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Posibil conflict de amploare în
învățământul preuniversitar

„Modificarea de către Senatul României
a art. 66 din Legea Educației, în sensul
reducerii numărului de ore din planurile
cadru pentru învățământul preuniveritar
este o măsură care, aparent, va aduce
beneficii elevilor, cu prețul concedierii a
aprox. 25.000 de cadre didactice. Această
măsură, poate fi utilă  sistemului de
învățămât numai dacă va fi însoțită de alte
măsuri absolut obligatorii. Federația
Sindicatelor Libere din Învățământ
consideră că,  după promulgarea acestei
legi, trebuie emisă o Ordonanță de Urgență
prin care să fie prorogat termenul de
aplicare al acesteia până când vor putea fi
luate acele măsuri suplimentare obligatorii.
În caz contrar, avertizăm că există riscul
major de declașare a unui conflict de
amploare în învățământul preuniversitar“,
se arată într-un comunicat al FSLI.

Aplicarea acestei legi nu poate să aibă
loc fără o serie de măsuri suplimentare. Mai
mulți specialiști din zona de educație
consideră că este în avantajul elevilor să
stea cât mai mult la școală, dar lucrurile
trebuie astfel gândite, încât perioada
petrecută în spațiul școlar să nu fie o
corvoadă, ci sa fie utilă și nestresantă.
Considerăm că măsurile suplimentare care
trebuie luate, pentru ca reducerea
numărului de ore din planurile cadru să nu
aibă efecte negative asupra cadrelor
didactice sunt: ● modificarea programelor
școlare; altfel vom asista la un proces de
epuizare a elevilor, prin comprimarea
actualei materii școlare într-un număr mai
mic de ore la clasă ● reducerea numărului
de elevi la clasă, pentru îmbunătățirea
calității actului educațional, precum și
implementarea programului “Școală după
școală” de care să beneficieze toți elevii,
pentru a fi sprijiniți la realizarea temelor și,
totodată, supravegheați, în condițiile în care
cunoaștem faptul că tot mai multe familii nu
mai au timpul necesar pentru aceste
activități. Programul  trebuie să aibă
menirea de a pune în centrul atenției
nevoile reale ale elevilor. Aceste măsuri
sunt absolut necesare și pentru a putea
asigura posturi pentru cele  aprox. 25.000
de cadre didactice afectate de această
reducere a numărului de ore ● introducerea
programului gratuit “O masa caldă” care va
asigura elevilor confortul de care au nevoie
pentru a face față provocărilor din timpul
zilei, se mai arată în comunicatul FSLI.

“FSLI este pregătită să lucreze, alături
de responsabili din Ministerul Educației la o
reformă reală a sistemului de învățământ,
prin care să fie puse în aplicare toate
măsurile prin care să creștem calitatea
educației și să păstrăm cadrele didactice
din sistem. Este absolut necesar să fie
prorogat termenul de aplicare a legii, până
când se vor pune în practică și măsurile
suplimentare, pentru că este imposibil ca
acestea să fie implementate până la 1
septembrie 2020, data la care ar trebui să
intre în vigoare legea. Altfel, există riscul să
fie declanșat un conflict de amploare în
învățământul preuniversitar”, a declarat
Simion Hăncescu, președinte FSLI. 

Educație

Ultimele zile ale
lunii octombrie
marchează

începerea perioadei de
cumpărături „Black Friday”,
eveniment care în
România a pierdut, de cele
mai multe ori, dimensiunea
unei zile, fiecare
comerciant stabilindu-şi
propria perioadă de
reduceri.

n FLANCO DĂ
STARTUL
REDUCERILOR n De
popularitatea
evenimentului, introdus în
România de retailerul
online eMAG în anul 2011,
nu trebuie să ne mai îndoim, în
condiţiile în care „Black Friday” se
situează pe locul doi în topul celor mai
populare căutări ale românilor pe
Google, după rezultatele la
bacalaureat. Flanco spune că 2019 va
fi anul cu cel mai mare Black Friday
din istoria companiei, cu reduceri la
peste 750.000 de produse
(televizoare, telefoane, laptopuri şi
electrocasnice), în 155 de magazine
din 114 oraşe din România, precum şi
online.

n ÎNCASĂRI URIAŞE PENTRU
COMERCIANŢI n Black Friday 2019
este important, pentru că ar putea
duce, conform estimărilor analiştilor,
piaţa electro - IT (televizoare,
laptopuri, telefoane şi electrocasnice),
la peste 36 de miliarde de lei, un
maxim istoric. Potrivit KeysFin, cifra
de afaceri a comercianţilor de produse
electro-IT&C locali a crescut cu 8% în
2018 faţă de anul anterior şi cu 37,6%
faţă de 2014. Industria comercianţilor
de produse electro-IT&C a cuprins
5.168 companii în 2018, dintre care 10
companii mari, 56 medii, 397 mici şi
4.705 micro. Cea mai mare pondere
din cifra de afaceri a fost generată de
companiile mari, acestea concentrând
aproximativ 54% din totalul cifrei de
afaceri generate de comercianţîi locali
anul trecut. 

