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ROMÂNIA LIBERĂ: Pot fi închise toate instituţiile publice din România 
De astăzi, se închid unităţile de învăţământ preuniversitar, în toată ţara. Nu va fi însă ultima măsură 
de prevenire a extinderii numărului de persoane infectate cu noul coronavirus. 
Surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au declarat, pentru 'România liberă', că 
secretarul de stat Raed Arafat doreşte înăsprirea măsurilor, următorul pas fiind închiderea temporară 
(pentru chiar două săptămâni) a tuturor instituţiilor publice (excepţie făcând, evident, instituţiile care 
intervin în cazuri de urgenţă). 
Primăriile şi instituţiile subordonate acestora ar urma să-şi suspende programul de lucru cu publicul. 
Edilul-şef al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis Politiei Locale să-şi trimită agenţii în unităţile de 
alimentaţie publică, pentru a lua date legate de numărul persoanelor care au intrat în local şi despre 
organizarea unor evenimente cu mulţi participanţi. 
Gabriela Firea ar putea obliga restaurantele, barurile, pub-urile, teatrele particulare şi cluburile din 
Centrul Capitalei să-şi limiteze numărul de clienţi, sub 50 sau chiar 30, au menţionat, pentru 
'România liberă', surse din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. După închiderea şcolilor, liceelor 
şi grădiniţelor, marile universităţi de stat şi particulare din Capitală ar urma să-şi suspende, de 
asemenea, cursurile. 
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a hotărât suspendarea desfăşurării tuturor 
olimpiadelor şcolare judeţene şi regionale, precum şi a competiţiilor sportive, până la o dată care va 
fi comunicată ulterior. De asemenea, nu vor mai fi organizate simulările pentru examenele naţionale, 
în această perioadă. Potrivit informaţiilor obţinute de 'România liberă', ministrul Monica Anisie şi 
inspectorii şcolari generali au considerat că nu este necesară măsura de suspendare a cursurilor în 
toate unităţile de învăţământ, dar totuşi secretarul de stat din MAI Raed Arafat a insistat pentru 
luarea acestei decizii. 'Suspendarea cursurilor din unităţile de învăţământ este atribuţia EXCLUSIVĂ a 
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă', se arată într-un comunicat al Ministerului 
Educaţiei. 
Din informaţiile noastre, conducerea şi sindicaliştii Metrorex poartă discuţii cu CNSSU, privind 
închiderea metroului, reprezentanţii companiei fiind împotriva acestei măsuri. (Laurențiu Mușoiu)  
 
CLICK.RO: Coronavirus România. Evaluarea națională 2020 se amână și se suspendă „After school”  
Astăzi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul educației, a anunțat mai multe măsuri de vor fi luate 
începând de miercuri, 11 martie. Printre altele, se amână simularea Evaluării naționale 2020 și se 
suspendă activitățile din programul ”Școală după școală”. 
Monica Anisie, ministrul educației, a anunțat astăzi, 10 martie, mai multe măsuri de vor fi luate 
începând de miercuri, 11 martie. Numărul elevilor afectați de suspendarea cursurilor este de 
aproximativ trei milioane. 
Coronavirus România. Evaluarea națională 2020 se amână 
”Potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), „se aprobă 
suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11 
martie 2020, până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția 
situației”. Această măsură este una preventivă, care nu are la bază considerente de ordin medical.”, a 
comunicat Ministerul Educației. 
 



Coronavirus România. Măsuri luate de Ministerul Educației 
Simulările pentru Evaluarea națională, examenul național de Bacalaureat, dar și diferite probe 
practice sau diverse concursuri se vor amâna până la o dată care va fi comunicată ulterior. Înscrierea 
pentru clasa pregătitoare se va realiza în continuare, online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o 
săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare  psihosomatică pentru 
clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor. 
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea legală de recuperare a 
procesului educațional afectat de suspendarea cursurilor în perioada 11-22 martie 2020. 
Ministerul Educației și Cercetării încurajează realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate de 
tehnologie. Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a menține comunicarea 
între elevi și cadrele didactice. 
Toate activitățile extrașcolare sunt anulate până la o dată care va fi comunicată ulterior. 
Activitățile din cadrul programului „Școală după școală” care funcționează în unitățile de învățământ 
de stat sau particulare se vor suspenda în această perioadă. 
De asemenea, conform hotărârii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experiență, 
respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare se 
suspendă până la data de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei 
hotărâri (9 martie 2020).(Marina Dohi).  
 
SPARKNEWS.RO: Ministerul Educației: Simulările naționale se vor amâna, toate activitățile 
extrașcolare sunt anulate, iar mobilitățile vor fi suspendate 
Ministerul Educației și Cercetării anunță că simularea Evaluării Naționale și cea a examenului de 
Bacalaureat se vor amâna „până la o dată care va fi comunicată ulterior”. De asemenea, informează 
MEC, toate activitățile extrașcolare sunt anulate, iar activitățile din cadrul programului „Școală după 
școală” care „funcționează în unitățile de învățământ de stat sau particulare” se vor suspenda. Pe de 
altă parte, programele de studii privind schimbul de experiență, mobilitățile, respectiv stagiile de 
practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare sunt sistate până la data 
de 31 martie 2020. 
Toate acestea sunt măsuri luate de Ministerul Educației și Cercetării în urma deciziei luate, cu o zi în 
urmă, de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind suspendarea cursurilor în 
perioada 11-22 martie. 
Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a organizat, marți, o videoconferință cu inspectorii 
școlari pe această temă. MEC mai precizează că înscrierea pentru clasa pregătitoare se va realiza în 
continuare, online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor, 
iar Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea legală de 
recuperare a cursurilor. 
Comunicatul integral al Ministerului Educației și Cercetării: 
„Măsuri luate de Ministerul Educației și Cercetării ca urmare a Hotărârii nr. 6 a Consiliului Național 
pentru Situații Speciale de Urgență 
Astăzi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a organizat o  videoconferință cu 
inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți. 
Potrivit art.1 din Hotărârea nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), 
„se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data 
de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de 
evoluția situației”. Această măsură este una preventivă, care nu are la bază considerente de ordin 
medical. 
Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări: 
Simulările pentru Evaluarea Națională, examenul național de Bacalaureat, dar și diferite probe 
practice sau diverse concursuri se vor amâna până la o dată care va fi comunicată ulterior. Înscrierea 
pentru clasa pregătitoare se va realiza în continuare, online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o 
săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare psihosomatică pentru 
clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor. 
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea legală de recuperare a 
procesului educațional afectat de suspendarea cursurilor în perioada 11-22 martie 2020. 



Ministerul Educației și Cercetării încurajează realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate de 
tehnologie. Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a menține comunicarea 
între elevi și cadrele didactice. Toate activitățile extrașcolare sunt anulate până la o dată care va fi 
comunicată ulterior. Activitățile din cadrul programului „Școală după școală” care funcționează în 
unitățile de învățământ de stat sau particulare se vor suspenda în această perioadă. De asemenea, 
conform hotărârii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experiență, mobilitățile, respectiv 
stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare se suspendă 
până la data de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei hotărâri (nr. 
6/09.03.2020). 
În cadrul videoconferinței de astăzi, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a solicitat 
inspectorilor generali și inspectorilor generali adjuncți să existe o informare și o comunicare continuă 
între cadrele didactice, părinți și elevi. Este foarte important ca în această perioadă în care cursurile 
sunt suspendate, elevii să nu se expună în spații aglomerate. 
Menționăm că numărul elevilor afectați de suspendarea cursurilor este de aproximativ trei milioane.” 
Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii claselor a VIII-a și a XII-a urmau să înceapă 
pe 23 martie simularea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat.  
 
EDUPEDU.RO: Prezenţa şi programul de lucru al profesorilor în şcoli, în perioada suspendării 
cursurilor, vor fi stabilite de directorii unităţilor de învăţământ, precizează Ministerul Educaţiei 
Programul de lucru al profesorilor în şcoli, în perioada suspendării cursurilor, va fi stabilit de directorii 
unităţilor de învăţământ, potrivit unei circulare trimisă de Ministerul Educaţiei în teritoriu. Secretarul 
de stat pentru învăţământ preuniversitar, Rodica Luminița Barcari, a explicat pentru Edupedu.ro că 
directorii vor stabili cine şi cât timp vine la şcoală dintre angajaţii unităţilor de învăţământ. Declaraţia 
acesteia, precum şi documentul obţinut de Edupedu.ro vin să infirme anunţul făcut de o parte din 
sindicate, potrivit cărora în conferinţa cu inspectorii şcolari de marţi ministerul ar fi anunţat prezenţa 
la şcoală a cadrelor didactice în perioada închiderii instituţiilor şi suspendării cursurilor. 
Ce prevede documentul trimis de minister: 
“Referitor la programul de lucru din această perioadă, Ministerul Educației și Cercetării face 
următoarele recomandări: 
1. Conducerea unităților de învățământ preuniversitar va stabili programul de lucru al angajaților, în 
funcție de măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. 
2. Referitor la drepturile salariale, MEC asigură întregul personal din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat și particular acreditat că nu va fi afectat de măsurile dispuse privitor la 
suspendarea cursurilor.” 
Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Rodica Luminița Barcari, a declarat pentru 
Edupedu.ro:  
“Cadrele didactice nu sunt obligate să vină la şcoală în perioada în care cursurile sunt suspendate de 
hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ci programul lor şi implicit 
prezenţa la şcoală vor fi stabilite de conducerea unităţilor de învăţământ.” 
Precizările Ministerului apar după anunţul Uniunii Sindicatelor Independente din Învățământ Dolj, 
către angajaţii din învăţământ. 
“În urma videoconferinței care a avut loc azi la Ministerul Educației și Cercetării, vă facem cunoscute 
următoarele: 
Cadrele didactice își vor primi salariile și vor fi prezente în unitățile de învățământ pe toată perioada 
de suspendare a cursurilor; 
    Personalul didactic auxiliar și nedidactic va avea program normal” (Mihai Peticilă)  
 
EDUPEDU.RO: Apel al ministerului Educației către profesori să contribuie cu resurse educaționale 
deschise: „Ne dorim implicarea profesorilor pentru realizarea de lecții video” 
Ministerul Educației face un apel către profesori să contribuie cu resurse educaționale deschise. Într-
un comunicat publicat pe pagina de Facebook a ministrului Monica Anisie. Pe lângă încărcarea de 
resurse educaționale deschise, apelul conține și un îndemn la ”implicarea profesorilor pentru 
realizarea de lecții video”.Redăm mesajul ministerului: 
”Apel către profesori! 



Ministerul Educației și Cercetării face apel la cadrele didactice să contribuie cu resurse educaționale 
deschise, potrivite acestei perioade din anul școlar. 
Inspectoratele Școlare Județene și Casele Corpului Didactic, susținute prin infrastructura proiectului 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, CRED, au posibilitatea de a încărca în cloud 
(spațiu virtual de stocare) resurse educaționale deschise, care pot fi accesate de către toți elevii și 
profesorii din România. 
În vedere continuării procesului didactic facem un apel la cadrele didactice să contribuie la creșterea 
numărului de resurse care vor fi accesibile la adresa red.educred.ro. Acestea pot fi încărcate direct, 
de către profesorii care au conturi pe platformă (de tipul @educred.ro) sau cu ajutorul experților de 
e-learning angajați în cadrul proiectului (lista acestora are acoperire națională și este publicată pe 
site-ul ministerului. 
Având în vedere faptul că proiectul CRED se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și 
gimnazial, Ministerul Educației și Cercetării are în vedere activarea resurselor utilizate în cadrul 
proiectului ROSE dedicate învățământului secundar și crearea unui canal youtube dedicat liceenilor. 
Ne dorim implicarea profesorilor pentru realizarea de lecții video. Suportul tehnic este asigurat în 
mod gratuit, în cadrul unui parteneriat semnat cu Televiziunea Română. 
Exprimarea interesului pentru realizarea de conținut video se face prin completarea formularului 
accesând următorul link: (http://s9.ro/14lu) 
Este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi și de încurajarea elevilor să fie în contact cu învățarea 
de zi cu zi!” (Mihai Peticilă)  
 
HOTNEWS: Cum vrea Ministerul Educației să recupereze cursurile: Pregătim programul Teleșcoală, 
în special pentru clasele a VIII-a și a XII-a/ Ce rol au casele corpului didactic 
Profesorii pot folosi aplicațiile educaționale oferite gratuit de Google și Microsoft: G Suite Education 
și Office 365 A1, arată ministrul Educației într-o adresă trimisă marți către inspectoratele școlare, 
adresă în care spune că încurajează realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie. 
De asemenea, mai arată MEC, în acest demers profesorii vor fi susținuți de Casa Corpului Didactic și 
de experții e-learning din cadrul proiectului CRED, prin care sunt pregătiți 55.000 de profesori. 
În același document, Ministerul Educației arată că în parteneriat cu Televiziunea Română va realiza 
cursuri pentru toate nivelurile de învățământ, cu prioritate pentru clasele a VIII-a și a XII-a, pentru a 
asigura continuitatea în pregătirea în vederea susținerii examenelor naționale. 
”Detaliile privind grila de programe pentru Teleșcoală vor fi comunicate în cel mai scurt timp, se arată 
în adresa trimisă către inspectorate. Profesorii pot menține în această perioadă legătura cu elevii lor 
prin orice mijloace tehnice de comunicare”, se arată în adresa către inspectoratele școlare. 
Reamintim că, marți, Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare mai multe măsuri pe care 
trebuie să le aibă în vedere, printre care cele prin care simulările pentru Evaluarea Națională și 
Bacalaureat se amână, activitățile extrașcolare sunt anulate, iar activitatea de evaluare 
psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor, după cum a scris 
Hotnews. 
Adresa cuprinde și detalii despre programul de lucru al cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar în intervalul 11 - 22 martie. 
De asemenea, Ministerul Educației a trimis o adresă către casele corpului didactic prin care le cere 
acestora să activeze licențele pentru programele G Suite Education și Office 365 A1 pentru fiecare 
instituție în parte. O mare parte dintre inspectoratele școlare și casele corpului didactic au activat 
licențele și pot folosi programele, printre acestea fiind Inspectoratul Școlar de la București, 
Inspectoratul Școlar de la Brașov, Inspectoratul Școlar de la Timiș 
  
EDUPEDU.RO: Teleșcoală pentru elevi. Ministerul Educației anunță parteneriat cu TVR pentru 
realizarea de cursuri televizate, în perioada închiderii școlilor din cauza coronavirusului 
Ministerul Educației anunță ca va realiza, în parteneriat cu Televiziunea Română, cursuri televizate 
pentru perioada în care școlile sunt închise, din cauza noului coronavirus. Programele, numite 
Teleșcoală, vor fi realizate “cu prioritate” pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, “pentru a asigura 
continuitatea pregătirii în vederea susținerii examenelor naționale”, anunță instituția. 



