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Primarul general, 
Gabriela Firea a decla-
rant că ”acest obiectiv 
de investiții a fost fina-
lizat la termen,  într-un 
timp foarte scurt, de doar 
12 luni! Deși tranzitat de 
sute de autovehicule zil-
nic, acest pod nu fusese 
niciodată consolidat, ci 
doar ”cosmetizat” în ur-
mă cu zece ani, iar anul 
trecut, o parte din zi-
dul de susținere s-a sur-
pat, împreună cu trotua-
rul și o porțiune din prima 
bandă de circulație, ceea 
ce reprezenta un adevă-
rat pericol atât pentru 
mașini, cât și pentru pie-

toni. Am decis de urgență 
consolidarea și reabilita-
rea acestui obiectiv de 
infrastructură și iată că 
acum, așa cum am pro-
mis, redăm circulației ru-
tiere și pietonale un pa-
saj sigur și modern!”. Lu-
crările de consolidare și 
reabilitare ale podului 
Străulești, care supratra-
versează lacul Grivița, pe 
DN 1A, și care face legă-
tura între București și Il-
fov (Mogoșoaia), au în-
ceput în octombrie 2018, 
fiind realizate în baza 
unei documentații teh-
nice întocmite de că-
tre Administrația Străzi-

lor București și votată în 
ședința CGMB din 26 iu-
lie 2018. S-au efectuat lu-
crări la suprastructura și 
infrastructura podului, la 
elementele de rezema-
re, la calea de rulare, tro-

tuare, rosturi de dilatație, 
sisteme de scurgere a 
apelor, parapeți, borduri 
și rampe de acces. Va-
loarea totală a lucrărilor 
se ridică la aproximativ 
630.000 de euro.

S-au finalizat consolidarea și reabilitarea 
Podului Străulești

Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor 
și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 
București, a finalizat lucrările de consolidare și 
reabilitare a Podului Străulești și, începând din 17 
octombrie, acesta a fost redat circulației.

E nevoie de AJUTOR!

Fără deșeuri, în Moara Vlăsiei!

Virgil Sorin Mătea este 
angajat al ISU București 
- Ilfov și este căsătorit cu 
Mihaela Luminița, în vârstă 
de 39 ani. Au împreună 2 
copii gemeni - o fată și un 
băiat, de 8 ani. Liniștea 
familiei a fost dată peste 
cap la începutul acestui 
an, atunci când, pe 18 
ianuarie, Mihaela Luminița 
a fost diagnosticată 
cu LEUCEMIE ACUTĂ 
MIELOBLASTICĂ. Au 
urmat 4 tratamente cu 
citostatice, după care 
boala a intrat în remisie 
totală. Din păcate, în 
luna iulie, la controlul 
periodic s-a constatat 
că boala a recidivat. În 
acest moment tânăra 
femeie este internată 
la Institutul Clinic 
Fundeni - Centrul de boli 
hematologice și transplant 
medular - Secția a 
II-a - Leucemii acute. 
Urmează un tratament 
cu citostatice, iar în 
viitorul apropiat singura 
șansă de supraviețuire o 
reprezintă transplantul de 

măduvă osoasă, pentru 
care, de la începutul lunii 
august 2019, au început 
pregătirile medicale. Au 
fost efectuate deja teste 
HLA pentru căutarea 
de donator compatibil 
de măduvă osoasă în 
bazele de date națională și 
internațională, din păcate 
rudele Mihaelei nefiind 
compatibile. Evident, este 
și va fi nevoie de bani, 
iar cei care doresc să 
ajute o pot face donând 
oricât de puțin se poate 
în conturi deschise pe 
numele soțului Mihaelei, 
Virgil Sorin Mătea: IBAN: 
RO21BRDE441SV73771604410 
în lei, B.R.D. - 
G.S.G și IBAN: 
RO52BRDE426SV35131304260 
în euro, B.R.D. - G.S.G, 
SWIFT: BRDEROBU.
Doar împreună și cu 
ajutorul lui Dumnezeu se 
poate înfăptui o minune, 
iar Mihaela se poate 
întoarce sănătoasă 
acasă, lângă cei doi copii 
minori care au atât de 
multă nevoie de ea!

Consilierul general USR 
Octavian Berceanu a 
adresat o scrisoare 
deschisă comisarului 
general al Gărzii Naționale 
de Mediu, Gabriela 
Dorojan, solicitându-i să 
dispună un control și să 
oprească depozitarea 
ilegală de deșeuri în 
vecinătatea autostrăzii 
A3, pe raza comunei 
Moara Vlăsiei. ”Deoarece 
groapa de gunoi ilegal 
înființată are deja un 
volum de peste 30.000 
mc de deșeuri și se află 
la vedere, cred că este 
necesar să dispuneți 
un control (...)”, afirmă 
consilierul municipal 
USR, într-o postare pe 
Facebook. El menționează 

că, inițial, în acest loc a 
existat o groapă rezultată 
din excavarea agregatului 
mineral pentru pământ de 
împrumut folosit pentru 
construcția A3. Ulterior, 
aici au ajuns să fie 
deversate ”zilnic peste 20 
de camioane” cu deșeuri 
menajere, din construcții 
și chiar deșeuri toxice. 
”Vă rog să dispuneți 
verificarea documentelor 
care atestă înființarea 
unei gropi de gunoi pe 
raza comunei Moara 
Vlăsiei (...). Această 
groapă se întinde pe o 
suprafață de 1,4 ha, iar 
stratul de deșeuri depuse 
variază între 4-6 metri 
grosime”, se mai arată în 
postare.

