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Parc de transport redus, la STB

Magistrala 5 de metrou, în grafic

Conducerea Ministerului 
Transporturilor 
urmărește atent lucrul 
la Magistrala M5 de 
metrou, iar reprezentanții 
instituției fac vizite 
săptămânale pe șantierul 
investiției. Zilele trecute, 
secretarul de stat în MT, 
Irinel Scrioșteanu, alături 
de premierul Ludovic 
Orban și de ministrul 
Transporturilor, Lucian 
Bode, au stat de vorbă 
cu cei care construiesc 
magistrala, iar aceștia au 

dat asigurări că, în ciuda 
provocărilor cauzate 
de criza sanitară, 
legate de mobilitatea 
personalului și de pe 
lanțul de aprovizionare, 
activitatea se desfășoară 
în așa fel încât să se 
respecte termenul de 
punere în funcțiune de 
30 iunie 2020. Testele 
cu trenurile de metrou, 
pentru instalațiile de 
comandă și de control, 
vor începe la sfârșitul 
lunii viitoare.

„Probele prelevate din la-
curi de Serviciul Judeţean de 
Dezinsecţie arată că au apărut 
larvele de ţânţari, prin urma-
re este nevoie de acţiuni pen-
tru combaterea lor. Dezinsecţia 
pentru combaterea larvelor de 
ţânţari se face din avion. Acţi-
unile au loc începând de luni, 
27 aprilie, după ora 07.00, şi se 
vor face cu un insecticid biolo-
gic (nu este toxic) - Vectobac 
WG, în doză de 0,6 kilograme 

la hectar. Substanţa acţionea-
ză asupra larvelor, pe care le 
omoară în 24 de ore”, precizea-
ză reprezentanţii CJI.

La acţiuni participă câte un 
reprezentant din partea fiecărei 
primării din judeţ, care va fi in-
vitat să participe la prepararea 
substanţei. Dezinsecţia din avi-
on se realizează în perioada 27 
aprilie - 3 mai în Popeşti-Leor-
deni, Glina, Berceni, Vidra, Co-
păceni, 1 Decembrie, Jilava, Dă-

răşti, Măgurele,  Chiajna, Drago-
mireşti-Vale, Ciorogârla, Dom-
neşti, Clinceni, Bragadiru, Cor-
netu; între 28 aprilie - 4 mai 
în Cernica, Pantelimon, Bră-
neşti, Găneasa, Ştefăneşti, Afu-
maţi, Petrăchioaia, Dascălu, Do-
broeşti, Otopeni, Tunari, Chitila, 
Mogoşoaia, Buftea, Voluntari şi 
în perioada 29 aprilie - 5 mai în 
Periş, Corbeanca, Ciolpani, Balo-

teşti, Snagov, Nuci, Gruiu, 
Moara-Vlăsiei, Grădiştea.

”Precizăm că, zile-
le trecute, în Ilfov s-a fă-
cut prima rundă de dez-
insecţie terestră din acest 
an. Acţiunile vor avea loc 
o dată pe lună, în funcţie 
şi de condiţiile meteo”, au 
explicat reprezentanţii CJ 
Ilfov.

Autoritatea de 
reglementare 
în comunicații 
(ANCOM) a anunțat, 
potrivit Hotnews, că 
în primul trimestru 
din acest an a 
efectuat 739 de 
controale pe piața 
de comunicații 
electronice și a 
echipamentelor 
radio, precum și 
la furnizorii de 
servicii poștale. În 
urma neregulilor 
constatate, ANCOM 
a transmis 27 
notificări și a aplicat 
105 avertismente 
și 60 de amenzi 
contravenționale, 
în valoare totală 
de 351.500 de 
lei, sumă ce se 
constituie venit la 
bugetul de stat.

Potrivit ANCOM, în 
primul trimestru au fost 
aplicate şi sancţiunile în 
urma campaniei privind 
respectarea obligaţiilor 
de acoperire cu voce mo-
bilă, acţiune demarată în 
2019 şi finalizată la înce-
putul acestui an. “Odată 
cu declanşarea pandemi-
ei, viaţa tuturor s-a schim-
bat radical, iar servicii-
le de comunicaţii au de-
venit fundamentul pe ca-
re s-a construit noul mod 
de trai şi infrastructura 
pe care se face digitali-
zarea. Dacă până acum 
monitorizarea spectrului 
de frecvenţe radio asigu-
ra un spectru curat, fără 
interferenţe care să afec-
teze buna funcţionare a 
serviciilor de comunicaţii 
electronice, acum aceas-
ta a căpătat noi valenţe, 
pentru că ştim că orice 
disfuncţionalitate poate 

afecta profund nu doar 
activitatea operatorilor, ci 
şi viaţa de zi cu zi a utili-
zatorilor”, a explicat Cris-
tin Popa, director execu-
tiv în ANCOM.