Filmările pentru programele educaționale televizate vor începe de miercuri, a anunțat ministrul 
Monica Anisie, în cadrul ședinței de guvern din această seară. 
Într-o adresă trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare județene, instituția anunță 
că, pentru perioada suspendării cursurilor, “Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu 
Televiziunea Română va realiza cursuri pentru toate nivelurile de învățământ, cu prioritate pentru 
elevii claselor a VIII-a și a XII-a/XIII-a, pentru a asigura continuitatea pregătirii în vederea susținerii 
examenelor naționale. Detalii privind grila de programe pentru TELEȘCOALĂ vor fi comunicate în cel 
mai scurt timp”. (Raluca Pantazi)  
 
ZIARE.COM: Ministrul Educației anunță un parteneriat cu TVR pentru filmarea cursurilor. Orban: 
Vreți să le creșteți audiența? 
Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat la inceputul sedintei de guvern de marti ca a avut azi o 
discutie cu reprezentantii Televiziunii Romane, pentru un parteneriat care prevede filmarea 
cursurilor pentru elevi. 
Asta in conditiile in care scolile se vor inchide incepand de miercuri, pana in 22 martie, urmand ca 
masura sa fie prelungita, daca situatia o va impune. 
"Am luat deja masura de a se tine cursurile online. Am avut o intalnire pentru a stabili un parteneriat 
cu Televiziunea Romana. de maine incep inregistrarile cursurilor", a spus Anisie. 
In replica, premierul Ludovic Orban a intrebat-o daca vrea sa creasca audienta TVR si a informat-o ca 
elevii urmaresc mai mult mediul online, decat televiziunile. 
"Vreti sa cresteti audienta la TVR? Copiii se uita in online, nu la televiziuni", i-a spus Orban. 
Ulterior, ministrul Educatiei a precizat ca aceasta ar fi una dintre variante, nu cea finala, si ca se mai 
cauta solutii pentru ca elevii sa nu fie afectati de inchiderea scolilor. Totusi, o nota transmisa marti de 
MEC catre inspectoratele scolare, citata de Agerpres, arata ca Ministerul Educatiei si Cercetarii, in 
parteneriat cu Televiziunea Romana, va realiza cursuri pentru toate nivelurile de invatamant, cu 
prioritate pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a/XIII-a, pentru a asigura "continuitatea pregatirii" in 
vederea sustinerii examenelor nationale. 
MEC reitereaza ca incurajeaza realizarea de cursuri suport pentru elevi asistate de tehnologie. 
Cadrele didactice pot mentine in aceasta perioada legatura cu elevii prin orice alte mijloace tehnice 
de comunicare, indica ministerul. 
"Aceste demersuri nu se substituie cursurilor din unitatile de invatamant preuniversitar, rolul lor fiind 
de a crea un cadru educational in aceasta perioada", explica MEC. Alte trei persoane au fost 
depistate pozitiv cu COVID-19, bilantul total al imbolnavirilor ajungand astfel, in Romania, la 28. 
Potrivit comunicarii oficiale, testele au fost pozitive in cazul a trei pacienti din Timis, Caras-Severin si 
Hunedoara. 
Doar marti, 11 cazuri au fost confirmate in Romania, dintre care opt doar in Bucuresti.  
 
HOTNEWS: Coronavirus în România: Aproximativ trei milioane de elevi stau acasă începând de 
miercuri până în 22 martie / Măsura, posibil să fie prelungită 
Aproximativ 3 milioane de elevi stau acasă începând de miercuri și până în 22 martie, cu posibilitatea 
de prelungire a măsurii, care a fost luată pentru a limita răspândirea infecțiilor cu noul tip de 
coronavirus. În România, numărul cazurilor de îmbolnăvire a ajuns la 29. 
Creşele, grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale îşi întrerup cursurile 
începând de miercuri şi până pe data de 22 martie, după cum a decis Comitetul Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă. After-schol-urile rămân deschise. 
"Această măsură se referă la toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fie de stat, fie învăţământ 
particular. Este vorba despre unităţile de învăţământ preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial, 
liceal şi postliceal. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar", a declarat ministrul Educaţiei, 
Monica Anisie. 
Tot luni a fost decisă şi suspendarea tuturor olimpiadelor şcolare judeţene şi regionale, precum şi a 
competiţiilor sportive, până la o dată care va fi comunicată ulterior. 
Șapte măsuri luate de Ministerul Educației după închiderea școlilor 
Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat se amână, activitățile extrașcolare sunt anulate, 
iar activitatea de evaluare psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea 



cursurilor - sunt câteva dintre măsurile luate marți de Ministerul Educației și Cercetării după 
anunțarea închiderii școlii. 
Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare mai multe măsuri pe care trebuie să le aibă în 
vedere: 
    1. Simulările pentru Evaluarea Națională, examenul de Bacalaureat, dar și diferite probe practice 
sau diverse concursuri se vor amâna până la o dată care va fi comunicată ulterior. 
    2. Înscrierea pentru clasa pregătitoare se va realiza în continuare, online, iar validarea înscrierii se 
va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare 
psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor. 
    3. Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea legală de 
recuperare a procesului educațional afectat de suspendarea cursurilor în perioada 11-22 martie 
2020. 
    4. Ministerul Educației și Cercetării încurajează realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate 
de tehnologie. Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a menține 
comunicarea între elevi și cadrele didactice. 
    5. Toate activitățile extrașcolare sunt și acestea anulate până la o dată care va fi comunicată 
ulterior. 
    6. Activitățile din cadrul programului „Școală după școală” (afterschool) care funcționează în 
unitățile de învățământ de stat sau particulare se vor suspenda pe această perioadă. 
    7. De asemenea, conform hotărârii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experiență, 
respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare se 
suspendă până la data de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei 
hotărâri (nr.6/09.03.2020) 
Cum vrea Ministerul Educației să recupereze cursurile 
Profesorii pot folosi aplicațiile educaționale oferite gratuit de Google și Microsoft: G Suite Education 
și Office 365 A1, arată ministrul Educației într-o adresă trimisă marți către inspectoratele școlare, 
adresă în care spune că încurajează realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie. 
De asemenea, mai arată MEC, în acest demers profesorii vor fi susținuți de Casa Corpului Didactic și 
de experții e-learning din cadrul proiectului CRED, prin care sunt pregătiți 55.000 de profesori. În 
același document, Ministerul Educației arată că în parteneriat cu Televiziunea Română va realiza 
cursuri pentru toate nivelurile de învățământ, cu prioritate pentru clasele a VIII-a și a XII-a, pentru a 
asigura continuitatea în pregătirea în vederea susținerii examenelor naționale. 
”Detaliile privind grila de programe pentru Teleșcoală vor fi comunicate în cel mai scurt timp, se arată 
în adresa trimisă către inspectorate. Profesorii pot menține în această perioadă legătura cu elevii lor 
prin orice mijloace tehnice de comunicare”, se arată în adresa către inspectoratele școlare.  
 
ȘTIRI PE SURSE: Monica Anisie, apel către profesori în plină criză de coronavirus: 'Este nevoie de 
implicarea fiecăruia dintre noi 
Ministerul Educației și Cercetării face apel la cadrele didactice să contribuie cu resurse educaționale 
deschise, potrivite acestei perioade din anul școlar. 
„Inspectoratele Școlare Județene și Casele Corpului Didactic, susținute prin infrastructura proiectului 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, CRED, au posibilitatea de a încărca în cloud 
(spațiu virtual de stocare) resurse educaționale deschise, care pot fi accesate de către toți elevii și 
profesorii din România. 
În vedere continuării procesului didactic facem un apel la cadrele didactice să contribuie la creșterea 
numărului de resurse care vor fi accesibile la adresa red.educred.ro. Acestea pot fi încărcate direct, 
de către profesorii care au conturi pe platformă (de tipul @educred.ro) sau cu ajutorul experților de 
e-learning angajați în cadrul proiectului (lista acestora are acoperire națională și este publicată pe 
site-ul ministerului - http://s9.ro/14lt 
'Pacientul 7' rupe tăcerea din spital - mărturii incredibile, autorități nepăsătoare: 'Am asteptat 12 ore 
ambulanța. Rezultatul l-am aflat din presă' 
Având în vedere faptul că proiectul CRED se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și 
gimnazial, Ministerul Educației și Cercetării are în vedere activarea resurselor utilizate în cadrul 
proiectului ROSE dedicate învățământului secundar și crearea unui canal youtube dedicat liceenilor. 



Ne dorim implicarea profesorilor pentru realizarea de lecții video. Suportul tehnic este asigurat în 
mod gratuit, în cadrul unui parteneriat semnat cu Televiziunea Română. Exprimarea interesului 
pentru realizarea de conținut video se face prin completarea formularului accesând următorul link: 
(http://s9.ro/14lu) 
Este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi și de încurajarea elevilor să fie în contact cu învățarea 
de zi cu zi!”, este mesajul postat de Anisie pe Facebook.  
 
ȘTIRI PE SURSE: Se întrerup cursurile în grădiniţe, şcoli şi licee; măsura - luată în contextul noului 
coronavirus 
Creşele, grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale îşi întrerup cursurile 
începând de miercuri şi până pe data de 22 martie, după cum a decis Comitetul Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă. 
Măsura aprobată în şedinţa de luni ar putea fi prelungită în funcţie de situaţie. 
"Această măsură se referă la toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fie de stat, fie învăţământ 
particular. Este vorba despre unităţile de învăţământ preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial, 
liceal şi postliceal. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar", a declarat ministrul Educaţiei, 
Monica Anisie. 
Tot luni a fost decisă şi suspendarea tuturor olimpiadelor şcolare judeţene şi regionale, precum şi a 
competiţiilor sportive, până la o dată care va fi comunicată ulterior.  
 
PRIMA TV: Şcolile se închid de mâine 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 18:00 -  
De mâine, timp de 11 zile, grădiniţele, şcolile şi liceele vor fi închise. Anunţul a fost făcut aseară de 
premierul interimar Ludovic Orban. Autorităţile au hotărât să suspende toate cursurile în 
învăţământul preuniversitar până pe 22 martie pentru a-i feri pe elevi de orice contaminare, iar 
măsura va fi prelungită dacă situaţia o va cere. Oficialii susţin că şcolile se închid de mâine pentru ca 
părinţii să poată găsi soluţii în cazul în care nu au cu cine lăsa copilul acasă. Pe de lată parte, joi, se va 
vota în Parlament un proiect de lege prin care părinţii să-şi poată lua liber de la serviciu pentru a sta 
acasă cu copiii. 
Reporter: Orele de curs vor fi suspendate de mâine, 11 martie, până pe 22 martie, au hotărât 
autorităţile, care speră că prin această decizie să evite riscul de îmbolnăvire al elevilor cu noul virus. 
În timp ce unii părinţi se pot baza pe sprijinul bunicilor atunci când copiii vor rămâne acasă, altora 
însă le e greu să găsească soluţii. 
Ludovic Orban - premierul României: Grija noastră principală este aceea de a-i feri pe copii, pe elevi 
de orice risc de contaminare, risc care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează la 
şcoală. 
Reporter: Cât despre recuperarea cursurilor pierdute, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, susţine că 
acest lucru va fi analizat abia după redeschiderea şcolilor. O soluţie ar putea fi cursurile online. 
Monica Anisie: Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă de abia după ce vom vedea evoluţia situaţiei în 
care ne aflăm. La Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost constituit un grup de lucru care a analizat 
posibilitatea realizării cursurilor şi online. 
Reporter: Nu doar orele de curs au fost suspendate, ci şi simulările pentru Evaluarea Naţională, teste 
susţinute de elevii claselor a VIII-a, şi simulările pentru Bacalaureat, care-i vizează pe cei de-a XII-a. 
 
