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Premierul Ludovic Orban 
spune că noul an școlar 
trebuie pregătit ”cu mare 
migală”, în contextul 
pandemiei de COVID-19, 
iar autorităţile trebuie să 
fie pregătite pentru orice 
situaţie, pentru ca toţi 
copiii să aibă acces la 
educaţie.
”Nu știm care va fi 
evoluţia epidemiei, 
trebuie să fim pregătiţi 
pentru orice situaţie, 
atât din punct de vedere 

al infrastructurii, al 
logisticii, noi trebuie să 
ne asigurăm că orice 
copil va avea acces la 
educaţie, noi trebuie să 
ne asigurăm că profesorii, 
învăţătorii, au posibilitatea 
de a transmite informaţii 
în orice fel de condiţii. 
Trebuie să pregătim cu 
mare migală și atenţie 
începutul anului școlar 
și să fiţi pregătiţi pentru 
orice situaţie”, a spus 
Orban.

Orban, despre noul an școlar: Trebuie 
să fim pregătiţi pentru orice

Turiștii din 59 de state 
și teritorii care merg în 
Anglia nu vor intra în 
carantină de pe 10 iulie, a 
anunţat guvernul britanic, 
relatează Reuters. 
România nu se află, însă, 
pe această listă, ceea ce 
înseamnă că românii vor 
fi nevoiţi să stea 14 zile 
în carantină dacă merg 
în Anglia. Printre cele 59 
de state și teritorii care 

vor forma coridoare cu 
Anglia sunt Australia, 
Austria, Belgia, Croaţia, 
Cipru, Cehia, Danemarca, 
Finlanda, Franţa, 
Germania, Hong Kong, 
Ungaria, Islanda, Italia, 
Japonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburg, 
Malta, Olanda, Polonia, 
Serbia, Norvegia, Noua 
Zeelandă, Coreea de Sud, 
Spania, Elveţia, Turcia.

Carantină, pentru Anglia

Vehiculele vor suferi 
transformări esențiale, in-
clusiv prin reamenajarea 
interioarelor și dotarea lor 
cu aer condiționat și cu 
echipamente moderne de 
comunicații.

Proiectul prevede, de 
asemenea, construirea a 

trei stații de alimentare, 
în trei autobaze care vor fi 
modernizate, stații nece-
sare pentru încărcarea ra-
pidă cu combustibil a au-
tobuzelor.

Transformarea în tro-
leibuze a celor 100 de au-
tobuze Mercedes Citaro 

Euro 3 va avea loc con-
comitent cu extinderea 
rețelei de contact aferen-
te în unele zone deficita-
re: Gara de Nord, B-dul 
Ion Ionescu-Sisești, Ber-
ceni etc.

Acest proiect pilot, 
estimat la peste 150 mi-
lioane de euro, este coor-
donat de Primăria Capi-
talei și dezvoltat cu spri-
jinul Ministerului Mediu-
lui. Astfel, întreaga flotă 
STB va ajunge la standar-
de europene și se va ali-
nia Directivei Parlamentu-
lui European privind pro-
movarea vehiculelor de 

transport rutier nepolu-
ante și eficiente din punct 
de vedere energetic. Prin 
aceste proiecte, STB SA 
urmărește reducerea ga-
zelor cu efect de seră, o 
economie substanțială la 
cheltuielile cu carburant, 
dar și prelungirea cu cel 
puțin șapte ani a dura-
tei de viață a autobuzelor 
vechi, ale căror caroserii 
sunt în condiție foarte bu-
nă. În același timp, scad 
costurile de întreținere, 
prin reconstrucția totală 
a motoarelor, nemaifiind 
necesare cheltuieli pentru 
repararea acestora pentru 

perioade de 3-5 ani. Tot-
odată, scade și poluarea 

fonică produsă de motor 
cu până la 10 decibeli.

Autobuzele vechi ale STB trec pe gaz
Primăria Capitalei anunță că 500 de autobuze 
Mercedes Citaro Euro 3 și Euro 4 ale Societății de 
Transport București (STB SA) vor fi transformate 
în autobuze propulsate cu gaz natural comprimat 
(GNC, cu normă de poluare Euro 6), iar 100 - în 
troleibuze. Restul de până la 1.000 de autobuze 
Mercedes Citaro vor fi modernizate într-o etapă 
ulterioară.

