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”(...) Vorbim într-ade-
văr de un sector în care, 
din păcate, suntem frun-
taşi la depozitare, la adu-
cerea gunoiului la groapă 
şi codaşii Europei în ceea 
ce priveşte reciclarea. Pâ-
nă când nu se va înţele-
ge de către fiecare român 

importanţa colectării se-
parate şi a reciclării, până 
când cetăţenii nu vor im-
pune schimbarea prin ati-
tudinea lor, nu vom putea 
să evoluăm cu adevărat. 
Anul acesta, dăm startul 
şi unui program prin care 
stimulăm investiţii în in-

stalaţii de reciclare şi tra-
tare a deşeurilor. Buge-
tul prevăzut este de 159 
de milioane de lei şi poa-
te fi folosit atât pentru in-
frastructura de colectare, 
cât şi pentru instalaţii de 
tratare sau reciclare”, a 
afirmat Alexe.

Ministrul de resort 
a menţionat, în acelaşi 
timp, că Administraţia 
Fondului pentru Mediu 
(AFM) are în plan deru-
larea, în acest an, a do-
uă noi programe ce vi-
zează eficienţa energeti-
că. ”Pe lista AFM-ului vor 
mai fi două programe în 
premieră. Iluminatul eco-
logic stradal - care este 
un program destinat ex-
clusiv autorităţilor locale, 
unde ne propunem să în-
locuim becurile vechi cu 

leduri, pentru a avea o 
mai mare eficienţă ener-
getică şi, evident, costuri 
mai mici la facturi. Inves-
tim în acest program cir-
ca 384 de milioane de lei, 
aproximativ 80 de milioa-
ne de euro. De aseme-
nea, lansăm în premie-
ră programul «Casa Efici-
entă Energetic», prin ca-
re încercăm să eficien-
tizăm energetic cât mai 
multe case din România. 
Vom finanţa sisteme de 
încălzire, iluminat ecolo-
gic şi sisteme de izolaţie. 
Asta înseamnă că oame-
nii îşi vor putea cumpăra, 

prin acest program, de la 
centrale pe peleţi, feres-
tre izolante până la pa-
nouri solare. Este un pro-
gram prin care putem fi-
nanţa sume considerabile 
pentru locuinţe. Avem un 
buget de 429 de milioa-
ne de lei şi ne-am progra-
mat să avem între 6.000 
şi 10.000 de beneficiari. 
Românii care îl vor acce-
sa vor putea să-şi eficien-
tizeze energetic locuinţe-
le fie cumpărând doar o 
categorie de sisteme, fie 
toate tipurile de tehnolo-

gii pe care le prindem în 
finanţare. Programul va 
putea fi accesat şi de că-
tre instituţii, pentru clădi-
rile publice. Pentru aces-
tea, bugetul este separat 
şi se ridică la 384 de mi-
lioane de lei”, a explicat 
oficialul.

Alexe a punctat că 
bugetul Administraţi-
ei Fondului pentru Mediu 
din acest an va fi de 2,8 
miliarde de lei, aproape 
dublu faţă de anul 2019, 
când suma a fost de 1,5 
miliarde de lei.
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Regiunea București-Ilfov, fruntașă la 
reclamații!

Numărul reclamaţiilor 
înregistrate în 2019 în 
sectorul asigurărilor, la 
nivel naţional, a ajuns 
la 314, cu 45 mai multe 
faţă de anul anterior, iar 
regiunea București-Ilfov 
deţine o pondere de 88% 
din total reclamaţiilor, 
a declarat pentru 
Agerpres, directorul 
general al Autorităţii 
Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor 
(ANPC), Paul Anghel.
”Domeniile vizate au fost 
în asigurări transporturi, 
sănătate (accidente), 
imobiliare, călătorii 
și asigurări de viaţă. 
O situaţie deosebită 
este la nivelul Centrului 
Regional pentru Protecţia 
Consumatorilor (CRPC) 
București-Ilfov, unde 
numărul reclamaţiilor 
este semnificativ mai 
mare faţă de cel la nivel 
naţional, respectiv 276 
numai anul trecut”, 
a subliniat Anghel. 
Acesta a precizat că 
în analiza realizată de 
ANPC au fost luate în 
considerare principalele 
domenii de activitate din 
sectorul asigurărilor, 