ANTENA 1: Şcoli închise până pe 22 martie 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 19:27-  
De mâine şi până pe 22 martie, şcolile şi grădiniţele din România rămân închise. Regula nu se aplică şi 
pentru elevii care merg la afterschool sau în cazul creşelor. Multe sunt deschise, iar mii de părinţi se 
înghesuie să-i ducă pe cei mici acolo în ciuda pericolului. 
Redactor. Vestea că de mâine elevii vor rămâne acasă, i-a pus în dificultate pe unii părinţi. Din cauza 
riscului de infectare cu coronavirus, autorităţile au decis ca şcolile din ţară să rămână închise până pe 
22 martie. Materia ar putea fi recuperată online. În Sectorul 1 din Capitală, autorităţile le vor pune la 
dispoziţie elevilor tablete astfel încât materia să poată fi recuperată mai uşor. Haos este în rândul 
unităţilor de învăţământ private de tip afterschool pentru că autorităţile au decis că acestea să 



rămână deschise. Copii care merg la creşă vor sta acasă. Şi unii studenţi sunt vizaţi de măsuri. La 
UMF, cursurile au fost suspendate până la sfârşitul acestei luni. De azi şi studenţii Academiei de 
Poliţie au plecat acasă. 
Monica Anisie: Fiind vorba de autonomie universitară, decizia se ia de către universitate. 
Redactor. Cum la Universitatea Politehnica din Bucureşti nu s-a luat încă o decizie în acest sens, 
studenţii cer suspendarea cursurilor printr-o petiţie online. 
 
KANAL D: Virusul deceniului închide şcolile 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 19:17-  
Închiderea şcolilor aduce probleme noi pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă. Unii 
s-au îndreptat către after-school-urile private, care nu sunt obligate să îşi închidă porţile, alţii 
forţează un concediu medical. Între timp, dascălii se pregătesc să predea online. 
Reporter: 11 zile în care copilul să nu meargă la grădiniţă sau la şcoală reprezintă o presiune uriaşă 
pentru unii părinţi. Mulţi părinţi au găsit rapid soluţia. Afterschool.ul. Taxa lunară este destul de 
mare, dar măcar îi ştiu în siguranţă. 
Monica Anisie: 'Nu putem noi să închidem, să luăm această măsură de a suspenda şi activitatea din 
cadrul afterschool-urilor pentru că nu sunt în subordinea ministerului.' 
Reporter: Alţi părinţi, mai norocoşi, au reuşit să găsească alte variante. Disperarea părinţilor se simte 
cel mai bine în cabinetele medicilor de familie, asaltaţi acum cu cereri pentru concediu medical. Între 
timp, parlamentarii ar putea vota, joi, legea care le permite părinţilor să îşi ia liber de la serviciu în 
situaţia în care se închid şcolile. Toate activităţile didactice au fost suspendate până în dată de 22 
martie, dar măsura se poate prelungi şi ar putea să fie luate şi altele. Până atunci, profesorii încearcă 
să îşi continue munca în mediul online, pe platforme gratuite. În unele licee se încearcă chiar şi 
varianta de predare live, pe internet, iar cadrele didactice au fost instruite astăzi pentru a şti cum să 
utilizeze platforma. Universităţile iau ţi ele în calcul suspendarea cursurilor fizice şi trecerea lor în 
varianta online. După ce UMF Carol Davila din Bucureşti a decis să întrerupă orele, aceeaşi decizie s-a 
luat la nivel general în Cluj, unde toate cursurile studenţilor se vor muta în mediul online. 
 
TVR 1: Şcolile şi grădiniţele se închid de mâine până pe 20 martie 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 20:11-  
Aproape trei milioane de elevi intră de mâine în vacanţă forţată până la sfârşitul săptămânii viitoare. 
Vor fi închise toate grădiniţele, şcolile şi liceele de stat sau private. Măsura a fost luată aseară de 
Comitetul Special pentru Situaţii de Urgenţă şi ar putea fi prelungită, în funcţie de evoluţia situaţiei. 
Olimpiadele şcolare se amână, simulările la fel. Fiecare şcoală va decide un plan de recuperare a 
cursurilor. 
Reporter: Printre părinţi şi bunici părerile sunt împărţite în legătură cu decizia autorităţilor de a pune 
lacăt pe şcoli şi grădiniţe până pe 21 martie. Măsura se aplică şi instituţiilor de învăţământ din 
sistemul privat. 
Ludovic Orban: Este o măsură cu caracter preventiv. Primul argument este legat de o creştere 
estimată a riscului de intrare în ţară a unor persoane care vin din zone cu o largă răspândire a 
epidemiei. 
Reporter: Toate activităţile extraşcolare se amână. Simulările pentru Evaluarea Naţională şi 
Bacalaureat se amână şi ele. Fiecare şcoală va decide un calendar de recuperare a orelor pierdute. 
Ministerul recomandă, acolo unde este posibil, cursuri online. Unii profesori şi-au anunţat deja 
disponibilitatea de a preda pe Facebook. Singurul loc în care Ministerul Educaţiei nu poate interveni 
este la afterschool-urile organizate de SRL-uri. 
Reporter: Copiii vor putea fi duşi la afterschool? 
Monica Anisie: Asta este decizia părinţilor. 
Reporter: Între timp, parlamentarii au amânat pentru ziua de joi votul pe legea prin care unul dintre 
părinţi îşi poate lua liber în cazul în care se închid şcolile. Se caută soluţii de finanţare astfel încât 
oamenii să fie plătiţi pentru zilele libere de la bugetul de stat şi nu de angajatori. 
 
 



PRO TV: De mâine şcoale se mută online 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 19:16-  
De mâine vor fi închise şcolile, grădiniţele şi creşele. Trei milioane de copii stau acasă, cel puţin până 
pe 22 martie inclusiv. Nu va fi însă o perioadă lipsită de îndatoriri pentru şcolari sau cadre didactice. 
Potrivit unei circulare, Ministerul Educaţiei încurajează cursurile asistate de tehnologie. În cele mai 
multe unităţi de învăţământ publice şi private, profesorii şi părinţii au stabilit cum vor fi transmise 
lecţiile online, pe grupuri de Whatsapp, şi pagini de Facebook. 
Profesor: Copii, după cum ştiţi, o să stăm acasă aproape două săptămâni. Va bucură acest lucru? Vă 
recomand să urmăriţi desenele preferate. Va place Peppa Pig? Dar Mr Bean? 
Redactor. În acest caz, vorbim de indicaţii trimise părinţilor ca să exerseze accentul britanic. La o altă 
clasă, învăţătoarea a venit cu un program de la 8 la 11, cu pauze la fiecare trei sferturi de oră. 
Învăţătoare: Dimineaţă vă aşezaţi la biroul vostru, vă imaginaţi că sunteţi aici şi lucraţi. Eu voi da zilnic 
teme, aveţi toate manualele la voi. 
Redactor. Între timp şi părinţii care s-au plâns la început că nu au cu cine să îşi lase copiii de mâine 
încolo par să se fi resemnat. 
Părinte: Asta e, trebuia făcut, mai bine aşa decât să ne pară rău. 
Părinte: Stau eu cu ea pe acasă, ieşim pe la cumpărături, avem un parc lângă noi. 
Redactor. Suspendarea vizează 2.956 milioane de copii, adică nivelul de educaţie timpurie, creşe şi 
grădiniţe, învăţământul primar, gimnazial, liceal şi postliceal. Este ultimul schimb de ture până cel 
puţin pe 23 martie. În funcţie de cum merg lucrurile în ţară, suspendarea s-ar putea prelungi. Deja 
calendarul şcolar se schimbă pentru clasele terminale, simulările pentru evaluarea naţională şi pentru 
BAC se amână. Acestea ar fi trebuit să înceapă chiar pe 23 martie. Aşadar, pentru elevi şi profesori 
încep 12 zile altfel. Dacă suntem de acord că suspendarea nu e o vacanţă neaşteptată în mijlocul 
semestrului, căutăm variante de a continua procesul de învăţare. Multe şcoli private aveau deja un 
plan pentru a face lecţiile mai departe, conform programei. La o clasă a cincea, româna, matematica, 
engleza, franceza şi informatică se mută pe o platformă online. Aşa că în ultima zi de şcoală s-au făcut 
reglajele pentru Skype. S-a întâmplat la fel şi la şcoala smart de la Ciugud, care foloseşte o aplicaţie 
de studiu pe internet. 
Florina Ianculescu: Sunt clasa a opta şi au primit modele pentru evaluarea naţională. Vom ţine 
legătura şi pe grupurile de Whatsapp. Ei au aceste grupuri, sunt şi eu un element acolo. 
Redactor. Sunt schimbări şi în mediul universitar, deşi facultăţile nu intră sub incidenţa ordinelor 
Ministerului Educaţiei. La Târgu Jiu, 3.500 de studenţi au fost trimişi acasă şi vor primi săptămânal 
cursurile. Nu uitaţi că de miercuri vor fi închise şi toate after school-urile publice. Activităţile 
extraşcolare, olimpiadele, Şcoala Altfel şi schimburile de experienţă sunt amânate până la date încă 
necunoscute. Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare se mută online, iar termenul limită va fi 
prelungit cu o săptămână. Până la acest moment nu s-a luat în calcul modificarea finalului de an 
şcolar, dar şi acest lucru depinde de reluarea cursurilor. 
 
DIGI 24 HD: Grădiniţele, şcolile şi liceele se închid 
-Jurnal de Știri, 10 martie 2020, ora 18:37- 
Toate şcolile şi grădiniţele din ţară se închid de mâine, 11 martie, până pe 22 martie. Perioada poate 
fi prelungită în funcţie de situaţie. În unele instituţii, elevii au luat vacanţă forţată încă de astăzi. 
În Baia Mare, grădiniţele, şcolile gimnaziale şi liceele au funcţionat după programul normal. În unele 
instituţii de învăţământ, numărul celor prezenţi la cursuri a fost însă mai mic decât de obicei. 
La Constanţa părinţii nu au mai vrut să-şi mai aducă copiii în ultima zi de şcoală. 
Nicoleta Bercaru, director şcoală: Lumea s-a panicat, este firesc să-şi ia măsuri de siguranţă, copiii nu 
pot fi obligaţi să vină la activităţi. Doamna ministru asear5ă spunea că vom face cursuri online, Eu 
sunt curioasă cum. 
Reporter: Sunteţi pregătită pentru cursuri online: 
Nicoleta Bercaru: Noi vorbim despre o şcoală din buricul târgului, ca să mă exprim aşa, care are tot 
ce-i trebuie. Însă mă întreb în alte şcoli, în cătunele din România, cum fac aceşti copii cursuri online. 
La Colegiul Haşdeu din Buzău, cursurile au fost suspendate de astăzi, după ce unul dintre elevi a 
intrat în contact cu o femeie de 73 de ani, diagnosticată cu coronavirus. Profesorii pot ţine cursuri pe 
platforme online sau pe grupurile de whatsapp ale elevilor, pe perioada suspendării cursurilor. 



