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”După cum am văzut 
cu toții în ultima perioadă, 
spitalele înseamnă viață. 
Fie că vorbim despre 
spații pentru desfășurarea 

activităților, aparatură de 
specialitate sau personal 
medical, toate reprezin-
tă factori esențiali pentru 
asigurarea condițiilor ne-

cesare în tratarea diferite-
lor afecțiuni”, a spus Rizia 
Tudorache, vicepreședin-
te CJ Ilfov.

Lucrările la Spitalului 
de Psihiatrie ”Eftimie Di-
amandescu” Bălăceanca 
au început în aprilie 2019. 
Clădirile vor fi consolidate 
și reabilitate termic, vor fi 
înlocuite integral rețelele 
de gaze și canalizare. Pavi-
lioanele vor fi reîmpărțite, 
se vor mări saloanele și vor 
fi dotate cu grupuri sanita-

re proprii, cu mobilier și 
paturi noi. La finalul lucră-
rilor de reabilitare, pacien-
ții vor avea parte de condi-
ții de tratament, recupera-
re și cazare la nivelul nor-
melor europene. Moderni-
zarea era necesară deoa-
rece vechimea medie a pa-
vilioanelor este de 50-60 
de ani. Peste 28 de mili-
oane de lei au fost aloca-
te proiectului, prin Progra-
mul Național de Dezvoltare 
Locală și de la bugetul CJI.

social

Se caută mama unui bebeluș 
abandonat

Un nou-născut a fost 
abandonat, săptămâna 
trecută, pe un teren 
viran din Ilfov și a fost 
găsit în stare stabilă, 
poliţiștii fiind în căutarea 
persoanei care l-a 
părăsit. Cazul a fost 
preluat de un procuror 
din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Ilfov, 
sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de tentativă 
la omor. Potrivit unui 
comunicat al IPJ Ilfov, 
un echipaj SMURD l-a 
transportat pe copil la 
o unitate medicală din 
București, unde i-au 

fost acordate îngrijiri de 
specialitate.
Poliţiștii din orașul 
Popești-Leordeni au fost 
sesizaţi de un bărbat din 
Pantelimon cu privire 
la faptul că pe un teren 
viran, situat pe DC 83, 
între Vidra și Dobreni, 
se află un băieţel nou-
născut, abandonat. 
Imediat, echipa operativă 
s-a deplasat la faţa 
locului pentru efectuarea 
de activităţi specifice, 
relaţionându-se totodată 
cu procurorul de caz din 
cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Ilfov.

PagInI ReaLIzaTe De CaRMen ISTRaTe

Spania poate fi vizitată din iulie. 
Italia, din 3 iunie

Spania nu își va deschide 
graniţele pentru turiștii 
străini mai devreme 
de luna iulie, a anunţat 
premierul spaniol Pedro 
Sanchez.”Începând din 
iulie, primirea turiștilor 
străini va fi reluată, 
în condiţii stricte de 
siguranţă, pentru a 
preveni răspândirea noului 
coronavirus”, a precizat 

premierul. ”ne vom 
asigura ca turiștii să nu 
fie expuși vreunui risc și, 
de asemenea, ca ei să nu 
reprezinte un risc pentru 
noi”, a adăugat el.
Italia, ţară extrem de 
afectată de coronavirus, 
a anunţat recent că-și va 
deschide graniţele pentru 
turiștii străini începând din 
3 iunie.

Majoritatea 
facultăţilor 
Universităţii din 
Bucureşti (UB) oferă 
viitorilor studenţi 
şi masteranzi un 
proces online 
de preînscriere, 
înscriere şi 
admitere, în vederea 
respectării măsurilor 
de distanţare socială 
recomandate 
de autorităţi în 
contextul epidemiei 
de coronavirus.

