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„În şedinţa de gu-
vern de astăzi am adoptat 
o Ordonanţă de Urgenţă 
care prevede decontarea 
prin Ministerul Fondurilor 
Europene a achiziţiei de 
500.000 de tablete, achi-
ziţii făcute de către auto-
rităţile publice locale sau 
inspectoratele şcolare ju-
deţene. 500.000 de ta-
blete necesare pentru în-
ceputul de an şcolar, iar 

această achiziţie este în 
valoare de 100 de milioa-
ne de euro. Aşadar, 100 
de milioane de euro, prin 
Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, bani decontaţi 
către autorităţile publice 
locale. Tot prin Ministerul 
Fondurilor Europene vom 
deconta achiziţiile făcute 
de către autorităţile pu-
blice locale pentru mate-
riale de protecţie sanitară 

necesare în şcoli, iar aces-
te achiziţii sunt în valoa-
re de 50 de milioane de 
euro. Tot prin Ministerul 
Fondurilor Europene vom 
deconta achiziţiile făcu-
te pentru cumpărarea de 
containere sanitare în lo-
calităţile unde nu există 
apă curentă şi canaliza-
re. Aceste achiziţii vor fi 
în valoare de 25 de mili-

oane de euro şi reprezintă 
un sprijin uriaş pentru co-
piii aflaţi în aceste comu-
nităţi unde încă există re-
stanţe uriaşe din perspec-
tiva asigurării condiţiilor 
minime necesare la înce-
put de an şcolar“, a spus 
vicepremierul Raluca Tur-
can, în cadrul unei decla-
raţii de presă susţinute la 
Palatul Victoria. 

Este oficial! Dacă 
situaţia la nivel 
naţional privind 
pandemia de 
coronavirus o 
va cere, elevii şi 
studenţii îşi vor 
putea continua 
studiile în mediul 
online, legal. 
Preşedintele 
Klaus Iohannis 
a promulgat 
Legea potrivit 
căreia cursurile 
din învăţământul 
preuniversitar şi 
universitar se vor 
putea realiza şi 
online. 

Legea se va aplica în 
cazul în care se va institui, 
din nou, starea de urgen-
ţă sau va fi declarată sta-
re de asediu. Potrivit Ad-
ministraţiei Prezidenţia-
le, Klaus Iohannis a sem-
nat joi, pe 20 august, de-
cretul privind promulga-
rea Legii pentru comple-
tarea Legii educaţiei na-
ţionale nr. 1/2011 (PL-x 
147/22.04.2020). Sena-
tul, Cameră decizională, 
adoptase încă de pe 27 
iulie proiectul iniţiat de se-
natorul PSD Ecaterina An-
dronescu, conform căru-
ia activităţile desfăşura-
te în învăţământul pre-

universitar şi universitar 
se pot realiza şi online în 
situaţiile amintite anterior, 
conform prevederilor con-
stituţionale. Proiectul a 
fost adoptat cu 102 voturi 
„pentru“ şi 26 „împotrivă“. 

Dreptul la 
învăţătură se 
va exercita şi în 
situaţii de urgenţă

″În situaţia în ca-
re se instituie starea de 
urgenţă sau starea de 
asediu potrivit preve-
derilor constituţionale, 
activităţile desfăşurate în 
învăţământul preşcolar şi 
şcolar se pot desfăşura 
şi online pentru asigu-
rarea exercitării dreptu-
lui fundamental la învă-
ţătură prevăzut la art. 32 
din Constituţie. Pentru 

învăţământul preuniver-
sitar, Ministerul Educaţei 
elaborează Metodolo-
gia derulării activităţilor 
în unităţile de învăţământ 
în sistem online, care cu-
prinde precizările necesa-
re astfel încât să se asi-
gure desfăşurarea acti-
vităţilor în cele mai bune 
condiţii”, se arată în lege. 
Fostul ministru al Educa-
ţiei Naţionale, Ecaterina 
Andronescu, a explicat, 
într-o declaraţie susţinută 
atunci în plen, că este vor-
ba de o iniţiativă legislati-
vă care vine să complete-
ze Legea învăţământului, 
pentru a se putea exercita 
dreptul fundamental la în-
văţătură în situaţii de ur-
genţă sau de asediu, pre-
văzut de Constituţie.

