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ACTUALITATE

Simex Furniture SRL 
anunță inițierea planului urbanistic de detaliu, “Demolare construcții 

existente, elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru: construire 
supermarket Lidl, amenajare accese și locuri de parcare în incintă, 
amplasare panouri publicitare pe fațade și totem, amplasare post 
trafo, branșamente la utilități, împrejmuire și organizare de șan-
tier” amplasat în Șimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 24, jud. 
Sălaj.  

 
Consultarea propunerii se poate face la sediul Primăriei Șimleu Silva-

niei, Piața Libertății nr. 3, în cadrul Biroului de Urbanism și Amenajare a 
Teritoriului. 

CCuummuulluull  ppeennssiieeii    
ccuu  ssaallaarriiuull  ddee  llaa  ssttaatt  ––    
uunn  pprrooiieecctt  ddee  lleeggee  ccuu  
ttrraaiieeccttoorriiee  ffooaarrttee  lleennttăă

ÎÎnncceepp  îînnssccrriieerriillee  ppeennttrruu  
EEvvaalluuaarreeaa  NNaațțiioonnaallăă

@ Anamaria Tempe 

Luni, 7 iunie, a început înscrierea elevilor din clasele a VIII-a pentru 
Evaluarea Națională. Această etapă durează până în 11 iunie, iar absol-
venții clasei a VIII-a din acest an vor fi înscriși automat de către unitățile 
de învățământ din care fac parte. 

„Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face astfel: 
pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ, 
în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevi-
lor, în platforma dedicată Evaluării Naționale. Așadar, nu se completează 
nicio cerere pentru candidații seriei curente. Pentru candidații din anii 
precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învă-
țământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de 
aceștia”, au transmis, către școli, inspectoratele județene. 

Candidații care fac parte din promoțiile de până în 1998 nu pot par-
ticipa la Evaluarea Națională deoarece nu pot solicita echivalarea exa-
menului de capacitate, în conformitate cu Ordinul ministrului Educației 
Naționale nr.4701/2000. 

În metodologia de organizare a Evaluării Naționale se mai mențio-
nează faptul că, „elevii români care au studiat în străinătate se pot în-
scrie la examen numai după echivalarea studiilor și promovarea 
examenelor de diferență stabilite de MECTS, prin Centrul Național pen-
tru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor”. 

În acest an există însă și o noutate. Va fi organizată o etapă specială 
în cadrul Evaluării Naționale, în care se vor prezenta elevii clasei a VIII-
a care au fost bolnavi ori s-au aflat în carantină pe durata primei etape 
a examenului. Așadar, în eventualitatea în care un elev se îmbolnăvește 
înainte de prima etapă a Evaluării, cererile de înscriere își păstrează va-
labilitatea și pentru etapa specială mai sus pomenită, a cărei primă probă 
se va desfășura în 5 iulie. 

Referitor la Calendarul Evaluării Naționale, în 22 iunie are loc prima 
probă scrisă a acestei etape, la Limba și literatura română. Examenul 
scris continuă în 24 iunie, cu proba la Matematică. În 25 iunie se des-
fășoară proba scrisă la Limba și literatura maternă, iar în 29 iunie se afi-
șează primele rezultate. În 30 iunie are loc depunerea contestațiilor la 
secretariatele centrelor de examen, urmând ca între 30 iunie și 4 iulie 
acestea să fie soluționate. Afișarea rezultatelor finale are loc în data de 
4 iulie. 

Calendarul etapei speciale a Evaluării Naționale este următorul: în 
perioada 28 iunie-2 iulie 2021 se desfășoară înscrierea la etapa specială 
(se pot înscrie numai candidații care, conform certificatului medical pre-
zentat, nu s-au putut înscrie în perioada 7-11 iunie 2021); în 5 iulie se 
desfășoară proba scrisă la Limba și literatura română; în 6 iulie elevii 
vor susține examenul scris la Matematică; în 7 iulie are loc proba scrisă 
la Limba și literatura maternă, urmată de afișarea rezultatelor de dinain-
tea contestațiilor, pe data de 9 iulie. În aceeași zi are loc depunerea con-
testațiilor. Acestea se vor rezolva în perioada 10-11 iulie, iar pe 12 iulie 
se vor afișa rezultatele finale. 

