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În perioada 22-28 mai 
se derulează, în Otopeni, 
campania Ecotic pentru 
un mediu curat ”Orașe 
curate”, iar fiecare 
persoană care predă 
deșeuri electrice de 
peste 5 kg sau 5 becuri/
neoane ori 15 baterii/
acumulatori va fi înscrisă 
automat la tombola cu 
premii, constând într-un 
aspirator fără sac, aparat 
de spălat cu presiune 
sau o baterie externă. 

Locuitorii orașului 
Otopeni au la dispoziție 
în cadrul campaniei două 
activități - preluarea 
GRATUITĂ de la domiciliu 
a deșeurilor voluminoase 
(de exemplu: mașină de 
spălat, frigider etc), iar 
comanda de preluare se 
poate face telefonic la 
numerele 021.351.46.03 
sau predare la punctul de 
colectare din Str. Horia, 
Cloșca și Crișan nr. 17-19 
(luni-vineri: 9.00-16.00).

Parcul Văcărești, la aniversare

”Orașe curate” ajunge în Otopeni

Parcul Natural Văcărești 
a împlinit pe 11 mai, cinci 
ani de la înființare, timp 
în care, prin monitorizări 
zilnice, au fost identificate 
aici 331 de specii de 
plante și 336 de specii de 
animale, potrivit Asociației 
Parcul Natural Văcărești. 
”În ultimii 5 ani am ghidat 
în parc peste 4.500 de 
adulți și copii, iar zeci de 
mii de oameni vizitează 
anual parcul. Pandemia a 
crescut interesul publicului 
față de natură, astfel că 
numărul vizitatorilor a 
crescut vizibil în ultimul an. 
În parc există peste 4.600 
de arbori, doar în interiorul 
digului perimetral. Cei mai 

mulți sunt sălcii, nuci, ulmi 
și corcoduși. Parcul oferă 
o multitudine de beneficii 
comunității, începând 
cu filtrarea și absorbția 
particulelor poluante, 
sechestrarea carbonului 
și producția de oxigen, 
până la beneficii culturale 
și economice. Văcăreștiul 
este cel mai mare 
spațiu verde compact al 
Bucureștiului, unul dintre 
principalii <<plămâni>> ai 
Capitalei. Zonele umede 
de acest fel ne ajută 
să atenuăm efectelor 
schimbărilor climatice, tot 
mai evidente în ultimii ani”, 
precizează reprezentanții 
Asociației.

Măsura a intrat în vi-
goare lunea trecută, 10 
mai, arată un comunicat 
MAE. Potrivit sursei cita-
te, documentul care ates-
tă vaccinarea împotriva 
 COVID-19 trebuie redac-
tat în limba engleză. In-
formaţii suplimentare pot 
fi consultate pe pagina 
de internet: Cyprus Flight 
Pass - Vaccinated Passen-
gers. Conform informaţii-
lor comunicate public de 
autorităţile cipriote, Ro-

mânia a fost inclusă în ca-
tegoria roşie a statelor cu 
risc epidemiologic. Astfel, 
în contextul noilor măsuri, 
persoanele care sosesc 
din state incluse în cate-
goria roşie şi care nu de-
ţin un certificat de vacci-
nare împotriva COVID-19 
pot intra în Republica Ci-
pru în urma prezentă-
rii unui test molecular tip 
RT-PCR cu rezultat nega-
tiv pentru infecţia cu vi-
rusul SARS-CoV-2, efec-

tuat cu maximum 72 de 
ore înainte de călătorie. 
De asemenea, aceste per-
soane trebuie să efectue-
ze un al doilea test mole-
cular tip RT-PCR, pe chel-
tuială proprie, la sosirea 
în Republica Cipru, pe ae-
roport.

De asemenea, toa-
te persoanele care intră 
în Republica Cipru trebu-
ie să prezinte o autoriza-
ţie de călătorie, comple-
tată cu 24 de ore înain-
tea deplasării. Autoriza-
ţia se obţine prin interme-
diul portalului Cyprus Fli-
ght Pass - Application Pro-
cess şi include date cu pri-
vire la deţinerea unui cer-
tificat de vaccinare împo-
triva COVID-19 sau a unui 

test molecular tip RT-PCR, 
cu rezultat negativ pentru 
infecţia cu virusul SARS-
CoV-2. Documentele care 
atestă vaccinarea împotri-
va COVID-19 sau efectua-
rea testului pentru infecţia 
cu virusul SARS-CoV-2 tre-
buie prezentate autorităţi-
lor cipriote, la sosire. Tot-
odată, MAE precizează că, 
potrivit informaţiilor comu-
nicate de autorităţile cipri-
ote, atât persoanele vacci-
nate împotriva COVID-19, 
cât şi cele care prezintă la 
intrare un test molecular 
tip RT-PCR pentru infecţia 
cu virusul SARS-CoV-2 pot 
fi testate în mod aleatoriu 
la sosire, această măsură 
fiind suplimentară celorlal-
te condiţii necesare pen-

tru permiterea intrării în 
Republica Cipru. În aceas-
tă situaţie, costurile pentru 
efectuarea testării aleatorii 
sunt suportate de autorită-
ţile cipriote.