Astfel, pentru studiile 
universitare de licență se 
pot distinge cinci forme 
de admitere, stabilite de 
consiliile celor 19 facultăți 
ale UB și aprobate în Se-
natul Universității:
 admitere pe ba-

za mediei/a notelor de la 
Bacalaureat, în cazul Fa-
cultății de Administrație 
și Afaceri, al Facultății de 
Chimie, al Facultății de Fi-
zică, Facultății de Geolo-
gie și Geofizică, Facultă-
ții de Litere, Facultății de 
Limbi și Literaturi Străi-
ne (Neogreacă, Maghiară, 
Italiană, Portugheză, Ru-
să, Limbile Slave - Croa-
tă, Sârbă, Slovacă -, Rro-
mani, Filologie Clasică, 
Limbi Moderne Aplicate, 
Studii Iudaice), precum și 
al Facultății de Psihologie 
și Ştiințele Educației;
 admitere pe ba-

za mediei de la Bacalau-
reat și a unui eseu moti-
vațional în cazul Facultă-
ții de Biologie, Facultății 
de Filosofie (eseu motiva-
țional - scrisoare de inten-
ție), Facultății de Geogra-
fie, Facultății de Istorie, 
Facultății de Sociologie și 
Asistență Socială, precum 
și al Facultății de Ştiințe 
Politice;

 admitere pe baza 
unei formule mixte în ca-
zul Facultății de Adminis-
trație și Afaceri (Business 
Administration), al Facul-
tății de Limbi și Literaturi 
Străine (Traducere și In-
terpretare, Engleză, Ger-
mană (avansați și începă-
tori), Neerlandeză, Fran-
ceză, Spaniolă, Arabă, 
Chineză, Japoneză, Tur-
că și Studii Americane), 
Facultății de Jurnalism și 
Ştiințele Comunicării (Jur-
nalism, Publicitate, Co-
municare și Relații Publi-
ce: 40% eseu motivațio-
nal/20% media generală 
a examenului de Bacala-
ureat/20% nota la proba 
scrisă la Limba și literatu-
ra română de la exame-
nul de Bacalaureat/20% 
media obținută la prima 
limbă străină pe parcur-
sul anilor de studiu lice-
al), Facultății de Matema-
tică și Informatică, Facul-
tății de Teologie Baptistă, 
precum și în cazul Facul-
tății de Teologie Romano-
Catolică;
 admitere pe baza 

unui interviu motivațional 
în cazul Facultății de Teo-
logie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul”;
 admitere pe bază 

de examen în cazul Facul-
tății de Drept.

Depunerea 
documentelor 
se poate face și 
online

În ceea ce priveș-
te programele de mas-
ter oferite de cele 19 fa-
cultăți ale UB, modalitățile 
de admitere pentru sesiu-
nea iulie-septembrie 2020 
pot fi accesate pe adresa 
http://admitere.uni-
buc.ro/wp-content/
uploads/2020/05/
Modalitati-admitere-
UB-2020_MASTER.pdf.

„Pentru a veni în spri-
jinul candidaților din acest 
an, Universitatea din Bu-
curești oferă posibilitatea 
depunerii online a actelor 
necesare înscrierii pentru 
toate facultățile UB, pre-
cum și posibilitatea achită-
rii online a taxei de înscrie-

re, prin completarea formu-
larului disponibil la adresa 
www.po.unibuc.ro. Can-
didații care se vor înscrie 
online la concursul de ad-
mitere la una dintre cele 
19 facultăți ale UB vor be-
neficia de o reducere de 
25% din taxa de înscriere”, 
precizează UB. Instituția 
va comunica în mod con-
stant informații cu privire 
la admiterea din această 
sesiune pe website-ul de-
dicat admiterii: www.ad-
mitere.unibuc.ro și pe 
conturile de Facebook, In-
stagram și YouTube.

În plus, candidații 
sunt sfătuiți, ca, în func-
ție de opțiuni, să urmă-
rească și website-urile 
sau paginile de pe contu-
rile de socializare ale fa-
cultății/facultăților care îi 
interesează, pentru a fi la 
curent cu informațiile uti-
le privitoare la admitere. 
Pentru admiterea din 
acest an, candidaților la 
studii de licență și mas-
ter le sunt propuse peste 
19.000 de locuri la cele 19 
facultăți ale UB.

Lucrările la Spitalul de Psihiatrie din 
Bălăceanca sunt în termen
Vicepreşedintele CJ Ilfov Rizia Tudorache a 
verificat, săptămâna trecută, stadiul lucrărilor 
care se efectuează la Spitalul de Psihiatrie 
”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca şi, în discuţiile 
purtate cu cei din conducerea unităţii medicale 
şi cu cei care realizează lucrările de reabilitare şi 
modernizare, a primit asigurări că proiectul se 
încadrează în termenele agreate.

Universitatea din București își 
așteaptă studenții și masteranzii
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