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Săptămâna 
aceasta are 
loc Evaluarea 
competențelor 
fundamentale 
dobândite 
în ciclul 
primar, la 
finalul clasei 
a IV-a, după 
următorul 
calendar 
- Limba 
română 
(18 mai), 
Matematică 
(19 mai) și Limba maternă 
(20 mai). La clasa a II-a, 
probele scrise la Limba 
română și Limba maternă 
sunt programate pentru 
săptămâna viitoare, 25 
mai, iar testele de citire 
la aceste discipline vor 
fi susținute pe 26 mai și 
proba de Matematică pe 
27 mai. Proba de Limba 
română (scris și citit) 
pentru elevii din rândul 
minorităților naționale 
se va desfășura pe 28 
mai. Toate probele se 
desfășoară cu prezență 
fizică, indiferent de 
scenariile în care se află 
unitățile de învățământ. 
Testele sunt elaborate de 
Centrul Național Pentru 
Politici și Evaluare în 
Educație (CNPEE), au 

un format asemănător 
cu cel al evaluărilor 
internaționale și trebuie 
să aibă un nivel mediu de 
dificultate. Durata alocată 
rezolvării acestora este 
de 30 de minute pentru 
fiecare test administrat 
la EN II, respectiv de 
60 de minute pentru 
fiecare test administrat 
la EN IV. Testele sunt 
evaluate în cadrul unității 
de învățământ, de către 
cadrele didactice din 
respectiva unitate, în 
termen de cel mult 7 
zile de la data susținerii 
ultimului test. Rezultatele 
individuale obținute 
nu se afișează/nu se 
comunică public și nu se 
înregistrează în catalogul 
clasei.
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Cel mai mare târg de oferte 
educaționale din București 

Primăria Capitalei, prin 
#PROEDUS, derulează 
cel mai mare târg de 
oferte educaționale din 
București, aflat la cea 
de-a 22 a ediție, între 
17 - 23 mai. La Târgul 
Oferta Educațională (TOE) 
2021, organizat pe www.
hubproedus.ro, sunt 
înscrise 88 de licee din 
Capitală, care își prezintă 
oferta educațională. 

De asemenea, #TOE 
2021 oferă elevilor și 
posibilitatea de a vizita 
liceele prin intermediul 
tururilor virtuale 
360°. Participanții pot 
interacționa online în 
intervalul orar 10.30 
- 16.15 cu profesori, 
elevi, reprezentanți ai 
Consiliului Elevilor, dar 
și cu directorii liceelor 
bucureștene.

Evaluări naționale II și IV

Avionul ”Super One-
Eleven” a fost folosit pen-
tru zborurile oficiale ale 
lui Nicolae Ceaușescu 
timp de 4 ani, între 1986 

și 1989.
Alături de mode-

lul ”Super One-Ele-
ven” ce a aparținut lui 
 Nicolae Ceaușescu este 

scos la licitație și avionul 
prezidențial ”Negrești”, 
folosit pentru zboruri-
le prezidențiale din tim-
pul primului mandat al 
președintelui Ion Iliescu. 
Acest avion este ultimul 
Rombac 1-11 construit în 
România, efectuând pri-
mul zbor în 1989 și are 
prețul de pornire tot de 
25.000 de euro.

Având în vedere ra-
ritatea extremă a aces-
tor modele și însemnăta-
tea modelului pentru is-

toria tehnică a Români-
ei, cele două avioane au 
fost clasate în patrimoniul 
cultural național mobil, 
categoria tezaur. Vânza-
rea are caracter de lichi-
dare, avioanele fiind puse 
în licitație în cadrul lichi-
dării patrimoniale a fos-
tei întreprinderi de stat 
Romavia. Piesele scoase 
la licitație joi, 27 mai, ora 
18:30, în cadrul licitației 
”All-Star Game” organi-
zate de Artmark, pot fi 
vizionate fie în catalo-

gul online al licitației, pe  
 www.artmark.ro, fie fi-
zic pe platforma Aeropor-
tului Internațional Henri 
Coandă, în incinta Bazei 
90 Transport Aerian Oto-
peni ”Comandor av. Ghe-
orghe Bănciulescu”. Ac-
cesul și vizionarea se re-

alizează, având în vede-
re regimul legal speci-
al al perimetrului locației 
de depozitare și expune-
re, pe bază de programa-
re prealabilă la numărul 
de telefon +40749864832 
sau la adresa de email  
alina.panico@artmark.ro.

Directorul general 
al Societăţii 
de Transport 
Bucureşti, Adrian 
Criţ, a prezentat 
săptămâna trecută, 
într-o conferinţă 
de presă, evoluţia 
transportului 
public în zona 
metropolitană 
Bucureşti - Ilfov. 
Într-un interviu 
acordat în luna 
aprilie Agerpres, 
şeful STB spunea 
că reorganizarea 
societăţii este una 
dintre măsurile 
prioritare din 
acest an, alături 
de eficientizarea 
instituţiei.

