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Lilian Onescu, secre-
tar general la Ministe-
rul Mediului, a participat 
la eveniment şi a sublini-
at că instituţia pe care o 
reprezintă sprijină conso-
lidarea capacităţii tehni-
ce şi instituţionale a Ad-
ministraţiei Naţionale de 
Meteorologie (ANM). În 
numele ministrului Mediu-
lui, Daniel Constantin, Li-
lian Onescu i-a felicitat pe 
reprezentanţii ANM, pen-
tru implicare şi dedicaţie 
în activitatea desfăşurată 
24 ore pe zi. 

Începând din anul 
1961, statele membre ale 
OMM sărbătoresc intrarea 
în vigoare, la 23 martie 
1950, a Convenţiei pentru 
înfiinţarea OMM, în care 
România este membru cu 
drepturi depline. Astfel, în 
fiecare an, pe 23 martie, 
comunitatea meteorologi-
că din întreaga lume ce-
lebrează Ziua Mondială a 
Meteorologiei.

Este o tradiţie deja, 
ca în fiecare an, de Ziua 

Modială a Meteorologi-
ei, OMM să propună spre 
dezbatere o temă de in-
teres universal pentru 
toate cele 191 de state 
membre. Tema aleasă în 
acest an - “Să înţelegem 
norii” - a subliniat impor-
tanţa acestora în progno-
zarea vremii, în modela-
rea impactului schimbări-
lor climatice şi în evalu-
area disponibilităţii resur-
selor de apă. În comuni-
tatea ştiinţifică, norul es-
te definit ca o masă vi-
zibilă de picături de apă 
sau de cristale de ghea-
ţă ce se găsesc în atmo-
sferă, deasupra suprafe-
ţei Pământului. Există şi 
o ştiinţă care studiază ex-
clusiv norii şi care se nu-
meşte “nefologie”, aceas-
ta fiind ramură a mete-
orologiei. Pe baza ob-
servaţiilor şi prognozelor 
meteorologice, norii sunt 
consideraţi “suportul-
cheie” în înţelegerea sis-
temului dinamic al atmo-
sferei, jucând un rol im-

portant în circuitul apei în 
natură şi distribuirea re-
sursei de apă pe tot glo-
bul. 

Comunitatea OMM 
este preocupată perma-
nent să dezvolte instru-
mente specifice suport 
pentru înţelegerea şi pro-
gnozarea vremii. De ace-
ea, în acest an, de Ziua 
Mondială a Meteorologi-
ei a lansat o nouă ediţie 
a Atlasului Internaţional 
al Norilor, în format digital 
on-line, alcătuit din sute 

de imagini cu nori, clasi-
ficări ale tipurilor de nori, 
precum şi informaţii des-
pre alte fenomene mete-
orologice deosebite, aşa 
cum sunt curcubeele, ha-
lourile, vârtejurile de ză-
padă şi căderile de grin-
dină. 

Primul Atlas Internati-
onal al Norilor a fost pu-
blicat în 1896, în format 
clasic, contribuind astfel, 
de-a lungul anilor, la stu-
diul acestora şi formarea 
de bază a meteorologilor.

SOCIAL

România ar putea avea, 
în viitorul apropiat, unul 
dintre cele mai moderne 
bazine de pregătire a 
scafandrilor din Europa, 
a declarat, pentru 
Agerpres, inspectorul 
general al Inspectoratului 
General pentru Situații 
de Urgență (IGSU), 
colonelul Daniel Marian 
Dragne. Potrivit acestuia, 
bazinul ar urma să fie 
construit la Constanța, 
printr-un proiect cu 
finanțare europeană. 
Baza de pregătire de la 
Constanța va asigura 
pregătirea profesională 
atât a scafandrilor 
români, cât și a celor 
din țările europene. 
“Noi nu vrem să fim 
doar utilizatori ai unor 
resurse sau participanți 
la niște cursuri la nivel 

internațional, ci vrem să 
fim și furnizori. România 
poate furniza aceste 
servicii”, a afirmat 
Dragne. Acest proiect are 
o valoare de 3,5 milioane 
de euro. De asemenea, 
IGSU are în vedere 
construirea la Boldești 
- Prahova a unui centru 
de pregătire pentru 
personalul operativ 
al instituției, investiția 
ridicându-se la 5,5 
milioane de lei. Totodată, 
IGSU va pune bazele 
unui centru național de 
excelență în asistența 
medicală prespitalicească 
și în domeniul CBRN, care 
va fi înființat la Gornești, 
județul Mureș, dar și 
unui centru național de 
răspuns la dezastre în 
București.

Președintele CNAS, 
Marian Burcea, 
crede că nu se va 
renunța la sistemul 
cardului național 
de sănătate, în 
următorii cinci ani.