ANTENA 3: Şedinţa de Guvern - 10 martie 2020 
-10 martie 2020, ora 19:24- 
Ludovic Orban: Înainte de a intra pe ordinea de zi a şedinţei de guvern, daţi-mi voie să vă fac o scurtă 
informare. Cred că în premieră în politica românească în ultimii 20 de ani, am invitat partidele 
parlamentare la o consultare privitoare la organizarea alegerilor locale, privitoare la data alegerilor 
locale şi privitor la alte reglementări aferente. După cum bine ştiţi, trebuie să emitem hotărârile de 
guvern în aplicarea Legii alegerilor locale, pentru organizarea alegerilor locale. Din păcate, din nou, 
PSD a arătat că e un partid care nu înţelege democraţia nici atunci când i se oferă ocazia să 
beneficieze de un comportament democratic al unui partid de guvernământ. Nu a fost prezent. Cu 
celelalte formaţiuni politice, în urma analizei pe care am făcut-o, a rezultat ca cea mai probabilă dată 
data de 28 iunie. Faţă de discuţiile noastre anterioare, care dădeau cea mai probabilă dată data de 14 
iunie, am luat în calcul mai multe argumente legate de derularea campaniei, după, să spun, creşterea 
temperaturilor, astfel încât în funcţie de prognozele de evoluţie a epidemiei să avem un impact 
minim asupra campaniei. De asemenea, am ţinut cont şi de examenul de capacitate, de examenul de 
bacalaureat, care, în conformitate, cu programul, ar urma să se finalizeze până în data de 28. Şi data 
de 14 şi data de 21 ar fi pus probleme, pentru că ar fi redus foarte mult timpul de pregătire a 
examenului de capacitate şi a examenului de bacalaureat. Aceste examene urmează să se finalizeze 
până în data de 28 iunie. Deci, practic, nu va exista o interferenţă între procesul electoral care se 
desfăşoară în cea mai mare parte în unităţi şcolare şi procesul de organizare a acestor examene 
extrem de importante. Cam acesta este rezultatul discuţiilor şi consultărilor pe care le-am avut. 
Trecem la următorul subiect şi trebuie să abordăm acest subiect, pentru că este clar că trebuie să 
creştem determinarea instituţiilor pe care le conducem în lupta contra coronavirusului şi mai ales în 
luarea de măsuri de combatere, măsuri de anticipare şi, de asemenea, să pregătim şi analize de 
impact şi în alte domenii. Aici, domnule şef al Cancelariei, suntem pregătiţi cu memorandumul? 
Ionel Dancă: Da, domnule prim-ministru. Vă propunem spre aprobare pentru includerea pe ordinea 
de zi suplimentarea memorandumului pentru constituirea grupului de lucru inter-instituţional 
formată din reprezentanţi ai Guvernului României, ai Băncii Naţionale, Administraţiei Prezidenţiale şi 
altor instituţii cu competenţe în domeniul economic, financiar, pentru evaluarea impactului 
economic, financiar şi bugetar asupra efectelor epidemiei de coronavirus în România. Deja la nivelul 
Cancelariei prim-ministrului am realizat o centralizare a propunerilor venite din partea mediului 
asociativ, din partea partenerilor sociali. Există multe propuneri şi îngrijorări pe această temă. Mâine 
va avea loc prima reuniune a acestui grup de lucru în care urmează să analizăm propunerile 
respective. 
Ludovic Orban: De acord. Domnule ministru al Afacerilor Interne, frontiera cu... Am văzut 
inventivitatea unora dintre concetăţenii noştri, i-a adus din Italia nu pe cea mai scurtă direcţie, ci au 
ajuns pe la Giurgiu. Ce s-a întâmplat cu...? 
Marcel Vela: Au plecat cu feribotul în Grecia şi din Grecia au venit la Giurgiu prin Bulgaria, au vrut să 
traverseze Punctul de trecere a frontierei Giurgiu, sunt 21 de pasageri, toţi în carantină. 
Ludovic Orban: De asemenea, aveţi grijă, o dată cu suspendarea zborurilor, o dată cu... Domnule 
ministru al transporturilor, suspendarea curselor pe rutier şi feroviar intră în vigoare de astăzi, nu? 
Lucian Bode: Domnule prim-ministru, a intrat în vigoare de astăzi de la ora 12:00. 
Ludovic Orban: Am înţeles. O să vă pun câteva întrebări pe tema asta. Deci o dată cu suspendarea, 
practic, a tuturor formelor de transport organizat aerian, feroviar, rutier, va trebui să creştem atenţia 
şi vigilenţa faţă de transportul cu autoturisme, cu maşini personale şi evident, cu microbuzele sub 
nouă locuri care nu au regim reglementat /mnecula/dsirbu/ şi aici va trebui să mobilizaţi Poliţia de 
Frontieră. De asemenea, domnule ministru Costache, reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică, 
care derulează acest control, să implementaţi cu eficienţă maximă formularul nou care a fost aprobat 
în Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru că obiectivul nostru clar - şi ăsta 
trebuie să îl înţeleagă fiecare angajat al Poliţiei de Frontieră, obiectivul nostru clar este să aflăm de 
unde vin oamenii, pe ce traseu au venit şi să luăm măsurile care se impun: carantină 
instituţionalizată, izolare la domiciliu pentru toate persoanele care vin. Aici va trag atenţia că în urma 
deciziei guvernului italian de a introduce în carantină toată Italia, practic, toată Italia este zonă roşie, 
cu consecinţele de rigoare asupra măsurilor pe care le vom lua. Încă o dată, trebuie să aveţi 
permanentă mobilizare şi să îi transmiteţi comandantului Poliţiei de Frontieră să crească vigilenţa şi 



pe altă intrare în ţară, pentru că dacă s-a petrecut astăzi episodul, se arată foarte clar că există 
posibilitatea să nu intre prin cele 21 de puncte de intrare în ţară. 
-: Pentru cei care au forţat astăzi intrarea la Giurgiu, am stabilit ca zonă de plecare în urma anchetei - 
veneau din Sicilia şi Calabria - şi împreună cu cei de la DSP am stabilit carantinarea tuturor 
persoanelor. 
Ludovic Orban: Carantină instituţionalizată? 
-: Da. 
Ludovic Orban: Da. Aici transmiteţi comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă să crească 
capacitatea şi am să văd şi explic de ce: după cum evoluează epidemia în alte ţări, este foarte 
probabil ca în curând să trebuiască să instituim în primă fază măsura izolării la domiciliu pentru 
cetăţeni români care vin din zone afectate. Gândiţi-vă că zona Madridului deja prezintă un număr 
foarte mare de cazuri. Acolo avem cred că 200.000 de români aproape. De asemenea, trebuie 
urmărite aici, domnule ministru al sănătăţii, dumneavoastră trebuie să urmăriţi numărul de cazuri pe 
zone, astfel încât să informaţi imediat Ministerul de Interne, ca să putem şti ce tipuri de măsuri luăm 
pentru cetăţenii care vin din zonele afectate. În plus, e o chestiune care e legată de controlul izolării 
la domiciliu. Am discutat şi în Comitetul pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. În afară de verificările pe 
care le faceţi prin poliţie, jandarmerie în funcţie de caz, va trebui să-i responsabilizaţi pe 
reprezentanţii autorităţilor locale; o dată, pentru verificarea respectării izolării la domiciliu; doi, 
pentru inventarierea situaţiilor de persoane, de familii care au nevoie de susţinere pentru 
aprovizionarea curentă cu mâncare, cu tot ceea ce este necesar. De asemenea, identificarea 
persoanelor care pot să beneficieze de acest sprijin în condiţiile legii şi, încă o dată aici, transmiteţi-le 
reprezentanţilor administraţiilor locale prin prefecţi că nu există niciun fel de problemă legată de 
buget. Avem capacitatea legală de a putea asigura resursele financiare pentru toate costurile legate 
de susţinerea persoanelor aflate în izolare la domiciliu. 
-: Chiar astăzi la ora 18:00 am avut o videoconferinţă cu toţi prefecţii, care au luat act de susţinerea 
financiară şi de obligaţiile pe care le au inclusiv pe comunicarea pe orizontală cu poliţia şi 
jandarmeria, pentru a afla dacă vin anumite persoane şi au declarat la intrarea în ţară un alt traseu. 
Ludovic Orban: Domnule ministru al sănătăţii? De întreabă toată lumea ce înseamnă că am intrat în 
scenariul 2. Cred că trebuie câteva explicaţii simple, ca să înţeleagă lumea că nu s-a întâmplat nimic, 
doar că noi trebuie să facem nişte pregătiri suplimentare în ceea ce priveşte reţeaua medicală, nu 
există alte consecinţe. Vă ascult. 
Victor Costache: Scenariul 2 este o fază de transmitere sporadică în comunitate, deci suntem departe 
de ceea ce se întâmplă în Italia, Germania, Franţa sau Spania, nu mai vorbim de Coreea de Sud. În 
momentul de faţă, vreau să repetăm cifrele: avem 25 de pacienţi diagnosticaţi, sunt cinci care sunt 
deja vindecaţi cu tratamentul antiretroviral specific care se practică, e un tratament inovativ. De 
asemenea, este foarte important că, dintre cei 20 care sunt internaţi în momentul de faţă, toate sunt 
forme uşoare ale bolii, nu există niciun pacient intubat. Există 107 persoane în carantină şi 11.000 
care sunt izolate la domiciliu. Avem constituită această bază de date interactivă, cu tot ce înseamnă 
DSP, spitale judeţene, şi o cameră de comandă la Ministerul Sănătăţii, pentru a putea reacţiona în 
timp real şi a putea optimiza stocurile, deci tot ce înseamnă măşti, echipamente de protecţie, 
biocide, ventilatoare.Astăzi s-a făcut o videoconferinţă împreună cu reprezentanţii Comisiei de 
terapie intensivă a Ministerului Sănătăţii, cu toate spitalele din ţară şi cu DSP-urile, pentru a se pune 
în practică şi, evident, ne pregătim pentru o trecere în scenariul 3 sau scenariul 4. Este important să 
fim foarte bine pregătiţi şi să întârziem foarte mult, prin măsuri... 
Ludovic Orban: Ştim foarte bine că practic, ventilatoarele, parcă aşa se numesc, sunt foarte 
importante. Că ele generează... Probleme respiratorii, virusul generează probleme respiratorii. Am 
înţeles că aici e pe cale de finalizare achiziţia celor 400 de ventilatoare. Aici trebuie gândit un plan de 
repartizare a lor în funcţie, evident, de evoluţia cazurilor pe diferite zone. 
Victor Costache: Practic, avem... Sunt mai multe scenarii, deci este, într-adevăr, achiziţia prin ONAC. 
Aşteptăm termenii de livrare. Evident, am început şi noi achiziţiile prin Ministerul Sănătăţii şi credem 
că vor fi mai rapide şi există, evident, avem varianta, ne-am întâlnit cu reprezentanţii spitalelor 
private şi acolo avem undeva între 250 şi 300 de locuri de terapie intensivă, cu ventilatoare. Deci nu 
/.../ este important aparatul, trebuie să avem şi paturi şi personal trainuit. 



Ludovic Orban: Repet ce v-am solicitat. Creşteţi efectivele de medici implicaţi în anchetele 
epidemiologice. Găsiţi soluţii cu cei 20 de absolvenţi care momentul de faţă nu au locuri de muncă. 
Avem medici epidemiologi care nu au locuri de muncă. Ca să ştim exact condiţiile în care avem 
nevoie de epidemiologi ca de aer. Deci ei trebuie implicaţi, găsite soluţii, semnate contracte de 
colaborare şi găsită o perspectivă de angajare pentru medicii epidemiologi. De asemenea, trebuie 
implicate şi alte categorii de medici care au capacitatea efectivă de a derula... Aici nu lăsaţi branşele 
între ele, medicale, deci avem nevoie de creştere. Am înţeles că ministrul apărării a mobilizat şi 
domnia sa efectivele de medici epidemiologi care pot, din zona apărării, să fie implicaţi şi practic, 
aveţi un sistem de implicare imediată pentru derularea anchetelor epidemiologice. Că asta vă spun, 
poate reduce dramatic riscul de difuzare în cazul în care noi avem capacitatea de a derula anchetele 
epidemiologice rapid, pentru a găsi persoanele cu care au intrat în contact şi ulterior să stabilim şi 
persoanele cu care au intrat în contact persoanele care au intrat în contact cu o persoană depistată 
pozitiv./dsirbu/ E fundamentală viteza de derulare, iar pentru creşterea vitezei de derulare - şi aici, 
domnule ministru Vela, nu e suficient să aflăm persoanele, trebuie să le identificăm, pentru că aţi 
văzut foarte clar că sunt cazuri de persoane pe care le putem identifica şi cazuri de persoane care 
sunt mai greu de identificat şi aici numai poliţia, cu sistemele de investigare pe care le are la 
dispoziţie, trebuie să intervină imediat pentru identificarea şi localizarea cât mai rapid a persoanelor 
respective, astfel încât să putem dispune izolare la domiciliu, să putem derula ancheta 
epidemiologică cât de repede posibil. Dar aici, încă o dată vă spun, după cum arată efectivele de 
epidemiologi, este absolut necesară creşterea numărului de epidemiologi implicaţi în anchetă. Aici vă 
rog chiar să îmi prezentaţi rapid un plan de creştere a efectivelor implicate în anchetele 
epidemiologice. 
Marcel Vela: De acord. 
Ludovic Orban: Domnule ministru Bode, aţi luat legătura cu transportatorii? 
Lucian Bode: Da, domnule prim-ministru. La nivelul Ministerului Transportului Infrastructurii şi 
Telecomunicaţiilor suntem implicaţi total în implementarea tuturor măsurilor dispuse de către 
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru prevenirea îmbolnăvirii populaţiei cu 
noul coronavirus. Astăzi am adoptat o hotărâre a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă; 
ştiţi foarte bine că în acest comitet intră tot aparatul central de decizie al ministerului, conducerea 
tuturor companiilor, autorităţilor, a regiilor autonome. Am avut o întâlnire foarte bună cu ei şi am 
discutat, am făcut o analiză a impactului pe care aceste măsuri le au asupra fiecărui mod de 
transport; şi, dacă îmi permiteţi, o să trec foarte scurt în revistă pe fiecare mod de transport, inclus la 
aerian, feroviar şi, bineînţeles, rutier. Transportatorii aerieni români şi străini care operează servicii 
aeriene regulate pe relaţia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie un număr de 151 de zboruri 
dus-întors. Categoric, acest lucru înseamnă pierderi, pierderi pentru industria de transport aerian. În 
ceea ce priveşte transportul rutier, evoluţia în prezent - se înregistrează scăderi semnificative în cazul 
transportului de pasageri raportat la aceeaşi perioadă a anului 2019. 
Ludovic Orban: Se înregistrau înainte de decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 
Lucian Bode: Aşa este. 
Ludovic Orban: În anumite situaţii e mai bine să nu efectuezi cursa decât să o efectuezi cu un număr 
de pasageri care nu îţi acoperă nici costurile de deplasare. 
Lucian Bode: Aşa este. 
Ludovic Orban: Aici ştiţi cum e, e cu dus-întors. 
Lucian Bode: De la 186 de zboruri pe săptămână s-au redus la 72 de zboruri pe săptămână înainte de 
adoptarea hotărârii numărul 5 a CNSU. Revenim la transportul rutier, da, se înregistrează scăderi 
semnificative./cpodea/ În cazul transportului de pasageri, raportat cu aceeaşi perioadă a anului 2019, 
pe relaţia cu Italia am închis toate aceste curse, începând cu data de astăzi, ora 12:00, în transportul 
de persoane internaţional linii regulate, altele decât relaţia cu Italia, se înregistrează o scădere 
nesemnificativă, dacă comparăm cu anul 2019, cu aceeaşi perioadă similară sau cu anul 2018, vorbim 
de un volum aproximativ identic. Transportul de marfă intern deocamdată nu este afectat. 
Transportul de marfă internaţional, în schimb, înregistrează o scădere generală de aproximativ între 
15-30%, raportat de către companii. Am avut aceste discuţii astăzi. Sigur că scăderea fluxului de 
pasageri generează pierderi pentru operatorii de transport rutier. Mâine, o să vin în şedinţa de la ora 
16:00 să prezint câteva soluţii. 



