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Ordonanță pentru 
supraviețuitori

Supraviețuitorii tragediei din Clubul 
Colectiv, răniți grav în incendiul de acum 
4 ani, vor beneficia de îngrijire medicală 
decontată de statul român „atâta timp cât 
au nevoie“, Guvernul urmând să emită o 
OUG de modificare a Legii Sănătății în acest 
sens, a anunțat ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea.

Răniții din Colectiv beneficiază, în acest 
moment, de tratament decontat până 
la 31 decembrie 2020, iar termenul va fi 
prelungit „astfel încât să nu mai aibă temeri 
că cineva, vreodată, le-ar putea opri 
tratamentul“, afirmă oficialul.

Sorina Pintea a precizat că „în acest 
moment, în 2019, avem 16 pacienți aflați în 
program de tratament decontat“.

Raport alarmant

Numărul copiilor și adolescenților (cu 
vârsta între 5 și 19 ani) care suferă de 
obezitate la nivel mondial va crește cu 
aproape 100 de milioane - de la 158 de 
milioane în 2020 la 254 de milioane până 
în 2030 - arată un raport al Organizației 
Mondiale a Sănătății, denumit Atlasul 
Obezității Infantile. În ceea ce privește 
România, 493.687 de copii și adolescenți 
vor suferi de obezitate până în anul 2030, 
estimează OMS. Principalele cauze ale 
acestui fenomen sunt promovarea agresivă 
a alimentelor de tip junk și politicile 
ineficiente ale guvernelor în combaterea lui.

În 2020, potrivit OMS, în lume vor fi 
158 de milioane de copii care suferă de 
obezitate, în 2025 numărul acestora va 
crește la 206 milioane, iar în 2030 la 254 de 
milioane.

Pentru România, Organizația estimează 
că 189.905 copii cu vârste între 5 și 9 ani 
vor fi afectați de obezitate până în 2030. De 
asemenea, 303.782 de copii și adolescenți 
români cu vârste între 10 și 19 ani vor suferi 
de obezitate, potrivit estimărilor OMS, până 
în 2030.

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  C A R M E M  I S T R A T E

„Telefoanele mobile pot fi 
comercializate pe teritoriul Ro-
mâniei numai dacă au instala-
te aplicațiile unice de apel de 
urgență și mesaj de urgență. 
Aplicațiile unice de apel de 
urgență și mesaj de urgență 
sunt proprietatea STS și se pun 
gratuit la dispoziția operatori-
lor economici care produc sau 
comercializează telefoane mo-
bile în România”, se spune în 
proiectul propus de Nicolae, 
președintele Comisiei Juridice 
din Senat. Inițiatorul susține că 
proiectul legislativ își propune 
să introducă măsuri suplimen-

tare pentru îmbunătățirea lo-
calizării apelurilor și mesajelor 
de urgență, precum și pentru 
protejarea accesului la Servi-
ciul național unic pentru apeluri 
de urgență (SNUAU). “Aplicația 
unică este proprietatea STS, dar 
se distribuie gratuit, astfel încât 
să poată fi instalată pe toate te-
lefoanele mobile ce urmează să 
fie comercializate pe teritoriul 
României. Potrivit celor declara-
te de reprezentanții STS în fața 
Comisiei pentru Apărare, aceas-
tă aplicație permite condiții op-
timizate de localizare față de 
cele actuale, permițând o mai 

bună și mai rapidă localizare a 
unui apelant aflat în dificulta-
te. Propunerea are în vedere un 
termen de 12 luni de la intrarea 
în vigoare a modificărilor legis-
lative, interval necesar pentru a 
putea asigura pre-instalarea pe 
telefoanele mobile a respectivei 
aplicații”, precizează Șerban Ni-
colae, în expunerea de motive.

O altă prevedere se referă 

la restricționarea posibilității de 
a accesa Serviciul național unic 
pentru apeluri de urgență pen-
tru persoanele care sună sau 
trimite mesaje în mod abuziv, 
fără a avea o problemă reală.

“Propunerea mai instituie 
forme agravate de apel abuziv 
și mesaj abuziv, luând în con-
siderare ipoteza ca acestea să 
fie de natură a bloca accesul la 

SNUAU pentru persoanele afla-
te în dificultate și în situație de 
urgență reală. Față de persoa-
nele care apelează abuziv sau 
trimit mesaje abuzive de natu-
ră de a bloca liniile de acces că-
tre numerele 112, 113 și 114 
se propune instituirea măsurii 
restricționării accesului la SNU-
AU de la respectivele posturi te-
lefonice”, mai prevede proiectul 
legislativ.

Inițiativa instituie însă și po-
sibilitatea revocării condiționate 
a restricționării accesului la 
Serviciul pentru apelul unic de 
urgență în anumite condiții. 
„Revocarea ar urma să intervi-
nă doar după identificarea per-
soanei care a efectuat apelul 
agresiv sau a transmis mesa-
jul agresiv și aplicarea amenzii 
contravenționale față de făptu-
itor”.

