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E nevoie de ajutor!
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 măduva 
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 osoasa 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 oricat de puțin 
de 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 ajutorului 
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!

A fost...”Miercurea 
alarmelor”

Pe 1 octombrie 2019, în prima zi de 
miercuri a lunii, de la 10.00, a avut loc 
un nou exercițiu “Miercurea alarmelor”. 
Sirenele din țară au emis semnalul 
“Alarmă la dezastre”, care presupune 
iminența producerii unor calamități cu 
impact major asupra comunităților. 

Amintim că, începând cu luna august 
a anului 2017, IGSU desfășoară în prima 
zi de miercuri din fiecare lună exerciții 
de alarmare care sunt destinate 
testării mijloacelor tehnice existente la 
nivel național și îmbunătățirii timpului 
de reacție al autorităților în situații 
speciale de urgență.

“Primul lucru pe care 
trebuie să îl facă un 
copil care este victima 
unui abuz sexual comis 
pe internet este să 
părăsească platforma 
pe care s-a întâmplat 
atacul”, a transmis 
ofiţerul de Poliţie 
Flavius Dorin Nistor, 
din cadrul Serviciului 
de Combatere 
a Criminalităţii 
Informatice din 
Inspectoratul General al 
Poliţiei Române (IGPR).

„(…) Să comunice cu pă-
rinţii, iar primul sfat (către 
copil, n.r.): părăsește plat-
forma care consideri că îţi 
aduce ţie un prejudiciu. O 
comunicare bună, inclusiv la 
nivel de părinte, la nivel de 
școală, poate preveni situaţii 
mai grave”, a declarat, pen-
tru Agerpres, ofiţerul de Poli-
ţie din cadrul structurii IGPR 
de combatere a atacurilor 
informatice. Acesta a făcut 
afirmaţiile în cadrul unei re-
uniuni organizate de Oficiul 
Consiliului Europei în dome-
niul Criminalităţii Informa-
tice din București (C-PROC) 
pe tema măsurilor destina-
te securităţii cibernetice, în 
special cu privire la comba-
terea pornografiei infantile.

„Întâi, există aplicaţii 
tehnice dedicate dispoziti-
velor folosite de copii. Sunt 
companii care pun la dispo-
ziţie acest tip de soluţii teh-
nice. În al doilea rând, (pă-
rinţii, n.r.) să încerce să ai-
bă o comunicare cât mai bu-
nă cu acel copilˮ, a explicat 
ofiţerul de Poliţie. În reco-
mandările transmise mino-
rilor vizaţi de agresori sexu-
ali cibernetici, ofiţerul de Po-

liţie s-a referit și la pericolul 
ca minorii înșiși să distribuie 
mai departe materiale por-
nografice cu alţi minori, în 
contextul în care în grupuri-
le de prieteni ale unor copii 
această practică este consi-
derată acceptabilă.

Educație digitală
Ofiţerul de Poliţie a ex-

plicat că există cazuri în ca-
re minori fără preocupări 
sexuale primesc materiale 
pornografice cu copii, une-
ori transmise de alţi minori, 
aceste cazuri reprezentând 
un șoc pentru destinatarul 
copil care anterior nu era in-
teresat de comportamente 
sexuale. 

„Ce s-a mai văzut, și 
în continuare e prezentă, e 
fapta de a distribui materi-
ale pornografice cu minori, 

aici e de discutat, pentru că 
au fost observate și situaţii 
în care materialele respecti-
ve au fost produse de către 
minori, nu neapărat au fost 
abuzaţi, și aici nu vorbim de 
vârste mici, ci vorbim de vâr-
ste de peste 12 ani, de pes-
te 14 ani. Ei sunt consideraţi 
în continuare minori, totuși 
din motive cunoscute de ei 
aceștia produc materiale 
pornografice, le distribuie, 
aici iar e o problemă pe care 
o aducem tot timpul în aten-
ţie: educaţia digitală, să-i zi-
cem educaţia digitală la ni-
velul școlilor. OK, pentru ei 
existând un număr mare de 
platforme de socializare, în 
momentul în care unul dă de 
un astfel de material, imedi-
at îl distribuie grupului, și în 
momentul respectiv clar el 
comite o infracţiune”, a mai  
explicat Flavius Dorin Nistor.

