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Din 15 decembrie, 
trenurile care circulă pe 
rutele București Nord - 
Galaţi și retur, respectiv 
București Nord - Slobozia 
și retur, au opriri în Halta 
Parc Mogoșoaia. În total, 
16 trenuri cu plecări/ 
sosiri din/în staţiile 
București Nord opresc 
acum în Halta Parc 
Mogoșoaia.
Trenurile cărora li se 
acordă oprire sunt 
următoarele:
cu plecare din 
București Nord:
R 7031 05:25 05:44
R 7033 07:25 07:44
IR 1771 06:23 06:35
R 8121 09:45 10:04
R 7035 14:20 14:39
R 8123 16:25 16:49
R 7037 19:36 19:55

cu sosire în 
București Nord:

R 7032 05:56 06:17
R 7040 07:03 07:24
IR 1770 08:58 09:12
R 8122 09:19 09:40
R 7034 13:19 13:40
IR 1772 15:38 15:52
R 7036 16:28 16:50
R 7038 18:22 18:43
R 8124 20:06 20:27

Durata medie a călătoriei 
este de 20 minute, iar 
preţul unui bilet la clasa a 
2-a la trenurile Regio este 
de 3,90 lei, iar la clasa 
a I costul biletului este 
de 5,30 lei. La trenurile 
Interregio preţul unui bilet 
la clasa a 2-a este de 
8,20 lei, iar la clasa a I de 
12,50 lei.

Transportul rutier 
intrajudeţean va intra în 
sfera serviciilor publice, 
iar transportul elevilor, al 
persoanelor cu dizabilităţi, 
al pensionarilor și al 
categoriilor de persoane 
defavorizate care 
beneficiază de facilităţi de 
transport va fi asigurat de 
operatorii de transport.
Guvernul României a 
adoptat proiectul de Lege 
privind abrogarea unor 
prevederi ale OUG 51/2019 
pentru modificarea 
și completarea unor 
acte normative în 
domeniul transportului 
de persoane. Potrivit 
proiectului de lege, 
operatorii de transport 
care deţin în prezent 
licenţe au obligaţia, sub 
sancţiunea retragerii 
licenţei, să asigure 

transportul elevilor și 
al celorlalte categorii 
de persoane care 
beneficiază de facilităţi 
de transport. Totodată, 
proiectul prevede că, 
până la sfârșitul anului 
2020, în scopul asigurării 
transportului rutier la 
nivel judeţean, consiliile 
judeţene au obligaţia 
să organizeze licitaţiile 
pentru licenţierea 
transportatorilor ca 
operatori de servicii 
publice.

Topurile au fost re-
alizate folosind liste de 
căutări „trending”: că-
utări care au înregistrat 
o creștere puternică în 
2019 față de 2018, pe 
o perioadă considerabi-
lă de timp, indicând ast-
fel un interes sporit și 
susținut pentru respec-
tivul subiect. Anul aces-
ta, Black Friday a gene-
rat cel mai mare interes 
în căutări. În top 10 ce-

le mai populare căutări 
ale anului regăsim eve-
nimente care au definit 
anul 2019, precum ale-
gerile prezidențiale și ce-
le europarlamentare, dar 
și meciul de fotbal Ro-
mânia - Suedia, tehnolo-
gie și modă, persoane ca-
re ne-au părăsit sau că-
utări cotidiene. Tenisul și 
fotbalul au fost sporturi-
le care au definit lista ce-
lor populare evenimente 

sportive în căutările ro-
mânilor, în special prin 
evoluțiile Simonei Halep 
și ale „naționalei” U21. 
Pe zona de tehnologie, 
în top 3 se află: Apple, 
Samsung și Huawei. Lis-
ta filmelor este domina-
tă în 2019 de supereroi și 
musicaluri, însă regăsim 
și un titlu autohton. Lis-
ta celor mai populare die-
te ne arată că românii în-
cearcă în fiecare an ceva 
nou, dar când e vorba de 
rețete sunt mai conserva-
tori. Românii s-au între-
bat ce este Halloween-ul, 
devenit popular în ultimii 
ani și la noi, dar și cum 
se calculează aria cercu-
lui, căutând răspunsul 

la o întrebare lansată în 
spațiul public.

Cele mai populare 10 
căutări au fost:
 eMAG black friday,
 Răzvan Ciobanu,
 About You,
 Rezultate alegeri euro-
parlamentare,
 Cameron Boyce,
 Rezultate alegeri 
prezidențiale,
 Vremea în București,
 iPhone 11,
 Marcel Toader,
 România - Suedia.

Iar pentru întrebarea 
”Ce este…?”, românii au 
vrut să afle:
 Ce este meningita?
 Ce este orca?
 Ce este verbul?