Conducerea 
Ministerului 
Afacerilor Interne 
(MAI) a convocat, 
la sfârșitul 
săptămânii trecute, 
o ședință în sistem 
videoconferință cu 
prefecții și șefii de 
structuri centrale și 
teritoriale, pentru 
a stabili măsurile 
care vor fi luate 
în următoarele 
două săptămâni 
pentru prevenirea 
și limitarea 
îmbolnăvirilor cu 
COVID-19.

”Trag un semnal de 
alarmă: prin lipsa de res-
ponsabilitate a celor care 
încalcă normele de pro-
tecție sanitară, riscăm să 
pierdem tot ceea ce am 
reușit printr-un efort ti-
tanic al nostru, al tuturor. 
Trebuie să fim foarte vi-
gilenți în perioada urmă-
toare. Este extrem de im-
portant să luăm atitudine 
și să ne implicăm în pro-
tejarea sănătății români-
lor. Altfel, viața noastră 
socială și economică va fi 
bulversată. Vă cer să ac-
ționați cu profesionalism 
și rigurozitate, dar și cu 
atenție, pentru a nu că-
dea în extreme fie de ex-
ces, fie de toleranță”, a 
spus ministrul de Inter-
ne, Marcel Vela. La rândul 
său, secretarul de stat, 
chestor șef de poliție Bog-
dan Despescu, a trans-
mis că principalul obiec-
tiv al măsurilor care vor fi 

luate în următoarele două 
săptămâni este preveni-
rea răspândirii noului co-
ronavirus și nu aplicarea 
de sancțiuni.

Efective mărite, 
controale sporite

În cadrul ședinței s-a 
stabilit ca la nivelul fiecă-
rui județ să fie organiza-
tă, sub autoritatea pre-
fectului, o grupă de coor-
donare operativă care să 
evalueze situația specifică 
și să intensifice activitățile 
de verificare și depistare a 
celor care nu respectă re-
gulile de protecție sanita-
ră. Sub coordonarea aces-
tor grupe, la nivelul fiecă-

rui județ vor fi organizate 
echipe mixte formate din 
polițiști, jandarmi, pompi-
eri, polițiști locali, repre-
zentanți ai inspectoratelor 
teritoriale de muncă, di-
recțiilor sanitar-veterina-
re și de la Protecția Con-
sumatorului, precum și de 
la alte autorități cu com-
petențe în efectuarea de 
verificări cu privire la res-
pectarea regulilor de pro-
tecție sanitară. În situații-
le de încălcare a normelor 
instituite pentru limitarea 
răspândirii noului corona-
virus, se vor dispune mă-
suri de sancționare, inclu-
siv de suspendare a acti-
vității unor operatori eco-
nomici.

Conform MAI, se vor 
desfășura activități de ve-
rificare punctuale atunci 
când se vor primi sesi-
zări cu privire la neres-
pectarea măsurilor de li-
mitare a îmbolnăvirilor cu 
COVID-19, dar și acțiuni 
cu efective mărite în zo-
ne aglomerate, centre co-
merciale, piețe, târguri, 
precum și la ștranduri, te-
rase și cluburi în aer liber. 
În plus, o atenție deose-
bită va fi acordată stațiu-
nilor de la mare și de la 
munte, precum și trase-
elor de deplasare către 
acestea. Totodată, prin-
tre prioritățile echipelor 
de verificare va fi și trans-
portul intern și internațio-
nal de persoane atât ruti-
er, cât și feroviar.

Pentru îndeplinirea 
misiunilor, s-au suplimen-
tat efectivele și mijloace-
le tehnice din teren. De 
asemenea, pentru a se 
putea interveni rapid, s-a 
înființat o linie TelVerde – 
0800800165, la care ce-
tățenii pot sesiza cazuri-
le de încălcare a norme-
lor de protecție sanitară. 
Numărul de telefon este 
operațional din 4 iulie.

Se intensifică activităţile de verificare 
și depistare a celor care nu respectă 
regulile de protecţie sanitară

 Limitarea răspândirii COVID-19 rămâne o prioritate


