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Probele scrise sunt 
programate în săptămâna 
24 - 27 august, astfel:
 24 august: Limba și li-
teratura română - E.a),
 25 august: proba obli-
gatorie a profilului - E.c),

 26 august: proba la 
alegere a profilului și spe-
cializării - E.d),
 27 august: Limba și li-
teratura maternă - proba 
E.b).

 Echivalarea și recu-

noaș terea competen-
țelor lingvistice și digi-
tale se pot realiza pe 28 
și 31 august, respectiv 
1 septembrie. În acest 
sens, comisiile de baca-
laureat din unitățile de 
învățământ liceal vor cal-
cula mediile candidaților 
și vor asigura echivalarea/
recunoașterea nivelurilor 
de competență la probe-
le de profil din cadrul exa-
menului național de Ba-
calaureat (2020), potri-
vit metodologiei specifi-
ce. Afișarea primelor re-
zultate înregistrate la pro-
bele scrise va avea loc 
pe 2 septembrie (până 
la ora 12.00) și va fi ur-
mată de etapa depunerii 
contestațiilor, în aceeași 
zi, între orele 14.00 - 
20.00. La fel ca în prima 

sesiune, rezultatele ele-
vilor vor fi publicate prin 
anonimizarea numelui și a 
prenumelui. Contestațiile 
pot fi depuse atât în for-
mat fizic, cât și electronic. 
În acest caz, candidații 
completează, semnează și 
depun/transmit electronic 
și o declarație-tip în care 
se menționează faptul că 
au luat cunoștință că no-
ta acordată ca urmare a 
soluționării contestației 
poate modifica, după 
caz, nota inițială, prin 
creștere sau descreștere. 
Pentru candidații minori, 
declarația-tip este sem-
nată și de către părinții/
reprezentanții legali ai 
acestora. Rezultatele fi-
nale, după soluționarea 
contestațiilor (3 - 4 sep-
tembrie) vor fi comunica-

te pe 5 septembrie. No-
ta minimă de promovare, 
pentru fiecare probă, este 

5, iar media finală pentru 
promovarea examenului 
este cel puțin 6.

social

După ce vinerea trecută 29 
de turiști din România și din 
Bulgaria au fost confirmaţi 
pozitiv cu COVID-19 după 
testele pe care le-au făcut 
la punctul de frontieră 
Kulata-Promachonas, 
Guvernul de la Atena a 
decis că, începând de 
marţi, 14 iulie, toţi turiștii 
care intră în ţară prin vama 
Kulata-Promachonas, 
singurul punct de frontieră 
terestru deschis, trebuie 
să prezinte un test negativ 
pentru COVID-19. Testul 

nu trebuie să fie mai vechi 
de 72 de ore, potrivit 
presei elene. Măsura intră 
în vigoare la ora 06.00 
dimineaţa. Pot intra în 
Grecia fără test doar cei 
care fac parte din anumite 
categorii exceptate 
- diplomaţii, medicii, 
lucrătorii în transporturi. 
De asemenea, trebuie 
completat în continuare și 
formularul online de către 
turiști, cu cel puţin 24 de 
ore înainte de intrarea în 
ţară.

În Grecia, doar cu test negativ

Peste 100.000 de 
persoane continuă să se 
afle, în acest moment, în 
șomaj tehnic, a declarat, 
la sfârșitul săptămânii 
trecute, ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru. Ea a 
afirmat că măsurile de 
susţinere a persoanelor 
afectate de pandemia 
de COVID-19 nu vor fi 
întrerupte, arătând că 
”măsura șomajului tehnic 
a fost utilă, eficientă, 
livrată la timp și accesată 
foarte simplu”.
Violeta Alexandru a 
admis însă că, în cazul 
în care România ar 
reveni la starea de 

urgenţă, Guvernului 
îi va fi ”îngrozitor de 
greu” să finanţeze 
șomajul tehnic. ”Dacă 
se întâmplă, o să găsim 
soluţii. Preferabil ar fi 
să nu (să nu fie instituită 
starea de urgenţă n.r.), 
pentru că toate aceste 
contribuţii la buget 
înseamnă contribuţii 
ale noastre, ale tuturor 
celor care muncim. A 
nu mai munci înseamnă 
mai puţine contribuţii, 
mai puţine resurse 
pentru plata serviciilor 
publice, a beneficiilor și a 
drepturilor oamenilor”, a 
explicat ministrul.