Etapa specială întârzie repartizarea în licee însă, așa cum absolvenții 
de liceu beneficiază de o etapă specială a examenului de Bacalaureat, or-
ganizarea sesiunii suplimentare era mai mult decât justificată, conform 
unei declarații făcute de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

@ Anamaria Tempe 
Proiectul de Lege care interzice 

cumulul pensiei cu salariul și pre-
vede prelungirea activității până la 
70 de ani pentru cei care doresc a 
fost în primă lectură la Guvern în 
ședința din 17 martie iar de atunci 
și până în prezent nicio variantă fi-
nală a documentului nu a ajuns în 
Parlament, spre prezentare și apro-
bare. 

„Având în vedere constrângerile 
bugetare și reducerea costurilor su-
portate din bugetul de stat, în pri-
vința cheltuielilor de personal, 
proiectul de lege propune o revi-
zuire a legislației aplicabile în cazul 
cumulului pensiei cu salariul și o al-
ternativă prin care un angajat din sistemul public poate 
opta între pensie și veniturile salariale aferente raportu-
lui de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea 
continuării activității este însoțită de suspendarea plății 
pensiei”, se arată în nota de fundamentare a legii. 

Aflată vineri într-o vizită de lucru la Zalău, ministrul 
Muncii, Raluca Turcan, și-a exprimat speranța că proiec-
tul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul de 
stat va trece cât mai repede de Parlament. Certitudini nu 
sunt. 

„Proiectul nu a fost încă transmis Parlamentului. 
Săptămâna  aceasta urmează să fie adoptat în ședința de 
Guvern, și ulterior va fi transmis Parlamentului, în pro-
cedură de urgență. Sper eu ca până la finalul acestei se-
siuni proiectul să fie adoptat și în Parlament”, a declarat 
vineri ministrul Muncii. 

Sesiunea parlamentară se va încheia în data de 30 
iunie, deci timpul rămas la dispoziție pentru votul și 
aprobarea proiectului de lege este foarte scurt, existând 
șanse ca acesta să fie amânat până la toamnă. 

În proiectul de lege este prevăzut faptul că persoanele 
își pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani, 
atât în sectorul public cât și în cel privat. De asemenea, 
au posibilitatea să revină asupra opțiunii de a munci și 
să se întoarcă la pensie înainte de vârsta de 70 de ani, iar 
anii munciți în plus de către persoanele care optează 
pentru continuarea activității conduc la recalcularea pen-
siei în sistemul public de pensii. 

Așadar, persoana care ajunge la vârsta legală de pen-
sionare și dorește să muncească mai departe își poate 

continua activitatea prin simpla depunere a unei cereri 
în acest sens. Însă, pentru sectorul public există câteva 
reglementări specifice. Mai precis, în momentul în care 
o persoană optează pentru prelungirea activității, dacă 
îndeplinește condițiile de pensionare, se suspendă drep-
tul la pensie. Astfel, dacă se continuă activitatea, con-
secința este suspendarea pensiei, iar cei care cumulează 
în prezent pensia cu salariul de stat au obligația ca, în 30 
de zile de la publicarea actului normativ, să decidă ce 
anume aleg. Angajatorii trebuie să îi informeze pe cei 
care în momentul de față se află în situație de cumul pen-
sie–salariu, fiind sancționați cu amendă dacă nu se con-
formează. 

Proiectul reglementează și situația persoanelor care 
au calitatea de pensionari în momentul de față și care 
pot să se reangajeze până la vârsta de 70 de ani. 

Excepție de la regulă fac persoanele care sunt alese în 
funcții publice sau cele care au durata mandatului defi-
nită de Constituție, cei care încasează în momentul de 
față, venituri sub formă de drepturi de autor și drepturi 
conexe în baza legii drepturilor de autor, personalul di-
dactic plătit cu ora, pensionarii încadrați în gradul 3 de 
invaliditate, asistenții maternali, asistenții personali, în-
grijitorii la domiciliu și membrii Academiei Române. 

În prezent, în România, în sistemul public sunt apro-
ximativ 35.000 de persoane care se află în situația de 
cumul al pensiei cu salariul, în condițiile în care sunt 
102.000 persoane peste 65 de ani care, în momentul de 
față, au optat să cumuleze pensia cu salariul, atât în sis-
temul public cât și în cel privat.


