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Fără WhatsApp

Miercurea alarmelor

WhatsApp nu va mai 
funcţiona pe milioane de 
telefoane în următoarele 
câteva luni, în contextul în 
care compania își retrage 
susţinerea tehnică de pe 
câteva dintre platformele 
de mobil mai vechi, scrie 
presa internaţională. 
Astfel, de la 1 februarie, 
orice iPhone care 
folosește sistemul de 

operare iOS 8 sau un altul 
mai vechi ar putea să 
nu mai aibă WhatsApp, 
iar situaţia este similară 
pentru orice dispozitiv 
Android cu o versiune de 
2.3.7 sau mai veche de 
atât. Folosirea acestor 
sisteme de operare face 
imposibilă crearea de noi 
conturi WhatsApp sau 
folosirea celor vechi.

Pe 5 februarie, începând 
cu ora 10.00, are loc 
exerciţiul “Miercurea 
alarmelor” destinat 
testării sistemului de 
avertizare/alarmare a 
populaţiei despre iminenţa 
unui pericol și, implicit, 
dezvoltarea reacţiei 
populaţiei în situaţii de 
urgenţă. În urmă cu 
2 ani, IGSU a debutat 
seria testării mijloacelor 
de alarmare în prima zi 
de miercuri din fiecare 
lună. Deși derularea 
acestora poate genera 
un oarecare disconfort 
în rândul opiniei publice, 

beneficiile sunt extrem de 
importante în protejarea 
vieţii comunităţilor. Prin 
intermediul acestor 
mijloace de alarmare 
pot fi transmise semnale 
acustice cu diferite 
semnificaţii sau pot fi 
transmise mesaje vocale 
care vizează anumite 
măsuri pentru comunitate.

Măsuri de siguranță împotriva 
coronavirusului

Prima rundă a avut 
deja loc și a vizat mediul 
social, iar pe 5 februa-
rie este rândul mediului 
de afaceri. La jumătatea 
lunii martie 2020, docu-
mentul va fi pus în dez-
batere publică pentru ca 

toți cei interesați să știe 
ce conține și să vină cu 
observații și/sau propu-
neri de îmbunătățire.

Așadar, pe 29 ianu-
arie a.c., experții Băn-
cii Mondiale și condu-
cerea CJI s-au aflat față 

în față cu primarii din Il-
fov, cu profesori, medici, 
reprezentanți ai direcțiilor 
de asistență socială sau 
ai companiilor de utilitate 
publică din județ. Prima 
variantă de lucru pe Stra-
tegie a fost prezentată 
mediului social și s-a fă-
cut o analiză a situației și 
a nevoilor din județ. Mar-
cel Heroiu, expert al Băn-
cii Mondiale, a apreciat că 
”Ilfovul este în momentul 
de față zona din România 
unde vor avea loc cele 
mai multe și cele mai ma-
ri investiții în infrastructu-
ră publică din România: 
autostrăzi, centuri, extin-
deri de rețele de metrou, 
aeroport, cea mai mare 

infrastructură de cerceta-
re și de dezvoltare, la Mă-
gurele. Este în momentul 
de față cea mai intere-
santă zonă. Deciziile ca-
re se iau acum vor avea 
impact pe termen lung. 
Regiunea București- Ilfov 
este una din regiunile cu 
cea mai rapidă creștere 
din Europa și din lume”.

Iar Marian Petrache 
este de părere că ”Nu 
poți să mergi înainte da-
că nu ai o viziune. Nimeni 
nu te finanțează dacă nu 
ai proiecte care să pro-
vină dintr-o strategie de 
dezvoltare. După realiza-
rea unei fotografii la zi a 
județului Ilfov, Strategia 
de dezvoltare se va în-

cheia cu o listă de pro-
iecte care să conducă la 
creșterea calității vieții și 
la creșterea activităților 
economice în Ilfov. În 
ce privește creșterea 
calității vieții, mă refer la 
realizarea rețelelor de ca-
nalizare și de apă în toate 
zonele în care nu avem 

acest serviciu realizat, 
gestionarea deșeurilor cu 
tot ceea ce înseamnă co-
lectare selectivă, Nodul 
Intermodal de Transport 
de la Moara Vlăsiei și Par-
cul Științific de la Măgu-
rele, alături de o dezvol-
tare a transportului pu-
blic”.

Strategia de dezvoltare a județului, aproape gata!
După cum se știe, Consiliul Județean Ilfov (CJI) 
realizează, în această perioadă, Strategia de 
dezvoltare a județului, cu sprijinul Băncii Mondiale 
(președintele CJI, Marian Petrache și Tatiana 
Proskuryakova, manager de țară pentru România 
și Ungaria, în cadrul BM, au semnat în noiembrie 
2018 Acordul de asistență tehnică și consultanță 
pentru Programul de Dezvoltare Regională a 
Județului Ilfov 2020 - 2030), pentru realizarea 
documentului fiind prevăzute trei runde de 
consultări publice. 

