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113.480 de absolvenţi ai clasei a VIII-a 
au fost repartizaţi computerizat

Au fost repartizați 
113.480 de elevi în 
învățământul liceal de 
stat, dintre care 68.564 
de candidați la filiera teo-
retică și 44.916 candidați 
la filiera tehnologică.

Au fost admiși în eta-
pe anterioare repartizării 
computerizate:
 12.408 elevi la 

specializări vocaționale;

 600 de elevi în în-
vățământul militar;
 1.880 de elevi pe 

locurile speciale, rezerva-
te candidaților de etnie 
romă;
 659 de elevi în 

învățământul special.
Alți 25.257 de elevi 

 s-au înscris pe locurile alo-
cate rutelor de școlarizare 

în învățământul profesional, 
dual și liceal tehnologic.

În total, au fost com-
pletate 1.998.884 de 
opțiuni, rezultând o me-
die de 16 opțiuni/elev.

348 de candidați au 
fost admiși cu media ge-
nerală 10.

Conform calendarului 
admiterii în învățământul 
liceal de stat, în perioada 
13-20 iulie candidații vor 
depune/transmite dosare-
le de înscriere la secreta-
riatele liceelor în care au 
fost admiși. În zilele de 22, 
23 și 24 iulie, comisia jude-
țeană de admitere va re-

zolva toate cazurile speci-
ale apărute după etapa de 
repartizare computerizată.

8.570 de elevi nu au 
fost repartizați deoarece 
nu au completat suficien-
te opțiuni care să le permi-
tă încadrarea într-o unitate 
de învățământ liceal. Aceș-
tia vor intra în următoarea 
etapă de admitere (24 iu-
lie – 3 august 2020), ală-
turi de absolvenții clasei a 
VIII-a repartizați compute-
rizat în prima etapă de ad-
mitere, dar care nu și-au 
depus dosarele de înscrie-
re la liceu în intervalul 13 - 
20 iulie, de candidații care 

nu au participat la reparti-
zare și de absolvenții cla-
sei a VIII-a care nu au sus-
ținut Evaluarea Națională.

Repartizarea se face 
conform unei proceduri 
stabilite de către comisia 
de admitere județeană/a 
municipiului București, 
publicată pe site-ul in-
spectoratului școlar jude-

țean/al municipiului Bucu-
rești și comunicată unită-
ților de învățământ până 
la data de 24 iulie 2020.

În total, au rămas dis-
ponibile peste 37.000 de 
locuri în învățământul lice-
al, învățământul profesio-
nal, învățământul dual și 
învățământul liceal tehno-
logic.
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Sutele de noi cazuri de 
îmbolnăviri COVID-19 
din ultimele zile l-au 
determinat pe Marian 
Petrache, președintele 
Consiliului Județean 
Ilfov, să convoace toți 
directorii de spitale și 
de centre sociale din 
subordinea instituției 
discutând noi măsuri 
de protecție. ”Am 
evaluat necesarul de 
materiale de protecție 
până la sfârșitul anului 
și bugetele necesare. 
Deocamdată, suntem în 
parametri. De asemenea, 
achiziționăm noi teste de 
COVID ca să verificăm 
starea de sănătate, 
prin rotație, a tuturor 
angajaților din insituțiile 
la risc din subordinea 
noastră - spitale, centre 
de protecție socială și 

serviciul de evidență a 
populației. Sunt convins 
că managerii de la 
spitalele Județean, Buftea 
și Bălăceanca și colegii 
care au în grija lor copii și 
bătrâni au înțeles exact 
cu ce ne confruntăm. 
Vicepreședintele Rizia 
Tudorache este în 
contact permanent cu 
polițiștii din zona acestor 
instituții. E un moment 
delicat. Dacă îl tratăm cu 
seriozitate, dacă stăm 
de vorbă cu angajații, 
dacă pacienții și publicul 
înțeleg că e nevoie să 
poarte mască, să facă 
programări, să evite 
pe cât posibil contactul 
cu alți oameni și mai 
ales aglomerările, dacă 
respectăm reguli clare, 
totul va fi în ordine”, a 
spus Petrache.

PAgInI REAlIzATE DE CARMEn ISTRATE

Seriozitate în gestionarea COVID-19

Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) precizează 
că, în conformitate cu 
informațiile oficiale 
comunicate de către 
autoritățile norvegiene 
Ambasadei României la 
Oslo, persoanele care se 
deplasează din România 
în Regatul norvegiei vor 
continua, și după data de 
15 iulie, să fie plasate în 
autoizolare pentru 10 zile 
de la momentul intrării 
pe teritoriul norvegian. 

