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R409 pentru Merii Petchii

Reîncepe dezinsecția terestră

Consiliul Județean 
Ilfov anunță că s-a 
încheiat prima rundă 
de dezinsecție avio din 
anul acesta, acțiune în 
cadrul căreia s-a folosit 
un insecticid biologic 
(care nu afectează 
oamenii, animalele sau 
albinele) - Vectobac WG, 

în doză de 0,6 kg/ha. 
Substanța acționează 
asupra larvelor, pe care 
le omoară în 24 de ore.
În a doua parte a lunii 
mai, potrivit CJI, va 
debuta a doua rundă 
de dezinsecție terestră, 
pentru combaterea 
țânțarilor adulți.

De la 1 mai 2020, STB 
SA operează o nouă 
linie regional - R409, 
care funcționează între 
terminalele ”Bucur Obor” 
și ”Merii Petchii”. Traseul 
de dus - ”Bucur Obor” 
- ”Merii Petchii” are 48 
de stații amplasate pe 
Șos. Colentina, Șos. 
Andronache, B-dul. 

Eroilor - oraș Voluntari, 
Str. Ștefănești, DJ 200, 
DJ 184, comuna Moara 
Vlăsiei, DJ 101, DJ 101C, 
sat Lipia, DJ 101B, comuna 
Nuci, DJ 101, DJ 101C, 
DJ 101B. Pe traseul de 
întoarcere spre Capitală 
au fost amplasate 46 de 
stații (nemaiexistând cele 
2 de pe Șos. Andronache).

Potrivit ANCPI, no-
ul act normativ - Re-
gulamentul de avizare, 
recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru 
și carte funciară, apro-
bat prin Ordinul directo-
rului general al Agenției 
Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobilia-

ră 700/2014, modificat - 
prevede, în cazul cererilor 
înregistrate în sistemul in-
tegrat de cadastru și car-
te funciară, reintroduce-
rea referatului de comple-
tare care va cuprinde so-
licitările inspectorului de 
specialitate și/sau pe ce-
le ale registratorului de 

carte funciară. Termenul 
de rezolvare a solicitări-
lor din referatul de com-
pletare este de cinci zile 
de la comunicarea docu-
mentului. O altă modifi-
care se referă la elimina-
rea obligației de a depu-
ne la documentația ca-
dastrală extrasul de car-
te funciară. Totodată, din 
documentația cadastra-
lă poate lipsi, în anumite 
condiții, și procesul-verbal 
de vecinătate. Documen-
tul nu va mai fi necesar 
dacă suprafața măsurată 
este mai mare cu până la 
2% față de suprafața din 
acte sau cea înscrisă în 
cartea funciară.

De asemenea, sem-
narea procesului-verbal 
de vecinătate nu mai es-
te necesară: pe latura îm-
prejmuită; în cazul în ca-
re pentru imobilul înveci-
nat a fost semnat un pro-
ces verbal de vecinăta-
te cu imobilul în cauză; 
pe latura învecinată cu 
elemente stabile în timp 
(drumuri, canale, căi fe-
rate etc.); pe latura neîm-
prejmuită dacă limita co-
respunde cu limita imobi-
lului vecin care este deja 
înscrisă în sistemul inte-
grat de cadastru și carte 
funciară; pentru imobilele 
cuprinse în planurile par-
celare întocmite în sistem 

de coordonate Stereogra-
fic 1970, aflate în baza de 
date a oficiului teritorial.

Potrivit noilor preve-
deri, nesemnarea proce-
sului-verbal de vecinăta-
te nu împiedică înscrierea 
imobilului în sistemul in-
tegrat de cadastru și car-
te funciară sau actualiza-
rea datelor acestuia. Ast-
fel, în cazul în care veci-

nul nu se prezintă pentru 
a semna procesul verbal 
de vecinătate, proprieta-
rul poate da o declarație 
notarială care va înlocui 
procesul verbal. Pe de al-
tă parte, refuzul semnării 
procesului-verbal de veci-
nătate de către proprie-
tarul imobilului vecin con-
stituie motiv de respinge-
re a cererii.