„Această stare ne-a 
surprins anul acesta fă-

ră un suport legal pentru 
exercitarea acestui drept 
fundamental. Iniţiativa le-
gislativă generează drep-
tul, dar şi obligaţia Minis-
terului Educaţiei de a ge-
nera o metodologie pe ba-
za căreia să se poată des-
făşura învăţământul preu-
niversitar - anul acesta am 
avut primele intervenţii ale 
ministerului după circa o 
lună de la suspendarea 
cursurilor şi generează, de 
asemenea, obligaţia uni-
versităţilor de a-şi formu-
la propria metodologie în 
baza autonomiei universi-
tare, metodologie care să 
permită susţinerea şi eva-
luarea cursurilor universi-
tare“, spune Ecaterina An-
dronescu. Peste patru mi-
lioane de elevi studiază în 
învăţământul preuniversi-
tar şi universitar.
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Președintele ALDE, Că-
lin Popescu-Tăriceanu, 
și-a depus, marţi, 18 au-
gust, la Biroul Electo-
ral Municipal, candidatu-
ra pentru funcţia de pri-
mar general al Capita-
lei, el propunându-și ca 
Bucureștiul să devină „o 
mare metropolă“. „Foarte 
mulţi cred că Bucureștiul 
poate să devină un pol 
de atracţie turistică. Da, 
poate, dar trebuie să fim 
realiști că nu ne putem 
compara cu Viena, ca-
re este o capitală imperi-
ală. Bucureștiul are atu-
urile lui (...) care trebuie 
potenţate - viaţa cultu-
rală, academică, univer-
sitară - domeniul IT es-
te un domeniu de exce-
lenţă al Bucureștiului. 
(...) Experienţa pe ca-
re am căpătat-o ani de 
zile în funcţiile publi-
ce - ministru al Industrii-
lor și Comerţului, premi-

er și președinte al Sena-
tului - îmi este foarte uti-
lă și trebuie pusă în sluj-
ba cetăţenilor, orașului 
București. Sunt născut, 
crescut, educat aici. Îmi 
doresc ca Bucureștiul 
să devină o mare metro-
polă. Am auzit de foar-
te multe ori oameni spu-
nând că Bucureștiul a 
fost odinioară Micul Pa-
ris și trebuie să redevină 
Micul Paris. Ei bine, eu 
iubesc Parisul, îmi pla-
ce foarte mult, e cel mai 
frumos oraș din Europa, 
după părerea mea, dar 
Bucureștiul trebuie  să-și 
găsească calea lui. Nu 
trebuie să devină micul 
Paris, el trebuie să devi-
nă Marele București, me-
tropola din Centrul și Es-
tul Europei, care să fie 
motorul de dezvoltare al 
întregii ţări“, a spus Tă-
riceanu după depunerea 
candidaturii.

Tăriceanu și-a depus candidatura 
pentru Primăria Capitalei 

Peste 2.500 de alegători români din 
diaspora, înregistrați pentru alegerile 
parlamentare

Autoritatea Electora-
lă Permanentă (AEP) in-
formează că, pentru ale-
gerile parlamentare din 
acest an, până la data 
de 19 august 2020, ora 
15:00, a fost depășită 
borna de 2.500 de înre-
gistrări ale alegătorilor ro-
mâni din afara țării pe 
portalul www.votstraina-
tate.ro , dintre care 2101 
au optat pentru votul prin 
corespondență, iar 797 
pentru votul la secția de 
votare. „Președintele Au-
torităţii Electorale Perma-
nente, Constantin-Flo-
rin Mituleţu-Buică, reite-
rează apelul său către ro-
mânii din străinătate de 
a opta pentru votul prin 
corespondenţă, ca mo-
dalitate sigură și como-
dă de vot la distanţă, fără 
cozi, fără deplasări, fără 

costuri și fără riscuri, mai 
ales în contextul incerti-
tudinii legate de evolu-
ţia pandemiei de corona-
virus. Menționăm că AEP 
a constatat, în decursul 
procedurilor de prelucra-
re a cererilor transmise pe 
portalul www.votstraina-
tate.ro o serie de greșeli 
frecvente comise de ale-
gători, cele mai multe din-
tre acestea vizând tipul 
și valabilitatea actelor de 
identitate transmise, mo-
dul de completare a nu-
melui și prenumelui, clari-
tatea scanurilor atașate și 
legalitatea documentelor 
de ședere în alte țări“, in-
formează AEP, într-un co-
municat de presă. Pe si-
te-ul https://www.roaep.
ro găsiți toate informațiile 
necesare votului în străi-
nătate.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
Legea prin care elevii pot face școală online

 Legea va fi pusă în aplicare, în starea de urgenţă sau asediu

Guvernul ajută elevii sărmani cu tablete și 
materiale de protecţie sanitară 
Veşti bune pentru elevii care provin 
din familii fără posibilităţi financiare! 
Executivul a adoptat, în şedinţa de 
miercuri, 19 august, o Ordonanţă de 
Urgenţă care prevede decontarea 
prin Ministerul Fondurilor Europene, 
a achiziţiei de 500.000 de tablete şi 
materiale de protecţie sanitară, de care 
elevii vor avea nevoie când se vor întoarce 
pe băncile şcolilor. 