Ludovic Orban: Aş prefera să luaţi legătura să faceţi o evaluare, inclusiv în cifre, adică la cât se 
cifreaza pierderile, să vedem exact baza legală, să vedem exact ce se poate face pentru susţinerea 
acestora. 
Lucian Bode: În acest moment am datele şi am şi câteva propuneri de măsuri, dar o să le prezint 
mâine în comitet. 
Ludovic Orban: Mâine, ora 16:00. 
Lucian Bode: În ceea ce priveşte transportul feroviar, ştiţi că, din totalul de 25 de trenuri care intră în 
România în 24 de ore, vorbim de un număr mediu de călători de aproximativ 400 de persoane, 
măsura va intra în vigoare, începând cu data de 12 martie ora 12:00. Şi aş mai vrea să dau în final o 
veste, cred eu, bună pentru cei peste 600.000 de cetăţeni care aleg să circule cu metroul în fiecare zi 
în Bucureşti: începând de astăzi, în toate cele 53 de staţii, se poate achita contravaloarea călătoriei cu 
card bancar prin contactless. Noi am avut un proiect-pilot în 9 staţii, iar începând de astăzi am extins 
această posibilitate la toate cele 53 de staţii, tocmai pentru a elimina încă o posibilitate de a intra în 
contact, de a manipula bani şi de a reduce riscurile de transmitere a eventualelor... 
Ludovic Orban: Mulţumesc. Dl ministru Costache, să analizaţi, evident, împreună şi cu specialiştii 
epidemiologi din grupa operativă, noile seturi de recomandări care urmează a fi date spre cetăţeni 
prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. Foarte important ca setul respectiv de 
reglementări să apară cât mai repede, pentru că e necesar pe lângă recomandările foarte bune care 
au fost date până acum, nişte recomandări de comportament corect în spaţii publice în diferitele 
împrejurări publice, astfel încât să diminuăm la maximum riscul de contaminare. 
Victor Costache: Le-am primit în seara asta, le-am şi validat, dle prim-ministru. 
Ludovic Orban: Bine. Domnul ministru Vela. 
Marcel Vela: Pentru a reduce aglomeraţiile din staţiile de metrou, analizăm în Comitetul Naţional 
pentru Situaţii Speciale... 
Ludovic Orban: Propunerea mea, da... 
Marcel Vela: Propunerea dumneavoastră de a începe programul... 
Ludovic Orban: De a solicita ore diferite de începere a programului pentru..., dar atenţie, asta trebuie 
căutate arealurile pe anumite rute de deplasare, astfel încât să reducem aglomerările, unele să 
înceapă la 7:00 dimineaţa, altele la 8:00 dimineaţa, altele la 9:00 dimineaţa, altele care pot şi nu le 
este afectată activitatea să înceapă la 10:00 dimineaţa programul de lucru şi la fel încetarea 
programului de lucru să se facă la intervale orare astfel încât să putem să splităm fluxurile pe 
intervale orare mai mari pentru a reduce de fapt aglomeraţia, pentru că realitatea este că pericolul 
de contaminare se reduce cu atât mai mult cu cât numărul... 
Marcel Vela: Numărul de persoane... 
Ludovic Orban: ..de persoane, pentru că permite păstrarea unei distanţe şi un comportament care să 
reducă riscul de contaminare. Domnule ministru Cîţu, aveţi ONAC-ul în subordine. Aştept de la ONAC 
un comportament mult mai participativ şi mai cooperant şi mai ales să le transmiteţi că procedurile 
nu încetează când ne-am stabilit să reuşim să asigurăm nişte stocuri. Stocurile pe care sunt gândite şi 
pentru care a fost demarată procedura de achiziţii sunt nişte stocuri care ulterior trebuie completate. 
Trebuie continuată căutarea, transmise în continuare cereri de ofertă, căutaţi în continuare, nu se 
poate să caute Ministerul Economiei prin ataşaţii comerciali, să caute Ministerul Apărării prin 
diferitele reţele, iar ONAC să refuze să trimită cereri de oferte către posibili ofertanţi. Vă spun foarte 
sincer. Iar apropo de viteza de derulare a procedurilor aici avem bază legală, domnul secretar de stat 
de la justiţie, puteţi să spuneţi ca să ştie toţi. 
-: Avem art. 104 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, care permite acest articol să se 
realizeze achiziţii în situaţii de extremă urgenţă determinate de evenimente imprevizibile, cum am 
putea spune că este cazul acum. 
Ludovic Orban: Prin negociere directă. 
-: Prin negociere directă, fără a mai face prin licitaţie. 
Ludovic Orban: Prin negociere directă. Când suntem în situaţii, de exemplu, în care avem un singur 
furnizor, noi nu putem să ne încăpăţânăm să nu facem achiziţia pentru că nu e la preţul pe care l-am 
stabilit, în condiţiile în care există riscul ca într-o zi respectivul producător să vândă altcuiva. Vedeţi 
că deja au apărut interdicţii de export din ţări importante, deja se fac rechiziţii în alte ţări. Dacă noi 



nu ne mişcăm suficient de repede astfel încât să profităm de orice oportunitate numai dintr-o inerţie 
a unei structuri, vom ajunge în situaţii în care putem avea penurie pe anumite categorii de produse. 
-: Cunoaşteţi foarte bine că la ONAC, da, au început lucrurile, au demarat mai prost, structura, aşa 
cum a fost concepută, a fost greşit concepută şi nu a fost concepută pentru situaţii de urgenţă, dar 
situaţia a fost..., aşa cum am găsit, situaţia..., nu aveam nimic pe stocuri, am început, am dat acea 
ordonanţă care are deja aproape o lună şi ceva şi pe parcurs bineînţeles că au început să se mişte mai 
bine, dar s-a văzut clar că în acest moment de urgenţă a fost mai uşor să se ducă Ministerul 
Economiei sau alte ministere să achiziţioneze decât prin acest sistem creat, ONAC, anul trecut, nu 
este funcţional în momentul ăsta. Am învăţat, trebuie... 
Ludovic Orban: Să vă dau un exemplu. Crucea Roşie, tot datorită dvs şi vă mulţumesc pentru 
intervenţia promptă, care nu ar fi fost necesară, pentru că nu poate să intervină ministrul în toate 
cazurile. În mod normal trebuia Vama să rezolve problema. Crucea Roşie a avut capacitatea să aducă 
un milion de măşti. 
-: Corect. Asta vă spun. Cum a fost conceput ONAC de fosta guvernare a fost total greşit, nu a fost 
conceput pentru situaţii de urgenţă./schelaru 
Ludovic Orban: Nu trebuie să ajungem în situaţia în care să trebuiască eu să intervin ca să dau un 
telefon în Germania sau mai ştiu eu unde, în orice ţară, pentru a beneficia de anumite decizii la 
nivelul guvernamental. Astea trebuie informări făcute rapid, în timp imediat pentru rezolvarea 
situaţiilor curente. Nu pot să stau că... 
Florin Cîţu: Pentru Serbia ştiţi foarte bine că s-a lucrat în weekend până noaptea târziu pentru a 
prelua acele combinezoane din Serbia şi acolo se închideau, nu mai exportau. Cu fiecare licitaţie se 
mişcă din ce în ce mai bine. Dar aveţi dreptate... 
Ludovic Orban: Asta aştept, dar ceea ce vreau să vă spun acuma, de bine, de rău, o să avem 
materiale, echipamente, substanţe şi cu biocizi, cu biocide, substanţele biocide acuma cât de cât ne-
am reglat, suntem... dar achiziţiile trebuie continuate, pentru că noi trebuie să fim pregătiţi şi mai 
ales să avem stocurile, pentru că ăştia care au fost înainte la guvernare au lăsat zero în stocuri, nu 
exista absolut nimic. 
Florin Cîţu: Exact asta voiam să spun. De asta puţin mai greu, pentru că am pornit de la zero, dar 
acum suntem într-o situaţie, suntem mai confortabili, putem să luăm mai altfel situaţia şi trebuie să 
umblăm la procedurile la ONAC, să fie mai flexibile pentru situaţii de urgenţă. 
Ludovic Orban: Doamna ministru al educaţiei? 
Monica Anisie: Da, domnule premier. 
Ludovic Orban: Deci pe mine mă interesează, apelaţi la Autoritatea de digitalizare, apelaţi la furnizorii 
externi, pe mine mă interesează ca pe perioada suspendării cursurilor, măcar la materiile foarte 
importante să avem capacitatea să se ţină orele online. 
Monica Anisie: Da, am luat deja această măsură, am transmis o notă către toate unităţile de 
învăţământ. Astăzi am avut şi o întâlnire pentru a stabili un parteneriat împreună cu Televiziunea 
Română, începând de mâine vor începe de fapt filmările pentru aceste cursuri. 
Ludovic Orban: Dvs. vreţi să le creşteţi audienţa la TVR? Copiii se uită pe online. 
Monica Anisie: Asta voiam să vă spun. Aceasta este una dintre variante. Cealaltă variantă este de a 
realiza împreună cu parteneri... 
Ludovic Orban: După şedinţă am rugămintea să analizaţi cu Autoritatea de digitalizare toate 
variantele existente şi puneţi în practică cât mai rapid. 
Monica Anisie: Da. 
Ludovic Orban: Aici am văzut că... ştiţi cum e, aşa, indiferent ce faci, dacă nu luam decizia de 
suspendare, am fi fost masacraţi public, acum sigur că există foarte mulţi critici. Rugămintea mea 
este să explicaţi cauzele, să explicaţi că am suspendat o perioadă scurtă tocmai pentru că exista un 
risc crescut datorită afluxului mare de cetăţeni aşteptat din Italia, care iată, se dovedeşte; din 
informaţiile pe care le avem de la graniţă arată clar că anticiparea noastră a fost corectă şi că va 
trebui să luăm măsurile/.../ Trebuie să vedem evoluţia. Aici, în mod evident doamna ministru 
Alexandru, am înţeles că aţi tratat chestiunea legată de... 
Violeta Alexandru: Da, domnule prim-ministru. Astăzi am avut o şedinţă în cadrul ministerului, ne-am 
şi consultat cu partenerii noştri şi am găsit cuviinţă să emitem un set de instrucţiuni care să 
recomande angajatorilor să ia în considerare, pe de o parte, modificarea programului de lucru acolo 



