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Conform metodolo
giei de concurs, care per
mite acest lucru, 433 de 
candidați au decis să se re
tragă din motive persona
le. În total, au fost transmi
se spre centrele de evalu
are 6.039 de teze. Primele 
rezultate vor fi comunicate 
pe 29 iulie în centrele de 
examen și pe site-ul defi
nitivat.edu.ro. Contestațiile 
se depun la centrele de 
examen, conform calen
darului aprobat, în zilele 
de 29 iulie, după afișarea 
rezultatelor, și pe 30 iulie, 
până la ora 12.00. Rezul
tatele finale se afișează în 
centrele de examen și pe 
site-ul anterior menționat, 

pe 4 august 2020.
Nota la proba scri

să are o pondere de 70% 
în calculul mediei finale, 
care trebuie să fie de cel 
puțin 8 (opt) pentru pro
movarea examenului.

Cadrele  didactice pro 
movate dobândesc dreptul 
de practică în învățământul 
preuniversitar, acesta fi
ind, de altfel, și obiectivul 
acestui examen național. 

Prin dobândirea definiti
vării în învățământ, cadrul 
didactic depășește sta
diul de debutant și poa
te intra pe o rută de pro
fesionalizare ascenden
tă, având dreptul de a de
veni titular în sistemul de 
învățământ preuniversitar 
și de a participa ulterior 
la susținerea examenelor 
pentru obținerea gradelor 
didactice.

social

Spitalul Județean 
Ilfov s-a 
transformat în 
spital suport 
pentru a trata 
pacienții infectați 
cu COVID-19. 
”Alegerea 
Spitalului 
Județean Ilfov 
ca spital suport 
COVID este 
dovada calității 
oamenilor care 
muncesc aici, a 
profesonalismului 
lor, dar și a 
faptului că 
investițiile pe 
care le-am făcut 
au dat rezultate. 
Azi, înainte de toate, e 
nevoie de foarte multă 
solidaritate și eu, împreună 
cu colegii mei, punem 
pe primul loc oamenii. 
Pacienții. Oricare dintre 
noi poate fi internat la Ilfov, 
oricare dintre noi poate fi 
pus în situația de a lupta 
cu boala. Nu rămâne decât 
să ne protejăm cât putem 
și să avem încredere în 
medici. Le mulțumesc 

tuturor cadrelor medicale 
pentru implicarea lor în 
aceste momente delicate, 
în care atât ei, cât și noi 
toți, cetățenii, trebuie 
să dăm dovadă de o 
mare responsabilitate. 
Le mulțumesc pentru tot 
efortul pe care l-au făcut și 
pentru cel ce va urma”, a 
declarat Marian Petrache, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov.

Spitalul Județean Ilfov a devenit 
spital suport COVID

Trafic rutier restricționat pe DN 1

”CFR SA” anunță că 
traficul rutier, în zona 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă, va fi 
restricționat pe o singură 
bandă pe fiecare sens 
de circulație, între orele 
00.00 - 04.00, pe 29 și 
30 iulie și pe 5, 6, 12 și 13 
august. În intervalul orar 
menționat se vor executa 
lucrările de construire a 
viaductului CF peste DN 1, 
obiectiv feroviar care va 
asigura legătura directă 
între Gara de Nord și 

Aeroport. Pentru evitarea 
aglomerației în zona 
șantierului, se recomandă 
conducătorilor auto care 
circulă pe ruta București 
- Ploiești - București să 
opteze pentru variantele 
de traseu anunțate de 
Compania Națională 
de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere și, 
de asemenea, să respecte 
restricțiile de trafic și 
semnalizarea rutieră 
temporară, instituite în 
zona aeroportului.

Profesorii așteaptă notele de la ”definitivat”
Pe 22 iulie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de 
definitivare în învățământ, sesiunea 2020. Dintre cei 6.776 de candidați cu 
drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 6.480, iar din cauza unor 
tentative de fraudă au fost eliminați din concurs 8 candidați.

Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) 
precizează că 
autoritățile cipriote 
au revizuit condițiile 
de intrare pe 
teritoriul Republicii 
Cipru, noile măsuri 
intrând în vigoare 
pe 23 iulie 2020.

