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Poliţia Română 
recomandă 
cetăţenilor, pentru 
cumpărături sigure 
în mediul online, 
să se asigure 
că firmele sau 
magazinele de la 
care achiziţionează 
produse sunt de 
încredere şi să 
verifice rating-ul 
vânzătorilor pe 
site-urile de comerţ 
online.

”Introduceţi adresa si-
te-ului pe care intenţionaţi 
să efectuaţi plata şi nu daţi 
click pe link-uri primite 
pe mail! În unele situaţii, 
aceste link-uri vă pot di-
recţiona către  site-uri fal-
se, care imită perfect site-
urile comercianţilor. Asigu-
raţi-vă că transferul infor-
maţiilor se face în mod se-
curizat. Verificaţi existen-
ţa simbolului de tip lacăt 
în bara URL şi folosiţi un 
protocol HTTPS sau SSL 
atunci când navigaţi pe in-
ternet. Înainte de a intro-
duce datele cardului ban-
car, asiguraţi-vă că site-ul 
este securizat: în stânga 
sus va apărea un lăcăţel 
care va indica faptul că re-
spectivul site este securi-
zat, iar adresa site-ului va 

începe cu HTTPS”, infor-
mează poliţiştii. De ase-
menea, este important ca 
cel care cumpără din on-
line să deţină un sistem 
de operare actualizat şi un 
antivirus, de asemenea, 
actualizat, iar firewall-ul să 
fie activat, deoarece exis-
tă programe care pot înre-
gistra caracterele tastate, 
astfel datele cardului ban-
car, precum şi alte date de 
identificare sau autentifi-
care pot ajunge în pose-
sia unor persoane neauto-
rizate. ”Este recomandat 
să folosiţi carduri de credit 
atunci când cumpăraţi on-

line. Majoritatea cardurilor 
de credit au politici stric-
te în ceea ce priveşte si-
guranţa clienţilor. Fiţi atent 
la plăţile recurente (auto-
mate). Înainte de a furni-
za datele cardului pentru 
a plăti un serviciu cu re-
înnoire, informaţi-vă cum 
puteţi să încetaţi serviciul 
plăţilor recurente”, mai 
avertizează poliţiştii.

Totodată, este indicat 
să fie păstrate documen-
tele referitoare la plăţile 
efectuate online, deoare-
ce acestea pot fi folosite 
pentru stabilirea terme-
nilor şi condiţiilor vânzării 

sau pentru a face dova-
da plăţii pentru bunuri. În 
cazul achiziţiilor online de 
la alte persoane, nu este 
recomandată trimiterea 
banilor în avans. Dacă 
este posibil, este indicat 
să se folosească un servi-
ciu cu plata ramburs. ”Nu 
trimiteţi datele cardului 
prin e-mailuri necriptate. 
Unii comercianţi online 
din afara Europei pot ce-
re să le trimiteţi prin fax 
copii ale cardului şi paşa-
portului, drept garanţie. 
Nu daţi curs unei astfel 
de solicitări!”, avertizea-
ză Poliţia.
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Balerinii care vor 
evolua în Festivalul de la 
Bucureşti sunt vedete de 
la teatre de renume din 
Federaţia Rusă. Zhanna 
Gubanova este prim solist 
al Teatrului Stanislavsky 
şi Nemirovich-Dancenko 
din Moscova. În Festiva-

lul de la Bucureşti, Zhan-
na va interpreta rolul Ma-
riei (Clara), în ”Spărgă-
torul de Nuci”, Giselle în 
”Giselle” şi Odete-Odile în 
”Lacul Lebedelor”. Alexey 
Lyubimov este balerin 
principal al Teatrului Sta-
nislavsky şi Nemirovich-

Dancenko. A absolvit pre-
stigioasa Perm State Bal-
let School în 1999, iar un 
an mai târziu s-a alătu-
rat teatrului din Moscova. 
La Bucureşti, Alexey Lyu-
bimov poate fi admirat în 
rolul Prinţului din ”Spăr-
gătorul de Nuci”, în rolul 
Albert, în  ”Giselle” şi în 
rolul Prinţului Siegfried, 
în ”Lacul Lebedelor”. Kse-
nia Khabinets este so-
list principal la Teatrul 
Kremlin Palace din Mos-
cova, iar în recitalul de la 
Bucureşti, Ksenia va in-
terpreta rolurile solo pre-
cum ”Dansul arab”, din 

”Spărgătorul de Nuci”, 
”Myrth”, din ”Giselle” sau 
”Big Swans”, în ”Lacul Le-
bedelor”. Printre vedetele 
care vor participa la Fes-
tivalul de la Bucureşti se 
mai află şi Polina Filippo-
va, solist principal la re-
numitul Teatru Academic 
de Operă şi Balet din Sa-
mara, iar corpul de balet 
este format din 30 de ba-
lerini de la Teatrul Rusesc 
de Stat din Saransk. Co-
regraful coordonator al 
Festivalului este Zinaida 
Baturin, solist şi coregraf 
al Teatrului Kremlin Pala-
ce, iar regia şi producţia 

sunt asigurate de regi-
zorul şi coregraful Ser-
gey Baturin, de la Russi-
an Media Ballet Theater 
din Moscova.

