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În contextul epidemiologic 
actual, Monica Anisie, 
ministrul Educației, a 
aprobat ordinul privind 
organizarea sesiunilor 
speciale de Evaluare 
Națională și Bacalaureat 
pentru absolvenții care 
nu vor putea participa la 
prima sesiune, în vederea 
asigurării egalității de 
șanse. La aceste sesiuni 
speciale vor participa 
doar absolvenții care au 
avut temperatura peste 
maximul admis, au fost 
în izolare, carantină sau 
cei care nu au participat 
în prima sesiune din 
alte motive medicale. 
Calendarul sesiunii 
speciale a Evaluării 
Naționale (EN VIII) este 
următorul: 22-26 iunie - 
înscrierea candidaților, 29 
iunie - Limba și literatura 
română, 30 iunie - 
Matematică, 1 iulie - Limba 
și literatura maternă, 2 
iulie - afișarea rezultatelor 
(ora 12:00), 2 iulie: 
depunerea contestațiilor 
(între orele 14:00 - 
19:00), 4 iulie - afișarea 

rezultatelor finale (după 
ora 12:00). Calendarul 
sesiunii speciale a 
examenului național de 
Bacalaureat: 29 iunie 
- 3 iulie - înscrierea 
candidaților, 6 iulie - 
Limba și literatura română 
- proba E a) - proba 
scrisă, 7 iulie - proba 
obligatorie a profilului - 
proba E c) - proba scrisă, 
8 iulie - proba la alegere a 
profilului și a specializării - 
proba E d) - proba scrisă, 
9 iulie: Limba și literatura 
maternă - proba E b) 
- proba scrisă, 10 iulie - 
afișarea rezultatelor (ora 
12:00), 10 iulie: depunerea 
contestațiilor (între orele 
14:00 - 19:00), 12 iulie - 
afișarea rezultatelor finale 
(după ora 12:00).
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Sesiuni speciale pentru examenele 
naționale

Compania de Aeroporturi 
București a anunțat 
că s-au montat șinele 
la legătura feroviară 
dintre Gara de Nord și 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă București 
(AIHCB). Stația de la 
Aeroport se apropie de 
finalizare, calea ferată a 
fost montată până în zona 
peroanelor și pe viaductul 
construit până în DN 
1. Tot la stație au fost 
montate și benzile rulante 

de acces la peron.
Inițial, proiectul a tot fost 
promis că va fi gata în 
luna iunie, la timp pentru 
Campionatul European 
de Fotbal Euro 2020, 
dar pe fondul amânării 
competiției sportive și 
termenul de finalizare 
a fost decalat, iar noua 
dată promisă pentru 
deschidere este 26 
august 2020. Traseul liniei 
Gara de Nord - Otopeni va 
avea 19,1 km.

S-au montat șinele pentru legătura 
feroviară Gara de Nord - AIHCB

”Suntem pe o pan-
tă descendentă, având un 
număr de cazuri noi din 
ce în ce mai mic de la o 
zi la alta. Avem de patru-
cinci săptămâni aproxima-
tiv 200 de cazuri la terapie 
intensivă. Cazurile grave 

sunt din ce în ce mai puţi-
ne, cele care stau pe ven-
tilaţie mecanică”, a expli-
cat Nelu Tătaru, la TVR 1, 
menţionând că transmite-
rea comunitară este scă-
zută în ultima perioadă, 
existând focare în spitale, 

în căminele de bătrâni, în 
instituţiile cu pacienţi ne-
uropsihici, ”în rândul celor 
care îngrijesc”.

Al treilea pachet 
de relaxare

”Sper ca după relaxă-
rile de la 1 iunie să avem 
acelaşi parcurs, pentru ca 
după 15 iunie să avem un 
al treilea pachet de mă-
suri de relaxare. (...) În 
următoarele două săp-
tămâni trebuie să facem 
nişte evaluări. (…) Inten-
ţionăm ca tot ceea ce nu 
a fost deschis, să deschi-
dem în următoarea pe-
rioadă, că e 15 iunie sau 

1 iulie, mai devreme nu. 
(...) Mall-urile au magazi-
ne, dar au şi food-court-
uri, au şi cinematografe şi 
spaţii de joacă. Ele trebu-
ie gestionate ca locuri un-
de avem adunări popula-
ţionale şi trebuie gestio-
nate într-un context epi-
demiologic în care preca-
uţiile şi recomandările tre-
buie să aibă întâietate“, a 
mai afirmat Tătaru.

