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În contextul pande-
miei COVID-19, pentru a 
preveni răspândirea viru-
sului și pentru a respec-
ta măsurile de asigurare 
a distanțării sociale, con-
cursul se va derula în me-
diul online, pe Facebook 
și Instagram, după cum 
urmează:
 Fotografiile vor 

conține imagini de pro-
movare a alternativelor 
de viață sănătoasă, sport, 
natură, activități alături 
de prieteni și familie, etc. 
Imaginile vor transmi-
te mesaje pozitive și vor 
fi realizate special pentru 
acest eveniment, având 
ca element de individua-
lizare, în conținutul lor, ca 
text scris, mesajul „Fii li-
ber”.
 Concursul se 

desfășoară la nivel 
național, exclusiv pe pagi-
na de Facebook a ANA, cu 
promovare și pe pagina 
oficială de Instagram, în-
cepând din 26 iunie 2020, 
până pe 27 iulie 2020, 
ora 10.00, iar jurizarea va 
avea loc în perioada 28 - 
31 iulie 2020.
 Pe 3 august 2020, 

lista câștigătorilor va fi 
postată pe site-ul ANA 
(www.ana.gov.ro) și pe 
paginile de Facebook și 
Instagram, urmând ca 
mai apoi să se organizeze 
evenimentul de premiere. 
Vor fi premiate cele mai 
reprezentative trei foto-
grafii, respectiv: premiul I 
– bicicletă, premiul al II-
lea – trotinetă și premiul 
al III-lea – căști wireless, 
fiind acordate, totodată, 
și materiale promoționale 
ale campaniei.

La finalul concursu-
lui se va realiza un colaj 
cu lucrările reprezentati-
ve, care va fi promovat pe 
paginile de Facebook ale 
ANA, respectiv, ale Cen-
trelor de Prevenire, Evalu-
are și Consiliere Antidrog 
județene.

Prin derularea campa-
niei „FII LIBER!”, ANA își 
propune informarea, edu-
carea și conștientizarea 
elevilor și studenților în 
legătură cu efectele și 
riscurile consumului de 
substanțe noi psihoacti-
ve, în vederea neîncepe-
rii și/sau evitării trecerii 
de la consumul ocazional 
sau recreațional, la con-
sumul regulat la nivelul 
populației generale, pre-
cum și crearea unei re-
țele de suport comunitar, 
formate din cadre didacti-
ce, voluntari ANA, părinți 
și specialiști din cadrul 
instituțiilor publice sau 
organizațiilor neguverna-
mentale partenere.

Această reglementa-
re vine în contextul în ca-
re valabilitatea certificate-
lor inscripționate pe car-
durile naționale de asigu-

rări de sănătate ar fi ex-
pirat în anul 2020 pentru 
aproximativ 4,2 milioane 
de carduri, urmând ca în 
anul 2021 să expire alte 

10 milioane de carduri.
„Soluția de prelungire 

a certificatelor inscripțio-
nate pe cardurile naționa-
le va face economii sub-
stanțiale, de peste 30 de 
milioane de euro, bineve-
nite în perioada dificilă pe 
care o traversăm, în care 
există o presiune financi-
ară suplimentară în siste-
mul de sănătate determi-
nată de pandemie“, a de-
clarat Adela Cojan, pre-
ședintele CNAS. Costurile 
acestei soluții sunt în va-
loare de aproximativ 550 

mii lei, față de 165,4 mi-
lioane lei, cât ar fi cos-
tat retipărirea a 14,2 mi-
lioane de carduri de să-
nătate. Hotărârea apro-
bată de Guvern degre-
vează bugetul Ministeru-
lui Sănătății pentru anii 
2020 - 2021 de cheltuie-
lile de tipărire a cardurilor 
a căror valabilitate expiră 
în această perioadă, pre-
cum și bugetul Fondului 
național de asigurări so-
ciale de sănătate de chel-
tuielile aferente distribuți-
ei acestora. Scrierea nou-

lui certificat pe CIP-ul car-
dului se va face în mod 
automat. La nivelul apli-
cației furnizorului de ser-
vicii medicale, în momen-

tul introducerii cardului în 
cititor, sistemul va detec-
ta certificatul expirat și 
îl va înlocui fără nicio in-
tervenție a furnizorului. 

