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O nouă 
colecţie, 
„Prima mea 
bibliotecă”, 
creată 
pentru micii 
cititori a 
fost lansată 
săptămâna 
trecută, 
de Editura 
Litera. 
Primul 
volum din 
colecţie, 
„Călătoriile 
lui Gulliver”, 
este 
disponibil la 
chioșcurile de presă din 
ţară și prin abonament 
exclusiv pe litera.ro. 
Acesta este urmat de 
volumele „Robinson 
Crusoe”, „Aventurile 
lui Tom Sawyer”, „Cei 
trei muschetari” și alte 
povești clasice pentru 
copii. Cele 60 de volume 
ale colecţiei „Prima mea 
bibliotecă” prezintă texte 
adaptate, ţinând cont 
de episoadele-cheie ale 

fiecărei opere literare. O 
echipă de ilustratori cu 
experienţă a îmbogăţit 
poveștile cu imagini, 
pentru a spori spiritul de 
observaţie și creativitatea 
micilor cititori. Fiecare 
carte a colecţiei se încheie 
cu informaţii interesante 
despre operă și autor 
- o ilustrare a motivelor 
pentru care aceasta a 
ajuns un reper al literaturii 
clasice universale.

Peste 12.000 de cereri de azil

Inspectoratul General 
pentru Imigrări (IGI) a 
înregistrat, anul trecut, 
12.368 cereri de azil. 
Cele mai multe au fost 
depuse de cetăţenii din 
Ucraina - 4.398, India 
- 1.486, Bangladesh - 
1.364, Siria - 1.313 și 
Pakistan - 803. Centrele 
unde au fost înregistrate 
cele mai multe cereri 
sunt Timișoara - 6.109, 
Rădăuţi - 3.700, 
București - 1.004 și 

Maramureș - 991.
Cererea de azil poate 
fi depusă de oricare 
străin, aflat pe teritoriul 
României sau într-un 
punct pentru trecerea 
frontierei. O persoană 
este considerată solicitant 
de azil din momentul 
manifestării de voinţă 
exprimate în scris sau 
oral în faţa autorităţilor 
competente, din care să 
rezulte că aceasta solicită 
protecţia statului român. 

”Prima mea bibliotecă”, pentru micii 
cititori

Concursul va fi orga-
nizat în mod similiar cu cel 
din luna noiembrie și va 
avea o durată de 4 ore, în 
care trebuie rezolvate tes-
te de tip grilă cu 200 de 
întrebări. ”Multe din lo-
curile rămase neocupa-
te în sesiunea din toam-
na anului 2022 au fost în 
specialități deficitare, pre-
cum medicina de urgență, 
medicina de familie, chi-

rurgie generală, neonato-
logie. Continuarea pregă-
tirii pentru tinerii medici 
este esențială și, așa cum 
am declarat încă de la fi-
nalul anului trecut, am lu-
at măsurile necesare pen-
tru a oferi această nouă 
posibilitate absolvenților 
de medicină care nu au 
ocupat un loc în sesiu-
nea precedentă a concur-
sului de Rezidențiat. Tre-

buie să ne asigurăm că ti-
nerii medici au un loc de 
muncă și, totodată, sprijin 
în ocuparea tuturor locuri-
lor disponibile, inclusiv în 
specialitățile deficitare”, a 
declarat Alexandru Rafila.

Lista locurilor și 
postur i l o r  d i spon ib i -
le se regăsește la adresa  
www.rezidentiat.ms.ro. 
Potrivit acestei liste, din 
numărul total de locuri 
rămase neocupate - 626 
- cele mai multe, respec-
tiv 99, sunt la speciali-
tatea ”Chirurgie genera-
lă”, urmată de ”Medicină 
de urgență”, cu 93 de lo-
curi rămase neocupate la 
Rezidențiatul din toamna 
anului trecut. Sunt neocu-
pate 56 de locuri la ”Or-