Criț a afirmat că soci-
etatea se va axa pe com-
ponenta de digitalizare, 
pe investiții în sisteme de 
programare a vehicule-
lor și a conducătorilor de 
vehicule, dar va acționa și 
pe partea de curățenie în 
mijloacele de transport în 
comun. De asemenea, di-
rectorul a explicat că vor 
fi reanalizate anumite tra-
see care nu aduc venituri 
și creează dificultăți de 
exploatare, în special ce-
le din zonele limitrofe Ca-
pitalei, dar a dat asigurări 
că nu va renunța la linii-
le de transport municipale 
care sunt ”eficiente, tradi-
ționale, clasice”.

De asemenea, con-
ducerea STB a anunțat că 

va propune un tarif de 3 
lei/oră pe mijloacele de 
transport în comun și abo-
namente anuale de 500 
de lei.”(…) Să promovăm 
abonamentele în defavoa-
rea călătorilor ocazionali. 
Cetățenii care circulă zilnic 
cu transportul în comun 
trebuie să aibă beneficii, 
iar aceste beneficii trebu-
ie cuantificate prin calita-
tea transportului și prin ta-
rife care să îi avantajeze. 
În acest sens, avem pro-
puneri (…) de tarife și aici 
mă refer la tariful pe oră 
și tariful pe 90 de minu-
te. De asemenea, dorim 
implementarea pe mode-
lul european a unor abo-
namente pe jumătate de 
an, abonamente anuale 
cu beneficii majore pentru 
cetățean”, a spus Adrian 
Criț. El a precizat că pro-
punerea STB privind tari-
fele va intra în dezbate-
re și se referă la elimina-
rea tarifului actual de 1,3 
lei pe semi-cursă și in-
troducerea tarifelor ora-
re și a abonamentelor, așa 
cum există și în alte capi-
tale europene. ”(…) Consi-
der că un tarif pentru uti-

lizarea transportului public 
în decurs de o oră, de cir-
ca 3 lei, și aici este discu-
tabil, ar fi unul corect. De 
asemenea, pentru favori-
zarea călătorului care es-
te partenerul nostru, pen-
tru abonamentul anual ar 
fi corect un preț de maxi-
mum 500 de lei. Așa am 
favoriza și am atrage de 
partea noastră călătorii fi-
deli”, a precizat șeful STB.

Acesta a vorbit și 
despre decizia de a nu 
desființa linii de transport. 
”(…) Eficientizăm trasee, 
poate reducem kilometri, 
atunci când cererea de 
transport ne spune că nu 
trebuie să avem mijloace 
de transport care să cir-
cule goale. Drept urma-
re, dacă păstrăm trasee-
le, o să păstrăm și anga-
jații, avem unde să-i uti-
lizăm. Angajații noștri, în 
momentul de față, nu pot 
satisface programul de 
transport”, a spus Criț.

Conducere ”mai 
suplă”

”Dacă în urmă cu o 
lună instituția se spriji-

nea pe 15 directori, înce-
pând de circa două săp-
tămâni se bazează pe o 
organigramă mai suplă, 
în acest sens reducându-
se numărul de directori la 
șapte, cu beneficii reale și 
din punct de vedere al efi-
cienței manageriale și al 
deciziilor pe care le trans-
mitem mult mai rapid, dar 
și al costurilor salariale. 
Prin această reorganizare 
avem o reducere de circa 
trei milioane de lei pe lu-
nă, ceea ce face ca într-
un an să avem o reduce-
re de aproape 40 de mili-
oane de lei (...) Pot să vă 
spun că prin faptul că de-
cizia pleacă piramidal de 
la directorul general în-
spre baza instituției rela-
ția este mai directă, mai 
aplicată și decizia ajunge 
mult mai ușor la tot perso-
nalul. Acesta este avanta-
jul major. Faptul că am re-
dus numărul de directori, 
nu prin disponibilizări, ci 
prin trecerea pe execuție 
sau pe alte funcții, ne aju-
tă ca decizia managerială 
să ajungă mai repede la 
bază”, a explicat directorul 
general al STB.

Reorganizarea STB începe cu analiza 
traseelor, curățenie, program ”la 
minut” și majorarea prețului călătoriei

Avioane prezidențiale, la licitație
 Prețul de pornire pentru Rombac ”Super One-Eleven” și ”Negrești” este 

de 25.000 de euro pentru fiecare dintre aeronave
Avionul prezidenţial folosit pentru zborurile 
oficiale ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu 
- Rombac ”Super One-Eleven”, considerat 
o bijuterie a industriei aeronautice 
locale, prin lansarea căreia fostul dictator 
Nicolae Ceauşescu a dorit o încununare a 
independenţei industriei româneşti, este scos la 
licitaţie pe 27 mai, de Artmark, pentru preţul de 
pornire de doar 25.000 de euro.


