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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,
Iată că ne aflăm la 

începutul unui nou an școlar 
și doresc să vă spun că, și anul 
acesta, ne-am preocupat de 
tot ce înseamnă susținerea 
educației în comună. Așa 
cum știți, instituțiile de 
învățământ au primit toată 
atenția necesară, iar împreună 
cu conducerea școlii, s-a 
lucrat pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu pentru 
copiii noștri. Astfel, s-a 
lucrat pentru modernizarea 
clădirii în care își desfășoară 
activitatea clasele primare și 
s-au făcut lucrări de igienizate 
și reparații în clădirea liceului, 
acolo unde a fost nevoie. S-a 
făcut și curățenia generală, iar 
sălile de clasă au fost pregătite 
pentru ca noul an școlar să 
înceapă cu un confort sporit 
atât pentru elevii, cât și pentru 
dascălii din comuna noastră.

Vreau să le urez elevilor 
spor la învățătură și un an plin 
de succes, iar profesorilor le 
mulțumesc de pe acum pentru 
eforturile pe care știu că le 
depun pentru ca rezultatele 
copiilor să fie dintre cele 
mai bune! De asemenea, le 
mulțumesc părinților, pentru 
că sunt alături de noi în tot 
ceea ce presupune procesul 
de învățământ și educație al 
copiilor. 

Milioane de euro pentru modernizarea 
rețelei de canalizare

Școlile din comună, 
pregătite să își întâmpine elevii

Eforturile depuse de 
administrația locală pentru 
atragerea de fonduri externe 
nu au fost în zadar. După 
multă muncă pentru scriere 
de proiecte și depunerea 
lor, acum se adună roadele. 
Astfel, în curând va începe 
implementarea proiectelor și 
vor fi organizate șantierele.

Una dintre cele mai 
importante investiții va fi 
cea de reabilitare și extindere 
a rețelei de canalizare. Mai 
exacr, urmează să fie reabilitată 
rețeaua existentă pe o lungime 
de aproximativ 2.500 de metri, 
dar și aproate 150 de racorduri 
existente. În plus, rețeaua 
de canalizare va fi extinsă cu 

aproape 14.000 de metri și 
vor fi create aproape 800 de 
racorduri. Toate aceste lucrări 
vor costa peste 2.300.000 de 
euro, fără TVA.

În cadrul aceluiași proiect 
urmează să fie realizată și o stație 
de pompare a apelor uzate și 
conducte de refulare. Aceasta 
va deservi comunele Lovrin 
și Gottlob si are o valoare de 
4.154.167 euro fară TVA.

Suma totală pentru 
investiții este de 6.488.076 
euro fără TVA.

S-a lucrat în această vară 
pentru pregătirea clădirilor în 
care își desfășoară activitatea 
școlile din comună. Astfel, dacă 
la liceu s-au făcut igienizare și 
reparații punctuale, la școala 
care adăpostește clasele 0-IV, 

lucrările au fost mai ample 
și au presupus modernizarea 
completă a clădirii. De 
asemenea, sălile de clasă au fost 
dotate, pentru ca micuții elevi 
să aibă parte de condiții cât 
mai bune.
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Se modernizează toate drumurile din Lovrin
Drumurile la București nu au fost 

degeaba. Dovada este că, în urma depunerii 
de proiecte privind acordarea de finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, reprezentanții administrației 
publice din comuna noastră au reușit 
să acceseze sume importante pentru 
modernizarea infrastructurii rutiere. 

Astfel, în luna iulie, a fost 
semnat contractul de finanțare pentru 

”Modernizare și realizare infrastructură 
rutieră în comuna Lovrin”, proiect prin 
care urmează ca toate drumurile rămase să 
fie asfaltate, iar acolo unde este nevoie, să 
se facă reparații la nivelul carosabilului. 

După semnarea contractului, 
urmează să se desfășoare următorii 
pași spre implementarea proiectului, 

respectiv organizarea de licitații pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate, a 
proiectului tehnic, si mai apoi pentru 
găsirea unei firme care să se ocupe 
de execuția lucrării. Astfel, întrucât 
toate aceste proceduri durează, cel mai 
probabil lucrul în teren va începe în 
primăvara anului viitor. 

Sănătatea populației este cea mai 
importantă, iar autoritățile locale fac  tot ce 
le stă în putință pentru a proteja acest aspect. 
Astfel, pentru a evita îmbolnăvirea cu diferite 
boli ce pot fi transmise prin înțepături ale 
insectelor, și anul acesta, Primăria Lovrin a 
organizat acțiunea de dezinsecție în comună.

Au avut loc stropiri aeriene pe raza întregii 
localități, iar pentru a avea efectele așteptate, 
operațiunea a fost reluată după aproximativ 
trei săptămâni, conform prevederilor 
normativelor în vigoare. 

