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”În prezent, parcul auto 
STB a fost modernizat 
cu 400 de autobuze 
Euro 6 și, începând de 
luna viitoare, sosesc 
în Capitală, etapizat, 
130 de autobuze hibrid 
Mercedes. (…) În 2016 
(…) a fost înființată 
Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru 
Transport Public 
București-Ilfov (ADITPBI), 
(…) iar una dintre cele 
mai importante măsuri 
luate a fost extinderea 
transportului public 
din București și în 
Ilfov, prin crearea de 
linii regionale. (…) În 
prezent, în regiunea 
București-Ilfov circulă 
1.191 de autobuze. Dintre 
acestea: 1.110 aparțin 
STB SA și au norme de 
poluare Euro 6, Euro 
4 și Euro 3; 75 aparțin 
STV SA (Voluntari) și au 
norme de poluare Euro 
5 și Euro 3 și 6 autobuze 
aparțin STCM Ecotrans 
(Chitila) - și au norme 
de poluare Euro 6. În 
Ilfov funcționează 60 
de linii regionale, care 
sunt operate cu 144 
autobuze STB (42 linii), 
cu 75 autobuze STV 
(16 linii) și cu 6 STCM 
Ecotrans Chitila (2 
linii). (…) Niciunul dintre 
traseele autobuzelor 
care aparțin comunelor 
limitrofe Bucureștiului nu 
include centrul Capitalei, 
ci doar fac legătura, la 
intrarea în București, cu 
alte mijloace de transport 
în comun care aparțin 
STB. Deci autobuzele 
cu norma de poluare 
Euro 3 care aparțin 
UAT-urilor limitrofe nu 
ajung în Zona de Acțiune 
pentru Calitatea Aerului 

(ZACA), iar în ceea ce 
privește parcul rulant 
al STB, după finalizarea 
achizițiilor mijloacelor 
de transport în comun 
moderne, autobuzele 
cu norma de poluare 
Euro 3 vor fi retrase de 
pe trasee. (…) Pentru 
a sprijini modernizarea 
parcului auto al STV SA, 
Primăria Capitalei va 
supune votului CMGB 
un proiect de asociere 
a municipiului București 
cu orașul Voluntari, 
pentru aprobarea a două 
acorduri de parteneriat 
necesare semnării unor 
contracte de finanțare 
aferente proiectelor 
depuse de Primăria 
Voluntari în cadrul POR 
2014 - 2020, ce vizeaza 
achiziția de autobuze 
electrice. Acordurile de 
parteneriat nu implică 
contribuție financiară 
din partea municipiului 
București, dar sunt 
o condiție esențială 
pentru contractarea 
proiectelor. În total, cele 
două proiecte depuse 
prevăd achiziția a 36 
autobuze electrice: 22 
de capacitate medie 
(min. 66 locuri) și 14 de 
capacitate mică (min. 
49 locuri). Autobuzele 
electrice care vor fi 
achiziționate prin cele 
două proiecte urmează 
a fi date în administrare, 
conform legii, operatorului 
regional SC STV SA, care 
își desfășoară activitatea 
pe baza Contractului 
de delegare a gestiunii 
serviciului de transport 
public local de călători 
3/17.05.2019, încheiat 
cu ADITPBI”, au precizat 
reprezentanții Primăriei 
Municipiului București.

Precizări … din Capitală

„În ceea ce priveş-
te vârsta victimelor, 12% 
reprezintă rapoarte care 
înfăţişează copii cu vâr-
sta aproximativă de până 
în 5 ani, 73% - copii cu 
vârsta aproximativă între 
6 şi 10 ani, 13% victime 
cu vârsta între 11 şi 15 
ani, iar două procente - 
cu vârsta peste 16 ani. 35 
dintre victimele înfăţişate 
în materiale aveau sub 1 
an. Materialele identifica-
te sunt trimise de speci-
aliştii Salvaţi Copiii către 
IGPR, unde sunt investi-
gate, urmând eliminarea 
conţinutului de pe inter-

net, dar şi identificarea 
şi asistenţa oferită victi-
mei, precum şi ancheta-
rea agresorilor. În funcţie 
de fapta lor, fie ea produ-
cere, deţinere, achiziţi-
onare, stocare, expune-
re, promovare sau distri-
buire, agresorii riscă pe-
deapsa cu închisoarea de 
la 2 la 7 ani, aceasta pu-
tând creşte în funcţie de 
forma agravantă.