 Ce este difteria?
 Ce este fanesca?
 Ce este Papageno?
 Ce este anxietatea?
 Ce este substantivul?
 Ce este Halloween?

 Ce este fizica?
La ”versuri” conduce în 
top ”Prohodul”, la ”die-
te” - ”Dieta Cambridge”, 
iar la ”rețete” - ”Socata, 
rețetă tradițională”.

Ce au căutat românii pe Google, în 2019?
La final de an, Google prezintă listele cu cele mai 
populare căutări realizate în 2019. Căutările anului 
2019 scot în evidență oamenii, evenimentele sau 
subiectele care au captat atenția românilor în acest 
an, dar și care au fost filmele și telefoane cele mai 
„în trend” în căutări în 2019 sau cele mai frecvente 
întrebări pentru care au căutat răspunsuri.

Opriri în Halta Parc Mogoșoaia

Decontare a transportului 
intrajudețeanadoptată

Premierul Ludovic 
Orban a vizitat, 
săptămâna trecută, 
platforma de la 
Măgurele a proiectului 
Extreme-Light 
Infrastructure - Nuclear 
Physics, dezvoltat în 
cadrul Institutului 
Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizică 
și Inginerie Nucleară 
”Horia Hulubei”.

 ”Scopul principal al 
prezenței noastre aici 
este acela de a identi-
fica cele mai bune căi 
prin care Guvernul poa-
te să susțină activitatea 
institutului și să contri-
buie la fructificarea pre-
zenței, practic, a laseru-
lui cu cea mai mare pu-
tere din lume în Româ-
nia și la folosirea tutu-
ror rezultatelor cercetării 
care vor fi efectuate aici. 
Am discutat despre sta-
diul realizării proiectului. 
Am fost informat că la fi-
nele anului viitor laserul 
va fi operațional și că vor 
putea începe experimen-
tele. (...) Interesant es-
te ca în ce măsură par-
teneri privați sau publici 
din alte țări să poată să 
efectueze experimente”, 
a afirmat premierul Lu-
dovic Orban, care 

Orban a subliniat că 
a fost interesat foarte 
mult care sunt domeniile 
care pot conduce la apli-
carea cercetărilor efectu-
ate. ”Sunt multiple do-
menii în care pot fi apli-
cate rezultatele cercetă-
rii. Am întrebat de posibi-
litatea accesului compa-
niilor românești și al enti-

tăților românești care vor 
să efectueze aici cerce-
tări, experimente, pentru 
a putea să obținem rezul-
tate care să poată să fie 
aplicate, astfel încât să 
putem să sprijinim dez-
voltarea aplicării rezulta-
telor cercetărilor și prin 
intermediul companiilor 
și entităților din Româ-
nia. La ora actuală, exis-
tă o finanțare pentru ac-
tivitatea centrului. În mă-
sura în care este nevoie 
de susținere de la Guvern 
pentru proiecte sau pen-
tru rezolvarea unor pro-
bleme care pot apărea, 
Guvernul este practic ga-

ta să susțină orice fel de 
nevoie de resurse finan-
ciare. Dar din ceea ce am 
discutat cu domnul di-
rector, există o finanțare 
europeană pentru acest 
proiect, care asigură fi-
nanțarea pe o perioadă 
de timp, inclusiv după in-
trarea efectivă în opera-
re, urmând ca ulterior să 
existe un plan de finan-
țare. (...) Sunt convins 
că nu vor exista proble-
me de finanțare”, a mai 
spus prim-ministrul. Po-
trivit acestuia, dezvolta-
rea României trebuie să 
se bazeze în primul rând 
pe cercetare-inovație.

Start pentru 
experimente

Nicolae Zamfir, direc-
torul proiectului Laseru-
lui de la Măgurele, a afir-
mat că nu există niciun 
risc să fie returnați banii 
europeni. ”Întregul cen-
tru va fi funcțional, ope-
rațional anul viitor, lase-
rul de mare putere, ma-
rele echipament, aran-
jamentele experimenta-
le, exceptând acest echi-
pament care se numeș-
te fascicul gama, care va 
fi gata de-abia la sfârși-
tul anului 2022. Ne afec-
tează (întârzierea - n.r.) 
că experimentele care se 
vor face cu echipamentul 
gama vor începe în 2023. 
(...) În ianuarie 2020 vor 
începe experimentele cu 
fascicol laser gradual, la-
serul este deplin funcțio-
nal și operațional. Aran-
jamentele experimentale 
vor intra gradual”, a pre-
cizat, potrivit Agerpres, 
Nicolae Zamfir.

Laserul de mare putere  
de la Măgurele, operaţional 

la sfârșitul lui 2020