”Deja este o 
experienţă cu aceste car-
duri. (...) Mai avem de ti-
părit circa 800.000 de car-
duri. Vom sta mai aplecaţi 
pe sistemul informatic. 
Sincopele din acest punct 

de vedere să dispară sau 
să fie cât mai puţine”, a 
spus şeful CNAS, răspun-
zând unei întrebări legate 
de posibilitatea renunţării 
la cardul de sănătate.

”Nu, nu, nu. Este 
o discuţie. Privim la vii-
tor. Noi progresăm, da-
că vrem să progresăm, 
scrie în legea din 2006 a 
sănătăţii ca la un moment 
dat actul de identitate să 
conţină şi acest certificat 
de... Dar vorbim de un vi-
itor. Cardul are valabilitate 

de cinci ani. (...) Eu cred 
că nu”, a afirmat noul şef 
al CNAS.

Amintim că Ministerul 
de Interne a supus dez-
baterii publice un proiect 
de hotărâre privind cartea 
electronică de identitate 
(CEI), care va permite au-
tentificarea online pentru 
a beneficia de diverse ser-
vicii electronice. ”Prin pro-
iect se propune modifica-
rea conceptului anterior 
privind conţinutul de da-
te al cărţii electronice de 

identitate, prin elimina-
rea din cip a informaţiilor 
referitoare la calitatea de 
asigurat în sistemul pu-
blic al asigurărilor soci-
ale de sănătate. Astfel, 
"funcţionalitatea" de card 
de sănătate va fi asigu-
rată de certificatul digi-
tal emis de MAI, înscris 
în cip. Cardul naţional de 
sănătate îşi încetează va-
labilitatea la data la care 
titularului i s-a eliberat o 
carte electronică de iden-
titate”, a informat MAI.

Nu se va renunța la cardul de sănătate în următorii cinci ani

Rețeaua de socializare 
americană Twitter a 
anunțat că a suspendat 
376.890 de conturi 
în ultimele șase luni, 
în cadrul luptei sale 
împotriva publicațiilor 
care fac apologia 
terorismului, cu 60% 
mai multe decât în 
perioada precedentă, 
relatează AFP. Compania 
a indicat, de asemenea, 
că a inițiat, din 2010, 
un parteneriat cu 
organizația de cercetare 
americană Lumen. 
Potrivit Twitter, Lumen 
acționează în calitate de 
”terț independent”, iar 
rețeaua de socializare îi 
furnizează, atunci când nu 
este împiedicată expres, 
o copie a solicitărilor de 
eliminare a conturilor, 
astfel încât ”toată lumea 

să poată vedea ce fel de 
conținut a fost eliminat 
și cine a făcut cererea”. 
Twitter a indicat însă că 
își rezervă dreptul de 
a nu transmite anumite 
informații către Lumen, 
cum ar fi adresele 
personale sau numerele 
de telefon, din motive 
de confidențialitate și 
de respectare a vieții 
private. Twitter a precizat 
că solicitările de informații 
din partea autorităților 
guvernamentale au 
crescut cu 7% față de 
perioada precedentă, 
însă au vizat cu 13% mai 
puține conturi. În ceea 
ce privește cererile de 
eliminare a conturilor, 
acestea au crescut cu 
13%, dar din nou, pe 
un număr de conturi în 
scădere cu 37%.

Conturi Twitter, suspendate

România va avea cel mai modern bazin 
de pregătire a scafandrilor din Europa Ministerul Mediului sprijină 

consolidarea capacităţii 
tehnice și instituţionale a ANM

Administrația Națională de Meteorologie 
a marcat, săptămâna trecută, cu ocazia 
aniversării Zilei Mondiale a Meteorologiei, 
intrarea în vigoare, în 1950, a Convenției 
Organizației Meteorologice Mondiale 
(OMM).

“Gestionarea datelor meteorologice în scopul protejării 
vieții și a bunurilor reprezintă misiunea fundamentală 
a serviciilor meteorologice naționale, acestea fiind 
suportul în luarea deciziilor privind managementul 
situațiilor de urgență generate de fenomenele 
meteorologice periculoase. Iar îmbunătățirea continuă 
a înțelegerii evoluției vremii va putea răspunde 
nevoilor societății și provocărilor generate de o lume 
caracterizată printr-o tendință evidentă de creștere 
a populației, modificarea folosinței terenurilor, 
urbanizare, la care se adaugă și provocările ridicate de 
asigurarea securității alimentare și de administrarea 
resurselor de apă și de energie, în contextul 
schimbărilor climatice previzibile.
Ministerul Mediului din România susține consolidarea 
capacității tehnice și instituționale a Administrației 
Naționale de Meteorologie, inclusiv prin proiecte de 
infrastructură finanțate prin fondurile structurale 
ale Uniunii Europene din exercițiul financiar 2014 - 
2020, precum și proiecte de cercetare finanțate prin 
Mecanismul financiar EEA 2014 - 2020, Programul 
RO07 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, a 
subliniat Lilian Onescu.

Misiune fundamentală