topedie și Traumatologie”, 
46 la ”Medicină de fami-
lie”, 43 la ”Sănătate pu-
blică și management”, 
34 la ”Neonatologie”, 29 
la ”Medicină internă”, 25 
la ”Geriatrie și Geronto-
logie”, 23 pentru ”Chirur-
gie pediatrică”, 20 la ”Me-
dicina muncii”, 17 locuri la 
specialitatea ”Igienă”, 15 - 
”Chirurgie vasculară”, 14 - 
”Hematologie”, 13 - ”Uro-
logie”, câte 10 locuri ră-
mase neocupate la ”Anes-
tezie și Terapie Intensivă” 
și ”Chirurgie cardiovascu-
lară”, câte 9 locuri la ”Chi-
rurgie orală și maxilo-faci-
ală” și ”Farmacologie clini-
că”, câte 8 locuri la ”Chi-
rurgie toracică”, ”Microbi-
ologie medicală” și ”Ne-

frologie”, 6 la specialitățile 
”Boli infecțioase”, ”Epide-
miologie”, câte 5 locuri 
la ”Gastroenterologie pe-
diatrică” și ”Oncologie și 
hematologie pediatrică”, 
câte 4 locuri neocupa-
te la ”Expertiză medicală 
a capacității de muncă”, 
”Nefrologie pediatrică” și 

”Ortopedie pediatrică” și 
3 locuri neocupate la ”Ne-
urochirurgie”. 

Două posturi au ră-
mas neocupate, la Spita-
lul Municipal Gheorghieni, 
Compartimentul de Pri-
miri Urgențe (1) și Spita-
lul Municipal Toplița, Ca-
mera de gardă (1).

Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat 
în Ministerul 
Transporturilor, a 
anunțat că Executivul 
a aprobat proiectul 
propus a se realiza 
la Mogoșoaia pentru 
lărgirea la 4 benzi a 
DN1A între Centura 
Capitalei și intersecția 
cu Șos. Chitila - Parc 
Mogoșoaia.

Indicatorii tehnico-
economici aferenți proiec-
tului:

 lărgirea la 4 benzi 
de circulație x 3,5 m a 
sectorului de drum DN1A 
cuprins între Centura ruti-
eră existentă a municipiu-
lui București până în zona 
intersecției cu Șos. Chiti-
la - Mogoșoaia (Str. Va-
lea Parcului), lungime tra-
seu 1,28 km, trotuare, cu 
o lățime de 2,5 m, o zo-
nă mediană de 1 m, zo-
nă verde,

 pasaj pietonal sub-
teran - amplasat vis-a-
vis de intrarea în Parcul 
Mogoșoaia, pentru a per-
mite accesul în parc, do-
tat cu scări fixe, rulante și 
un lift la fiecare acces,

 pasaj pietonal su-
prateran, amplasat în nor-
dul podului CF 700, dotat 
cu 2 lifturi și 2 scări fixe. 
Va fi amplasată și o stație 
de transport în comun în 
vecinătatea pasajului, ca-
re va facilita tranzitul și 
traversarea în siguranță a 
DN1A,

  amena ja rea  a 
3 intersecții la nivel - 
intersecție DN1A cu DNCB, 
intersecție DN1A cu Șos. 
Chitila și intersecție DN1A 
cu Str. Valea Parcului,

 lucrări de colectare 
și evacuare a apelor pluvi-
ale, însemnând rețea no-
uă de canalizare pluvia-
lă, cu o lungime totală de 

1.250 m, sistem de rigo-
le carosabile pe ambele 
părți ale drumului și bazin 
de colectare a apelor, pre-
văzut cu grup de pompa-
re și conductă de refulare,

 lucrări de consoli-
dare,

 lucrări pentru sigu-
ranța circulației,

 amenajări peisa-
gistice pentru spațiile 
 verzi.

Potr iv i t  of ic ia lului 
de la Transporturi, ur-
mează lansarea proce-
durii de licitație pentru 
execuția lucrărilor, ca-
re se va desfășura în pa-
ralel cu procedura de ex-

proprieri. Finanțarea pro-
iectului se realizează din 
fonduri externe neram-
bursabile, prin Programul 
Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020, 
Programul Operațional 
Transport (POT) 2021-
2027 și de la bugetul de 
stat.

Sesiune extraordinară de Rezidențiat
Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a decis 
organizarea unei sesiuni extraordinare a 
concursului de rezidențiat. Examenul pentru 
cele 628 de locuri și posturi rămase neocupate 
în sesiunea din noiembrie se va da pe 14 mai 
2023. Această sesiune se va desfășura împreună 
cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 
Davila” din București.

Undă verde pentru proiectul 
rutier din zona Mogoșoaia