MAE menţionează că 
toate celelalte condiţii de 
intrare în Republica Cipru 
rămân în vigoare şi pot fi 
consultate la pagina de 
internet: http://www.

mae.ro/node/51906. 
Totodată, informaţii supli-
mentare privind condiţii-
le de călătorie în Republi-
ca Cipru pot fi consultate 
şi pe paginile de internet: 
www.visitcyprus.com, 
www.cyprusf l ight-
pass.gov.cy şi https://
www.pio.gov.cy/coro-
navirus/eng/catego-
ries/en-fly.

Salvaţi Copiii 
România cere 
Preşedinţiei, 
Guvernului şi 
Parlamentului 
modificări legislative 
pentru o mai bună 
protecţie a copilului 
în faţa agresiunilor 
sexuale, potrivit 
unui comunicat 
al organizaţiei, 
transmis, 
AGERPRES.

Cu toate că, anual, în 
ţara noastră se înregis-
trează aproape 800 de fe-
te sub 15 ani care devin 
mame, conform rapoarte-
lor anuale ale Ministeru-
lui Public, sunt trimişi în 
judecată doar între 200 
şi 300 de inculpaţi pen-
tru comiterea infracţiunii 
de act sexual cu un minor. 
În România, subraporta-
rea abuzului sexual comis 
asupra copiilor a atins ”un 
nivel acut”, sistemul de 
asistenţă socială şi pro-
tecţie a drepturilor copilu-
lui identifică sau primeşte 
sesizări pentru doar 1.000 
de cazuri anual, menţio-
nează Salvaţi Copiii.

Organizaţia precizea-
ză ca a trimis Preşedinţiei, 
Guvernului şi Parlamentu-
lui propunerile sale legis-
lative, însoţite de un do-
cument cu explicaţii, date 
statistice, analize ale prin-
cipiilor de dezvoltare so-
cio-emoţională a copilu-
lui şi argumente socio-ju-
ridice.

Practică  
unitară în 
instanțele de 
judecată

Salvaţi Copiii consi-
deră că trebuie clarifica-
te de urgenţă reglemen-
tările penale cu privire la 
infracţiunile de viol şi act 
sexual cu un minor, pen-
tru o practică unitară şi 
coerentă a instanţelor ju-
decătoreşti, aşa cum so-
licită Consiliul Europei în-
că din 2016. De aseme-
nea, organizaţia crede că 
se impune modificarea le-
gislaţiei electorale pentru 
a preveni situaţiile în ca-
re candidaţii condamnaţi 
pentru fapte penale gra-
ve comise asupra copii-
lor ar putea deveni repre-
zentanţi şi factori de de-
cizie ai comunităţilor lor. 
Salvaţi Copiii informează 
că demersul său mai vi-
zează înăsprirea pedepse-
lor prevăzute pentru pro-
xenetism, folosirea servi-
ciilor unei persoane ex-
ploatate, folosirea prosti-

tuţiei infantile, proxene-
tism, viol, agresiunea se-
xuală, actul sexual cu un 
minor, coruperea sexua-
lă a minorilor şi racolarea 
minorilor în scopuri sexu-
ale, dat fiind ”numărul ne-
obişnuit de mare” de de-
cizii ale instanţelor jude-
cătoreşti cu suspendarea 
executării pedepsei sub 
supraveghere. Organiza-
ţia mai vrea includerea în 
legislaţia românească a 
măsurilor care, prin dero-
gare de la articolele 5(1) 
şi 6(1) ale Directivei Euro-
pene E-Privacy (2002/58/
CE), să oblige furnizo-
rii de servicii de comuni-
caţii electronice (servicii-
le de e-mail şi mesagerie 
bazate pe web) să detec-
teze, să elimine şi să ra-
porteze online abuzuri-
le sexuale asupra copii-
lor, acoperind, de aseme-
nea, situaţiile de ademe-
nire de către un adult a 
unui copil pentru a fi su-
pus abuzurilor sexuale. 
Convenţia ONU cu privi-
re la Drepturile Copilului 

şi Carta drepturilor fun-
damentale a Uniunii Euro-
pene recunosc dreptul co-
piilor de a fi protejaţi îm-
potriva oricăror forme de 
violenţă. În acest sens, 
abuzul sexual asupra co-
piilor este considerat una 
dintre cele mai grave in-
fracţiuni.  Deoarece abu-
zurile sexuale sunt dificil 
de identificat şi solicită o 
legislaţie clară, eficientă şi 
în acord total cu principiul 
interesului superior al co-
pilului, crearea de institu-
ţii adecvate şi pregătirea 
specialiştilor în acest do-
meniu reprezintă condi-
ţia respectării drepturilor 
fundamentale ale copiilor. 
Sunt numeroase rapoar-
tele şi cercetările care 
arată o exacerbare a fe-
nomenului de abuz sexual 
în 2020, anul pandemiei 
de COVID-19, cu o creş-
tere constatată în această 
perioadă şi în ceea ce pri-
veşte cererea din mediul 
online de materiale care 
conţin forme de abuz se-
xual asupra copiilor.

România, pe lista roșie, pentru Cipru
Toate persoanele care deţin un certificat de 
vaccinare împotriva COVID-19, eliberat de 
autorităţile competente ale altor state, sunt 
exceptate de la obligaţia de a prezenta un test 
molecular tip RT-PCR pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 şi de la măsura autoizolării, la intrarea 
în Cipru.

Protecţie mai bună pentru 
copii, în faţa agresiunilor 
sexuale