Piața 
comunicațiilor 
electronice

Pe piaţa de comuni-
caţii electronice, în pri-
mele trei luni ale aces-
tui an, ANCOM a efectu-
at 331 de acţiuni de con-
trol, contravenienţii pri-
mind 27 de notificări, 26 
de avertismente şi 11 
amenzi contravenţionale 
în cuantum total de 
150.000 de lei. Nereguli-
le constatate au avut le-
gătură, spre exemplu, 
cu tarifarea incorectă a 
unor numere cu supra-
taxă, încheierea contrac-
telor la distanţă în lipsa 
consimţământului utiliza-
torilor sau refuzul efec-
tuării portării către un alt 
furnizor.

Piața 
echipamentelor 
radio și a 
compatibilității 
electromagnetice

Pe piaţa echipa-
mentelor radio şi com-
patibilităţii electromag-
netice, ANCOM a efectu-
at 268 de acţiuni de con-
trol, fiind aplicate 47 de 

avertismente şi 34 de 
amenzi în valoare totală 
de 158.500 de lei.

Monitorizarea 
spectrului

Monitorizarea spec-
trului de frecvenţe radio 
este o activitate care se 
face permanent, cu staţiile 
de monitorizare aflate în 
dotarea Autorităţii, urmă-
rindu-se atât susţinerea 
procesului de gestiona-
re eficientă a spectrului, 
cât şi respectarea obliga-
ţiilor cuprinse în licenţele 
de utilizare a frecvenţe-
lor radio, licenţele de emi-
sie, autorizaţiile de asig-
nare a frecvenţelor, pre-
cum şi în autorizaţiile teh-
nice sau în reglementările 
din domeniul comunicaţi-
ilor electronice care utili-
zează spectrul radio. Mo-
nitorizarea se face în ba-
za unui plan anual de mo-
nitorizare, dar şi ca ur-
mare a sesizărilor primi-

te din partea utilizatorilor 
de servicii de comunicaţii 
electronice. În primul tri-
mestru al anului 2020, ca 
urmare a celor 61 de sesi-
zări de interferenţe preju-
diciabile primite de Autori-
tate, au fost identificate şi 
eliminate 63 de surse de 
interferenţe. Din cele 61 
de sesizări, 9 sunt în curs 
de rezolvare, fiind primite 
în ultima parte a perioadei 
de raportare.

Piața serviciilor 
poștale

ANCOM a efectuat în 
primul trimestru al aces-
tui an şi 140 de acţiuni de 
control la furnizorii de ser-
vicii poştale, fiind aplicate 
32 de avertismente şi 15 
amenzi contravenţionale 
în cuantum de 43.000 
de lei. Frecvent s-a 
 constatat aici nerespec-
tarea obligaţiilor impuse 
prin regimul de autoriza-
re generală.

Societatea de Transport 
București (STB) 
informează că vehiculele 
din parcul de transport 
public sunt solicitate în 
proporție de până la 20% 
din capacitatea oferită, iar 
acolo unde se constată o 
creștere a cererii și dacă 
apar suprasolicitări sau 
creșteri neplanificate 
se intervine operativ cu 
vehicule suplimentare. 
”Reducerea cu până 
la 40% a parcului de 
vehicule aflate în traseu 
a fost determinată 
de scăderea cererii 
de transport în urma 
măsurilor luate pentru 
reducerea riscului 

de infectare cu noul 
coronavirus în perioada 
stării de urgență. În 
această perioadă, 
vehiculele de transport 
public sunt solicitate în 
proporție de până la 20% 
din capacitatea oferită, 
însă apar aglomerări 
pe unele porțiuni de 
trasee, pe anumite linii, 
îndeosebi cele regionale”, 
precizează STB.
Liniile de transport în 
comun din București și 
Ilfov funcționează, de 
la 1 aprilie, cu un parc 
de vehicule redus cu 
până la 40% față de cel 
programat în condiții 
normale.

Începe dezinsecția avio, în Ilfov
Consiliul Județean (CJ) Ilfov a anunțat că, din 27 aprilie, începe 
dezinsecția din avion pentru combaterea larvelor de țânțari, 
urmând să se utilizeze un insecticid biologic care „nu este toxic 
pentru oameni”.

Controale la operatorii de comunicații electronice
 Au fost aplicate 60 de amenzi în valoare de 351.500 de lei
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