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”Am luat această de-
cizie ca urmare a multor 
reclamații. Anumiți con-
ducători și manipulanți ve-
hicule nu erau îmbrăcați 
adecvat, veneau cu șlapi, 
pantaloni scurți, maiou. 
(...) Atunci am hotărât, da-
că tot erau achiziționate 
acele costume, să fie și 
purtate începând cu 1 iu-
lie, ca să ajungă la toa-
te autobazele și depouri-
le. Majoritatea cantității a 
fost deja împărțită. Cine 
nu are uniforma, începând 
cu 1 iulie, nu intră pe tra-
seu. Nu sunt amenzi, dar 
nu le va conveni din punct 
de vedere financiar să nu 
intre pe traseu. Dar să știți 
că foarte mulți o poartă de 
când au primit-o, de săp-
tămâna trecută”, a explicat 
pentru HotNews.ro direc-
torul STB, Hazem Kansou.

Se încalță fiecare 
cu ce dorește! Dar, 
șlapii nu merg la 
costum!

Uniforma este com-
pusă dintr-o cămașă gri, 

cu mânecă scurtă și un 
costum de culoare închi-
să, negru sau bleuma-
rin. ”De încălțat, se poa-
te încălța fiecare cu ce 
dorește, dar presupun 
că nu o să poarte nimeni 
șlapi la costum”, spune di-
rectorul STB. 

Valer Ciobănescu, 
șofer STB și sindica-
list, spune că uniforme-
le sunt foarte groase, iar 
în condițiile în care mul-
te cabine STB nu au aer 
condiționat, sunt greu de 
purtat. Acesta spune că, 
pentru vatmani, purtarea 
uniformei este obligatorie 
de pe 22 iunie. ”Deocam-
dată decizia este obliga-
torie pentru tramvaie, tre-
buia pusă în aplicare înce-
pând cu 1 iulie, nu de pe 
22, este un abuz. Nu zic 
că nu sunt bine venite, dar 
sunt incomode în anumi-
te situații, vara sunt foar-
te călduroase și dau o sta-
re de disconfort, mai ales 
în mijloacele de transport 
fără aer condiționat. Da-
că se apleacă peste volan 
șoferul, nu sunt elastice 

și se tensionează la spa-
te, la umeri, fiindcă sunt 
cambrate, nu oferă con-
fort. Nu sunt din bumbac, 
au 60% lână și 40% poli-
ester. Mai este o proble-
mă, o parte dintre colegi 
nu suportă pantofii și nu 
pot merge cu adidași la 
costum. O altă problemă 
este că s-au dat doar do-
uă perechi de pantaloni, 
două cămăși și un sacou 
și șoferii nu au timp să le 
spele. La locul de muncă 
nu avem vestiare, mer-
gem cu transportul pu-
blic, transpirăm, nu avem 
unde să ne schimbăm la 
muncă”, a declarat Valer 
Ciobănescu. Acesta a mai 
spus că uniformele nu 
erau o prioritate pentru 
STB și reclamă faptul că 
sunt fabricate în Turcia.

”Eu nu sunt absurd 
și nici colegii care au 
achiziționat aceste costu-
me. Niciodată nu poți să-i 
mulțumești pe toți, însă în 
dispoziția dată către toa-
te autobazele și depouri-
le am specificat că pe pe-
rioada verii nu este obliga-
toriu să porți sacou. Acea 
cămașă cu mânecă scur-
tă nu poți să spui că nu 
o porți. Nu am reglemen-
tat că trebuie să porți vara 
costum și cravată. Dezba-
terea cu costumele a fost 
începută de un sindicat 

minoritar și de acolo a lu-
at amploare, iau și eu pul-
sul, și majoritatea șoferilor 
nu are nicio problemă fi-
indcă sunt costume pe 
care le dăm, nu i-am pus 
pe oameni să le cumpere, 
nu ar avea de ce să nu le 
poarte. Plus că aveam în 
regulament că trebuie să 
fie îmbrăcați decent. Nu e 
nimic neobișnuit”, a repli-
cat directorul STB. În ce-
ea ce privește afirmația că 
uniformele sunt făcute în 
Turcia, acesta spune că nu 
vede o problemă. ”Dacă 
mergem în orice magazin, 
majoritatea hainelor sunt 
făcute în China sau Turcia. 
Nu cred că este vorba de 
o legătură sau ceva, e un 
val. Nu se confecționează 
în cantități mari și la un 
preț rezonabil decât în 
aceste țări. Nu știu cum 
s-a făcut achiziția, dar 
nu am dubii în privința 
achiziției. Nu știu de ce ar 
fi un lucru negativ că s-au 
făcut în Turcia”, a mai spus 
directorul STB.

