătate, sunt izolate în familiile lor.
Se întâmplă asta deoarece sistemul e unul prost. Aș vrea să-mi spună și mie cineva, de pildă, ce
caută specialitatea de kinetoterapie la facultatea de educație fizică și sport. Acești studenți practică
discipline sportive, studiază anatomia corpului uman, învaţă să facă masaj, dar nu au niciun curs de
psihologie, pedagogie sau studiere a comportamentului uman.
Mai există și facultatea Balneo-fiziokinetoterapie, unde studenții studiază mai mult cunoştinţe
medicale. Pe lângă kinetoterapie se învaţă și altele, dar se pune accent în totalitate pe partea fizica.
Din proprie experiență, pot face o comparație cu terapeuții din Ungaria. Aceștia sunt foarte buni
psihologi, pedagogi în primul rând, apoi urmează partea fizică. Ei spun că totul pleacă de la cap.
Sunt de acord: dacă din punct de vedere psihic nu sunt pregătită să fac fată exerciţiilor fizice, atunci
degeaba le fac. Așa am făcut ani de zile exerciții fără niciun rezultat.
În alte țări persoanele cu dizabilități fac tratamente însoțite de şedinţe la psiholog pentru a se trata și
emoțional odată cu partea fizică. La noi cine să ne trimită la psiholog? Interesează pe cineva ce
simte un copil sau adult cu astfel de probleme? Nimănui nu-i pasă de nimic. Mie niciodată nu mi s-a
spus să merg la un psiholog, deși aveam o mare frică de a merge singură. Totodată și mamei îi era
frică să mă lase să fac ceva. Din propria iniţiativă, am hotărât să merg la psiholog. Lucrurile s-au
schimbat de atunci în bine.
Un copil sau un adult cu dizabilități are nevoie de terapeuți care au capacitatea să înțeleagă
problemele cu care se confruntă această persoană, fizice, psihice sau în relațiile cu cei din jur.
Terapeuții din România nu pot face așa ceva, pentru că nu sunt învățați în acest mod. Ei tratează
partea fizică robotic, fără să țină cont de ceea ce întâmplă cu pacientul cu adevărat.

RENINCO - Buletin Informativ nr.5, anul 6, saptamana 5 – 11 februarie 2018

Page

Am înţeles că, pe timpul comunismului, persoanele cu dizabilități nu erau considerate oameni, dar
au trecut 28 de ani de la revoluție și situația e tot mai rea. Ma revolt când cineva îmi spune că nu a
ieșit din casă de 4 ani din cauza că nu a făcut tratament la timp și părinţii l-au lăsat în voia sorții.
Unde e rolul statului în acest caz?
Văd peste tot unde merg la tratament copii bolnavi cu părinţii disperați, care nu știu pe ce cale s-o
apuce. Deseori mă întreabă cum am reușit eu. Când le spun câte sacrificii a făcut mama, nu mai
spun nimic. În ziua de astăzi oamenii nu sunt dispuși să se sacrifice atât de mult. Din cauza asta
copii, tineri rămân pe viață traumatizați. Sistemul e adormit, nu se ia nicio măsură.
Părinții care au copii cu dizabilități au majoritatea asociații cu ajutorul cărora strâng bani cu cei 2%
din impozit donați de angajați. Banii astfel obținuți sunt folosiți ca să meargă cu copiii lor la
tratament în străinătate. Se plătesc sume foarte mari pentru aceste tratamente deoarece părinții nu
văd soluții în țară, doctorii sunt incapabili să ofere soluții. Oamenii fac ce citesc pe internet de la
alte familii care trec prin aceleași situații.
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Eu nu eram în stare să fac nimic până să merg la Institutul Peto, cine să mă învețe? Terapeuții care
nu știu cum să se comporte cu un pacient dependent de cei din jur? Mama ca orice alt părinte
dorea să mă protejeze, să nu cumva să pățesc ceva. În Ungaria au dat frica la o parte și au început
să comunice cu mine. La noi se întâmplă invers, persoanele cu dizabilităţi, mai ales cei care nu pot
vorbi sau mai tineri, nu au nicio șansă să comunice direct cu terapeutul.

Deși persoanele cu dizabilități au mari probleme emoționale din diverse motive, sistemul nu-i
încurajează să meargă la psiholog, îi lasă să se izoleze, le dă o sumă de bani și gata. Nu interesează
pe nimeni daca părinții îi duc la tratament, daca au o viață decentă sau dacă sunt în stare să facă
ceva.
Eu nu eram în stare să fac nimic până să merg la Institutul Peto, cine să mă învețe? Terapeuții care
nu știu cum să se comporte cu un pacient dependent de cei din jur? Mama ca orice alt părinte dorea
să mă protejeze, să nu cumva să pățesc ceva. În Ungaria au dat frica la o parte și au început să
comunice cu mine. La noi se întâmplă invers, persoanele cu dizabilităţi, mai ales cei care nu pot
vorbi sau mai tineri, nu au nicio șansă să comunice direct cu terapeutul. Se vorbește cu părinții.
O persoană cu dizabilitate are dreptul la 10 zile de tratament gratuite de 2 ori pe an. Afecțiunile
neurologice necesită milioane de ore de tratament (exerciții fizice). Foarte puțini au posibilitatea să
se trateze din cauza costului tratamentului.
Comunicând direct cu terapeutul prinzi încredere, te simți o persoană egală cu ceilalţi și începi să
crezi că ceea ce îți spune specialistul poate fi adevărat. În acest mod, am învățat că pot găsi
numeroase soluții la orice problemă pe care o am. Prin metode psihopedagogice însoțite de exerciții
fizice o persoană cu dizabilități poate deveni un om activ în societate căruia nu-i mai pasă de ceea
ce se întâmplă în jurul ei.
O persoană cu dizabilitate are dreptul la 10 zile de tratament gratuite de 2 ori pe an. Afecțiunile
neurologice necesită milioane de ore de tratament (exerciții fizice). Foarte puțini au posibilitatea să
se trateze din cauza costului tratamentului.
În străinătate totul se face altfel, persoanele cu dizabilități sunt învățate să devină independente din
toate punctele de vedere, emoțional, fizic și social. Un sistem bun de sănătate dorește ca cei cu
probleme de sănătate să fie activi în societate, să fie pe propriile picioare fără ca statul sa fie nevoit
să-i întreţină financiar.
La noi se întâmplă invers, statul preferă să ofere bani persoanelor cu dizabilități (nu la nivelul țărilor
din Vest), în loc ca aceste persoane sa fie ajutate să devină active în societate.
În concluzie, ar trebui neapărat să schimbăm modul în care sunt tratate persoanele cu dizabilități, iar
terapeuții care se specializează în domeniu trebuie să fie învățați la școală total diferit.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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https://republica.ro/2 februarie 2018 autor, Ramona Lengyel