Peste 100.000 de români în șomaj 
tehnic

A doua sesiune a Bac-ului, între 24 august și 5 septembrie
Calendarul sesiunii august-septembrie 
2020 a examenului național de 
Bacalaureat a fost aprobat prin ordin de 
ministru. Astfel, înscrierea candidaților 
este programată între 13 și 24 iulie. 
Documentele-tip de înscriere - completate 
și semnate - pot fi depuse la secretariatele 
unităților de învățământ-centre de 
examen sau pot fi transmise prin 
mijloace electronice/poștă,  folosindu-se 
coordonatele indicate de secretariatele 
unităților de învățământ.

Principalele prevederi 
ale legii carantinării adop-
tate în Comisia Juridică a 
Camerei Deputaților:
 Izolarea poate fi 

obligatorie pentru bolnavi 
dacă medicul constată ris-
cul de transmitere a unei 
boli infectocontagioase cu 
risc iminent de transmite-
re comunitară. Se infor-
mează Direcția de Sănăta-
te Publică, care poate de-
cide izolarea persoanei în 
unitatea sanitară prin act 
individual. Izolarea se va 
face în spital pentru bol-
navi sau la domiciliu pen-
tru asimptomatici. Decizia 
DSP va conține mențiuni 
cu privire la data și emi-
tentul actului, numele și 
datele persoanei izolate, 
durata măsurii și calea de 
atac prevăzută de lege.
 Carantina va fi in-

stituită prin ordin al DSP 
pentru fiecare persoană și 
se aplică suspecților. Or-
dinul DSP poate fi ata-
cat în instanță. Caran-
tina poate fi la domici-
liu sau în spații destinate 
pentru acestui lucru. Cei 
care părăsesc carantina 
instituționalizată vor plăti 
costurile acesteia.
 Bunurile suspecte 

de a fi contaminate sunt 
carantinate până la de-
contaminare sau distru-
gere, după caz, conform 
prevederilor legale în vi-
goare. Decizia de caran-
tinare este un act admi-
nistrativ și va fi comunica-
tă persoanei al cărui bun 
se carantinează. Procedu-
ra de aplicare a măsurii 
de carantinare a bunuri-

lor se stabilește prin ordin 
al Ministrului Sănătății. Nu 
pot fi carantinate bunuri-
le de folosință persona-
lă aparținând persoanelor 
internate sau aflate în ca-
rantină sau izolare. În ca-
zul distrugerii bunurilor, 
proprietarul acestora va 
fi despăgubit, din bugetul 

Ministerului Sănătății.

Tratamentul va 
putea fi refuzat de 
către pacienți în 
scris.

C o n d u c ă t o r i i 
instituțiilor implicate pot 
dispune detașări pe du-

rată limitată, de maxi-
mum 30 de zile, a per-
sonalului medical, para-
medical și auxiliar speci-
alizat, prin ordin al Minis-
trului Sănătății, al Coman-
dantului acțiunii sau, du-
pă caz, al conducătoru-
lui instituției. Ordinul de 
detașare a se poate pre-
lungi fără acordul persoa-
nei în cauză. Ordinul poa-
te fi atacat, în termen le-
gal, la instanța de conten-
cios administrativ.

Prin HG se stabilește 
lista bolilor infectoconta-
gioase pentru care se in-
stituie izolarea la domici-
liu  sau în unități sanitare, 
precum și lista unităților 
sanitare de bază, în ca-
re se tratează. Măsurile 
de izolare se aplică pen-
tru persoanele bolnave, 
cu semne și simptome su-
gestive sau purtătoare ale 
agentului patogen.

Lege nouă pentru carantină 
şi izolare pentru COVID-19
 Noua lege a carantinei și izolării a fost votată, joia trecută, de deputați, 

apoi, vineri, a ajuns la Senat, pentru dezbătere și adoptare

Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc 
a declarat că ”prin decizie, am stabilit organizarea 
plenului Senatului începând de sîmbătă, în fiecare zi la 
ora 12.00, până pe 15 (iunie - n.r.) inclusiv. (...) Pentru 
că ne dorim o dezbatere de calitate, serioasă, este 
nevoie de această modificare de program”. Potrivit 
lui Cazanciuc, după dezbaterile de vineri, din Comisia 
Juridică, o să rezulte un proiect de lege ”aplicabil”, care 
să protejeze dreptul la sănătate, dar și alte drepturi 
fundamentale prevăzute de Constituţie. ”Sper ca cei 
de la Guvern să înceteze să invoce pandemia”, a spus 
senatorul, care a pledat pentru adoptarea unor legi 
care să nu mai fie ”vulnerabile în faţa unei instanţe 
constituţionale”. În opinia sa, ”proiectul de act normativ 
a fost scris pe genunchi, ca să fie adoptat pe repede 
înainte”.

Analiza continuă la Senat


