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Claudiu Daniel Dolot a fost 
schimbat din funcţia de 
președinte al Autorităţii 
Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
în locul lui fiind numit 
Mihai Culeafă, conform 
unei decizii a premierului 
interimar, Florin Cîţu, 
publicată săptămâna 
trecută, în Monitorul 
Oficial.
Mihai Culeafă a fost până 
la data acestei decizii 
vicepreședinte al ANPC 
și a coordonat, împreună 
cu Paul Anghel, director 
general al autorităţii, 
acţiunile de control 
derulate de Autoritatea 

Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor 
în ultima perioadă.
Claudiu Dolot fusese 
numit în funcţia de 
președinte al ANPC la 
finele lunii februarie 
2021, în locul lui Eduardt 
Cozminschi.

Mihai Culeafă, noul șef al ANPC

Procurorii DIICOT au 
reţinut patru traficanţi 
de droguri, acuzaţi că 
au introdus pe teritoriul 
României, din Spania, mai 
multe colete ce conţineau 
cantităţi considerabile 
de droguri, ce urmau a 
fi comercializate către 
consumatori de pe raza 
municipiului București și a 
judeţului Ilfov.
Potrivit unui comunicat 
al DIICOT, procurorii 
DIICOT - Structura Centrală 
împreună cu ofiţeri de 
poliţie judiciară din cadrul 
SCCO Ilfov au efectuat, 
săptămâna trecută, 
o acţiune de prindere 
în flagrant a doi dintre 

inculpaţi, pe raza judeţelor 
Giurgiu și Dâmboviţa, 
în timp ce ridicau de la 
o societate de curierat 
două colete ce conţineau 
cantităţile de 15,65 
kilograme de cannabis și 
aproximativ 500 de grame 
de cocaină.
Ulterior, în urma 
cercetărilor efectuate, 
au mai fost ridicate 
aproximativ 52 de 
kilograme de cannabis.

Traficanți de cu droguri arestați

Adoptă!
Ricky este un căţel 
sfios și firav, care abia 
are curaj să iasă din 
cușcă. Toată viaţa și-a 
petrecut-o pe străzi. Are 
trei ani, este deparazitat, 
vaccinat, microcipat și 
sterilizat. În prezent, se 
află în adăpostul public 
Buftea și încă așteaptă 
pe cineva care să îi arate 
ce înseamnă căldura 
unui cămin.  Fii tu omul 
care îl va scoate pe Ricky 
din cușca rece și îi va 
oferi o familie! Fii tu cel 
care îi acordă o a doua 
șansă! Dacă vrei să îl 
adopţi pe Ricky, scrie 
pe adresa de e-mail 
protectiaanimalelor@
cjilfov.ro sau pe pagina 

de Facebook, Protecţia 
Animalelor CJ Ilfov. Îţi 
reamintim că singura 
soluţie pentru a opri 
suferinţa animalelor este 
aceea de a-i face pe 
oameni să conștientizeze 
importanţa sterilizării. 
Alege să adopţi, este cel 
mai nobil gest! Intră pe 
www.ilfovadopta.ro și 
alege să schimbi o viaţă!

”În primă fază, se vor 
efectua lucrări la canaliza-
rea pluvială în localitatea 
Vidra, urmând (...) să se 
demareze lucrările și pe 
raza localităților Crețești 
și Bragadiu, tot la canali-
zare pluvială. DJ 401A es-
te drum județean esențial 
pentru Ilfov din punct de 
vedere al conectivității te-
ritoriale, fiind o varian-
tă la Centura de Sud a 
Bucureștiului. Acest drum 

județean străbate șase 
localități din județul Il-
fov: comunele Vidra, Jila-
va, Domnești, Clinceni și 
orașele Măgurele și Bra-
gadiru. Amintim că acest 
proiect de infrastructu-
ră rutieră a întâmpinat o 
serie de probleme de-a 
lungul timpului. În urma 
rezilierii contractului de 
execuție lucrări în 2019, 
Consiliul Județean Ilfov a 
demarat procedura de re-

vizuire a proiectului teh-
nic și l-a adus la standar-
dele actuale, ținând cont 
de creșterea valorilor de 
trafic, de Planul de Mobi-
litate Urbană Durabilă și 
de necesitățile locuitori-
lor din zonă. S-a efectuat 
o expertiză tehnică a lu-
crărilor executate, iar în 
urma acesteia a fost în-
cheiat contractul de pre-
stări servicii pentru re-
alizarea Reviziei Proiec-
tului Tehnic”, precizează 
reprezentanții CJI.

Proiectul are o valoa-
re de peste 135 de milioa-
ne de lei, fără TVA, iar lu-
crările vor dura doi ani de 
la momentul emiterii ordi-

nului de începere și pre-
supun: 28 km de drum 
județean reabilitat și mo-
dernizat; peste 260.000 
mp de carosabil și piste 
de biciclete; peste 64.000 
mp de trotuare; 145 de 
străzi laterale reabilita-
te, în suprafață de peste 
12.000 mp; 2.807 accese 
reabilitate, la proprietăți, 
în suprafață de aproape 
40.000 mp; aproape 55 
km de rețea de canalizare 
pluvială; 51 km de borduri 
20×25; 91 km de borduri 
10×15; 1.548 de stâlpi de 
iluminat public; amenaja-
rea a peste 43.000 mp de 
spații verzi sau plantarea a 
aproape 5.000 de copaci.

