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Începând din 16 iulie, au 
fost suspendate cursele 
aeriene regulate directe 
din România spre Austria. 
Noile reglementări sunt 
valabile până pe 31 iulie 
2020.
Ministerul Afacerilor 
Externe reamintește 
că cetăţenii români 
pot solicita asistenţă 
consulară la numerele de 
telefon ale Ambasadei 
României la Viena: 0043-
1-503.24.65 și 0043-
1-505.23.81, apelurile 
fiind redirecţionate către 
Centrul de Contact și 
Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate 
(CCSCRS) și preluate 
de către operatorii 
Call Center, în regim 
de permanenţă. De 
asemenea, cetăţenii 
români care se confruntă 
cu o situaţie dificilă, 
specială, un caracter de 
urgenţă, au la dispoziţie 
și telefonul de urgenţă 
al misiunii diplomatice 
0043-699.117.26027. MAE 
recomandă consultarea 
paginilor de internet: 
https://www.mae.ro/
node/51901, http://viena.
mae.ro/ și http://www.
mae.ro/.

Fără zboruri spre Austria

Educație incluzivă universitară

Seizarea Guvernului 
Orban privind 
dublarea alocațiilor 
pentru copii a fost 
respinsă, săptămâna 
trecută, de Curtea 
Constituțională. Astfel, 
CCR a decis că este 
constituțională legea 
prin care era respinsă 
OUG prin care 
dublarea alocațiilor 
era amânată până la 
1 august. Premierul 
Ludovic Orban a 
susținut în mai multe 
rânduri că nu este 
posibilă dublarea 
alocațiilor, efortul 
financiar fiind de 7 
miliarde de lei.

Decizia luată de CCR:
”În urma deliberări-

lor, Curtea Constituțională, 
cu unanimitate de vo-
turi, a respins, ca ne-
întemeiată, obiecția de 
neconstituționalitate și a 
constatat că Legea privind 
respingerea Ordonanței 
de Urgență a Guvernu-
lui nr. 2/2020 pentru pro-
rogarea intrării în vigoa-
re a art.I pct.1 din Legea 
14/2020 privind aprobarea 
Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 9/2019 
pentru modificarea și com-
pletarea Legii 61/1993 pri-
vind alocația de stat pen-
tru copii, precum și pentru 
modificarea art.58 alin.(1) 
din Legea 448/2006 pri-
vind protecția și promova-
rea drepturilor persoane-
lor cu handicap este con-
stituțională în raport cu 
criticile formulate”.

Amintim că, în luna 
decembrie 2019, Camera 

Deputaților a adoptat pro-
punerea legislativă a PSD 
de dublare a alocațiilor 
pentru copii de la 150 la 
300 de lei pe lună. Pe 14 ia-
nuarie 2020, președintele 
Klaus Iohannis a promul-
gat această lege, care ur-
ma astfel să intre în vi-
goare. Guvernul Orban în-
să a emis o Ordonanță de 
Urgență pentru amânarea 
termenului de majorare 
a alocațiilor până la 1 au-

gust. Pe 3 iunie 2020, Ca-
mera Deputaților a res-
pins Ordonanța Guvernu-
lui Orban care amâna du-
blarea alocațiilor până la 1 
august. Apoi, Executivul a 
atacat la CCR această le-
ge de respingere a amâ-
nării măsurii de dublare a 
alocațiilor. “Decizia pe care 
am luat-o este să atacăm 
la Curtea Constituționa-
lă, pentru că este un pro-
iect în care nu sunt prevă-

zute sursele de finanțare, 
cum sunt multe alte pro-
iecte care au fost adopta-
te de Parlament fără punc-
tul de vedere al Guvernului 
și fără o încercare de cola-
borare și deja am câștigat 
la Curtea Constituționa-
lă câteva sesizări împo-
triva unor proiecte de le-
ge adoptate la Parlament 
pentru că ele nu au pre-
văzut sursa de finanțare și 
nu au practic posibilitatea 
efectivă de punere în prac-
tică”, argumenta Ludovic 
Orban, decizia de a ataca 
legea la CCR. Acesta spu-
nea, pe 22 iunie, că Gu-
vernul dorește să crească 
alocațiile, dar că acest lu-
cru va fi posibil doar pro-
gresiv. ”În baza raportu-
lui semestrial privind sta-
rea economiei, vom sta-
bili cu cât vom putea 
crește alocațiile. Ne dorim 
creșterea. Vom stabili un 
grafic de creștere progre-
sivă, astfel încât să reușim 
creșterea cum a fost vota-
tă în Parlament, dar nu din 
primul moment”, explica 
premierul. El afirma atunci 
că dublarea alocațiilor im-
plică un efort financiar de 
7 miliarde de lei.

