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Astfel, salariații Casei 
de Asigurări de Sănătate 
Ilfov s-au gândit să săr-
bătorească anul acesta 
ziua de 1 Iunie împreună 
cu copiii de la Fundația 
Casa Lidia, situată în co-
muna Domnești. Micuții, 
dar și copiii mai măricei, 

au primit cadouri și au 
petrecut câteva ore mi-
nunate alături de adulți, 
angajații Casei de Asigu-
rări de Sănătate Ilfov.

Fundația găzduiește 
16 copii cu vârste între 
5 și 17 ani - abandonați 
sau orfani - ajutându-i 

să trăiască într-o familie 
și să-și clădească propria 
lor viață. Copiii iubesc să 
stea în aer liber, să se bu-
cure de natură, iar atunci 
când vremea nu este de 
partea lor îi putem gă-
si în camera de joacă. 
Acolo desenează, pic-
tează, desfășoară diver-
se activități. Salariații din 
CAS Ilfov au fost surprinși 
să vadă că și copiii ajută 
la treburile gospodărești 
– evident, fiecare du-
pă puterile lui – având 
responsabilități clare, dar 
bucurându-se de ocazia 

muncii împreună.
A fost o experiență 

minunată, pe care cu 
siguranță o vor repeta cei 
de la CAS Ilfov, care ne-
au povestit că bucuria 
cu care au fost întâmpi-
nați rămâne de neprețuit, 
iar orele petrecute cu cei 
din Casa Lidia au fost ex-
trem de emoționante. 
Președinte – director ge-
neral al CAS Ilfov, dr. Au-
relia Isărescu, a explicat 
cât de important a fost 
acest demers, în condițiile 
în care copiii aflați în astfel 
de situații au mare nevo-

ie de prieteni și de încura-
jări. “Iar CAS Ilfov se bu-
cură să le fie aproape ori 
de câte ori are ocazia”, a 
spus domnia sa. Aceasta 

a mulțumit tuturor celor 
implicați, de la nivelul CAS 
Ilfov, care au făcut aceas-
tă zi de neuitat pentru co-
pii, dar și pentru oaspeți.
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S-a relansat linia turistică Bucharest 
City Tour

ALIAT împotriva alcoolului

Societatea de transport 
București (StB) a reluat 
serviciul liniei turistice 
Bucharest City tour cu 
patru autobuze double-
decker care circulă între 
Piaţa Unirii și Piaţa Presei 
cu întoarcere de la Piaţa 
Presei până la Palatul 
Parlamentului.
”Ca în fiecare an, 
autobuzele circulă zilnic, 
la intervale de 20 - 25 
de minute, pe traseul 
cuprins între Piaţa Unirii 
și Piaţa Presei. având o 
capacitate de 77 de locuri 
fiecare, dintre care 50 
pe platformă, autobuzele 
sunt la dispoziţia turiștilor 
între orele 10.00 și 21.00. 
traseul este următorul: 
Piaţa Unirii - Piaţa 
Universităţii - Piaţa 
romană - Piaţa Victoriei 
- Piaţa Charles de 
gaulle - arcul de triumf 
- Muzeul Satului - Piaţa 
Presei cu revenire prin 
Piaţa Presei - arcul de 
triumf - Șoseaua Kiseleff 
- Piaţa Victoriei - Calea 
Victoriei - Palatul CeC - 

Palatul Parlamentului”, 
precizează Primăria 
Capitalei. Cardul de 
călătorie poate fi 
procurat direct din 
autobuz, la preţul de 25 
lei. Pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 7 și 14 ani, 
preţul acestuia este de 
10 lei, iar până la 7 ani, 
transportul este gratuit. 
Cardul este valabil 
24 de ore de la prima 
validare, pasagerii având 
posibilitatea să întrerupă 
plimbarea cu autobuzul 
supraetajat pentru 
vizitarea obiectivelor de 
interes întâlnite pe traseu 
și să o continue, ulterior, 
cu altul, din oricare staţie 
de pe traseu.
”turiștii mai beneficiază 
de un ghid audio în 
limbile română, engleză, 
franceză și italiană, 
accesibil cu ajutorul 
echipamentelor existente 
în autobuz, precum și prin 
instalarea unei aplicaţii pe 
smartphone-ul personal 
în urma scanării unui cod 
Qr afișat în autobuz.

CAS Ilfov a sărbătorit 1 Iunie în Casa Lidia
Ziua de 1 Iunie este o zi specială pentru 
noi toți, o sărbătoare a copilăriei care ne 
inspiră să dăm copiilor emoții de bucurie, 
să ne implicăm în a le oferi protecția 
și grija de care au nevoie și, cel mai 
important, să le arătăm iubirea!

Elevii de clasa a 
VIII se pot înscrie 
la examenul de 
Evaluare Națională 
(EN) de luni, 3 iunie. 
Potrivit calendarului 
aprobat de Ministerul 
Educației, înscrierea 
durează până pe 7 
iunie 2019.

Vor susține exame-
nul din cadrul Evaluă-
rii Naționale 2019 atât 
candidații proveniți din 
învățământul de stat, cât 
și cei din învățământul 
particular, iar Ministerul 
Educației a publicat de-
ja modelele de subiec-
te pentru cele două pro-
be de examen pe site-ul 
 subiecte.edu.ro.