n CÂŢI BANI AU CHELTUIT
ROMÂNII ÎN 2018 n În 2018, potrivit
datelor comunicate în piaţă de
principalele magazine online,
promoţiile de Black Friday i-au
determinat pe români să cheltuiască
pentru cumpărăturile online peste 250
de milioane de euro. Şi programul
Rabla pentru electrocasnice a

impulsionat vânzările acestor categorii
de produse, iar, în cazul segmentului
IT, categoriile de produse cu cele mai
mari creşteri au fost reprezentate de
phablet-uri şi de accesorii inteligente.

n TACTICI, ȘMECHERII ȘI
ILEGALITĂȚI n Pe de altă parte,
efervescenţa Black Friday permite
comerciaţilor să recurgă la noi artificii
care să le sporească veniturile în
2019. O investigaţie recentă a
Consiliului Concurenţei arăta că de
Black Friday şi în cadrul campaniilor
de reduceri, preţurile de referinţă ale
produselor erau în multe cazuri mai
mari decât prevede legea. Autoritatea
de concurenţă a remarcat faptul că
preţul la care se aplică reducerea
(preţul de referinţă, care apare “tăiat”),
afişat de comercianţii online, este mai
mare decât nivelul prevăzut de lege,
pentru aproximativ 80% din produsele
monitorizate. Conform legislaţiei (OG
nr. 99/2000), orice comerciant care
intenţionează să facă o reducere de
preţ trebuie să o raporteze la un preţ
de referinţă, respectiv la cel mai mic
preţ practicat în acelaşi spaţiu de
vânzare în ultimele 30 de zile. Mai
mult, Consiliul Concurenţei a
constatat că în cazul a aprox. 29% din
produsele monitorizate de Black
Friday 2017, preţul tăiat a fost mai
mare chiar decât preţul maxim
practicat în ultimele 30 de zile. Acest
fapt indică o creştere sau o menţinere
artificială a preţului de referinţă de
Black Friday.

n NERESPECTAREA
NORMELOR LEGALE,
GENERALIZATĂ n Din datele
analizate de autoritatea de
concurenţă, există un comportament

generalizat de nerespectare a
normelor legale privind campaniile de
reduceri de preţuri. În aceste condiţii,
mecanismele de manifestare a
concurenţei prin preţ în cadrul
promoţiilor sunt distorsionate,
percepţia clienţilor cu privire la preţul
real (preţul de referinţă) fiind
deformată. “Această practică, de a
creşte sau de a menţine artificial
preţul de referinţă în cadrul promoţiilor
(ex. Black Friday), creează
consumatorilor impresia că
beneficiază de o reducere mai mare
decât este în realitate. De fapt,
consumatorii plătesc un preţ apropiat
celui din afara campaniei, ceea ce
poate constitui o încălcare a legislaţiei
în domeniu”, a declarat la acel
moment Bogdan Chiriţoiu,
preşedintele Consiliului Concurenţei.

n CAMPANIE DE VOLUM, NU
DE REDUCERE A PREȚURILOR n
Ancheta sectorială a reliefat faptul că,
în general, mai mult de jumătate din
volumul vânzărilor principalilor retaileri
sunt la preţuri promoţionale. Astfel, o
mare parte din produsele
comercializate de toate platformele
online importante şi care au fost
monitorizate au avut preţuri reduse
durate lungi de timp (chiar peste 75%
din timp). Ca urmare, Black Friday se
individualizează mai degrabă ca o
campanie de volum, decât de
reducere a preţurilor. Din datele
analizate, reiese faptul că sursa
principală a reducerilor de preţuri
constă în negocierea unor discount-uri
importante cu furnizorii. Acest lucru
adânceşte şi mai mult barierele
existente între retailerii mari şi cei cu o
poziţie de piaţă nesemnificativă.

2019. Atentie! Cât de reale vor fi reducerile de preţuri

Black Friday: 29% din
prețurile „reduse“, mai mari
decât prețul întreg inițial!

RADET începe operațiunea de citire a contoarelor
R.A.D.E.T. Constanța anunță că

în intervalul de timp 28.10.2019 -
01.11.2019 se va efectua citirea
contoarelor de energie termică
montate la consumatori. Tabelul
cuprinzând planificarea pe zile a
punctelor termice pentru care se vor

citi contoarele de energie termică
montate la consumatori poate fi
consultat pe site-ul www.radet-
constanta.ro, la secțiunea
Comunicate. Cei care primesc factura
în format electronic vor avea toate
informațiile pe adresa de e-mail.

Consumatorii de energie termică sunt
rugați pe această cale să facă
demersurile necesare pentru a
permite accesul reprezentanților regiei
la grupurile de măsură, astfel încât
citirea contoarelor să se efectueze în
termenele stabilite.

În urma anchetei sectoriale, autoritatea de concurenţă considera necesară
modificarea cadrului legal, astfel încât fiecare magazin online să aibă

obligaţia de a afişa, pentru fiecare produs comercializat, informaţii privind
evoluţia preţului de referinţă şi al preţului practicat în ultimele 30 de zile.