MAE arată că, potrivit 
autorităților norvegiene, 
din 15 iulie, măsura 
autoizolării se va aplica 
în funcție de rezidența 
persoanei în cauză, astfel 
încât cetățenilor români 
cu rezidență permanentă 
într-una dintre țările 
exceptate de la această 
măsură nu le va mai fi 
impusă autoizolarea. lista 
țărilor exceptate poate 
fi consultată pe site-ul 
www.fhi.no.

Norvegia păstrează autoizolarea

Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat, vinerea 
trecută, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele 
repartizării computerizate în învăţământul liceal de 
stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2020-
2021).

Cererea mare de 
transport de la 
finalul săptămânii 
trecute a determinat 
CFR Călători să 
suplimenteze 
numărul trenurilor, 
pe rutele cele mai 
solicitate. Astfel, 
garniturile spre/
dinspre litoral, 
spre/dinspre 
Valea Prahovei 
sau spre/dinspre 
zona Moldovei au 
circulat și circulă 
cu aproximativ 
300 de vagoane 
suplimentare și 
23.000 de locuri în 
plus.

Este, însă, important 
ca pasagerii să-și facă re-
zervare din timp și să nu 
mai cumpere bilet în ul-
timul moment, pentru a 
putea suplimenta în mod 
operativ, în limita parcu-
lui disponibil, capacitatea 
de transport pentru prelu-
area fluxurilor de călători. 
Anul trecut, în aceeași pe-
rioadă a sezonului circu-
lau doar 792 de vagoane, 
față de 960 în prezent, iar 
acest număr va continua 
să crească pe perioada 
sezonului, anunță com-
pania.

Persoanele care tre-
buie să călătorească în 
această perioadă cu tre-
nul sunt obligate să res-
pecte toate regulile de 
comportament și igienă 
impuse de autorități pen-
tru prevenirea și contro-
lul virusului SARS-CoV-2, 

și este important să ai-
bă în vedere recoman-
dările de călătorie pen-
tru a avea un transport 
în condiții de siguranță. 
Astfel, la bordul trenuri-
lor CFR Călători, masca 
de protecție este obliga-
torie pe toată durata că-
lătoriei! Pentru protecția 
călătorilor și a personalu-
lui feroviar, masca trebu-
ie purtată corect, acope-

rind gura și nasul! Perso-
nalul feroviar este instruit 
să informeze călătorii din 
tren prin instalațiile de so-
norizare sau verbal referi-
tor la obligativitatea pur-
tării măștii de protecție pe 
întreaga durată a călăto-
riei cu trenul și evitarea 
grupării călătorilor în va-
gon sau la o singură ușă 
de urcare a acestuia.

Echipele de la control 

trenuri care verifică mo-
dul de îndeplinire a aces-
tor reguli au fost supli-
mentate, iar aplicarea de 
sancțiuni pentru cei care 
nu poartă masca în tren 
se va face cu echipajele 
Poliției Transporturi Fero-
viare, care au competențe 
pe această problemă.

Nu urcați în tren 
fără bilet!

Călătorii sunt atențio-
nați să nu urce în tren fără 
bilet, în situația în care la 
casa de bilete/ghișeu s-a 
comunicat că locurile au 
fost epuizate. Recomanda-
rea este valabilă și pentru 
persoanele posesoare de 
abonamente/autorizații. 
Nu sunt vândute bilete 
pentru călătoria fără loc 
(în picioare)!

Se recomandă cum-
părarea ONLINE a bilete-
lor de tren pentru a evita 
manipularea banilor în nu-
merar. Este indicată efec-
tuarea plății la ghișeu cu 
un card bancar sau tele-
fon - în punctele de vânza-
re unde este posibil acest 
lucru - și respectarea unei 
distanțe între călători la 
ghișeele caselor de bilete/
birouri de informații.

Trenul, cel mai sigur mijloc 
de transport

Informații actualizate despre circulația trenurilor sunt 
disponibile la:
• 0219521 - INFO CFR (trafic intern);
• numerele de telefon de la gările CFR sunt publicate 
pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII 
TELEFONICE - https://www.cfrcalatori.ro/informatii-
telefonice/.
• În aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.
ro/ro-RO/Itineraries sau pe http://www.cfr.ro/index.
php/cauta-tren), introduceți numărul exact al trenului 
în căsuța indicată și click pe ”Informații tren”. Obtineți 
informații în timp real despre opriri, întârzieri, minutele 
de staționare în următoarea gară și timpul estimat de 
sosire.
• Pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale 
și actualizate permanent camerele web http://
cfr.ro/index.php/component/content/article/2-
uncategorised/4023-camere-web-2 din gările 
București nord, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași și 
Constanța care indică ora de sosire/de plecare a 
trenurilor.
• Pe site-ul pe www.cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic 
intern;
• La personalul feroviar din stații.

Informați-vă!

 Ca sa rămână așa,  
regulile trebuie respectate!