unde se impune, astfel încât unul dintre părinţi să poată fi acasă cu minorul pentru a-l îngriji, 
respectiv să ia în considerare opţiunea activităţii desfăşurate de la domiciliu, prevedere prevăzută în 
Codul Muncii şi disponibilă celor care o pot practica de la domiciliu, respectiv folosirea prevederilor 
legate de telemuncă; aici punerea în aplicare a prevederilor legate de telemuncă sunt condiţionate 
de asigurarea unor condiţii tehnice pentru a putea desfăşura corespunzător activităţile. Avem, deci, 
câteva opţiuni. 
Ludovic Orban: Sunteţi la curent cu ce a făcut Camera Deputaţilor. 
Violeta Alexandru: Da. Astăzi a fost în dezbatere un proiect care însă s-a amânat în ceea ce priveşte 
votarea lui cu privire la acordarea concediilor pentru părinţii ai căror copii se află acasă ca urmare a 
întreruperii programului de învăţământ. Am venit cu câteva propuneri pe care le vom prezenta joi în 
comisie, de aşa manieră încât să nu blocăm întreaga activitate. 
Ludovic Orban: Vă informez că au programat un plenul Camerei Deputaţilor, înainte de plenul 
Camerelor Reunite de la ora 16:00, care e plenul pentru votul de învestitură pentru premierul şi 
guvernul propus de noi, deci e cel mai probabil să se dezbată şi în plen şi să se adopte aici - ţin foarte 
mult să avem punct de vedere foarte clar formulat, care, evident trebuie, pe de o parte să creeze 
condiţii pentru a permite părinţilor, mai ales din familia monoparentală... 
Violeta Alexandru: Sigur, să supravegheze copilul, aşa este. 
Ludovic Orban: ... să supravegheze copilul, dar, pe de altă parte, nici să genereze costuri pentru 
angajator, mai ales angajatorii privaţi, care şi aşa sunt afectaţi astăzi. 
Violeta Alexandru: Da. Proiectul de lege are câteva vulnerabilităţi. În primul rând că nu stabileşte 
nicio perioadă până la care persoana poate rămâne acasă cu copilul. Or, de recomandat este ca 
aceasta să se întoarcă în activitate la un moment dat, pentru ca acest lucru ne dorim, să existe o 
activitate în companii şi instituţiile publice, respectiv nu prevede nimic cu privire la cuantumul în 
cazul în care s-ar prelungi această perioadă de şedere acasă, pentru a putea asigura costurile de 
salarizare la nivelul angajatorilor. Deci are câteva vulnerabilităţi. Suntem pregătiţi cu un punct de 
vedere pe care vi-l voi prezenta anterior susţinerii în cadrul Parlamentului, după caz, comisie, 
respectiv în plen. 
Ludovic Orban: Domnul minstru de interne şi domnul ministru al sănătăţii. Comunicarea pe tema 
coronavirus nu poate să o facă oricine, mai ales când este vorba de comunicarea unor cazuri 
diagnosticate. De aia am înfiinţat Grupul Strategic de Comunicare şi să luaţi legătura cu neisprăviţii 
din unele locuri, în special din administraţia locală de aici, că nu au nicio calitate să comunice astfel 
de informaţii. Comunicarea se face după verificarea pe întregul sistem care a fost gândit şi în mod 
evident se face sub coordonarea grupului operativ de lucru. Aici nu vreau să spun că cine s-a grăbit să 
comunice pe Facebook astfel de informaţii a încălcat flagrant legea din punctul meu de vedere, dar 
invitaţi-i în mod ferm să nu se mai interfereze în această comunicare, pentru că, dacă începe oricine 
să comunice pe tema asta, mai ales pe informaţii de asemenea natură, riscăm să se creeze o 
percepţie total falsă şi să se creeze stări pe care nu le dorim. 
Marcel Vela: Am comunicat la videoconferinţa prefecţilor şi acest aspect. 
Ludovic Orban: Da, să comunicaţi şi primarilor; adică primarului care se ocupă de aşa ceva. Dacă vrea 
să comunice pe contul ei de Facebook să comunice pe teme de administraţie locală, nu pe astfel de 
teme care sunt grave, în care comunicarea se face într-un sistem de maximă responsabilitate şi după 
ce există certitudini. Simplul fapt că are nişte spitale în subordine, nu-i dau dreptul să comunice 
informaţii şi să rupă lanţul de comunicare şi de verificare care este existent. Dl ministru Costache...Dl 
ministru Virgil Popescu. 
Virgil Popescu: Da, dle prim-ministru, am avut zilele acestea discuţii cu producătorii de energie 
electrică şi gaze naturale, distribuitorii, furnizorii şi transportatorii naţionali Transgaz şi 
Transelectrica, am discutat cu fiecare în parte şi au întocmit seturi de măsuri pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului în interiorul organizaţiilor acestora vitale pentru securitatea cu 
aprovizionare energetică a României, de asemenea au întocmit proceduri de lucru în cazul în care 
apare vreun caz de coronavirus, pentru că trebuie să avem grijă ca producţia de energie electrică, 
furnizarea, distribuţia şi transportul să funcţioneze şi în aceste situaţii. Mâine la ora 14:00 am 
convocat Comitetul Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, unde toate aceste proceduri le vom 
dezbate împreună cu operatorii şi le vom pune de acord în aşa fel încât să existe un flux de 
comunicare continuă, să nu avem probleme de comunicare defectuoasă şi să putem asigura 



aprovizionarea cu energie electrică şi gaze naturale a României indiferent de situaţia în care ne vom 
afla. Aş vrea să mulţumesc companiilor Ministerului Energiei care au ajutat Crucea Roşie şi au fost 
solidare şi împreună cu Crucea Roşie au reuşit să aducă acel milion de de măşti. 
Ludovic Orban: Eu vă felicit pe dumneavoastră că aţi ştiut să implicaţi companiile la momentul 
potrivit. Sunt un pic invidios pe Crucea Roşie că a avut capacitatea să... 
Virgil Popescu: Să ştiţi că Crucea Roşie a fost o soluţie şi foarte bună soluţie, tot datorită birocraţiei 
legislative care ne-a împiedecat să facă companiile achiziţiile şi atunci Crucea Roşie a fost o soluţie 
foarte bună şi cred că poate fi folosită ca un model pentru aşa ceva. Mulţumesc 
Ludovic Orban: Mulţumesc. S-a rezolvat până la urmă datorită intervenţiei salutare a premierului 
desemnat. Să trecem în teme care sunt la fel de importante. Domnul ministru Bode, aţi preluat 
proiecte de investiţii importante şi conform înţelegerii trebuie să prezentaţi un plan de derulare cu 
viteză maximă a acestor proiecte de investiţii care fuseseră ascunse sub tarabă la Comisia de 
Strategie şi Prognoză. Vă ascult. 
Lucian Bode: Da, dle prim-ministru, prin Ordonanţa de Urgenţă numărul 7 practic noi am preluat de 
la Comisia Naţională pentru Strategie şi Prognoză 10 proiecte am preluat la Ministerul Transportului 
Infrastructurii şi Telecomunicaţiei un număr de 10 proiecte pentru care ne-am asumat obligaţia de a 
analiza stadiul acestora şi de a veni în faţa dumneavoastră în guvern cu soluţii de implementare a 
acestor proiecte. Astăzi, domnule prim-ministru, avem pe ordinea de zi o notă de informare, prin 
care prezentăm soluţiile de implementare, măsurile necesare şi calendarul implementării pentru 
două dintre cele 10 proiecte, două proiecte majore, şi anume autostrada Comarnic-Braşov, respectiv 
autostrada Moldovei, Autostrada Unirii. Voi prezenta, domnule prim-ministru, exacta soluţiile la care 
am ajuns. 
Ludovic Orban: Mai erau proiecte de investiţii pe Sibiu-Piteşti, Lotul 1. Care e stadiul? 
Lucian Bode: Da, domnule prim-ministru. Vreau să vă informez că, de la ultima noastră şedinţă de 
guvern, la nivelul Ministerului Transporturilor au avut loc o serie de evoluţii pe toate modulele de 
transport, şi, dacă îmi permiteţi, aş da câteva exemple, inclusiv Sibiu-Piteşti. 
Ludovic Orban: Vă ascultăm. 
Lucian Bode: În ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii feroviare din România, pe data de 5 
martie am semnat contractul pentru modernizarea liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, cu cele 
două secţiuni Braşov-Apaţa şi Caţa-Sighişoara. Vorbim de rând un proiect a cărei valoare depăşeşte 
776 de milioane de euro din fonduri europene, din CEF. Este unul dintre cele mai importante şi cele 
mai mari proiecte din istoria căii ferate din România, 776 de milioane de euro. Am semnat acest 
contract pe 5 martie 2020. În ceea ce priveşte dezvoltarea... 
Ludovic Orban: E contract Design Build? 
Lucian Bode: Da. 
Ludovic Orban: Care e termenul de proiectare şi care e termenul de execuţie? /.../ Important e că am 
semnat contractul. 
Lucian Bode: Da. Vă pot da toate detaliile, domnule prim-ministru. Din păcate, după zeci de termene 
în instanţă, din păcate nu am reuşit să semnăm anul trecut sau nu au reuşit să semneze cei dinaintea 
noastră, pentru că aveau termen octombrie 2019, să semneze acest contract. Noi am pierdut 330 de 
milioane de euro din CEF, deci practic din 1,1 miliarde de euro am rămas cu suma de 776 de milioane 
de euro. 
Ludovic Orban: Nu noi. Ei. 
Lucian Bode: Noi, România. 
Ludovic Orban: România a pierdut din cauza lor. 
Lucian Bode: Prin neputinţa celor care au guvernat România înaintea noastră./cpodea/ Sigur că noi 
am transmis către Comisia Europeană un număr de 14 proiecte în valoare de 303 milioane. Să 
sperăm că reuşim să tragem din actualul exerciţiu aceşti bani europene pe alte proiecte importante 
în ceea ce priveşte infrastructura feroviară în România. Revenind la Sibiu-Piteşti, dle prim-ministru, 
am semnat autorizaţia de construire pentru lotul 1 din Autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunea Sibiu-Boiţa, 
cei 14 km. Aşadar, deschidem şantierul pe primul tronson din Autostrada Sibiu-Piteşti. Pentru 
celelalte proiecte... 
Ludovic Orban: Centura Bacău, că am văzut o grămadă de fake-news-uri pe centura din Bacău, că 
oprim, că nu avem bani, care e situaţia, că am văzut că aţi fost pe şantier. 



Lucian Bode: Da, dle prim-ministru, am fost săptămâna trecută pe şantier, am vizitat întreg şantierul, 
cei 30 de km şi i-am vizitat pe bune, nu ne-am dus cu bicicleta acolo, să ştiţi, pe 2-3 km, aşa cum au 
făcut cei dinaintea noastră, am vizitat acest şantier. Vreau să vă spun că stadiul fizic, se înregistrează 
un progres fizic de peste 60%. Constructorul este mobilizat, beneficiarul, noi nu avem nicio datorie, 
nu înregistrăm nicio datorie către către constructor. Sunt absolut convins că dacă va păstra acest ritm 
va reuşit să finalizeze varianta ocolitoare a municipiului Bacău înainte de termenul stabilit prin 
contract. De asemenea, am eliminat toate minciunile care s-au spus în spaţiul public, unii au făcut 
campanii publice prin Moldova că nu finanţăm acest obiectiv. Îl finanţăm, suntem cu plăţile la zi şi 
suntem dispuşi, avem posibilitatea să plătim absolut toate facturile, chiar dacă ar termina în acest an 
putem să plătim integral valoarea acestei lucrări importante pentru Bacău, importante pentru 
Moldova. De asemenea, am lămurit toate aspectele care ţin de solicitarea Comisiei Europene pentru 
clarificări în legătură cu evaluarea impactului de mediu. Lucrăm la răspunsul către Comisia Europeană 
şi în cel mai scurt timp îl vom transmite către Comisia European. Deci, aşadar, dle prim-ministru, 
dezvoltăm România şi avem foarte multe proiecte care iată prind contur şi sunt deblocate în ultima 
perioadă. Vă mulţumesc şi eu. 
Ludovic Orban: Alte propuneri de introducere pe ordinea de zi. Dl ministru Popescu? 
Virgil Popescu: Dle prim-ministru, aş dori introducerea pe ordinea de zi a hotărârii Guvernului pentru 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentului Uniunii Europene 2019/515 al Parlamentul 
European si al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor 
comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a regulamentului Comisiei Europene 
numărul 764/2008. 
Ludovic Orban: De acord. 
Ludovic Orban: Dle ministru Alexe? 
Costel Alexe: Domnule prim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea să introducem pe 
ordinea de zi trei proiecte de hotărâre de guvern; primul proiect de hotărâre de guvern privind 
aprobarea încheierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea 
Administraţia Naţională Apele Române a fost în prima lectură acum două săptămâni şi vă propunem 
să-l introducem pe ordinea de zi astăzi şi încă două proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al fondului pentru mediu al Administraţiei Fondului pentru 
Mediu 1 şi al doilea, evident, pentru bugetul pe 2020 pentru Administraţia Naţională Apele Române. 
Ludovic Orban: De acord. 
Costel Alexe: Mulţumesc. 
Ludovic Orban: Domnul ministru Oros? 
Adrian Oros: Dle prim-ministru, vrem să introducem şi noi pe ordinea de zi hotărârea pentru 
modificarea şi completarea hotărârii nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ajutor de minimis 
pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de verificare şi control a acesteia. 
Ludovic Orban: Să avem cu ce ne apăra de moroii roşii. 
Adrian Oros: Da. 
Ludovic Orban: Deci schema de minimis pentru usturoi, da? De acord. 
Adrian Oros: Este o schemă care se derulează de doi ani. Anul acesta ar fi ultimul 
Ludovic Orban: Şi schema pentru programul tomate. 
Adrian Oros: Este în avizare. 
Adrian Oros: În circuitul de avizare. 
Ludovic Orban: Aţi avizat-o deja, dle ministru? 
Adrian Oros: Urmează /.../ 
Ludovic Orban: Dl ministru Vela. 
Marcel Vela: Dle premier, stimaţi colegi, vă solicităm să introducem încă un punct pe ordinea de zi, 
pentru completarea anexei numărul 1 la Hotărârea Guvernului numărul 264 din 2003 privind 
stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea 
de plăţi în avans din fonduri publice. Demersul nostru este motivat de faptul că în prezent această 
hotărâre din 2003 nu permite acordarea unui avans pentru derularea contractelor de achiziţie 
publică a produselor vizate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 11/2020, fiind imposibilă 