Ministrul de 
Interne, Marcel 
Vela, a anunțat că 
va iniția, împreună 
cu Ministerul 
Sănătății, un 
proiect de OUG 
pentru combaterea 
și prevenirea unor 
eventuale cazuri 
de infecții cu noul 
coronavirus în țara 
noastră. Anunțul a 
fost făcut duminică, 
după desfășurarea 
Comitetului 
Național pentru 
Situații Speciale de 
Urgență.

“Am convocat Comi-
tetul Național pentru Si-
tuații Speciale de Urgență 
dintr-un motiv foarte sim-
plu - mâine (n.r. - luni, 3 
februarie 2020) va avea 
loc ședința pregătitoa-
re pentru ședința Guver-
nului și vrem să prezen-
tăm ca și co-inițiatori un 
proiect de ordonanță de 
urgență pentru a veni în 
sprijinul eforturilor făcute 
de către MAI, MAE, Minis-
terul Sănătății în comba-
terea, prevenirea infecți-
ilor cu noul coronavirus”, 
a spus ministrul Vela. El a 
menționat că s-a hotărât 
achiziționarea, în regim 
de urgență, a unor echi-
pamente pentru comba-
terea și prevenirea infec-
țiilor cu acest virus. “Da-
că aceste stocuri existau 
la MAI, MS, nu era nece-
sară această ședință și 
acest efort financiar. În 
context, am hotărât să fie 
achiziționat, în regim de 
urgență, de către Oficiul 
Național pentru Achiziții 
Centralizate din subordi-
nea Ministerului Finanțe-
lor, în această situație de 

urgență, echipamente in-
dividuale de protecție, 
camere de izolare cu pre-
siune negativă, izolete cu 
presiune negativă pentru 
transport pe targă, se-
turi de suport cardiores-
pirator, substanțe pentru 
dezinfectare și filtre pen-
tru echipamente de izola-
re”, a spus ministrul.

Vela a precizat că în 
45 de zile după adopta-
rea actului normativ se 
va stabili un cadru mul-
tianual pentru constitu-
irea stocurilor naționa-
le de urgență, care să fie 
aprobat prin ordin comun 
al MAI și MS.

La rândul său, minis-
trul Sănătății, Victor Cos-
tache, a informat că în 
prezent la nivel mondial 
sunt peste 11.000 de ca-

zuri confirmate de îmbol-
năvire cu noul coronavi-
rus, peste 300 de dece-
se, din care câteva zeci la 
nivelul UE. “Vestea bună 
este că niciun stat din ju-
rul României nu are ca-
zuri confirmate cu infec-
ție de coronavirus. Și nici 
Rusia nu are niciun caz 
de infecție cu coronavi-
rus. La nivel național, du-
pă cum știți, Institutul 
Matei Balș are capacita-
tea de a diagnostica ori-
ce caz de coronavirus, iar 
începând de mâine (3 fe-
bruarie 2020) două alte 
institute din țară vor pri-
mi 100 de kituri de coro-
navirus. Ne referim la Iași 
și Cluj. Deci, în momentul 
de față, la nivel național 
avem 1.000 de aseme-
nea kituri. Suntem pregă-

tiți pentru a avea o capa-
citate bună de diagnos-
tic. Evident, ulterior se 
vor achiziționa și alte ki-
turi”, a precizat Costache.

Acesta a mai anun-
țat că se va aloca perso-
nal suplimentar de către 
DSP-uri, care să ajute Po-
liția de Frontieră la triajul 
posibililor suspecți de gri-
pă. “Vom elabora aceas-
tă ordonanță de urgen-
ță pentru a achiziționa 
rapid tot ce trebuie, evi-
dent mergem pe varian-
ta «worst case scenario». 
Este foarte important să 
nu creăm o stare de pani-
că panică pentru popula-
ție. Luăm măsuri să exis-
te niște stocuri la nivel 
național pentru situații de 
urgență”, a mai spus mi-
nistrul.

OUG pentru coronavirus
Ministerul Sănătăţii 
anunţă că păstrează 
măsurile (dispuse încă 
din 26 ianuarie 2020) 
pentru aeroporturi 
și unităţile medicale 
sanitare, stabilite de 
Comitetul interministerial 
pentru monitorizarea și 
managementul posibilelor 
infecţii cu coronavirus.
Ministrul Sănătăţii, 
Victor Costache, a 
solicitat suplimentarea 
stocurilor aflate la nivelul 

Ministerului Sănătăţii 
pentru biocidele utilizate 
pentru dezinfecţia 
mâinilor și a suprafeţelor 
și a echipamentelor 
de protecţie necesare 
personalului medico-
sanitar. De asemenea, 
Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase ”Prof. 
Dr. Matei Balș” a fost 
dotat cu toate kit-urile 
necesare diagnosticării 
rapide a infecţiilor cu 
coronavirus.


