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Compania Națională de 
Investiții (CNI) vine în 
spijinul autorităților locale 
în vederea remedierii 
efectelor produse de 
inundațiile recente, viituri 
sau alunecări de teren. 
Prin subprogramul lucrări 
în primă urgență, CNI 
poate finanța în scopul 
prevenirii și atenuării 
efectelor riscurilor 
naturale cauzate de 
inundații, alunecări 
de teren, prăbușiri de 
teren lucrări privind 
expertizarea tehnică, 
proiectarea și execuția 
lucrări de reconstrucție 
a imobilelor afectate de 
inundații, proiectare și 
execuția lucrărilor care 
constau în consolidarea 
sau repararea elementelor 
structurale și, după caz, a 
elementelor nestructurale 

etc. Autoritățile locale 
pot depune solicitări 
după modelul prezent pe 
site-ul CNI - www.cni.
ro, secțiunea Proiecte/
Documente Utile însoțite 
de:
- solicitarea beneficiarului 
pentru realizarea 
investiției în cadrul 
subprogramului care să 
sublinieze necesitatea și 
oportunitatea invesțitiei;
- fotografii ale 
amplasamentului;
- persoană de contact 
(nume, prenume, funcție, 
nr. tel);
- extrasul de carte 
funciară actualizat;
- procesul verbal privind 
constatarea și evaluarea 
pagubelor produse 
în urma fenomenelor 
hidrometeorologice 
periculoase.

CNI, ajutor pentru zonele afectate de 
inundații

Beneficiarii biletelor 
de tratament balnear 
pot reveni în hotelurile 
din stațiuni, pentru a 
începe procedurile de 
recuperare așa cum au 
fost prescrise de medicii 
lor, a transmis ministrul 
Muncii, Violeta Alexandru, 
pe Facebook.
Oficialul a vizitat 
recent un centru de 
tratament din județul 
Covasna, în contextul 
în care Societatea de 
Tratament Balnear și 
Recuperarea Capacității 
de Muncă (TBRCM) a 
reluat activitatea de 
tratament balnear pentru 
pensionari, în cele 13 
centre din țară. 
„Președintele Casei 
Naționale de Pensii 
Publice a fost pe teren, 
de asemenea. La fel 
și directorul general 
al companiei care 
gestionează bazele 

de tratament pentru 
pensionari (TBRCM). 
Am vrut să mă asigur 
personal că totul este 
pregătit în detaliu pentru 
ca aceștia să se poată 
caza și urma tratamentele 
în condiții de siguranță. 
(...) Sunt oameni cu 
diverse afecțiuni, 
majoritatea pensionari, 
cărora le doresc odihnă 
placută și multă sănătate. 
Seriile dar și condițiile de 
cazare sunt disponibile 
atât pe site-ul TBRCM, cât 
și la casele județene de 
pensii“, a precizat Violeta 
Alexandru.

Din nou, la băi!

Absolvenţii de liceu au 
început sesiunea iunie-
iulie a Bacalaureatului 
2020 încă de luni, 22 
iunie. Atunci ei au 
susţinut proba scrisă 
la Limba şi literatura 
română. Marţi, aceştia 
au susţinut examenul 
pentru proba obligatorie 
a profilului, respectiv 
Matematică sau Istorie. 
Pentru susţinerea 
probelor scrise s-au 
înscris aproximativ 
155.500 candidaţi, 
dintre care aproximativ 
123.800 candidaţi sunt 
din promoţia curentă, iar 
31.800 de candidaţi, din 
promoţiile anterioare. 
Deşi au încheiat 
examenele, emoţiile încă 
nu au trecut. Urmează 
să primească rezultatele. 

Ionela ChIrCu
Peste 17.000 de can-

didaţi au fost din regiu-
nea Bucureşti-Ilfov, restul 
din întreaga ţară. Din ca-
uza pandemiei de corona-
virus, anul acesta Bacala-
ureatul s-a desfăşurat în 
condiţii speciale. În clase 
au fost asigurate măsurile 
de protecţie, iar la intrarea 
în şcoală a personalului di-
dactic sau auxiliar şi a ele-
vilor a fost măsurată tem-
peratura, care nu trebuia 
să depăşească 37,3 gra-
de Celsius. De asemenea, 
s-a asigurat existenţa, în 
regim permanent, de să-
pun, prosoape de hârtie, 
dispensere cu dezinfectant 
pentru mâini, care vor fi 
reîncărcate ori de câte ori 
este necesar, iar în sălile de 
clasă activităţile/examene-
le s-au desfăşurat prin sta-
bilirea locurilor astfel în-

cât să existe o distanţă în-
tre elevi/candidaţi, pe rân-
duri şi între rânduri, de doi 
metri unul faţă de celălalt. 
Pentru prima dată, în acest 
an, rezultatele examenului 
de Bacalaureat nu vor mai 
fi făcute publice, ci vor pu-
tea fi accesate de fieca-
re elev în parte cu ajuto-
rul unui cod unic pe care 
candidaţii l-au primit de-
ja. La fel s-a procedat şi în 
cazul elevilor care au sus-
ţinut Evaluarea Naţională. 
Astfel, absolvenţii de liceu 
vor afla primele rezulta-