S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor pe DJ 401A
 CJI anunță că ”se va lucra intensiv, (...) atât cât vor permite condițiile meteorologice”
Consiliul Județean Ilfov continuă investițiile în 
proiectele de infrastructură rutieră și anunță 
emiterea Ordinul de începere a lucrărilor pe DJ 
401A, ceea ce înseamnă că, pe acest tronson de 
drum ”se va lucra intensiv, (...) atât cât vor permite 
condițiile meteorologice”.

Şeful Comitetului 
Național de 
Coordonare a 
Activităților privind 
Vaccinarea împotriva 
COVID-19 (CNCAV), 
Valeriu Gheorghiță, 
estimează că până la 
finalul acestei luni vor 
fi finalizate pregătirile 
logistice privind 
vaccinarea anti-COVID 
a copiilor cu vârsta 
între 5 și 12 ani.

”Spuneam că se aș-
teaptă autorizarea din 
partea Agenției Euro-
pene a Medicamentului 
(EMA - European Medici-
nes Agency) la jumătatea 
lunii decembrie, însă ulti-
mul calendar devansea-
ză acest termen și ne aș-
teptăm ca în a doua par-
te a lunii noiembrie, sfâr-
șit de noiembrie, să avem 
această autorizare, (...) 
probabil pe data de 25 
noiembrie vom avea opi-
nia EMA pentru vaccinul 
Pfizer, iar pentru vaccinul 
de la compania Moderna, 
care, de asemenea, a de-
pus documentația pentru 
evaluare la EMA, se aș-
teaptă ca autorizarea să 
se acorde la jumătatea 
lunii decembrie”, a spus 
Gheorghiță. 

”Am demarat activita-
tea de organizare a cam-
paniei de vaccinare pentru 
a centraliza solicitările din 
fiecare județ de înființare 
a unor cabinete de vacci-
nare în unitățile sanitare 
cu paturi sau ambulatorii, 

care au secții sau compar-
timente de pediatrie”, a 
adăugat șeful CNCAV.

Însă copiii cu vârste 
de până în 12 ani vor pu-

tea fi vaccinați și în cen-
tre unde există vaccin de 
la BioNTech Pfizer pentru 
vaccinarea persoanelor 
de peste 12 ani. 

”Vom organiza un ca-
binet de vaccinare, în ca-
drul acelui centru, care va 
fi destinat pentru această 
grupă de vârstă, de 5-12 
ani, tocmai pentru că ne 
dorim foarte mult să încu-
rajăm vaccinarea la nive-
lul întregii familii, pentru a 
crea acea barieră de pro-
tecție imună a familiei”, a 
adăugat Gheorghiță.

Totodată, copiii ar pu-
tea fi vaccinați în cabine-
tele medicilor de familie, 
iar platforma specializată 
va fi modificată astfel în-
cât un adult să poată pro-
grama un copil cu vârsta 
între 5 și 12 ani pentru 
imunizare.

În acest context, șe-
ful CNCAV a spus că imu-
nizarea pentru această 
grupă de vârstă ar putea 
începe în luna decembrie 
sau, ”într-un scenariu mai 
puțin probabil, în ianuarie 
2022”.

România se pregăteşte 
de vaccinarea copiilor cu 
vârste între 5 şi 12 ani

Valeriu Gheorghiţă a mai anunţat că autorităţile vor 
propune, cel mai probabil, sistarea vaccinării cu 
serul de la compania AstraZeneca, începând cu anul 
viitor, având în vedere numărul mic de persoane care 
s-au imunizat cu acest tip de vaccin, urmând să se 
administreze în continuare seruri de la Pfizer, Moderna 
și Johnson&Johnson. ”La 31 octombrie, ultimul lot 
disponibil de vaccin de la compania AstraZeneca a ieșit 
din perioada de valabilitate, motiv pentru care a fost 
retras din centrele de vaccinare. Persoanele care erau 
programate au fost anunţate să nu se mai prezinte la 
programare și vor fi rechemate în momentul în care 
urmează să primim un nou lot de vaccin AstraZeneca. 
S-au făcut, deja, solicitări în acest sens și așteptăm 
livrările cât mai repede, încât persoanele care au 
primit prima doză de vaccin AstraZeneca să poată 
să finalizeze doza de vaccinare. Reamintesc faptul 
că rapelul la această doză 2 este recomandat la 8 
săptămâni, însă, există un interval acceptat până la 12 
săptămâni în care se poate efectua doza a doua fără 
să fie compromisă eficienţa și eficacitatea”, a precizat 
Valeriu Gheorghiţă.

Fără AstraZeneca