finalizarea procedurilor de achiziţii publice cu semnarea de acorduri-cadru sau, dacă se semnează, 
sunt tipuri de produse ofertate la preţuri mult mai ridicate şi în cantităţi insuficiente. 
Ludovic Orban: De acord. Domnul ministru Gheorghiu. 
Bogdan Gheorghiu: Dle premier, solicităm introducerea pe ordinea suplimentară a două proiecte, 
primul este proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului numărul 90 
din 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii. Precizez că avem toate avizele 
necesare. Al doilea proiect ... 
Ludovic Orban: De acord! Dacă aveţi toate avizele, de acord. 
Bogdan Gheorghiu: Avem şi toate avizele şi avem şi comisarul pentru capitala culturală. Al doilea 
proiect pe care am dori să-l introducem pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului numărul 332 din 2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru 
restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea 
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în categoria tezaurul patrimoniului 
cultural naţional mobil; pe scurt, este vorba de restituirea donaţiilor pentru achiziţionarea operei de 
artă 'Cuminţenia pământului', continuarea procedurii avem nevoie de această... 
Ludovic Orban: De acord! 
Bogdan Gheorghiu: Mulţumesc. 
Ludovic Orban: Domnul ministru Bode. 
Lucian Bode: Dle prim ministru, vă rog să fiţi de acord să suplimentăm ordinea de zi cu două proiecte 
de HG, respectiv cu un proiect de memorandum. Primul proiect ... 
Ludovic Orban: Pe lângă nota cu planul ... 
Lucian Bode: ...nota este în ordinea de zi ... 
Ludovic Orban: ... pe obiectivele de investiţii preluate de la Comisia de Strategie şi Prognoză. 
Lucian Bode: Nota este deja în ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre de guvern presupune ... prin 
care vă propun suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor 
din fonduri de investiţii la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de primă urgenţă a unor 
lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse ca urmare a 
alunecărilor de teren care au afectat taluzul Canalului Dunăre-Marea Neagră, malul stâng, zona 
Cumpăna, între kilometrul 56 şi 57. Dle prim ministru, aici iar ne întâlnim cu o mare minciună a celor 
care au guvernat România înaintea noastră. După ce i-au păcălit pe cei de la Cumpăna că le vor aloca 
50 de milioane de lei, suma necesară pentru a interveni de urgenţă acolo, după ce în 24 octombrie au 
publicat în Monitorul Oficial o Hotărâre de Guvern 763 prin care au alocat o sumă de 5 milioane de 
lei pentru a rezolva această problemă, din păcate nu au putut să folosească cei de la Compania 
Naţională Administraţia Canalelor Navigabile, nu au putut folosi aceşti bani, le-au retras şi suntem în 
situaţia de a interveni de urgenţă... 
Ludovic Orban: Deci practic noi alocăm către Administraţia Canale Navigabile, care are contract cu o 
firmă, am înţeles, care firma nu a fost plătită. 
Lucian Bode: Da, noi alocăm către Ministerul Transporturilor, noi, Ministerul Transporturilor către 
Compania Canale Navigabile ... 
Ludovic Orban: .... suplimentăm bugetul Ministerului Transporturilor, care transferă către 
Administraţia Canale Navigabile. 
Lucian Bode: Da, firma respectivă ... 
Ludovic Orban: Dar trebuie să fim clari că suma de bani este alocată strict pentru finanţarea acestor 
lucrări. 
Lucian Bode: Da, strict pentru finanţarea acestor lucrări. Vorbim de 25 de milioane de lei firma 
respectivă a prestat servicii în baza minciunilor spuse în spaţiul public de către fostul ministru al 
finanţelor, Teodorovici, au prestat lucrări, nu au fost plătiţi, riscul de alunecare în şenal a porţiunii 
respective este unul foarte mare nu mai vorbesc de ... 
Ludovic Orban: Am înţeles că este un risc de afectare a şenalului navigabil de pe Canalul Dunăre-
Marea Neagră. 
Lucian Bode: Da şi în acelaşi timp un număr important de cetăţeni au fost evacuaţi din casele lor. 
Aşadar, vă propun să fiţi de acord să alocăm aceşti bani... 
Ludovic Orban: De acord. Cum stăm cu rezolvarea situaţiei de la Câineni, care risca în urmă cu câteva 
zile să blocheze DN7, pe Valea Oltului? 



Lucian Bode: Da, domnule prim-ministru. Am trecut pe lângă o situaţie care putea să devină critică 
din punct de vedere al siguranţei circulaţiei şi din punct de vedere economic. În noaptea de 5 spre 6 
martie, zidul de sprijin de la kilometru 238 pe DN7, în zona localităţii Câineni, a cedat; au avut loc 
căderi de pietre, am intervenit în noaptea respectivă cu forţe proprii, DRDP Craiova, şi vreau să spun 
că în două zile, vineri şi sâmbătă, am reuşit să obţinem hotărârea privind situaţia de calamitate, 
proiectul, expertiza şi autorizaţia de construire. Duminică am fost acolo, utilajele erau deja la faţa 
locului. Se lucrează de duminică 24 de ore din 24. În acest moment, zidul este stabilizat, în două trei 
zile finalizează acţiune de stabilizare a zidului şi în maxim trei săptămâni finalizăm lucrarea. 
Ludovic Orban: Aş sugera să transmiteţi companiei să verifice dacă nu există şi alte puncte unde 
există riscurile ca alunecările de teren, căderile de pietre să provoace efecte similare /.../ DN7 ajunge 
în situaţia de a se închide se creează o problemă majoră. 
Lucian Bode: Problemă majoră economică având în vedere faptul că avem doar alternativa pentru 
transportul de marfă DN1, pentru că DN 66 Târgu Jiu nu poate fi folosit, Podul de la Lainici, pentru că 
este cu restricţie de tonaj maxim /.../ 
Ludovic Orban: Şi aici trebuie găsite soluţii. El nu a fost inclus în contractul de modernizare. 
Lucian Bode: Nu a fost inclus în contract, dar acum avem proiectul, licitaţia şi îl vor scoate la licitaţie 
din fonduri europene. 
Ludovic Orban: Bine. Mulţumesc. Alte proiecte? 
Lucian Bode: Al doilea proiect de hotărâre de guvern este legat de declanşarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din 
coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică în interes naţional, varianta de ocolire Bacău. 
Practic, suplimentăm exproprierile /.../ Bacău şi ultima propunere un proiect de memorandumul 
pentru aprobarea participării doamnei Carmen Moraru, secretar de stat în cadrul Ministerul 
Fondurilor Europene, în calitate de membru provizoriu în Consiliu de Administraţie al Companiei 
Naţionale Tarom SA. 
Ludovic Orban: De acord. 
Lucian Bode: Mulţumesc. 
Ludovic Orban: Domnule secretar general. 
-: Domnule prim-ministru, aş dori să vă supun atenţiei şi aprobării două proiecte de hotărâre de 
guvern, unul pentru modificarea şi completarea hotărârii 941/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Comitetului tehnico-economic pentru societatea informaţională. Are toate avizele. 
Ludovic Orban: De acord. 
-: Mulţumesc. Următorul proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului şi darea în administrarea a Agenţiei naţionale pentru resurse minerale 
a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă perimetrul Barnar Vest, judeţul Suceava. 
De asemenea, are toate avizele, şi dacă sunteţi de acord ... 
Ludovic Orban: Domnul preşedinte Câmpean haideţi un pic la microfon. 
-: Da, domnule prim-ministru. 
Ludovic Orban: Va trebui să găsim o soluţie ca să sistăm mecanismul ăsta de menţinere a 
prelungirilor anuale a drepturilor din contracte. Asta a fost un sistem..., a fost un mecanism care a 
fost menţinut de guvernele PSD pentru ca deţinătorii de licenţă să treacă pe la ei anual. Noi trebuie 
să găsim soluţia să facem contracte serioase, ferme, care stau în picioare, în baza prevederilor legale, 
să sistăm acest mecanism în care bunul plac al unui conducător al ANRM sau mai ştiu al cui poate să 
determine o prelungire sau nu a unui contract. 
-: Da, aveţi dreptate. Din documentele ANRM, cele 450 de licenţe care nu au fost aprobate din 2002 
începând... 
Ludovic Orban: Da, pentru că ele presupun adoptarea prin hotărâre de guvern. Spune domnule că 
ăştia nu au aprobat prin hotărâre de guvern 450 de licenţe pentru care era obligativitate. 
-: Şi atunci pentru continuarea activităţii s-a mers pe o variantă din punctul meu de vedere destul de 
periculoasă, şi anume prin permise de exploatare anuale la ora actuală avem în jur de 2.500 de 
asemenea permise în fiecare an. Deci practic aceste permise nu dau voie să faci o investiţie serioasă, 
fiindcă nimeni nu creditează o activitate pe un an de zile. 
Ludovic Orban: Solicitarea mea este să veniţi cu propunere de soluţionare în conformitate cu 
prevederile legale, în conformitate cu bunele practici în domenii din toate ţările europene. 



-: Avem deja realizat un asemenea proiect... 
Ludovic Orban: Şi în conformitate cu interesele statului român la urma urmei, că aici e vorba de 
interesele statului român. 
-: Aveţi dreptate. Avem deja un proiect de act normativ cu privire la acest aspect. 
Ludovic Orban: Bine. Vă mulţumesc. 
Florin Cîţu: Domnule premier, am şi eu două... 
Ludovic Orban: Domnul premier desemnat. 
Florin Cîţu: ...proiecte de hotărâre de guvern în ceea ce priveşte atribuţiile, competenţe şi mod de 
funcţionare a CIFGA, a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări. Deci asta 
trebuia modificat prin hotărâre de guvern... 
Ludovic Orban: De acord. 
Florin Cîţu: ...şi un memorandum /.../ statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Consiliului de 
Administraţie după caz la societăţile naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital integral sau 
majoritar, precum şi ale regiilor autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat al anului 2019 sub formă de 
dividende, vărsăminte la bugetul de stat. Un memorandum. 
Ludovic Orban: Accept introducerea pe ordinea de zi. O să vă comunic punctul meu de vedere pe 
parcursul dezbaterii memorandumului aprobat. Dacă nu mai aveţi propuneri, închidem lista de 
propuneri. Mulţumim mass-media pentru prezenţă şi pentru reflectarea obiectivă a activităţii 
Guvernului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAȚIONAL: Ludovic Orban sau faţa dezastrului 

 

 
 

SPUTNIK: Inspector școlar, sfaturi pentru profesori: lecții pe Whatsapp pentru elevi/ 
Liliana Romaniuc susține că perioada aceasta de minivacanță neașteptată pentru elevi poate fi 
folosită constructiv atât de școlari, cât și de cadrele didactice. Ce idei dă profesorilor. 
Decizia luată de autorități, de suspendare a cursurilor în intervalul 11-22 martie 2020, ca măsură de 
limitare a răspândirii coronavirusului continuă să stârnească reacții. 
Fostul inspector școlar general al județului Iași, Liliana Romaniuc, spune că timpul pe care elevii îl vor 
petrece acasă nu ar trebui pierdut, pentru că ar putea fi un timp prețios de conectare, învățare și 
relaționare al profesorilor cu școlarii. Sau, de ce nu, ar putea fi o bună ocazie pentru dascăli de a testa 



alte modalități de învățare, motiv pentru care Romaniuc punctează câteva recomandări de folosire a 
timpului în următoarele zile. 
    ”Putem stabili cu elevii noștri ca în intervalul în care aveam ora să fim cu toții pe un grup WhatsApp 
sau Facebook și... să învățăm împreună. Elevii pot primi sarcini de lucru și de învățare, e drept, un pic 
diferite de cele obișnuite, dar care să aibă obiective clare de învățare. Ar putea fi un text pe care să îl 
citească, urmat de câteva întrebări la care să răspundă”, a scris Romaniuc. 
Mai exact, elevii pot citi lecția din manual și, apoi, să explice câteva concepte din lecție, folosind un 
instrument atractiv, cum ar fi completarea unui text lacunar sau să exemple din viața reală unde ar 
putea folosi conceptul respectiv. De asemenea, acest timp ar mai putea fi folosit pentru a lucra, 
folosind Skype sau Face Time, cu elevii vulnerabili sau chiar ar putea fi implicați elevii care au 
rezultate mai bune să-i ajute pe cei care au rămas în urmă. 
    ”Dacă nu credem că se poate, deși se poate, iar copiii ar fi chiar bucuroși să învețe folosind 
mijloacele lor preferate: whatsapp, FB, Skype, atunci am putea iniția un club de lectură online și tot 
ar fi util pentru elevii noștri. Astfel, am putea citi împreună, profesorul și elevii, texte, cărți în format 
digital și apoi să exprimăm opinii, întrebări, corespunzătoare fiecărei discipline, câte 10 minute, în 
timpul în care s-ar fi desfășurat ora noastră”, a adăugat sursa citată. 
Romaniuc spune că, pentru elevii mari există și alte variante, cum ar fi Google Classroom. 
”Depinde de noi, de profesori, de modul cum comunicăm și prezentăm aceste activități. Dragii mei 
colegi profesori, mingea e la noi și trebuie să învățăm să o jucăm cât mai bine, chiar și în contexte mai 
puțin plăcute!”, a încheiat Romaniuc. (Georgiana Arsene)  
 
EDUPEDU.RO: Suspendarea cursurilor în toate universitățile din România și identificarea de soluții 
online – recomandarea Consiliului Rectorilor, anunță Sorin Cîmpeanu 
 “Consiliul Național al Rectorilor a decis să recomande tuturor celor 75 de universități membre 
suspendarea cursurilor până în data de 22 martie, cu condiția identificării unor soluții online, acolo 
unde este posibil, și sub rezerva aprobării în Consiliul de Administrație al fiecărei universități”, a 
declarat pentru Edupedu.ro președintele CNR, Sorin Cîmpeanu. 
Cîmpeanu a precizat că “această măsură se recomandă pentru a asigura coerența instituțională la 
nivelul sistemului românesc de învățământ superior”. 
Amintim că Sorin Cîmpeanu, rectorul Universității de Agronomie din București, se numără printre cei 
7 rectori din Capitală care au cerut astăzi secretarului de stat Raed Arafat un punct de vedere cu 
privire la întreruperea cursurilor, din cauza noului coronavirus. 
Întrebat dacă a primit un răspuns din partea Guvernului la acea scrisoare comună a universităților 
publice bucureștene, Cîmpeanu a declarat pentru Edupedu.ro: “Încă nu, dar urmarind evoluția 
situației am decis să facem această recomandare. Din consultările cu toți colegii din țară, a reieșit ca 
e nevoie sa avem o abordare unitară”. (Raluca Pantazi)  
 
DC NEWS: Suspendare cursuri universitare București - Rectorii a șapte universități cer clarificări 
oficiale 
Rectorii a 7 universități publice din București cer clarificări cu privire la suspendarea cursurilor. 
Rectorii a șapte universități publice din București solicită, prin scrisori comune, atât Comitetului 
Național pentru Situații Speciale de Urgență, cât și Ministerului Educației și Cercetării clarificări 
privind oportunitatea suspendării cursurilor „față în față" , conform unui comunicat de presă. 
Oportunitatea întreruperii cursurilor 
Astfel, semnatarii solicită „un punct de vedere legat de oportunitatea întreruperii cursurilor în 
universitățile din Municipiul București (....) având în vedere atât siguranța tuturor membrilor din 
comunitatea universitară, cât și armonizarea cu măsurile din zona de învățământ preuniversitar." De 
asemenea, reprezentanții celor șapte universități solicită Comitetului și o estimare cu privire la 
durata sistării cursurilor și la data optimă de reluare a acestora. Nu în ultimul rând, aceleași clarificări 
sunt solicitate și Ministerului Educației și Cercetării într-o Scrisoare comună semnată de cei șapte 
rectori. 
”Menționăm că, în situația suspendării cursurilor, universitățile noastre vor asigura pentru studenții 
lor activități didactice în regim online, iar serviciile administrative ale universităților vor funcționa în 
continuare", se arată în scrisoarea transmisă Ministerului Educației și Cercetării. 