te la BAC în data de 30 iu-
nie, până în ora 12:00, di-
rect din centrele în care au 
susţinut examenele. Ei îşi 
vor putea consulta notele 
şi accesând site-ul bacala-
ureat.edu.ro. Nemulţumiţii 
vor putea depune contes-
taţii în aceeaşi zi, în inter-
valul orar 16:00 – 20:00, 
şi respectiv pe data 1 iu-
lie, în intervalul orar 8:00 
– 12:00. Contestaţiile vor 
putea fi depuse/transmi-
se şi prin mijloace electro-
nice. În această situaţie, 
candidaţii completează, 

semnează şi depun/trans-
mit prin mijloace electro-
nice şi o declaraţie-tip în 
care se menţionează fap-
tul că au luat la cunoştin-
ţă faptul că nota acorda-
tă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei poate modifi-
ca, după caz, nota iniţială, 
prin creşterea sau descreş-
terea ei. Pentru candidaţii 
minori, declaraţia-tip este 
semnată şi de către părin-
ţii/reprezentanţii legali ai 
acestora. Rezultatele finale 
vor fi făcute publice în da-
ta de 5 iulie. 

Astfel, în urma ne-
gocierilor purtate de 
conducerea CFR Călă-
tori cu operatorii ferovi-
ari OBB din Austria şi MAV 
Start din Ungaria se re-
ia circulaţia, prin fronti-
erele feroviare Curtici - 
 Lokoshaza şi Episcopia 
Bihor – Biharkerestesz, a 
trenurilor internaţionale 

cu plecare din Bucureşti 
Nord, Braşov, Timişoara 
Nord ce au ca destinaţie 
Budapesta şi Viena.

Ca urmare a acordu-
lui de circulaţie din par-
tea administratorului fe-
roviar BZD din Bulgaria, 
CFR Călători va repune în 
circulaţie, din 6 iulie 2020, 
trenurile internaţionale 

1095 şi 1094 pe ruta 
Bucureşti Nord - Ruse şi 
retur, conform mersului 
din extrasezon, având în 
vedere faptul că nu s-a 
obţinut încă acordul pen-
tru circulaţia feroviară că-
tre Salonic şi Halkali/Is-
tanbul. Trenurile au legă-
tură în staţia Ruse spre/
dinspre Sofia cu trenu-
rile 461/460 Ruse - So-
fia şi retur. „Vom reve-
ni la circulaţia corespun-
zătoare sezonului es-
tival spre/dinspre So-
fia, Salonic, Halkali/Is-
tanbul în condiţiile în ca-
re administraţiile ferovia-

re partenere ne vor trans-
mite acordul de circulaţie 
pe teritoriul ţărilor lor“, 
anunţă CFR Călători.

Conform protocoale-
lor internaţionale, la des-
chiderea traficului feroviar 
internaţional de lung par-
curs sistemul de rezerva-
re şi vânzare a locurilor în 
trenuri va fi corelat cu sis-
temul de vânzare şi rezer-
vare european.

Reamintim că, la bor-
dul trenurilor CFR Călă-
tori masca de protecţie 
este obligatorie pe toată 
durata călătoriei, iar al-
te informaţii actualizate 

despre circulaţia trenuri-
lor se pot afla de pe pa-
gina de internet a com-
paniei - www.cfrcalatori.
ro, sunând la numere-
le de telefon 021/9521 

(pentru traficul intern), 
021.314.5528 (pentru 
traficul internaţional Ga-
ra de Nord Bucureşti) sau 
adresându-vă personalu-
lui CFR Călători din staţii.

Trenuri internaționale, repuse în circulație
CFR Călători repune progresiv în 
circulaţie, începând din 1 iulie 2020, 
trenurile internaţionale a căror circulaţie 
a fost suspendată în corelaţie cu 
măsurile luate de autorităţi în contextul 
pandemiei cu coronavirus.

BAC, sesiunea iunie-iulie 2020

Peste 150.000 de absolvenţi de liceu au 
dat examenul maturităţii. Când și cum vor 
afla rezultatele finale? 

Calendarul sesiunii speciale a examenului național de 
Bacalaureat
29 iunie-3 iulie 2020 . înscrierea candidaţilor,
6 iulie 2020  . . . . . . . Limba şi literatura română - proba E a) - proba scrisă,
7 iulie 2020 . . . . . . . . proba obligatorie a profilului - proba E c) - proba scrisă,
8 iulie 2020 . . . . . . . .  proba la alegere a profilului şi a specializării - proba E 

d) - proba scrisă,
9 iulie 2020  .  .  .  .  .  .  .  . Limba şi literatura maternă - proba E b) - proba scrisă,
10 iulie 2020  . . . . . . afişarea rezultatelor (ora 12.00)
10 iulie 2020 . . . . . . . depunerea contestaţiilor (între orele 14.00 – 19.00)
12 iulie 2020 . . . . . . . afişarea rezultatelor finale (după ora 12.00).

Și cei mici vor avea o sesiune specială
Iată calendarul următoarei Evaluări Naţionale!
22-26 iunie 2020 . . . . . . înscrierea candidaţilor,
29 iunie 2020  .  .  .  .  .  .  .  . Limba şi literatura română,
30 iunie 2020  . . . . . . . .Matematică,
1 iulie 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Limba şi literatura maternă,
2 iulie 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . afişarea rezultatelor (ora 12.00),
2 iulie 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . depunerea contestaţiilor (între orele 14.00 – 19.00),
4 iulie 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . afişarea rezultatelor finale (după ora 12.00).


