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Testările pe plan 
național ale Ro-Alert, sis-
temul de avertizare a po-
pulației în situații de ur-
gență, au arătat că acesta 
este funcțional pe telefoa-
nele cu operare Android și 
va fi disponibil și pe tele-
foanele iOS din luna de-
cembrie, dar implemen-
tarea nu este lipsită de 
dificultăți, a mai precizat 
Arafat, care a adăugat că 
este nevoie de o OUG prin 
care telefoanele care vor 

fi importate în România 
după un anumit moment 
să fie activate din fabrică 
pentru a recepționa aces-
te alerte. Pe site-ul special 
dedicat sistemului - www.
ro-alert.ro - se găsesc 
toate informațiile necesa-
re legate de modul în ca-
re se activează telefoane-
le pentru a primi mesajele 
de alertă. Sunt însă firme 
care au făcut un upda-
te prin internet, care ac-
tivează telefonul. Ce este 
bine la acest sistem este 
că merge pe 2G, 3G, 4G, 
deci dacă sunt oameni cu 
telefoane mai vechi, sis-
temul merge și pe aceste 
telefoane.

Întrebat care ar fi be-
neficiul alertelor transmi-
se populației, secretarul 

de stat din MAI a spus: 
”Depinde când aflăm. 
Sunt situații când aflăm 
de o furtună cu 2 minute 
înainte sau imediat ce în-
cepe. Un mesaj dat poate 
să vă prevină să nu ieșiti, 
dacă sunteți în siguranță. 
Dacă sunteți pe stradă, vă 
previne să vă adăpostiți. 

Normal că orice mesaj de 
acest gen poate să vă aju-
te! În Olanda, spre exem-
plu, dacă e un incendiu 
mare cu foarte mult fum, 
se avertizează populația 
din zonă să-și închidă 
geamurile. Mesajul este 
mult mai bun decât lipsa 
lui”, a explicat Arafat.
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”Medicii nu sunt pregătiţi 
suficient în sistemul 
de educaţie”, anunţă 
ministrul Sănătăţii, Sorina 
Pintea, precizând că a 
sugerat reprezentanţilor 
universităţilor de 
medicină ca examenul 
de Rezidenţiat să fie 
mai serios. “(…) Practic, 
aparatura a luat-o 
puţin înaintea pregătirii 
resursei umane. De 
anul acesta se reglează 
lucrurile, dar acești 
specialiști care vor 
termina vor fi după 
patru ani de zile”, a 
spus ministrul Sănătăţii. 
“Sunt mai multe locuri 
scoase la Rezidenţiat. 
Universităţile sunt 
mulţumite de locurile pe 
care noi le-am scos în 
acest an. Pentru locurile 
rămase neocupate se va 

organiza a doua sesiune 
de Rezidenţiat. Am avut 
o discuţie cu conducerile 
universităţilor publice 
din România. Concluzia 
noastră a fost că avem 
nevoie de rezidenţi buni, 
de medici buni. Prin 
urmare, am sugerat ca 
examenul să fie unul 
foarte serios, să testeze 
cu adevărat cunoștinţele 
studenţilor. Nu că ar fi 
fost până acum altfel, 
dar trebuie să fim puţin 
mai exigenţi în ceea ce 
privește medicina”, a 
adăugat Sorina Pintea.

Încă o minivacanță
La sfârșitul lunii 
noiembrie, românii vor 
avea parte de o nouă 
minivacanţă de 3 zile, ca 
urmare a faptului că pe 
30 noiembrie (vineri) se 
sărbătorește Sf. Andrei, 
zi liberă conform Codului 
Muncii. Zilele libere care 
mai urmează în 2018 sunt, 
apoi: 1 decembrie - Ziua 

Naţională a României, 25 
decembrie - Crăciunul, 26 
decembrie - a doua zi de 
Crăciun. Angajatorii care 
nu acordă salariaţilor timp 
liber în zilele nelucrătoare 
sau care nu-i 
recompensează pentru 
munca în respectivele zile 
riscă amenzi între 5.000 
și 10.000 de lei.

Rezidențiat mai exigent

Concediu plătit pentru divorț - proiect

Unii români s-au plâns de Ro-Alert
Raed Arafat, ministru-secretar de stat în MAI, 
a anunțat că unii români s-au plâns de alertele 
primite prin sistemul Ro-Alert și au întrebat 
autoritățile: ”Cu ce drept ne anunțați?” sau ”Unde 
mi-ați găsit numărul de telefon?”. Oficialul a 
explicat însă că, ”în cazul unor situații de urgență, 
mesajul este mai important decât lipsa lui”.
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Președintele Marian 
Petrache, împreună 
cu echipa Consiliului 
Județean Ilfov (CJI), 
au avut, săptămâna 
trecută, o întâlnire, 
la București, cu 
Carsten Rasmussen, 
șeful Unității pentru 
România din 
cadrul DG Regio 
și echipa care l-a 
însoțit în România, 
reprezentanții 
POIM (Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare) și ai Primăriei 
Municipiului 
București. Discuțiile 
au vizat deblocarea 
unor proiecte cu 
fonduri europene 
și prezentarea 
altor proiecte ce 
pot beneficia de 
finanțare europeană.