STB a achiziționat uni-
formele pentru șoferi încă 
de la finalul anului 2018, 
însă au fost date abia 
acum. Valoarea achiziției 
a fost de circa 3,7 mili-
oane lei, contractele fiind 
câștigate de 3 firme. De 
la firma TRICO-HAN S.R.L 
s-au achiziționat 14.400 
costume pentru bărbați 

și 300 pentru femei, va-
loarea achiziției fiind de 
2,25 milioane lei fără TVA. 
Contractul a fost înche-
iat pe 23 noiembrie 2018. 
De la firma Inter Sport s-
au achiziționat 4.900 de 
cravate/eșarfe și 19.200 
cămăși pentru bărbați, va-
loarea contractului fiind de 

circa 839.000 lei. Contrac-
tul a fost încheiat pe 23 
noiembrie 2018. De la fir-
ma  CIPIMARTEX DISTRI-
BUTION s-au achiziționat 
400 de cămăși pentru fe-
mei, valoarea contractului 
fiind de 17.000 lei. Con-
tractul a fost atribuit pe 
10 decembrie 2018.

„MEC a centralizat re-
zultatele înregistrate la 
EN ale absolvenților clasei 
a VIII-a (înainte de con-
testații), sesiunea 2 - 27 
iunie 2020. Situația sta-
tistică generală arată că 
dintre cei 160.468 can-
didați prezenți, 135.101 
candidați au obținut me-

dii mai mari sau egale cu 
5 (cinci), adică 76,10%. 
Dintre aceștia, 839 de can-
didați au încheiat exame-
nul cu media generală 10 
(zece)“, precizează MEC. 
Rata de participare a fost 
de 93%, fiind prezenți 
160.468 candidați dintr-
un total de 172.531 de 

elevi înscriși.
La proba de Limba și 

literatura română au obți-
nut note peste sau egale 
cu 5 (cinci) 135.101 can-
didați (83,9%), iar 4.587 
au fost notați cu 10 (zece). 
La proba de Matematică, 
112.651 candidați (70,2%) 
au note peste sau egale cu 
5 (cinci), iar 3.251 de can-
didați au obținut nota 10 
(zece). Potrivit MEC, șap-
te elevi au fost eliminați 
din cauza unor tentative 
de fraudă, lucrările acesto-
ra fiind notate cu 1. Con-
testațiile s-au putut depu-
ne luni, în intervalul orar 
16.00 – 19.00 și marți, 
23 iunie, în intervalul orar 

8.00 – 12.00. Rezultatele 
finale vor fi afișate sâmbă-
tă, 27 iunie.

„Precizăm că rezul-
tatele elevilor se publică 
prin anonimizarea nume-
lui și a prenumelui, pe ba-
za unui cod unic comuni-
cat fiecărui candidat. Mă-
sura este în acord cu pre-
vederile art. 5 și ale art. 
6 din Regulamentul UE 
2016/679 privind protec-
ția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelu-
crarea datelor cu caracter 
personal și privind libera 
circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamen-
tul general privind protec-

ția datelor - RGPD), pre-
cum și cu solicitarea Au-
torității Naționale de Su-
praveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Per-
sonal. Practic, este prima 
dată de la intrarea în vi-
goare a RGPD, când no-
tele/rezultatele candida-

ților sunt afișate în acest 
format“, afirmă MEC. 
Media generală de ad-
mitere, care se calculea-
ză considerând 80% me-
dia de la EN și 20% me-
dia anilor de gimnaziu, ur-
mează să fie afișată după 
finalizarea contestațiilor.

De la 1 iulie, şoferii STB vor purta uniforme
Șoferii de pe mijloacele de transport public 
ale STB sunt obligați să poarte uniforme 
începând cu 1 iulie. Potrivit HotNews, 
uniformele au costat 3,7 milioane lei, iar 
majoritatea au fost deja distribuite șoferilor.

Mai mult de trei sferturi dintre candidații la EN 2020 
au obținut medii mai mari sau egale cu 5

 Sub 900 de candidați au luat 10
Un număr de 135.101 candidați care au 
participat la Evaluarea Națională (EN) 
au obținut medii mai mari sau egale cu 
5 - reprezentând 76,10%, informează 
Ministerul Educației și Cercetării (MEC). 
Potrivit sursei citate, 839 de candidați au 
obținut media generală 10.