Calendarul Evaluă-
rii Naționale 2019, pen-
tru elevii din clasa a VIII-
a este următorul:
 3 - 7 iunie - Înscrierea 
elevilor la examen;
 7 iunie 2019 - Încheie-
rea cursurilor pentru cla-
sa a VIII-a;
 18 iunie - Evaluare 
Națională la Limba și li-
teratura română - probă 
scrisă;
 20 iunie - Evaluare 
Națională la Matematica - 
probă scrisă;
 21 iunie - Evaluare 
Națională la Limba și li-
teratura maternă - probă 
scrisă;
 25 iunie - Afișarea 
rezultatelor înaintea 
contestațiilor (până la ora 
12.00);
 25 iunie - Depune-
rea contestațiilor (orele 
14.00 - 20.00);
 26 - 28 iu-
nie - Soluționarea 
contestațiilor;
 29 iunie - Afișarea 
rezultatelor fina-
le după soluționarea 
contestațiilor.

Media obținută la 
Evaluarea Națională 
2019 pentru clasa a VIII-
a este un criteriu impor-
tant pentru admiterea în 
învățământul liceal. Me-
dia de admitere la liceu 
se calculează ca medie 
ponderată între media 
generală la EN susținu-
tă de absolvenții clasei a 
 VIII-a, care are o ponde-

re de 80%, și media ge-
nerală de absolvire a cla-
selor a V-a - a VIII-a, ca-
re are o pondere de 20% 
în calculul mediei de ad-
mitere.

Bacalaureat 2019
Și elevii din clasele a 

XII-a și a XIII-a au înche-
iat, pe 31 mai, anul școlar 

2018-2019, aceasta fiind 
și ultima zi de înscriere 
la examenul de Bacalau-
reat.

Astfel, de luni, 
absolvenții au înce-
put suținerea probe-
lor de competențe ling-
vistice, fără de care nu 
vor putea susține probe-
le scrise. Prima probă de 
competențe a fost cea de 
comunicare orală în limba 
română. Apoi, evaluarea 
competențelor lingvisti-
ce de comunicare orală 
în limba maternă, iar pe 
7, 10 și 11 iunie are loc 
evaluarea competențelor 
digitale. Pe 12 - 13 iu-
nie are loc evaluarea 
competențelor lingvistice 
într-o limbă de circulație 
internațională, după care 
încep probele scrise:
1 iulie - Limba și literatu-
ra română,
2 iulie - Limba si literatu-
ra maternă,
3 iulie - proba obligatorie 
a profilului - Matematică 
sau Istorie,
4 iulie - proba la alegere 
a profilului și specializării,
8 iulie - afișarea prime-
lor rezultate (până la 
ora 12.00) și depune-
rea contestațiilor (orele 
12.00 - 16.00),
9 - 12 iulie - soluționarea 
contestațiilor și 13 iulie - 
afișarea rezultatelor finale.

Au început înscrierile la EN 
2019, pentru clasa a VIII-a

 Pentru Bacalaureat 2019, au început probele de competențe

În perioada 13-14 mai 2019 s-a făcut înscrierea la 
probele de aptitudini, respectiv la probele pentru 
verificarea cunoștinţelor de limbă modernă/maternal, 
iar între 15-17 mai 2019 s-au desfășurat probele 
de aptitudini, respectiv probele pentru verificarea 
cunoștinţelor de limbă modernă/maternă. Pe 20 mai 
2019 s-au afișat rezultatele la probele de aptitudini, 
respectiv la probele pentru verificarea cunoștinţelor 
de limbă modernă/maternă și s-au putut depune 
contestaţiilor, acolo unde metodologia a permis acest 
lucru. Pe 24 mai 2019 s-au afișat rezultatele finale la 
probele de aptitudini și de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă/maternă.
Urmează, așa cum arătam mai sus, evaluarea 
naţională la clasa a Viii-a, apoi, în perioada 3 - 7 iulie 
2019 se vor completa opţiunile în fișele de înscriere 
și de va efectua introducerea în baza de date 
computerizată a datelor din fișele de înscriere. Între 
4 - 8 iulie 2019 se vor verifica de către candidaţi și 
părinţi fișele editate de calculator și, unde e cazul, se 
vor corecta greșelile și se va efectua listarea fișelor 
corectate din calculator.
Pe 2 iulie 2019 se efectuează repartizarea 
computerizată în învăţământul liceal de stat a 
absolvenţilor clasei a Viii-a care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-
2020. Între 15 și 18 iulie 2019 se depun dosarele de 
înscriere la școlile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Calendarul de înscriere la admiterea în liceu

românii interesaţi 
își pot evalua nivelul 
consumului de alcool, 
pe 5 iunie, prin aplicarea 
chestionarului aUdit în 
unul din cele aproximativ 
200 de centre din ţară, 
organizate cu ocazia 
zilei naţionale a testării 
Consumului Personal 
de alcool. În București 
vor fi disponibile peste 
20 de centre de testare, 
care pot fi găsite pe site-
ul www.ziuaaudit.ro. 
evenimentul este derulat 
în cadrul campaniei luna 
naţională a informării 
despre efectele 
Consumului de alcool, 
care va fi organizată de 
Ministerul Sănătăţii și 
se va desfășura pe tot 

parcursul lunii iunie, sub 
coordonarea tehnică 
a institutului naţional 
de Sănătate Publică. 
testul aUdit este un 
instrument știinţific de 
evaluare a consumului 
personal de alcool 
dezvoltat și validat de 
Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS), 
aplicat deja în peste 
190 de ţări, cel mai de 
încredere instrument 
pentru diagnosticarea 
în fază timpurie a unui 
consum de alcool la risc. 
În doar cinci minute, 
cei interesaţi își pot 
evalua singuri consumul 
de alcool, răspunzând 
la cele 10 întrebări din 
chestionar.