Întrebat dacă deschi-
derea mall-urilor se va fa-
ce etapizat, întâi magazi-
ne, apoi food-court, apoi 
locurile de joacă, Tătaru a 
răspuns: ”Este foarte po-
sibil. Dar vorbim de 15 iu-
nie. Vom avea aceste dis-

cuţii şi vom pune în discu-
ţie evaluarea la un anumit 
moment care va decide şi 
ce se deschide din interi-
orul mall-urilor!”, a spus 
ministrul. Acesta a subli-
niat totuşi că ”va mai du-
ra” până la revenirea la 
normal: ”Noi trebuie să 
gestionăm un prim episod 

al unei pandemii”.
”După 12 iunie se ter-

mină anul şcolar, părinţii nu 
vor mai putea rămâne aca-
să cu copiii şi atunci trebu-
ie să ne gândim şi la (re)
deschiderea grădiniţelor, 
creşelor şi  afterschool-urilor 
private”, a adăugat, la final, 
ministrul.

Actuala criză adusă 
de Coronavirus 
i-a determinat 
pe oameni să se 
îngrijoreze de 
sănătate și de 
veniturile lor, dar cei 
mai mulți dintre ei se 
așteaptă să rămână 
la locul de muncă 
actual. Doar un sfert 
cred în revenirea 
rapidă la situația 
premergătoare 
crizei.

Acestea sunt principa-
lele rezultate dintr-un son-
daj realizat de Happy Re-
cruiter, cu ajutorul robo-
tului de recrutare, Dora. 
Cum se simt angajaţii de 
când s-au instituit măsurile 
Coronavirus? Se tem pen-
tru jobul lor? Simt că an-
gajatorul lor abordează în 
mod corespunzător criza? 
Când vor reveni lucrurile la 
normal? Aceste întrebări, 
cât şi altele au fost adresa-
te la 36.145 de persoane 
din Belgia, România şi Ma-
rea Britanie, prin interme-
diul unui sondaj care a im-
plicat angajaţi atât din sec-
torul blue collar, cât şi din 
white collar.

Principalele conclu-
zii desprinse în urma son-
dajului au indicat că ma-
joritatea oamenilor sunt 
îngrijoraţi de sănătate şi 

de venituri. Românii sunt 
mai optimişti decât belgi-
enii şi britanicii când vi-
ne vorba de revenirea la o 
viaţă „normală”. Iar peste 
40% dintre românii care 
au răspuns la acest ches-
tionar NU sunt mulţumiţi 
de modul în care anga-
jatorii lor au gestionat 
această criză.

2 din 3 români spun 

că locul lor de muncă este 
afectat de CoVID-19. Un 
sfert lucrau în sectorul in-
dustriei când a început cri-
za, 17,4% în construcţii, 
10,9% în comerţ/retail şi 
10,05% în transport. Al-
te sectoare afectate sunt: 
office/Administraţie, Ser-
vicii, Logistică/Depozit şi 
HoRECA.

Doar 3,51% dintre 

respondenţii români esti-
mează că situaţia nu va re-
veni niciodată la ”norma-
lul” pe care îl ştim, în timp 
ce 12,91% dintre belgieni 
spun că lucrurile nu vor re-
veni niciodată la normal.

În ceea ce priveşte 
şomajul tehnic, cel mai 
mare procent de persoa-
ne afectate este în Româ-
nia, unde 43,83% dintre 
respondenţi au declarat 
asta. Un sfert dintre ro-
mâni au fost concediaţi 
şi aproape 17% au avut 
salariile reduse. Acelaşi 
studio arătă că, în Belgia 
şi România, 67% dintre 
respondenţi sunt în pre-
zent în căutarea unui nou 
loc de muncă, cu mult 
sub jumătate din forţa de 
muncă care se aşteaptă 
să rămână la locul de 
muncă actual.

Ministrul Sănătății ia în calcul (re)deschiderea, pe vară, a grădinițelor, 
afterschool-urilor și creșelor private
România se află pe o pantă descendentă a 
îmbolnăvirilor cu COVID -19, sunt din ce în ce mai 
puține cazuri grave, la fel cum și transmiterea 
comunitară a virusului este scăzută, iar numărul 
testelor făcute în întreaga țară s-a redus, a afirmat, 
recent, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. În acest 
context, oficialul a vorbit despre (re)deschiderea 
mall-urilor, care se va face etapizat, întâi magazine, 
apoi zonele food-court, apoi locurile de joacă, 
după 15 iunie, și afterschool-urile, grădinițele și 
creșele private, pe perioada verii.

Românii sunt optimişti


