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Bogdan Aurescu a 
avut o convorbire telefo-
nică cu Ekaterina Zahari-
eva, viceprim-ministru şi 
ministru al Afacerilor Ex-
terne al Republicii Bulga-
ria, iar şeful diplomaţiei 
române a abordat tema 
procedurii aplicate pen-

tru tranzitarea teritoriu-
lui Bulgariei de către ce-
tăţenii români şi a adresat 
rugămintea ca autorităţile 
bulgare să asigure fluidi-
zarea traficului, prin redu-
cerea timpului de aştepta-
re în punctele de control 
pentru trecerea frontierei.

În aceeaşi zi, autorită-
ţile bulgare au adoptat o 
nouă reglementare, prin-
tr-un ordin al ministrului 
Sănătăţii, astfel încât este 
eliminată cerinţa aplicabilă 
anterior, prin care persoa-
nele care doreau să tran-
ziteze teritoriul Republicii 
Bulgaria puteau să o fa-
că doar în urma transmi-
terii de către misiunile di-
plomatice sau consulare 
ale statului de cetăţenie 
a unei notificări către Mi-
nisterul bulgar al Afaceri-

lor Externe care să ates-
te scopul exclusiv de tran-
zitare, menţionează MAE. 
Conform sursei citate, pro-
cedura aplicată până de 
curând provoca uneori în-
târzieri mari în tranzitarea 
Republicii Bulgaria de că-
tre cetăţenii români.

Noul ordin prevede că 

persoanele aflate în tran-
zit urmează a-şi asuma, 
printr-o declaraţie pe pro-
prie răspundere, că tran-
zitul are ca scop exclu-
siv tranzitarea teritoriu-
lui bulgar şi că se garan-
tează părăsirea neîntârzi-
ată a teritoriului Republicii 
Bulgaria. Noua reglemen-

tare este aplicabilă din 22 
mai 2020. 

„Ministrul Bogdan Au-
rescu transmite mulţumiri 
deosebite omologului său 
bulgar pentru promptitu-
dinea şi disponibilitatea 
manifestate faţă de solici-
tarea părţii române”, pre-
cizează MAE.

Guvernul României a 
adoptat, în ședința din 
21 mai 2020, hotărârea 
privind exercitarea, cu 
caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției 
publice de subprefect al 
județului Ilfov de către 
Andrei Scutelnicu. Și, 
tot în cadrul aceleiași 
ședințe a fost aprobată 
și hotărârea privind 
aplicarea mobilității 
pentru Gheorghe Cojanu 
din funcția publică de 

inspector guvernamental 
în funcția publică de 
prefect al municipiului 
București

social

A fost numit cel de-al doilea 
subprefect, la Ilfov

Garda de Mediu trece la confiscări

Garda Națională de 
Mediu (GNM) a definitivat 
procedura confiscării 
bunurilor și mijloacelor 
cu care se produc 
contravenții și infracțiuni 
de mediu. De acum, 
cei care abandonează 
deșeuri și cei care 
deversează, în mod 
ilegal, reziduuri în ape 
și în canalizări, cei care 
braconează și, în general, 
toți cetățenii care încalcă 
prevederile legislației de 
mediu riscă foarte mult! 
Pentru că, în afară de 
aplicarea unor amenzi 
usturătoare sau, după 
caz, înaintarea unor 
dosare penale, comisarii 
GNM pot confisca toate 
mijloacele cu care se 
produc aceste infracțiuni 
sau contravenții. Potrivit 
noii proceduri, sunt 
supuse confiscării: 
bunurile destinate 
săvârșirii contravenției, 
cele folosite la săvârșirea 
contravenției dar și 
bunurile rezultate din 

săvârșirea contravenției. 
În urma întocmirii 
procesului verbal de 
constatare și sancționare 
a contravenției, comisarii 
GNM indisponibilizează 
bunurile în vederea 
confiscării, urmând 
ca sancțiunea 
complementară de 
confiscare să rămână 
obligatorie și executorie 
la pronunțarea instanțelor 
de judecată, printr-o 
hotărâre definitivă, 
în cazul contestării 
procesului-verbal. În 
cazul mijloacelor de 
transport indisponibilizate 
în vederea confiscării, 
care aparțin unei 
alte persoane decât 
contravenientul, 
comisarul anunță, în 
termen de maximum 
24 de ore, organele de 
poliție pentru a fi lăsate 
spre păstrare acestora, 
până la identificarea 
proprietarului mijlocului 
de transport pentru 
tragerea la răspundere.