o pondere foarte mare 
fiind reprezentată de 
asigurările în transporturi 
mai ales la nivelul CRPC 
Regiunea București-Ilfov, 
care au reprezentat 98% 
din totalul reclamaţiilor. 
Următoarele clasate 
în topul reclamaţiilor 
depuse anul trecut ANPC 
au fost asigurările de 
sănătate (accidente, 
altele), asigurări 
imobiliare, asigurări de 
viaţă, asigurări pentru 
călătorii.
Astfel, în perioada 
1 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2019 la 
CRPC București-Ilfov 
au fost înregistrate 
276 de reclamaţii ce 
privesc societăţile de 
asigurare, comparativ 
cu 205 în 2018. Acestea 
sau vizat cu precădere 
tergiversarea dosarelor 
de daună, neacordarea 
despăgubirilor, 
stabilirea unor valori 
de despăgubire 
sub așteptările 
consumatorilor și se 
solicita reconstatarea 
sau termene mari 
pentru programarea la 
constatare.
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”Din 2000 până în pre-
zent s-au produs cei mai 
călduroşi ani din istoria 
măsurătorilor meteo la ni-
vel mondial, iar din 2015, 
fiecare an a doborât recor-
dul înregistrat în anul an-
terior. 2019 a fost cel mai 
călduros an din istoria mă-
surătorilor meteorologice - 
din 1900 până în prezent. 
La nivel mondial, 2019 a 
fost al doilea an din ultimii 
140 de ani de când servi-
ciile meteorologice inclu-

se în sistemul mondial de 
veghe meteo fac măsură-
tori în acest sens. Nici Ro-
mânia nu face excepţie, 
pentru că din 2000 înre-
gistrăm 19 ani cei mai căl-
duroşi. Acelaşi lucru pu-
tem să-l traducem şi prin-
tr-o frecvenţă mai mare a 
fenomenelor meteo extre-
me atât la nivel naţional, 
cât şi local”, a spus Elena 
Mateescu.

De exemplu, dacă în 
2011, ANM emitea în me-

die 1.744 de mesaje me-
teo de vreme severă ime-
diate, în 2019 au fost 
emise 4.774, din care 79 
de cod roşu. Pentru pri-
ma dată, în 2019, s-au 
emis într-o lună de pri-
măvară - mai - zece aver-
tizări meteo de cod roşu 
pentru fenomene meteo 
severe imediate, iar în lu-
na noiembrie, alte cinci. 
Şi, pentru că fenomene-
le extreme au loc indife-
rent de sezon, în ultima 
lună a iernii 2019/2020, 
în ianuarie, au fost emise 
atât o avertizare genera-
lă de cod roşu pentru fe-
nomen de viscol, în par-
tea de sud-est a ţării, cât 
şi alte cinci atenţionări de 
vreme severă imediată 
de cod roşu.

Directorul general 
al ANM a mai afirmat că 
toamna 2019 a fost cea 
mai caldă din istoria mă-
surătorilor meteorologice, 

primele două luni de iar-
nă, de asemenea, decem-
brie - cu o abatere termi-
că pozitivă de 3,1 grade 
Celsius, iar luna ianuarie 
2020, deşi climatologic, 
este considerată cea mai 
rece lună a anului şi a ier-
nii în România, a încheiat 
pe un plus în ce priveşte 
normalul lunii, 1,4 grade 
Celsius abatere termică şi 
numai 10,4 l/mp cantita-
te medie de precipitaţii la 
nivel naţional. ”În conclu-
zie, ne încălzim. Şi scena-
riile viitoare dau acelaşi 
semnal, în funcţie, desi-
gur, de emisiile de gaze 
cu efect de seră: o creş-
tere în medie cu 1,5 până 
la 2,5 grade Celsius pen-
tru perioada 2021-2050 şi 
chiar valori mai mari spre 
finele secolului, 2071-
2100, de 3,5 până la 5,5 
grade, mai ales în lunile 
de vară”, a concluzionat 
directorul ANM.

2019 - cel mai cald an!

Managementul deșeurilor pe înțelesul tuturor

Mai mulți bani pentru informare

Directorul Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a 
declarat, pentru Agerpres, că anul 2019 
a fost cel mai călduros an din istoria 
măsurătorilor meteorologice din 1900 
până în prezent şi că evoluţia termică 
până la finele secolului va fi în creştere, 
dacă va continua emisia gazelor cu efect 
de seră!

Autorităţile şi-au propus pentru acest an să deruleze cea mai 
mare campanie naţională de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor în ceea ce priveşte colectarea separată şi reciclarea 
deşeurilor, cu o alocare bugetară de 25 de milioane de lei, a 
anunţat ministrul Mediului, Costel Alexe.