Rectorii instituțiilor de învățământ superior care su semnat scrisoarea sunt: 
* Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector Academia de Studii Economice din București 
* Prof. univ. dr. Marian Preda, Rector Universitatea din București 
* Conf. univ. dr. Liviu Lucaci, Rector Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ,,Ion 
Luca Caragiale" din București 
* Prof. univ. dr. Diana Asinefta Moș, Universitatea Națională de Muzică din București 
* Mihnea Cosmin Costoiu, Rector Universitatea Politehnică din București 
* Prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Rector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
din București 
* Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, Rector Universitatea Tehnică de Construcții din București. 
Rectorii universităților menționate asigură întreaga comunitate academică de faptul că siguranța 
studenților, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar este pe primul plan și că, în funcție de 
evoluția situației și de deciziile autorităților centrale, vor fi adoptate toate măsurile care se impun, 
relatează Mediafax.  
 
EDUCATIE PRIVATA: Marian Preda, rectorul Universității București: „Vrem să închidem toată 
România?”  
Marian Preda, rectorul Universității București, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că 
fenomenul epidemiologic declanșat de Coronavirus este probabil să se răspândeacă chiar dacă 
închidem școlile și universitățile 
Până în acest moment, Universitatea București nu a anunțat nicio măsură de suspendare a cursurilor, 
decizii de acest tip fiind luate de unități de învățământ superior precum Universitatea de Medicină și 
Farmacie Carol Davila sau Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca. 
Postarea rectorului Marian Preda: 
CÂTEVA ÎNTREBĂRI PENTRU DECIDENȚI 
1. PANICA generează CRIZĂ 
Dacă ne uităm la Criza din 1929-1933, a început pe fondul propagării panicii și retragerii banilor din 
bănci. Acum se retrag oamenii din spații și instituții în care nu este nicio persoană infectată, niciun 
pericol iminent. Retragerea oamenilor din spațiul public va genera retragerea banilor lor, reducerea 
consumului și recesiune economică. Așa încep crizele, din păcate. 
2. SE PREVINE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI PRIN ÎNCHIDEREA UNOR INSTITUȚII ȘI ACTIVITĂȚI? 
Să luăm, de exemplu, o universitate în care nu a fost identificată nicio persoană infectată. Studenții 
petrec în jur de 24 de ore/săptămână la cursuri și seminarii. În rest, alte 144 de ore/săptămână stau 
în alte spații: în cămine, în mall-uri, în cluburi, în metrou sau autobuz, pe stradă etc. Dacă nu mai 
merg acele 24 de ore la cursuri (repet, într-o instituție fără nicio persoană infectată!), rezultă că nu 
vor mai avea contacte cu persoane infectate? 
3. DACĂ APAR CAZURI, INSTITUȚIILE TREBUIE ÎNCHISE. TOTUȘI, CÂND ANUME TREBUIE ÎNCHISE 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT? 
Coronavirusul este probabil să se răspândeacă chiar dacă închidem școlile și universitățile; poate că 
peste 5-6 săptămâni vom avea sute sau mii de cazuri în București și în țară. Ce argumente vom avea 
atunci să redeschidem instituțiile dacă le închidem acum, când nu avem niciun caz în nicio școală și în 
nicio universitate? Și dacă atunci nu le redeschidem, anulăm anul școlar și anul universitar? 
4. CARE ESTE RISCUL IMINENT PRIN CARE JUSTIFICĂM LEGAL ÎNCHIDEREA UNEI INSTITUȚII ÎN CAZUL 
ÎN CARE SUNTEM ÎNTREBAȚI DE O INSTANȚĂ LEGALĂ? 
Dacă se închid universitățile pe termen lung, nu se vor finaliza studiile anul acesta; un potențial 
absolvent care nu va mai primi diplomă în vară/toamnă, va putea acționa în instanță universitatea 
pentru că nu a putut finaliza studiile și nu se poate angaja. Cum va argumenta în instanță un decident 
închiderea universității când nu exista nicio persoană infectată în universitate în momentul 
închiderii? 
5. DE CE NU URMĂM MODELUL ALTORA, DE CE SUNTEM ORIGINALI? 
Ce țară europeană cu așa puține cazuri a mai închis școlile și universitățile? Noi nu suntem în situația 
Italiei. Franța, Germania, au sute de cazuri și nu au închis instituțiile de învățământ. Chiar trebuie să 
fim noi originali? 
 



6. VREM SĂ ÎNCHIDEM TOATĂ ROMÂNIA? 
Își asumă cineva să închidă în serie instituțiile din România? Au murit multe zeci de persoane de gripă 
chiar în această iarnă și nu s-au închis instituțiile. Ce consecințe economice vor fi dacă se închid, pe 
rând, instituțiile? Nu cumva cineva vrea să blocheze economic România și se folosește de 
oportunitate, de panică?  
 
REPUBLICA: Peste 1300 de absolvenți și studenți și peste 30.000 de cetățeni, împotriva reinstalării 
lui Tudorel Toader, omul negru din Justiție, în funcția de rector 
În ultimii 3 ani am tot protestat. În diferite moduri, unele mai creative, altele mai puțin, unele mai 
subtile, altele mai directe. Am încercat să transmitem un semnal, așa cum am putut noi din afară, din 
poziția celui care nu are nimic de pierdut, dar totuși emoțional implicați, idealiști, optimiști și cu inima 
plină de speranță că eforturile noastre vor fi văzute și că veți înțelege că nu sunteți singuri. Că din 
poziția, cunoștințele, experiența pe care le dețineți veți vedea încercările noastre ca pe o mână 
întinsă de către niște prieteni. Prima mână întinsă s-a petrecut la propriu: am format un lanț uman, 
din interior către exterior, ca un scut în jurul casei unde am crescut și ne-am format. Nu am vrut să vă 
ofensăm. Însă lipsa unor reacții hotărâte, asumate și în timp util din partea domniilor voastre este 
frustrantă și, nu o dată, greu de înțeles. Totuși, noi am continuat, fiind generația care, se pare, a 
încetat să-l mai ia în brațe pe „Nu se poate”, învățând singură să nu tacă și să ia atitudine. 
Unii dintre dvs. ne-ați fost profesori, v-am privit cu admirație în anii studenției. Am fi vrut să vedem 
un semn că vă aruncați în arenă. Am sperat că acești ultimi ani au fost o lecție că nu se poate cu 
Tudorel Toader în fruntea instituției. Haideți, pe ultima sută de metri și după ce am văzut păreri de 
rău că nu s-a înscris niciun universitar în confruntarea cu Toader, să arătăm că am învățat lecțiile 
ultimilor ani. Nu validați o persoană care doar urmărește să bifeze funcții și pentru care universitatea 
e doar un accesoriu pentru propriul CV. Dl Toader a abandonat în două rânduri Universitatea pentru 
funcții pe care le-a considerat mai importante și mai rentabile (judecător la CCR și ministru al 
Justiției). A dat dovadă de superficialitate până în ultimul moment, socotind că nu este necesar să 
elaboreze un plan managerial nou, original, pentru candidatura sa pentru un nou mandat. 
Rectorul Toader nu este diferit de ministrul Toader, așa cum ar vrea el să ne spună. Omul negru al 
Justiției din România nu își poate da jos mantia de apărător al celei mai toxice guvernări de la 
Revoluție încoace pentru a ni se înfățișa acum ca un cavaler al dreptății, al profesionalismului și al 
integrității. 
E ultima ocazie în care putem să arătăm că, dacă ne dăm mâna și ne implicăm, ne putem salva în 
ultimul ceas „căminul”. Suntem alături de dvs., de aceeași parte a baricadei, nici mai sus și nici mai 
jos. Pentru ca Tudorel Toader să triumfe este suficient ca dvs. să nu faceți nimic. Puteți deveni eroi și 
să atrageți simpatia tuturor, ori puteți rămâne pasivi ca până acum. Puterea dlui Toader constă 
tocmai în frica voastră și în lipsa de mobilizare și pasivitate. Voi îl faceți puternic, iar fiecare om care i 
se opune este ceea ce-l enervează mai mult și-l face să-și arate adevărata față. Încercările lui de a vă 
izola și amenința arată că nu-și poate permite să aibă oponenți, pentru că libera exprimare, 
independența în gândire și curajul sunt contagioase.  
Peste 1300 de absolvenți și studenți și peste 30.000 de cetățeni au semnat o scrisoare prin care i-au 
cerut să-și dea demisia și să renunțe la a candida pentru un al doilea mandat, pentru a nu mai asocia 
imaginea universității cu jocurile politice pe care le-a făcut. Absolvenții și studenții, împreună cu 
societatea civilă, au făcut tot posibilul pentru a apăra prestigiul Universității. Ultima carte se va juca 
în săptămânile acestea, când vor avea loc alegerile pentru noul rector și vor putea vota toți 
profesorii, cercetătorii și reprezentanții aleși ai studenților, adică dumneavoastră. Prezența 
dumneavoastră la vot îl va legitima, iar dacă totuși trebuie să mergeți la vot singura soluție este 
anularea votului. 
Haideți să nu izolăm și să vulnerabilizăm și mai mult Universitatea! Pentru că dacă nu veți face nimic, 
noi vom fi încă patru ani în fața instituției și vom găsi metode și mai creative de a protesta. Avem de 
partea noastră tinerețea, tenacitatea și hotărârea de a nu abandona lupta împotriva răului. Un rău 
care întotdeauna va triumfa atunci când oamenii buni vor sta departe. Oricât de naivi și idealiști am 
fi, cumva am învățat din mers și am reușit să facem tranziția de la contemplarea resemnată la 
acțiunea hotărâtă. Prima variantă nu a avut niciodată sorți de izbândă. Cea de-a doua, indiferent de 
rezultat, a câștigat respectul tuturor. 



Pentru fiecare dintre noi, vine o vreme a evaluării! Haideți să facem în așa fel încât evaluarea lui 
Tudorel Toader să se facă acum. Nu peste patru ani, nu altădată, ci acum! (Daniela Mitrofan)  
 
HOTNEWS: Fostul rector al Universității „Ovidius”, condamnat pentru corupție, candidează pentru 
un nou mandate 
Fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, condamnat definitiv, în 
2015, la 3 ani de închisoare pentru luare de mită, a anunțat, marți, că și-a depus candidatura pentru 
un nou mandat în fruntea instituției academice. 
Dănuț Tiberius Epure a anunțat, marți, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru un nou mandat 
de rector al Universității “Ovidius” din Constanța, deși acesta nu mai predă în instituția de 
învățământ superior. 
Epure a fost condamnat definitiv pentru luare de mită în anul 2015. Practic, în 30 iulie 2013, la un an 
și jumătate de la preluarea mandatului de rector, Dănuț Tiberius Epure a fost reținut de procurorii 
DNA, sub acuzația de luare de mită. 
Rectorul a fost prins în flagrant și acuzat că a luat bani în schimbul subiectelor pentru admiterea la 
Facultatea de Farmacie. 
Conform procurorilor DNA, „în perioada 27 iunie 2013 – 11 iulie 2013, inculpatul Epure Tiberius-
Dănuț, în calitate de rector al Universității „Ovidius” din Constanța, prin intermediul inculpatului Tala 
Stere, a pretins de la o persoană suma de 4.000 de euro pentru a-i pune la dispoziție, cu anticipație, 
subiectele la disciplinele de concurs la examenul de admitere la Facultatea de Farmacie astfel încât o 
candidată să fie admisă în mod fraudulos la această facultate”. 
Dănuț Tiberius Epure a fost găsit vinovat, în decembrie 2015, de judecătorii Curții de Apel București, 
pentru luare de mită şi pentru folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt 
destinate publicităţii. 
Acesta a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Ilfov îl 
condamnase în primă instanță la 4 ani și 3 luni de închisoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