S-a simplificat procedura de tranzit 
pentru români, prin Bulgaria
Procedura de tranzit al cetăţenilor români 
prin Bulgaria a fost simplificată, în urma unei 
discuţii telefonice a ministrului Bogdan Aurescu 
cu omologul bulgar, potrivit unui comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Alte măsuri dispu-
se, pentru organizarea 
activității în unitățile 
de învățământ:

● fiecare persoană 
trebuie să aibă o suprafaţă 
minimă de 4 mp în jurul ei 
şi o distanţă minimă de 2 
metri faţă de cei din jur;

● suprafeţele vor fi 
dezinfectate;

● se vor evita aglome-
rările de persoane.

Măsuri de preve-
nire și protecție în pe-
rioada desfășurării 
activităților de pregăti-
re pentru elevii din cla-
sele terminale:

● cursurile de pregăti-

re se vor organiza în grupe 
de cel mult 10 elevi;

● în pauze, care vor du-
ra 10 minute, nu pot fi mai 
mult de două grupe de elevi;

● încăperile vor fi aerisite;
● spaţiile vor fi dezin-

fectate cu substanţe bioci-
de pe bază de clor sau al-
cool, etapă urmată de ae-
risirea încăperii pentru o 
perioadă de cel puţin 30 
de minute;

● elevii şi profesorii 
îşi vor dezinfecta periodic 
mâinile şi vor purta mască.

Măsuri de preveni-
re și protecție în peri-
oada susținerii exame-
nelor:

● triaj epidemiologic 
pentru candidaţi şi exami-
natori;

● circuite prestabilite 
către/şi din sala de examen;

● candidaţii vor păstra 
o distanţă de 2 metri la in-
trarea în sala de examen;

● sălile de examen vor 
fi marcate corespunzător;

● pupitrele vor fi indi-
vidualizate/prestabilite.

Condiții de igienă în 
sala de curs/examen:

● toate sălile vor fi 
curăţate şi dezinfectate, 
înainte şi după fiecare se-
rie de candidaţi;

● la intrarea în sală vor 
fi prevăzute dispozitive me-
dicale cu substanţă dezin-
fectantă pentru mâini;

● stabilirea locuri-
lor se va face astfel încât 
să existe o distanţă între 
candidaţi, pe rânduri şi în-
tre rânduri de 2 metri;

● se vor respecta re-
gulile de distanţare fizică:

● se va evita atingerea 
cu mâna a nasului, ochilor 
şi gurii;

● se va strănuta în pli-
ul cotului;

● se va folosi batista 
de unică folosinţă.

Condiții de igienă 
pentru grupurile sani-
tare:

● la intrările în toale-
tă vor exista recipiente cu 
substanţe dezinfectante 
pentru mâini;

● toate cabinele toale-
telor vor fi dotate cu hârtie 
igienică;

● se vor asigura reci-
piente cu săpun, lângă la-
voare;

● grupurile sanita-
re vor fi dotate cu prosoa-
pe de hârtie sau uscătoare 
pentru mâini şi vor fi dez-
infectate periodic.

Săptămâna viitoare se redeschid 
școlile pentru anii terminali

 Ce măsuri de siguranță împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus au luat autoritățile?

Accesul în școli va fi interzis persoanelor cu o 
temperatură de 37,3 grade Celsius, se arată într-un 
ordin comun al Ministerului Educaţiei și Ministerului 
Sănătăţii. Iar la intrarea în sălile de clasă/examen, 
candidaţii vor păstra o distanţă de 2 metri.