Autoritățile 
intervin din ce în 
ce mai puțin

”Există la nivel global 
o anumită relaxare din 
partea autorităţilor şi as-
ta înseamnă că aceia ca-
re stochează, distribuie, 
achiziţionează sau fac un 
comerţ din astfel de ima-
gini şi filme cu copii abu-
zaţi sexual sunt din ce în 
ce mai mulţi şi mai puţin 
sancţionaţi de autorităţi”, 
a spus George Roman, 
director de programe 
la Salvaţi Copiii. Teodo-
ra Stoica, coordonator al 

programului de siguranţă 
online al Salvaţi Copiii, a 
menţionat că, potrivit re-
ţelei globale INHOPE, Ro-
mânia se află pe locul 7 
în lista ţărilor din UE un-
de se postează conţinut 
pornografic infantil. Ele-
na Savu, şef al Biroului 
de Investigare a Infracţi-
unilor de Pornografie In-
fantilă prin Sisteme Infor-
matice din cadrul IGPR, 
a spus că statistica la ni-
velul ţării a cazurilor de 
pornografie infantilă prin 
sisteme informatice pe 
2019 relevă că s-au înre-
gistrat 398 de dosare pe-
nale şi 277 au fost soluţi-
onate. Ea a menţionat că 
 s-au desfăşurat 168 de 
acţiuni operative, 261 de 
percheziţii domiciliare, fi-
ind cercetate 296 de per-

soane şi analizate peste 
20 de milioane de fişiere 
foto-video. ”Cazurile ce-
le mai sensibile care, din 
păcate, au luat amploare 
şi în România sunt aces-
te cazuri de live strea-
ming. (...) Sunt acele fe-
mei care anterior perfor-
mau videochat. În cadrul 
acestor show-uri au de-
cis  să-şi introducă pro-
priii copii, pentru diferite 
sume de bani”, a arătat 
Savu. Ea le-a recoman-
dat părinţilor să înţeleagă 
mai bine fenomenul con-
ţinutului pornografic in-
fantil pe internet şi să fie 
mai deschişi faţă de copii, 
să le explice la ce riscuri 
pot fi expuşi. Savu le cere 
părinţilor să fie mai atenţi 
la conturile de Facebook 
ale copiilor şi nu numai.

”Numărul 112 trebu-
ie apelat doar dacă avem 
nevoie de sprijin din par-
tea autorităţilor”, a spus 
purtătorul de cuvânt al 
STS, Cătălin Chirca. Potri-
vit acestuia, de obicei ce-
le mai multe apeluri la 112 
sunt în jurul orei 19.00, iar 
cele mai puţine - în jurul 

orei 4.00. Majoritatea ape-
lurilor au fost transferate la 
Ambulanţă (55,4%), Poli-
ţie (22,9%) şi ISU-SMURD 
(16,9%). STS menţionea-
ză că numărul raportat în 
2019 este mai mic cu un 
milion şi jumătate faţă de 
cel din 2018.

În România, Siste-

mul Naţional Unic pen-
tru Apeluri de Urgenţă a 
fost implementat în anul 
2004 şi este administrat 
de STS. Operatorii STS 
preiau apelurile de la ce-
tăţeni, realizează un in-
terviu primar, indexea-
ză cazul în funcţie de ti-
pologie şi îl transferă că-
tre dispecerii agenţiilor 
de intervenţie responsa-
bile (Pompieri, Ambulan-
ţă, Poliţie etc.).

Centrul Municipal In-
tegrat pentru Situaţii de 
Urgenţă preia apeluri-
le atât din Bucureşti, cât 
şi din judeţul Ilfov. În fi-

ecare judeţ din ţară es-
te operaţionalizat câte un 
centru de preluare a ape-
lurilor de urgenţă.

Cursuri ”pentru 
creşterea 
rezilienței şi a 
competențelor de 
comunicare”

Şeful Direcţiei 112, 
Florin Feticu, a declarat 
că şi-ar fi dorit ”mai mul-
tă empatie” privind ma-
niera în care serviciul de 
urgenţe a gestionat ca-
zul Alexandrei Măceşa-

nu. ”Din punct de vede-
re procedural, operatoa-
rea noastră a preluat, 
procesat şi transferat co-
rect. Din punct de vedere 
al empatiei, cu siguranţă 
ne-am fi dorit mult mai 

mult decât atât”, a afir-
mat Feticu. El a adăugat 
că operatorii din sistemul 
112 fac cursuri periodice, 
”pentru creşterea rezili-
enţei şi a competenţelor 
de comunicare”.

România, pe locul 7 în lista ţărilor 
din UE în care se fac postări cu 
conţinut pornografic infantil
Organizaţia Salvaţi 
Copiii atrage atenţia 
asupra proliferării 
conţinutului 
pornografic infantil 
găzduit în România. 
Conform Salvaţi Copiii, 
din cele 2.713 cazuri 
raportate în 2019, 
prin punctul civil de 
raportare esc_ABUZ, 
1.594 reprezintă 
materiale ce înfăţişează 
abuz sexual asupra 
copiilor. Cele mai 
multe victime au 
vârsta mai mică de 10 
ani. Numărul este în 
creştere faţă de 2018, 
când au fost raportate 
1.813 cazuri, în 1.182 
dintre rapoarte fiind 
identificat conţinut 
pornografic infantil. 
În 2019, 90% dintre 
victime sunt de gen 
feminin, procent care 
se menţine similar cu 
cel din anii precedenţi.

Aproape jumătate dintre cei care 
apelează 112 nu au o urgență
Operatorii 112 din România au preluat peste 
11,3 milioane de apeluri anul trecut, iar aproape 
jumătate dintre acestea nu au fost urgenţe reale, 
ci apeluri din greşeală, farse, injurii sau solicitări 
de alt tip de informaţii, au precizat reprezentanţii 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS). Din 
11.301.881 apeluri, doar 51,9% au fost urgenţe.