Indexul USAID (al 
Sustenabilității 
Organizațiilor 
Societății Civile) a 
avut pentru anul 
2018 o valoare de 
3,7, înregistrând o 
scădere de 0,1 față 
de anul anterior, 
în condițiile în care 
în 2017 a existat o 
diminuare similară 
față de 2016.

Indexul, dezvoltat 
de către Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), 
poate evolua pe o sca-
lă de șapte puncte, un-
de 1 indică un nivel foar-
te avansat de dezvoltare, 
iar 7 indică un nivel scă-
zut. Raportul examinea-
ză mediul general propi-
ce pentru societatea ci-
vilă, evaluând șapte di-
mensiuni. Pentru 2018, în 
România, acestea au fost 
notate astfel: cadrul legal 
(3,8), capacitatea organi-
zațională (3,7), sustena-
bilitatea financiară (4,5), 
advocacy (3,8), furniza-
rea de servicii (3,4), in-
frastructura sectorului 
(3,1), imaginea publică a 
organizațiilor societății ci-
vile (3,9). Toți indicato-
rii au înregistrat în 2018, 
la noi în țară, scăderi fa-
ță de anul anterior, cu ex-
cepția infrastructurii!

Indexul nu implică o 
metodologie cantitativă. 
El se realizează în baza 
unui chestionar de per-
cepție aplicat unui grup 
de 90 de experți, aceștia 
fiind atât membri ai so-
cietății civile, cât și actori 
cu care societatea civilă 
interacționează (instituții 
publice, mediul academic 
și cel privat).

Rezultatele indexului 
pentru România au fost 
prezentate de Fundația 
pentru Dezvoltarea Socie-
tății Civile (FDSC). Andrei 
Pop, director de program 
în cadrul FDSC, a apreci-
at că scăderea de 0,1 fa-
ță de anul anterior repre-
zintă “o înrăutățire mode-
rată” a situației societății 
civile din România, dar a 
subliniat că astfel de înră-
utățiri, conform metodolo-
giei, ”au loc doar în condi-
țiile unor evenimente cla-
re care descurajează” ac-
tivitatea sectorului nongu-
vernamental. De aseme-
nea, Andrei Pop a declarat 
că situația societății civile 
s-a înrăutățit în țara noas-
tră, deoarece ”s-a înrăută-
țit și relația cu guvernanții, 
cu decidenții de la aproa-
pe toate nivelurile”. ”Lu-
crurile s-au înrăutățit fa-
ță de cum erau. Vorbesc 
de evenimente importan-
te care au avut ecou, pre-
cum înăbușirea proteste-
lor din 10 august. După 
istoria noastră de protes-
te civice pașnice, este un 
exemplu de eveniment 
care dă un semnal foarte 

descurajator oricărui om 
care ar vrea să se impli-
ce, până la urmă, în a fa-
ce ceva pentru comunita-
te, pentru țară, în a le cere 
ceva decidenților în acest 
sens. Alte chestiuni sensi-
bile sunt felul în care tre-
nează problemele legate 
de reforma în justiție, pen-
tru care acești oameni au 
ieșit până la urmă în stra-
dă. Nici acum nu s-a dat 
un răspuns clar din partea 
decidenților la protestele 
și criticile foarte clar for-
mulate”, a arătat, potrivit 
Agerpres, Andrei Pop.

Limitare a 
drepturilor

Ovidiu Voicu, direc-
tor executiv al Centru-
lui pentru Inovare Publi-
că, a apreciat că în ulti-
mii ani există o tendință 
de limitare a unor drep-
turi și libertăți fundamen-
tale, subliniind că aces-
te drepturi și libertăți nu 
sunt reprezentate doar 
de cele civile, ci includ 
o sferă mai largă, pre-
cum accesul la cultură, la 
o viață sănătoasă, drep-

tul la învățătură. ”Avem o 
tendință în ultimii ani de 
a limita o parte din aces-
te drepturi, pentru o par-
te dintre noi, cei care lo-
cuim în România. O bună 
parte a acestei probleme 
vine dintr-un anume mod 
de a face politică, tot mai 
vizibil nu doar în Româ-
nia, ci în întreaga lume, 
în ultimii ani. Vorbim de 
acel stil tradițional în ca-
re politicianul identifică 
un dușman, de preferință 
colectiv, și apoi se pune 
în fruntea maselor popu-
lare ca să anihileze duș-
manul, iar efectul secun-
dar este evident: dușma-
nul nu va mai avea drep-
turi, pentru că e dușman. 
Dușmanul poate să fie de 
multe feluri: poate să fie 
statul paralel, poate să 
fie Soros sau soros-iștii, 
agenții străini și așa mai 
departe. Dar la fel de bi-
ne pot să fie asistații soci-
al, angajații la stat, săra-
cii, emigranții sau cei de 
altă religie, ateii, homo-
sexualii. (...) Acest mod 
de a face politică duce la 
o dezbinare a societății”, 
a spus Ovidiu Voicu.

“Înrăutăţire moderată” a situaţiei 
societăţii civile din România