“În prima fază va fi făcut 
acest studiu, urmând ca spre 
sfârșitul anului viitor, după ce 
găsim finanțare, să începem 
proiectarea execuției. Nodul 
intermodal face legătura cu 
Aeroportul Otopeni, cu au-
tostrada București-Brașov 
și viitoarea autostradă A0, 
care va înconjura Capitala. 
Toată dezvoltarea de aici ne 
va lega de Portul Constanța 
și sperăm să fie o trambu-
lină pentru mărfurile din 
Constanța. Vom aveam două 
zone, zona de schimb și zona 
logistică. Realizarea Nodului 
intermodal este estimată la 

un cost de circa 100 - 150 de 
milioane de euro. Sperăm să 
găsim finanțare europeană”, 
a spus președintele Consiliu-
lui Județean Ilfov, Marian Pe-
trache. Directorul firmei care 
a câștigat licitația pentru re-
alizarea SF-ului, Marian Ion 
Constantinescu, a precizat 
că “obiectivul principal este 
de a întocmi o documenție 
fezabilă în vederea obținerii 
finanțării. În prima etapă va 
trebui să actualizăm studiul 
de prefezabilitate existent, 
apoi avem de obținut certi-
ficatul de urbanism, avizele, 
activități care sunt consuma-

toare de timp, apoi studiul 
de fezabilitate propriu zis, 
care va da soluțiile tehnice”.

Nodul Intermodal va fi 
amplasat la Moara Vlăsiei, 
iar primarul localității, Andrei 
Filip, a explicat că primă-
ria a pus la dispoziție pentru 
proiect 110 hectare de te-
ren. ”Le-am păstrat cu ma-
re greutate ani de zile, deși 
am simțit presiune pentru 
dezvoltarea de tip rezidențial 
a zonei. Noi, însă, vizăm o 
dezvoltare pe acest segment 
de comerț, servicii și mică in-
dustrie”, a spus edilul, care a 
dat asigurări că va pune în 
continuare la dispoziție tot 
ce este necesar pentru de-
mararea și realizarea ulteri-
oară a investiției.

Nodul Intermodal Bucu-
rești Ilfov va cuprinde: do-
uă terminale cargo (ferovi-
ar și rutier), un parc logis-
tic (spații pentru depozitarea 
mărfurilor) și posibil stație 
de cale ferată pentru călă-
tori (în cazul în care termina-
lul nu va fi făcut în aeroport).

Invitată la semnarea 
contractului pentru realiza-
rea studiului de fezabilitate, 
Cristina Chiriac, președintele 
CONAF (Confederația Națio-
nală a Antreprenorilor Fe-
minini), a transmis că me-
diul de business reclamă de 
multă vreme că este nevo-
ie de infrastructură. ”Este 
esențial, pentru a fi compe-
titivi. Antreprenorii așteaptă 
cu mare interes dezvoltarea 
unei infrastructuri care să 
ne asigure și să ne diminu-
eze costurile fixe”, a precizat 
Cristina Chiriac. Iar Liviu Ro-
gojinaru, vicepreședinte al 
Consiliului Economic și So-
cial, a apreciat, de aseme-
nea, proiectul drept ”un lu-
cru foarte important pen-
tru mediul de afaceri. Acest 
punct va da de lucru la cel 
puțin 1.500 de IMM-uri, 
la cel puțin 5.000 de oa-
meni. Este foarte bine că 
în sfârșit se întâmplă. Toa-
te marile orașe europene au 
un asemenea nod!”, a spus 
vicepreședintele CES.

Telefoane doar cu aplicație STS, pentru apeluri și mesaje de urgență
Senatorul PSD Șerban Nicolae a depus în Parlament 
un proiect care prevede obligația comercializării pe 
teritoriul României doar a telefoanelor mobile care 
au instalată aplicația STS pentru apelurile și mesajele 
de urgență. Actul normativ instituie și restricționarea 
Serviciului în caz de abuz.

Începe realizarea SF-ului pentru 
Nodul Intermodal București-Ilfov

 ”Un proiect esențial pentru zonă”, apreciază președintele CJI
La finele săptămânii trecute, președintele Consiliului 
Județean Ilfov, Marian Petrache, și președintele TPF 
Ingineria, Marian Ion Constantinescu, au semnat, în 
prezența primarului comunei Moara Vlăsiei, Andrei 
Filip, și a invitaților, contractul pentru realizarea 
studiul de fezabilitate (SF) privind construcția 
Nodului Intermodal București - Ilfov. Studiul 
de fezabilitate va fi realizat de TPF Ingineria în 
aproximativ un an de zile, iar valoarea contractului 
este de 3.582.650,09 lei, fără TVA.