Criminalitate 
informatică fără 

granițe
Ofiţerul de Poliţie a aver-

tizat că prădătorii de co-
pii de pe internet au bune 
cunoștinţe tehnice, resurse 
financiare și imaginaţie. 

„Criminalitatea infor-
matică nu are graniţe, foar-
te ușor sunt implicate foar-
te multe ţări. Aici se deschid 
o serie de posibilităţi și dis-
cuţii cu privire la jurisdicţie, 
posibilităţi tehnice avansate 
și, din păcate, acești cyber-
criminali nu duc lipsă de 
cunoștinţe, nici de resurse 
și nici de imaginaţie. Ce ar 
trebui să facem noi? Încer-
căm să construim cu parte-
nerii noștri campanii de pre-
venire și de conștientizare”, 
a precizat reprezentantul 
IGPR.

În perioada 27-29 septem-
brie s-a desfășurat, la Râmnicu 
Vâlcea, Cupa României la Ka-
rate WUKF. Au participat 60 de 
cluburi din toată ţara, iar cele 
3 cluburi ilfovene, antrenate de 
soţii Magdalena și Dan Tamași, 
s-au clasat astfel: ACSS Voinţa 
Bulftea - locul 7; CS Chitila - lo-
cul 9 și CS Karate Chitila - locul 
34. La competiţie au participat 
36 de sportivi din Ilfov. 13 din-
tre ei, de la ACSS Voinţa Buftea, 
au câștigat 8 medalii de aur, 10 
de argint și 8 de bronz, astfel:
 Camelia Bora - 2 medalii ar-
gint,
 Lorena Lorena - 1 medalie 
aur și 3 argint,
 Sara Maria Călinescu - 2 me-
dalii argint și 2 medalii bronz,
 Alexandru Dragomir - 1 me-
dalie bronz,

 Robert Adrian Gozi - 1 me-
dalie aur,
 Andreea Grigore - 1 meda-
lie aur,
 Adrian Sebastian Ionescu 
- 1 medalie aur și 1 medalie 
bronz,
 Tudor Leahu - 1 medalie aur 
și 1 medalie argint,
 Sara Ioana Mihai - 1 meda-
lie bronz,
 Iana Milea - 2 medalii bronz,
 Alexia Mitroi - 2 medalii ar-
gint și 1 medalie bronz,
 Ștefania Antonia Șerban - 1 
medalie aur,
 Ilinca Vulcăneanu - 2 meda-
lii aur.
CS Chitila a participat cu 13 
sportivi, iar 11 au câștigat me-
dalii:
 Konstantine Andguladze - 1 
medalie bronz,

 Bianca Chiriţă - 1 medalie 
aur și 2 medalii argint,
 Alesia Cristiana Ioniţă - 1 
medalie aur și 1 medalie bronz,
 Sonia Lututovici - 2 medalii 
aur și 1 medalie bronz,
 Alexandru Manea - 3 meda-
lii argint,
 Arthur Manolescu - 1 meda-
lie bronz,
 Daniel Sauciuc - 1 medalie 
aur și 1 medalie bronz,
 Oana Sauciuc - 1 medalie 
aur și 1 medalie argint,
 Ioana Savu - 2 medalii ar-
gint,
 Maria Bianca Tamași - 1 me-
dalie argint,
 Denisa Maria Vulcăneanu - 1 
medalie aur și 2 medalii bronz. 
Au mai participat sportivii: 
Șerban Mureșan și Cristinel Ol-
teanu.

CS Karate Chitila a participat, 
de asemenea, cu 10 sportivi, 
iar 5 au câștigat medalii:
 Andrei Valentin Cătălin - 1 
medalie aur și 1 medalie bronz,
 Diana Drăghici - 2 medalii 
bronz,
 Mihai Dumitru - 1 medalie 
bronz,

 Marian Iordache - 2 meda-
lii argint,
 Mihai Alexandru Miscoci - 1 
medalie argint. 
Au mai participat sportivii: 
Maria Luisa Drăghici, Gabri-
el Gheorghe, Anthonya Elena 
Mănguţa, Cristian Gabriel Mis-
coci, David Zaharescu.

Din nou, zeci de medalii pentru copiii karatiști din Ilfov
 Felicitări celor trei cluburile ilfovene care au participat la Cupa României la Karate WUKF!

Recomandări către copiii 
agresaţi sexual pe internet