Întâlnirea a fost or-
ganizată în urma vizi-
tei de lucru a echipei CJI 
la Bruxelles, din 19 sep-
tembrie 2018, unde ofi-
cialii ilfoveni au discutat 
cu Corina Crețu, Comi-
sar European pentru Po-
litica Regională și Carsten 
Rasmussen, șeful Unității 
pentru România din ca-
drul DG Regio. La ambele 
întâlniri, președintele CJI, 
Marian Petrache, a cerut 
sprijin pentru deblocarea 
proiectului regional de 
dezvoltare a infrastruc-
turii de apă și apă uza-
tă în județul  Ilfov - prin 
Programul Operațional In-
frastructură Mare  (POIM), 
proiect ce include in-
vestiții de peste 342,8 

milioane de euro în infra-
structura de apă și apă 
uzată în 22 de localități 
din județ. ”Apreciem că 
reprezentanții  Comisiei 
Eu ropene au venit la 
București pentru a anali-
za și căuta soluții pentru 
accelerarea procesului de 
evaluare și de contracta-
re. Am insistat pe proiec-
tul legat de  apă-ca nal și 
credem că întâlnirea de 
astăzi aduce mai aproa-
pe momentul în care vom 
începe implementarea 
pro iectului”, a declarat 
președintele CJI.

Lobby pentru MSP
Apoi, transportul in-

tegrat între București și Il-
fov a reprezentat o altă te-
mă importantă a întâlnirii. 

Pentru că achiziționarea 
a 160 de autobuze elec-
trice pentru completarea 
flotei Societății de Trans-
port București, a opera-
torului pe zona Chitila - 
Mogoșoaia și a operato-
rului orașului Voluntari va 
fi realizată cu fonduri eu-
ropene nerambursabile. 
Cea mai mare parte din 
fonduri va fi accesată prin 
intermediul Asociației de 
Dezvoltare Intercomuni-
tară pentru Transport Pu-
blic București - Ilfov, din 
care fac parte Consiliul 
Județean Ilfov, primăriile 
din Ilfov și Primăria Mu-
nicipiului București. Nu în 
ultimul rând, conducerea 
CJI și-a reafirmat disponi-
bilitatea pentru realizarea 
unui proiect integrat la 
nivel regional București-

Ilfov pentru gestionarea 
deșeurilor, idee susținută 
și de reprezentanții Comi-
siei Europene, dar  s-au 
reluat și aprofundat și 
discuțiile despre po si-
bilitățile de finanțare pen-
tru Parcul Științific de 
la Măgurele (Măgurele 
 Science Park) sau ale pro-
iectului pilot privind mo-
nitorizarea calității ae-
rului. Oficialii Consiliu-
lui Județean Ilfov au ce-
rut realocarea unor fon-
duri europene către Re-
giunea București - Ilfov 
pentru proiectul Măgure-
le Science Park și proiec-
tele de reabilitare și mo-
dernizare a drumurilor 
județene. Carsten Ras-
mussen consideră că es-
te normală și necesa-
ră dezvoltarea Măgurele 
 Science Park, în contextul 
facilității de cercetare ma-
joră ELI-NP, finanțată de-
ja de Uniunea Europeană. 
Acesta a apreciat colabo-
rarea CJI cu Banca Mon-
dială și Banca Europeană 
de Investiții în proiectul 
Măgurele Science Park, 
piatra de temelie a Laser 
Valley.

Proiecte necesare Regiunii București-Ilfov, în 
atenția Comisiei Europene pentru finanțare

Deputatul PSD georgian 
Pop a depus un proiect 
de lege, la Senat, potrivit 
căruia persoanele care 
divorţează să primească, 
la cerere, trei zile de 
concediu plătit, pentru 
că ”trec prin trauma 
desfacerii căsătoriei” și 
au nevoie de timp liber 
pentru ”soluţionarea 
problemelor”. iniţiatorul 
menţionează că de acest 
beneficiu au parte doar 
persoanele asigurate 
în cadrul sistemului 
asigurărilor sociale 
de stat. “indemnizaţia 
pentru concediul pentru 
divorţ se plătește din 
fondul de salarii al 

unităţii angajatoare și 
este egală cu salariul 
corespunzător perioadei 
respective”, se mai arată 
în proiect.


