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Proiect legislativ pentru învăţământul preuniversitar

Profesorii,
învestiți cu
exerciţiul
autorităţii

publice

Senatorii jurişti şi cei de la
Comisia pentru învăţământ au
dat, marţi, raport comun de
admitere propunerii legislative
privind învestirea personalului
didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul
preuniversitar cu exerciţiul
autorităţii publice pe timpul şi în
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu. Iniţiatorul proiectului,
senatorul Şerban Nicolae, justifică
demersul prin faptul că în sistemul
de învăţământ nu există o
protecţie juridică a cadrelor
didactice faţă de hărţuirea şi
agresiunile venite din partea
elevilor sau părinţilor. 
“Conform unui studiu efectuat anii
trecuţi pentru Ministerul Educaţiei,
peste 70.000 de profesori români
au fost, cel puţin o dată, jigniţi,
ameninţaţi sau loviţi de către elevi
ori părinţi”, se arată în expunerea
de motive.

Grozăvii
descoperite 
de RAR în

service-uri auto

În Constanța

Parcări cu
plata prin sms,
gratuite după

ora 17:00

Clima României ar
putea suferi

schimbări majore în
următoarele decenii
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Atenție, circulație restricționată!

Unirii devine stradă 
cu sens unic

Primăria Constanța, prin SC
Confort Urban, continuă lucrările
de modernizare a arterelor
rutiere din cartierul Faleză Nord.

În această perioadă se lucrează
la reabilitarea trotuarelor de pe
strada Unirii. În paralel,
începând de miercuri, strada
Unirii va fi închisă pe tronsonul

cuprins între străzile Ion Rațiu și
Războieni pentru frezare și
asfaltare. Miercuri și joi se va
freza asfaltul, iar vineri se va

asfalta. Totodată, începând de
joi, strada Unirii va deveni arteră
rutieră cu sens unic, dinspre
strada Ion Rațiu până în strada
Zorelelor.
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Elevii și profesorii de liceu din toată țara sunt
invitați să se înscrie la Concursul Național
ecOprovocarea, ediția 2019-2020, un proiect
extrașcolar cu elemente de educație non-
formală. Premiile sunt în valoare totală de
25.000 de lei și constau în participarea la

Tabăra de leadership pentru mediu
ecOprovocarea - o altfel de tabără, cu multă
distracție, jocuri, drumeții, petreceri tematice
și activități educaționale non-formale. La
primele 3 ediții ale concursului au participat
244 de licee din 38 de județe.


