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Elevii din învăţămân-
tul obligatoriu, profesional 
- inclusiv postliceal - lice-
al acreditat/autorizat be-
neficiază de tarif redus cu 
50% pentru transportul 
feroviar intern la toate ca-
tegoriile de trenuri (Regio 
și InterRegio), clasa a  II-a, 
pe tot parcursul anului ca-
lendaristic. În plus, ele-
vii orfani, elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale, pre-
cum și cei pentru care s-a 
stabilit o măsură de pro-
tecţie specială, în condiţii-

le legii, sau tutelă benefi-
ciază de gratuitate pentru 
transportul intern feroviar, 
pe tot parcursul anului ca-
lendaristic. Pentru aceștia 
se vor elibera gratuit legi-
timaţii de călătorie/abona-
mente la toate categorii-
le de tren, clasa a II-a, pe 
distanţe până la 300 km.

Reduceri la 
abonamente

Elevii mai pot bene-
ficia, de asemenea, de 

abonamente lunare la 
toate trenurile, cu redu-
cere 50% sau 100%, du-
pă caz. Reducerile sunt 
valabile pentru călătoriile 
la clasa a II-a, se elibe-
rează pentru distanţe de 
până la 300 km, iar nu-
mărul călătoriilor incluse 
este nelimitat.

Pentru a veni în spri-
jinul elevilor și a unită-
ţilor școlare, CFR Călă-
tori va acorda facilitatea 
de reducere/gratuitate 
în baza vizei anului șco-

lar 2017/2018 pentru că-
lătoria până la data de 
30.09.2018. După aceas-
tă dată, călătoria elevilor 
cu trenurile CFR Călători 
se va face în baza docu-
mentelor vizate pentru 
anul școlar 2018/2019.

Eliberarea biletelor/
abonamentelor pentru 
elevi, cu tarife reduse cu 
50%, se face astfel:

 pentru elevii din 
învăţământul obligato-
riu, profesional - inclusiv 
postliceal - liceal acredi-
tat/autorizat se va pre-
zenta carnetul de elev vi-
zat pentru anul școlar în 
curs (având CNP comple-
tat pe prima pagină),

 pentru elevii cla-

selor pregătitoare se va 
prezenta adeverinţa do-
veditoare și certificatul de 
naștere în copie;

 în cazul elevilor 
care beneficiează de gra-
tuitate, conducerea uni-
tăţilor de învăţământ va 
menţiona pe carnet la ru-
brica “menţiuni” atesta-
rea dreptului de acordare 
a gratuităţii.

La verificarea lega-

lităţii călătoriei în tren, 
elevii vor prezenta legi-
timaţia de călătorie/abo-
namentul lunar, carnetul 
de elev vizat pentru anul 
școlar în curs și un act de 
identitate, respectiv car-
te de identitate sau pa-
șaport; elevii din învăţă-
mântul primar și gimnazi-
al vor prezenta numai le-
gitimaţia de călătorie și 
carnetul de elev.

social

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

guvernul a majorat 
cuantumul sprijinului 
financiar acordat 
beneficiarilor programului 
naţional de protecţie 
socială ”Bani de liceu” 
și, începând cu noul an 
școlar, fiecare beneficiar 
va primi lunar, pe toată 
durata cursurilor, în 
situaţia respectării tuturor 
condiţiilor prevăzute în 
legislaţie, suma de 250 
de lei lunar faţă de 180 
de lei lunar, cât era până 
în prezent. Valoarea 
plafonului maxim de 
acordare a bursei a fost 
crescută de la 150 de lei 
la 500 de lei pe membru 
de familie, dată fiind 
necesitatea de a corela 
plafonul de acordare 
a sprijinului cu situaţia 
economică actuală, 
respectiv salariul de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată fiind 
stabilit, începând cu 
ianuarie 2018, de 1.900 lei 
lunar.
executivul a aprobat 
proiectul de Hotărâre 
pentru modificarea și 
completarea Hg 185/2018 
privind domeniile și 

programele de studii 
universitare de master 
acreditate și numărul 
maxim de studenţi ce 
pot fi școlarizaţi în anul 
universitar 2018 -2019, 
prin care se actualizează 
domeniile, programele 
de studii universitare 
de master și numărul 
maxim de studenţi ce 
pot fi școlarizaţi în cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
superior de stat și 
particular acreditate. 
reglementările prevăzute 
în această hotărâre de 
guvern au fost iniţiate la 
propunerea Senatelor 
universităţilor și privesc 
actualizarea/reorganizarea 
programelor în cadrul 
domeniilor de studii 
universitare de masterat, 
pentru a răspunde 
cerinţelor angajatorilor și 
solicitărilor beneficiarilor.

instituţiile de învăţământ 
superior de stat și 
particulare acreditate de 
agenţia română pentru 
asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Superior 
(araCiS) pot organiza 
admitere numai în 
domeniile și programele 
de studii universitare 
de masterat aprobate 
prin Hg, în concordanţă 
cu prevederile 
nomenclatorului 
domeniilor și al 
specializărilor/programelor 
de studii universitare și 
a structurii instituţiilor 
de învăţământ superior 
pentru anul universitar 
2018 - 2019, aprobat, de 
asemenea, prin Hg. astfel, 
29 de programe de studii 
universitare de master au 
fost evaluate și acreditate 
de către araCiS, în 
perioada aprilie - iulie 2018: 
25 de programe de studii 
universitare de master 

au fost încadrate într-un 
domeniu existent acreditat 
și 4 programe de studii 
universitare de master au 
primit rezoluţia încredere 
- acreditare (înfiinţare de 
domenii noi prin acreditare 
de programe). 16 programe 
de studii universitare 
de master au intrat în 
lichidare, la solicitarea 
expresă a instituţiilor de 
învăţământ superior, în 
sensul în care acestea 
nu se mai regăsesc în 
structura instituţiilor de 
învăţământ superior. ele 
vor asigura școlarizarea 
studenţilor deja 
înmatriculaţi la programele 
intrate în lichidare, până la 
finalizarea studiilor.