Condițiile aplicabi
le cetățenilor care intră 
pe teritoriul Republicii Ci
pru sunt stabilite în func
ție de statele de proveni
ență, acestea fiind clasifi
cate pe trei categorii, re
spectiv:
 categoria A  state 

considerate cu risc redus, 
pentru care nu se solicită 
prezentarea unui test ne
gativ pentru infecția cu 
COVID-19;
 categoria B  state 

considerate cu risc mediu, 
pentru care este obligato
rie prezentarea unui test 
molecular negativ pentru 
infecția cu COVID-19;
 categoria C  sta

te din care se poate călă
tori în Republica Cipru nu
mai cu îndeplinirea anu
mitor condiții, respectiv 

deținerea unei autorizații 
de călătorie, a unui test 
molecular negativ pentru 
infecția cu COVID-19 și, 
în anumite cazuri, a unui 
permis special eliberat de 
Ministerul de Interne ci
priot.

MAE precizează că 
România a fost inclusă pe 
lista statelor din categoria 
C, alături de Luxemburg, 
Muntenegru, Portugalia, 
Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, 
Serbia și Suedia. Potri
vit noilor măsuri, accesul 
pe teritoriul Republicii Ci
pru este permis cetățeni
lor care vin din statele in
cluse în categoria C după 
cum urmează:
 cetățenii ciprioți și 

cetățenii străini cu rezi
dență legală în Cipru pot 
intra cu condiția obținerii 
autorizației de călătorie și 
a prezentării testului mo
lecular negativ pentru in
fecția cu COVID-19;
 alte categorii de 

persoane, care provin 
din state încadrate la ca
tegoria C, pot intra doar 
cu condiția obținerii unui 
permis special eliberat 
de Ministerul de Inter
ne cipriot. Cererile vor fi 
transmise prin interme

diul poștei electronice la 
 e-mail-ul: covid19@crmd.
moi.gov.cy.

Cetățenii care doresc 
să călătorească în Repu
blica Cipru din România și 
care nu fac parte din ca
tegoria cetățenilor cipri
oți sau a cetățenilor stră
ini cu drept de rezidență 
în Cipru trebuie să prezin
te la intrarea pe teritoriul 
Republicii Cipru următoa
rele:
 autorizația de că

lătorie, obținută prin in
termediul portalului www.
cyprusflightpass.gov.cy. 
Înregistrarea călătoriei 
trebuie efectuată cu 24 
de ore înaintea deplasă
rii. Autorizația presupune 
completarea electronică a 
unui chestionar COVID-19 
și introducerea datelor de 
zbor;
 un test molecu

lar tip PCR cu rezultat ne
gativ pentru infecția cu 
 COVID-19, efectuat cu 
maximum 72 de ore ante
rior momentului intrării pe 
teritoriul Republicii Cipru, 
atestat printr-un certificat 
în limba engleză;
 permisul special 

eliberat de Ministerul de 
Interne pentru persoane
le nerezidente.

Fără Nordul 
insulei!

MAE reamintește și că, 
din 17 iulie, autoritățile ci
priote nu mai permit turiș
tilor să traverseze în par
tea de Nord a insulei. Ce
tățenii români care se află 
în partea de Nord a insu
lei nu vor primi autorizația 
de trecere decât în cazuri 
umanitare (deces al unui 
membru de familie, situ
ații medicale de urgență), 
deplasarea urmând a avea 
loc exclusiv prin punctul de 
trecere Meteham.

Cetățenii români 
pot solicita asisten
ță consulară la nume
rele de telefon ale Am
basadei României la Ni
cosia: 00357.22495333, 
00357.22517333, ape
lurile fiind redirecționa
te către Centrul de Con
tact și Suport al Cetățeni
lor Români din Străinăta
te și preluate de operato
rii Call Center, în regim de 
permanență. De aseme
nea, cetățenii români ca
re se confruntă cu o situ
ație dificilă, specială, cu 
un caracter de urgență, 
au la dispoziție telefonul 
de urgență al ambasadei: 
00357.97812277.

Atenție ce destinație de vacanță alegeți!

 Cipru a revizuit condiţiile 
de intrare pe teritoriul său