Lucrătorii Postului de Poliție 
Lovrin recomandă o serie de măsuri, 
în privința începerii noului an școlar 
în siguranță:

- Când mergi spre școală sau 
către casă, deplasează-te întotdeauna 
pe trotuar, iar dacă acesta nu există, 
pe marginea drumului, orientat cu 
fața spre mașini

- Traversează strada numai pe 
”zebră” și prin dreptul indicatoarelor 
”trecere pentru pietoni”. Unde 
nu există, poți traversa pe la colțul 
intersecției, după ce te-ai asigurat că 
nu se apropie nicio mașină

- Angajează-te în traversarea 
străzii doar după ce te-ai uitat în 
stânga și în dreapta și ai văzut că nu 
vin mașini

- Evită să traversezi strada în 
fugă. Vehiculele te pot surprinde 
astfel mult mai repede

- Nu te juca pe partea carosabilă 
a drumurilor publice ori în 
apropierea drumurilor

- Nu traversa drumul uitându-te  
la telefonul mobil sau cu căștile în urechi

- Fii precaut atunci când 
întâlnești persoane necunoscute 
și nu accepta de la acestea cadouri 
(jucării, dulciuri, sucuri). În spatele 
unei atitudini binevoitoare se pot 
ascunde intenții periculoase

- Când ești în pericol, nu ezita 
să strigi după ajutor sau să apelezi la 
sprijinul celor din jur

- Spune-le părinților dacă mai 
întârzii după programul de școală

- Nu te juca pe stradă la 
telefonul mobil. Fii atent la tot ceea 
ce este în jurul tău

- Dacă te deplasezi după 
lăsarea serii, utilizează elemente 
reflectorizante, atunci când te afli pe 
stradă

Au avut loc stropiri 
împotriva insectelor DIN AGENDA POLIȚIEI
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Contractul cu Brai Cata a fost reziliat

În urma numeroaselor încălcări ale contractului, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) a reziliat 
contractul cu operatorul de salubritate Brai Cata.

Astfel, în urma ședințelor și consultărilor dintre părți, s-a 
instituit starea de urgență, pentru ca primăriile care au rămas 
fără operator de salubritate să poată organiza serviciul în regie 
proprie. Asta s-a întâmplat și la Lovrin, unde reprezentanții 

Primăriei au făcut toate demersurile necesare pentru 
contractarea unei firme care să se ocupe de ridicarea deșeurilor 
menajere. 

Așadar, în urma eforturilor comune ale reprezentanților 
administrației locale și județene, programul de colectare a 
deșeurilor a intrat în normal, nemaiexistând riscul ca acestea să 
nu fie ridicate după programul stabilit.

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale 
nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, 
cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și 
sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  - 
20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 
2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt 
programate astfel: 

- vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
- vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
- vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care 

vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din 

învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 
octombrie - 3 noiembrie 2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, 
anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a 
VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile 
consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat 

în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei 
planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului 
„Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor 
semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, 
după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni 
înainte de finalul semestrului.

Structura anului școlar 2019-2020
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Schimbări la început de an școlar: 
Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor la Evaluarea Naţională 

pentru clasa a VIII-a de anul viitor a fost modificată; 
MEN a aprobat şi calendarul Evaluării Naţionale

Modalitatea de soluţionare a 
contestaţiilor la Evaluarea Naţională 
pentru clasa a VIII-a de anul viitor a fost 
modificată, astfel încât dacă se constată o 
diferenţă de notare mai mare de un punct 
între evaluarea iniţială şi cea de după 
contestaţie, lucrarea va fi evaluată de o 
a treia comisie, potrivit metodologiei 
aprobate de Ministerul Educaţiei. Până 
acum, diferenţa prevăzută era de 1,5 
puncte. Probele scrise ale Evaluării 
Naţionale 2020 vor începe în 15 iunie.

Ministerul Educaţiei Naţionale 
(MEN) a aprobat calendarul, respectiv 
metodologia de organizare şi desfăşurare 
a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 
2019-2020. Ordinul de ministru aferent 
(4.916/2019) a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr. 712/29 august 2019 şi pe edu.
ro, se arată într-un comunicat trasmis, 
vineri, de MEN.

“Principalul element de noutate îl 
reprezintă intervenţia asupra modalităţii 
de soluţionare a contestaţiilor cu scopul 

de a optimiza procesul de evaluare. Mai 
exact, «în cadrul etapei de soluţionare a 
contestaţiilor, după încheierea evaluării 
lucrărilor, notele acordate după reevaluare 
sunt comparate cu cele acordate în etapa 
de evaluarea iniţială. În situaţia în care 
se constată o diferenţă de notare mai 
mare de 1 punct, în plus sau în minus, 
între nota de la evaluarea iniţială şi cea 
de la contestaţii, preşedintele comisiei 
de contestaţii numeşte o a treia comisie 
formată din alţi doi profesori cu 
experienţă, alţii decât cei care au evaluat 
iniţial lucrările în centrul de contestaţii»”, 
arată MEN, precizând că anterior intrării 
în vigoare a noii metodologii era luată în 
considerare o diferenţă de 1,5 puncte.

De asemenea, este inclusă în mod 
explicit în metodologie precizarea 
că Regulamentul (UE) 2016/679 - 
Regulamentul general privind protecţia 
datelor (GDPR) se aplică în mod 
corespunzător.

Probele scrise se vor desfăşura după 
următorul calendar: 15 iunie 2020: 

Limba şi literatura română; 17 iunie 
2020: Matematică; 18 iunie 2020: 
Limba şi literatura maternă (pentru elevii 
care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este 
prevăzută pentru 22 iunie (până la ora 
12:00), procedură urmată de înregistrarea 
contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 
- 20:00. Examenul se va încheia în 27 
iunie, cu afişarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenţilor clasei a 
VIII-a în vederea participării la Evaluarea 
Naţională se face în perioada 2 - 5 iunie 
2020. Conform ordinului de ministru 
privind structura anului şcolar 2019 - 
2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se 
vor încheia în 5 iunie 2020.

Media generală obţinută de 
candidaţii care susţin Evaluarea Naţională 
intră în alcătuirea mediei de admitere 
în învăţământul liceal de stat, pe baza 
căreia se realizează înscrierea în clasa a 
IX-a de liceu. Metodologia şi calendarul 
admiterii se aprobă prin ordin separat.