Curtea Constituțională a respins 
contestația Guvernului și a dat undă 
verde dublării alocațiilor pentru copii

Legea adoptată de Parlament stabilește majorarea 
alocaţiilor pentru copii astfel:
 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani 
și 18 ani,
 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 
18 ani, în cazul copilului cu handicap,
 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau 
de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Noile sume

Evenimentul a avut 
loc în hala de lucru CEFIN 
Trucks, Chiajna, iar tinerii 
s-au întîlnit acolo cu Mari-
an Petrache, președintele 
CJ Ilfov, Stefano Albarosa, 
CEO CEFIN, Ionuț Colda, 
service manager CEFIN, 
Oana Nastasă, consul-

tant formare profesională 
AHK, cu foști elevi de pro-
fesională, acum angajați.

Reamintim că, din 24 
iulie până pe 30 iulie se 
fac înscrieri la liceele ”Ce-
zar Nicolau”, din Brănești, 
”Pamfil Şeicaru”, din Cio-
rogârla, ”Nicolae Bălces-

cu”, din Voluntari și ”Vinti-
lă Brătianu” din Dragomi-
rești-Vale.

Mai sunt disponibile:
 3 locuri la clasa de 

tinichigiu/vopsitor auto - 
Brănești,
 16 locuri la clasa 

de zugravi, ipsosari, vop-
sitori și tapetari - Brănești,
 3 locuri la casa de 

mecanici auto - Ciorogârla,
 31 locuri la clasa 

de recepționeri/distribui-
tori - Voluntari,
 20 locuri comerci-

anți - Dragomirești-Vale,

 20 locuri prepara-
tor carne - Dragomirești-
Vale.

Toți elevii înscriși în 
aceste clase beneficia-
ză de o bursă de 400 lei 
pe lună, transport decon-
tat, prânz asigurat și un 
job garantat la absolvire 
în companiile partenere: 
Farmexim, Metro, Penny, 
Selgros, Volvo, Scania, 
Cefin, Terano și Carman-
geria Godac. Învățămân-
tul dual se adresează ele-
vilor care au absolvit clasa 
a VIII-a, are o durată de 

3 ani, timp în care se pu-
ne accent pe partea prac-
tică. În primul an este de 
20 la sută, iar în anul trei 
practica ajunge la 80 la 
sută din timpul de studiu. 
Acest tip de învățământ 
este organizat după iden-
tificarea necesităților ope-

ratorilor economici intere-
sați să își formeze viitorii 
angajați. Operatorii asi-
gură pregătirea practică 
a elevilor, dar și o bursă 
de studiu, iar la absolvi-
re, un loc de muncă pen-
tru cei pe care i-au pregă-
tit în acest timp.

Companiile care investesc în clasele 
de dual din Ilfov și-au deschis porțile
Reprezentanții firmelor care îşi pregătesc 
viitorii angajați încă de pe băncile şcolilor 
s-au prezentat în fața elevilor, pe 15 iulie, 
povestindu-le ce le oferă şi ce îşi doresc 
de la cei care le pot deveni colegi.

Universitatea 
din București 
anunţă că prin 
intermediul 
proiectului 
”Educaţie 
incluzivă de 
calitate în cadrul 
comunităţii 
academice a Universităţii 
din București, cu accentul 
pe persoanele cu 
dizabilităţi”, reprezentanţii 
Rectoratului, alături de 
o echipă de specialiști, 
profesori în cadrul UB, 
implementează o serie 
de măsuri concrete 
în vederea incluziunii 
persoanelor cu dizabilităţi 
- studenţi, profesori și 
personal administrativ, 
consolidând, totodată, 
cadrul instituţional pentru 
întărirea unei culturi a 
incluziunii în Universitatea 
din București. Astfel, 
în pregătirea anului 
universitar următor 
vor fi realizate lucrări 
de accesibilizare 
și modernizare a 
infrastructurii de acces 
în spaţiile facultăţilor 
UniBuc. Totodată, vor 
fi făcute eforturi în 

vederea extinderii în 
facultăţi a sistemului 
de ghidaj cu tehnologie 
”step-hear”, pentru 
persoane cu deficienţe 
de vedere. Proiectul 
prevede și intervenţii de 
accesibilizare a spaţiilor 
de învăţământ și a 
celor locative destinate 
studenţilor cu dizabilităţi. 
Eforturile de accesibilizare 
a resurselor educaţionale 
ale Universităţii din 
București încep cu 
accesibilizarea secţiunii 
website-ului dedicat 
admiterii în cele 19 facultăţi 
din componenţa UB. În 
acest sens, au fost făcute 
disponibile conţinuturile 
de site în format docx., 
accesibil oricărui soft 
cititor de ecrane, pentru 
fiecare dintre ciclurile de 
studii: licenţă, masterat și 
doctorat.