Spectacolele se vor 
juca la Sala Palatului în 
regim “sală mică”, pentru 
o calitate ridicată a vizi-
onării.

Doar câteva zile până la Festivalul 
Baletului Rusesc de la București
Festivalului Baletului Rusesc are loc, în perioada 
25-27 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, 
un eveniment considerat de către specialişti 
ca fiind unul de excepţie pentru iubitorii de 
balet din România. Luni, pe 25 noiembrie, are 
loc spectacolul ”Spărgătorul de Nuci”, marţi, 26 
noiembrie - ”Giselle”, iar miercuri, 27 noiembrie, 
”Lacul Lebedelor”.

Lucrări, pe drumurile ilfovene

Să știe și consumatorul!

Planuri regândite, în educație

Firmele amendate și 
închise temporar de 
Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor (ANPC) 
sunt obligate să afișeze 
o plachetă în care 
să precizeze acest 
lucru, potrivit unui 
ordin al președintelui 
ANPC, publicat în 
Monitorul Oficial. 
„Operatorii economici 
în cazul cărora au fost 
încheiate documente 
de control pentru 
încălcarea drepturilor 
consumatorilor cu privire 
la viaţa, sănătatea și 
securitatea acestora, 
prin care au fost dispuse 
măsuri de oprire 
temporară a prestării 

serviciilor, fabricaţiei, 
comercializării produselor 
sau a utilizării acestora 
la prestarea serviciilor 
sunt obligaţi ca, pe 
ușa de acces sau la 
intrarea în locaţia unde 
își desfășoară activitatea 
sau la punctul de lucru 
să afișeze placheta care 
face parte din anexa la 
prezentul ordin”, se arată 
în documentul citat. Pe 
plachetă va scrie că 
reprezentanţii ANPC au 
dispus măsura opririi 
temporare a activităţii, 
iar obligativitatea afișării 
acesteia rămâne în 
vigoare până când 
inspectorii de la Protecţia 
Consumatorilor constată 
remedierea deficienţelor.

Au început lucrările la 
DJ 401 Berceni - Vidra 
până la limita cu judeţul 
Giurgiu. Deocamdată, se 
lărgește actualul drum, 
pentru a ușura circulaţia 
pe perioada lucrărilor. 
Câștigătorul licitaţiei, 
Alpenside SRL, a început 
excavarea și apoi va așeza 
balast și piatră, care vor 
fi compactate în vederea 
asfaltării ulterioare. DJ 
401, de la intersecţia cu 
Centura București spre 
comuna Berceni, va avea 
în urma lărgirii, 3 benzi. 
De asemenea, la limita 

comunei Vidra cu judeţul 
Giurgiu se va lărgi drumul 
cu câte 50 cm în stânga și 
dreapta drumului și astfel 
lăţimea va fi de 7 m și nu 
de 6 m cât este acum. 
Lucrările de reabilitare 
și modernizare includ 
și execuţia canalizării 
pluviale, trotuare și piste 
de biciclete. ENEL va 
pune reţeaua electrică în 
pământ pe raza comunei 
Berceni, iar lucrările la DJ 
401 vor continua dinspre 
limita cu judeţul Giugiu 
spre Vidra și apoi dinspre 
Vidra spre Berceni.

Ministrul Educaţiei, Monica 
Anisie, susţine că planurile 
cadru vor fi regândite, 
iar unele discipline vor 
dispărea din orarul 
elevilor. ”Să regândim 
planurile cadru. Nu este 
vorba de tăiat trei ore, ci 
de regândit modul în care 
disciplinele s-ar putea 
preda. Nu e vorba de tăiat 
ore, ci de tăiat discipline, 
acesta este adevărul. Sunt 

dispusă să fac absolut 
totul ca elevilor să le fie 
bine. (...) Planurile acestea 
cadru le vom regândi, 
să fie construite din 
perspectiva a ceea ce un 
elev poate duce”, a spus 
Anisie. Ministrul a precizat 
că ”toată lumea înţelege 
că nu mai putem pune 
atâta presiune pe copii, 
pentru că nu ajungem la 
rezultate”.

 Poliția vă 
oferă câteva 

sfaturi despre 
cum să verificați 
dacă site-urile 
de shopping 
sunt sigure!

atenţie la 
cumpărăturile online!