social

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
a inaugurat Șos. Fabrica 
de Glucoză, arteră 
modernizată de PMB, 
 într‑un an și 8 luni. 
”De astăzi, pe Șos. 
Fabrica de Glucoză se 
circulă pe patru benzi, 
două pentru fiecare sens 
de circulație, între Șos. 
Petricani și Str. Barbu 
Văcărescu. (...) Am găsit 
acest proiect, inițiat acum 
mai bine de 6 ani, blocat și 
cu niște costuri uriașe. Am 
schimbat strategia și am 
făcut economii importante 
la buget. Acum avem o 
legătură modernă cu A3, 
cu acces facil într‑o zonă 
în plină dezvoltare. (...) 
Au fost puse în funcțiune 
sistemul de semaforizare, 
sistemul de iluminat public 
modern și economic, au 
fost montate separatoare 
de sensuri și au fost 
realizate toate marcajele 
rutiere. De asemenea, 
a fost reconfigurată 
total intersecția cu 
Str. Gara Herăstrău. 
Astfel, au fost rezolvate 
problemele la intrarea 

către Inspectoratul 
Județean de Poliție Ilfov, 
Muzeul Național al Aviației 
Române și mai multe 
clădiri de birouri. Am 
investit în acest proiect 
peste 27 de milioane de 
euro, sumă care include 
și exproprierile“, a spus 
Firea.
Lărgirea Șos. Fabrica 
de Glucoză a fost 
primul proiect integrat 
de infrastructură din 
București. Pe lângă 
lărgirea carosabilului, 
au fost modernizate 
și reconfigurate toate 
rețelele de utilități din 
zonă. De asemenea, 
proiectul a fost modificat 
în timpul execuției în 
funcție de cerințele 
locuitorilor din zonă. 
Acum există piste pentru 
bicicliști și trotuare 
proiectate și executate 
conform normativului 
în vigoare, avizate în 
prealabil de Brigada 
Rutieră. Pe trotuar 
au fost proiectate, la 
cererea Direcției de 
Mediu, alveole pentru 
copaci.
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Șos. Fabrica de Glucoză e gata!

A fost prelungită cu 7 ani valabilitatea cardurilor naţionale de 
sănătate emise până la 31 decembrie 2014
Guvernul a aprobat o Hotărâre care 
prevede că, începând cu luna iulie 2020, 
se generează şi se rescriu noi certificate 
digitale pentru cardurile naţionale de 
asigurări de sănătate emise până la data 
de 31 decembrie 2014. Termenul de 
valabilitate al acestor carduri este de 7 ani 
de la data rescrierii certificatului.

”Fii Liber!”, în fotografii tematice

 Consursul organizat de ANA are ca temă 
promovarea alternativelor de viață sănătoasă, sport, 

natură, activități alături de prieteni și familie, etc.

Agenţia Naţională 
Antidrog (ANA) a 
marcat, la nivel 
naţional, pe 
26 iunie, “Ziua 
Internaţională 
împotriva 
consumului şi 
traficului ilicit 
de droguri” şi a 
anunţat lansarea  
concursului 
de fotografie 
tematică subsumat 
Campaniei 
naţionale media 
de prevenire a 
consumului de 
noi substanţe 
psihoactive ”FII 
LIBER!”.

În perioada mai ‑ iunie 2020 s‑au derulat, în Ilfov, activități 
online de implementare a Campaniei ”31 Mai ‑ ziua Mondială 
Fără tutun” și a Campaniei ”Fii Liber!”, în: Șc. Gim. Nr. 
1, Pantelimon, Șc. Gim. ”Prof. Ion Vișoiu”, Chitila,  Liceul 
teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Snagov, Liceul teoretic 
”Radu Popescu”, Popești‑Leordeni, Sc. Gim. Nr. 1, Cernica, 
Șc. Gim. Nr. 1 din 1 Decembrie, Șc. Gim. Nr. 1, Copaceni, 
Șc. Gim. Cățelu, Șc. Gim. Bobești, Universitatea Adventus, 
Cernica, Liceul tehnologic ”Doamna Chiajna”, Chiajna, Liceul 
cu Program Sportiv Clinceni, Liceul teoretic ”Horia Hulubei”, 
Măgurele, Șc. Gim. Nr. 1, Afumați, Șc.Gim. Nr. 1, Mogoșoaia, 
Șc. Gim. Nr. 1, Buftea și Șc. Gim. Nr. 1, Glina.
Peste 2.900 de elevi au fost informați asupa efectelor 
nocive ale fumatului sau consumului de droguri, iar 
aproximativ 200 de cadre didactice au fost implicate în 
activități specifice celor două campanii.

Elevii ilfoveni au fost informați