Mai mulți ”bani de liceu”

În cadrul celei mai 
recente ședințe a 
Consiliului Județean 
Ilfov (CJI) a fost adoptat 
proiectul de hotărâre 
privind acordarea 
unor mandate speciale 
Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară 
pentru Transport 
Public București - Ilfov 
(ADTPBI) în vederea 
încheierii Contractului 
de delegare a gestiunii 
serviciului de transport 
public de călători.

ADITPBI a finalizat 
documentaţia pentru în-
cheierea Contractului de 
delegare a gestiunii servi-
ciului de transport public 
de călători în regiunea 
București - Ilfov, contract 
ce se va încheia, în regim 
de urgenţă, pe o perioadă 
de 2 ani, cu Societatea de 
Transport București SA, 
ce urmează a lua fiinţă 
prin reorganizarea Regi-
ei Autonome de Transport 
București (RATB). Man-
datele speciale acordate 
ADITPBI sunt necesare în 
vederea:

 aprobării ”Studiu-
lui de oportunitate pri-
vind delegarea serviciului 
comunitar de transport 
public de călători în regi-
unea București - Ilfov”,

 pentru aprobarea 
delegării de gestiune a 
serviciului,

 pentru aprobarea 
documentaţiei de atribu-
ire privind delegarea de 
gestiune a serviciului de 
transport,

 pentru aprobarea 
Regulamentului serviciu-
lui comunitar de transport 
public local de călători,

 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini al ser-

viciului de transport pu-
blic de călători în Capita-
lă și Ilfov,

 pentru aprobarea 
Contractului de delegare 
a gestiunii serviciului,

 pentru mandata-
rea președintelui ADITPBI 
pentru semnarea Con-
tractului de delegare a 
gestiunii,

 pentru mandata-
rea reprezentantului le-
gal al asociatului CJI pen-
tru semnarea, alături de 
președintele ADITPBI, a 
contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de 
transport public de călă-
tori în regiunea București 
- Ilfov.

Amintim că, în lu-
na iulie, în cadrul Adună-
rii Generale a Asociaţilor, 
a fost aprobat Programul 
Integrat de Transport Pu-
blic de Călători București 
- Ilfov, iar până la asigu-
rarea tuturor condiţiilor 
necesare implementării 
acestuia, potrivit Decizi-
ei 8/2018 a Curţii de Con-
turi a României, era ne-
cesară închierea Contrac-
tului de delegare a gesti-
unii, elaborat pe baza tra-
seelor acoperite de RATB, 
până la sfârșitul lunii sep-
tembrie a.c. Așadar, Con-

tractul de delegare are 
la bază un program in-
terimar de transport pu-
blic de călători care aco-
peră traseele actuale ale 
RATB, din București și din 
Ilfov, program care va fi 
funcţional, așa cum ară-
tam mai sus, până la im-
plementarea Programului 
integrat.

Monument pentru 
Regină

Consilierii judeţeni 
au mai fost de acord cu 
realizarea unui ”monu-
ment comemorativ dedi-
cat Reginei Maria a Ro-
mânei”, în cadrul Progra-
mului Centenarului Marii 
Uniri, derulat de Ministe-
rul Culturii. Valoarea alo-
cată de minister pentru 
implementarea proiectu-
lui este de 500.000 de lei, 
iar propunerea Centru-
lui Judeţean pentru Con-
servarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ilfov 
pentru amplasarea aces-
tuia este orașul Buftea, 
la intrarea în Ansamblul 
fostului Palat Știrbei, mo-
nument istoric de valoa-
re naţională situat pe str. 
Știrbei Vodă 36, loc unde 
Regina a locuit împreună 

cu copiii săi la începutul 
Marelui Război.

O nouă rectificare
Bugetul local al 

judeţului a fost rectificat 
prin diminuarea bugetu-
lui Capitolului ”Autorităţi 
executive” cu 700.000 de 
lei și mutarea acestei su-
me către bugetul capito-
lului ”Alte servicii”, pen-
tru suplimentarea buge-
tului Serviciului Judeţean 
de Dezinsecţie și Ecolo-
gizare Mediu Ilfov. Ba-
nii sunt necesari pen-
tru ducerea la bun sfârșit 
a programului anual de 
dezinsecţie la nivelul 
judeţului, prin efectua-
rea de noi acţiuni - în lu-
na septembrie, condiţiile 
meteo din acest an (ploi 
abundente și tempera-
turi ridicate) favorizând 
dezvoltarea în masă a 
populaţiilor de ţânţari, 
dar și al altor insecte ca-
re crează disconfort. De 
această dată, tratamen-
tele s-au efectuat teres-
tru, în perioada 5-13 sep-
tembrie, acţionându-se în 
interiorul localităţilor, ali-
niamente drumuri jude-
ţene, gropi de gunoi, dar 
și în alte focare.

Încă un pas înainte în delegarea 
serviciului public de transport

Bilete și abonamente CFR pentru elevi
În contextul începerii noului an școlar, CFR Călători recomandă elevilor să își 
achiziționeze biletele/abonamentele pentru a călători spre/dinspre locul în 
care învață. Călătoria elevilor cu transportul feroviar este reglementată de HG 
42/2017.

Mastere 2018-2019