Categoriile cele mai 
afectate de măsurile de 
prevenire a COVID-19 
sunt: copiii provenind din 
familii care trăiesc în să-
răcie; copiii de etnie ro-
mă (limitarea circulației 
a redus veniturile fami-
liilor rome); copiii ai că-
ror părinți sunt plecați 
la muncă în străinăta-
te; copiii care trăiesc în 
locuințe supraaglomera-
te; copiii cu dizabilități 
și persoanele vârstnice, 
afectate de reducerea 
activității medicilor de fa-
milie în comunități, dar și 
de diminuarea contacte-
lor sociale.

Astfel, o treime din-
tre subiecții care au par-
ticipat la studiu sunt de 
părere că declanșarea 
crizei COVID a afectat 
furnizarea serviciilor me-
dicale în comunitățile lor, 
în special pe componen-
ta serviciilor oferite în ca-
drul cabinetelor de me-
dicină de familie. Rapor-
tul recomandă o mai bu-
nă implicare în comunita-
te a personalului din ca-
drul cabinetelor de medi-
cină de familie, coroborat 
cu dezvoltarea serviciilor 
complementare de tele-
medicină; creșterea con-

lucrării dintre cadrele me-
dicale, asistenții sociali și 
alte categorii de personal 
din administrație.

Inegalități și mai 
accentuate

Autorii raportului no-
tează că educația online 
adâncește inegalitățile de 
acces la educație al co-
piilor din familii defavo-
rizate, care nu reușesc 
întotdeauna să asigure 
nici necesarul de echipa-
mente tehnologice, nici 
nu au acces la internet. 
Soluția ar putea fi imple-
mentarea unor progra-
me destinate distribuției 
de echipamente electro-
nice gratuite sau facili-
tarea achiziției acestora 
la prețuri subvenționate 
pentru copiii din familii 
cu venituri reduse, cât și 
asigurarea acestor echi-
pamente pentru cadre-
le didactice. De aseme-
nea, printre recomandări 
se numără și dezvoltarea 
unui plan național privind 
educația la distanță, care 
să includă predarea onli-
ne, și crearea de rețele de 
suport între părinți, co-
pii și cadre didactice pen-
tru a susține compensa-

rea inegalităților existen-
te în utilizarea mijloacelor 
electronice în educație.

Printre problemele cu 
care se confruntă servici-
ile sociale se numără re-
ducerea sau chiar sus-
pendarea activității cen-
trelor de zi și limitarea 
mobilității în teritoriu a 
lucrătorilor din domeniu, 
mai ales având în vedere 
lipsa materialelor cores-
punzătoare de protecție. 
Recomandările sunt: fur-
nizarea de echipament 
corespunzător persona-
lului existent, în special a 
materialelor de protecție; 
conceperea unor proce-
duri detaliate despre fur-
nizarea de servicii sociale 
și de servicii de protecție 
specială pe timpul stă-
rii de urgență, în vederea 

adaptării la aceasta.
Evaluarea rapidă a 

situației copiilor și famili-
ilor, cu accent pe cei vul-
nerabili, în contextul epi-
demiei de COVID-19 din 
România, a fost reali-
zată împreună cu Auto-
ritatea Națională pen-
tru Drepturile Persoane-
lor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții, Institutul de Cer-
cetare a Calității Vieții, 
Centrul pentru Educație 
și Dezvoltare Profesiona-
lă Step-by-Step, Fundația 
Terre des Hommes Ro-
mânia, Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați, Centrul 
pentru Politici și Servicii 
de Sănătate, Human-Da-
ta Science Consulting, cu 
sprijinul tehnic al Băncii 
Mondiale și al Organizației 
Mondiale a Sănătății.

Procedură mai simplă, pentru cadastru
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a simplificat modalitatea de 
înscriere a imobilelor în evidențele de cadastru 
și carte funciară. Principalele modificări vizează 
eliminarea unor acte din documentațiile 
cadastrale și vin ca urmare a dialogului permanent 
dintre ANCPI și partenerii săi (notari, persoane 
fizice și juridice autorizate să execute lucrări de 
specialitate în domeniul cadastrului).

Pandemia COVID-19 exacerbează 
riscurile la care sunt supuși copiii 
vulnerabili
În contextul actual al pandemiei de COVID-19, 
vulnerabilitățile deja existente ale copiilor, 
familiilor și comunităților pot duce la 
exacerbarea riscurilor preexistente: acces 
limitat la servicii sociale, inegalități în ceea ce 
privește accesul la educație, sărăcie, se arată 
într-un raport coordonat de Reprezentanța 
UNICEF în România.


