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„În ultimii ani, statul a 
dat dovadă că are proble-
me sistemice de disfuncţi-
onalitate. (...). Obiectivul 
nostru, al Alianţei USR-
PLUS, (...), este să con-
struim o Românie fără ho-
ţie. Corupţia trebuie era-
dicată, trebuie să o spu-
nem foarte clar. Corupţia 
şi incompetenţa trebuie 
să dispară din administra-
ţia publică locală. Oricâţi 
bani am investi, banii ăş-
tia nu au cum să fie folo-

siţi eficient atâta timp cât 
avem problemele astea 
încă de rezolvat. Abia du-
pă ce rezolvăm problema 
legată de corupţie şi in-
competenţă, şi de impos-
tură chiar, în administra-
ţia publică, de-abia încolo 
putem începe să vorbim 
de eficienţa cheltuirii ba-
nului public în educaţie, în 
sănătate, investiţii în eco-
nomie şi aşa mai depar-
te”, a spus Dacian Cioloş, 
într-o conferinţă de presă 

care a avut loc la finalul 
săptămânii trecute, la Al-
ba Iulia. Cu acest prilej, 
copreşedintele Alianţei 
a ţinut să sublinieze fap-
tul că există o alternati-
vă, USR-PLUS fiind format 
din oameni „oneşti, com-
petenţi şi profesionişti”. 
Cioloş a solicitat electora-
tului să se prezinte la vot 

în 27 septembrie. „E un 
moment cheie. Alegerile 
locale şi cele parlamen-
tare sunt cele mai impor-
tante alegeri din aceşti ul-
timi doi ani. Să nu uităm 
faptul că în următorii pa-
tru ani nu vom mai avea 
alte alegeri”, a mai spus 
copreşedintele Alianţei 
USR-PLUS.
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Știri

Nu se pune problema 
eliminării subvențiilor la 
transport, căldură și aju-
torul pentru persoane-
le cu handicap în cazul în 
care Nicușor Dan, can-
didatul susținut de PNL 
și USR-PLUS, ar câștiga 
șefia Primăriei Capita-
lei! Politicianul susține că 
se încearcă o „campa-
nie mincinoasă, murda-
ră“ la adresa sa. Acesta 
dă asigurări și că va con-
tinua programul de fertili-
zare in-vitro. „Acest pro-
gram nu este al lui Fi-
rea, este un program al 
bucureștenilor, plătit din 
banii bucureștenilor. Pro-
blema cea mai mare es-
te ce facem cu copiii du-
pă ce ei se nasc. Adică, 
există garanţia pentru pă-
rinţii care vor să aibă un 
copil că vor avea o creșă 

de stat la care să poată 
să își ducă copilul? Exis-
tă garanţia că vor avea o 
grădiniţă? Asta este prin-
cipala problemă cu care 
se confruntă familiile ti-
nere din București și as-
ta este problema la ca-
re vom veni cu o rezolva-
re”, a spus Nicușor Dan, 
 într-o conferinţă de presă 
organizată la Podul pieto-
nal Regie. De asemenea, 
acesta a ținut să precize-
ze și faptul că va avea un 
consilier permanent ca-
re să se ocupe de proble-
mele persoanelor cu han-
dicap și că, în niciun caz, 
nu va crește tariful călă-
toriilor cu mijloacele de 
transport în comun până 
la 6 lei, nu va tripla fac-
tura la căldură și nici nu 
va lăsa bucureștenii fără 
subvenție.  

Nicușor Dan dă asigurări: 
Nu vor fi eliminate subvențiile la 
transport, căldură și ajutorul de 
handicap

Bugetele primăriilor locale, secătuite de 
deciziile Guvernului?

Dan Cristian Popescu, 
candidatul PSD la Pri-
măria Sectorului 2, aver-
tizează! După ce Exe-
cutivul a lăsat pande-
mia să fie gestionată de 
autoritățile locale, buge-
tele primăriilor au secătu-
it. „Este o bătaie de joc la 
adresa tuturor - copii, pă-
rinţi, profesori, autorităţi 
locale. Pentru a avea un 
sistem de educaţie adec-
vat este nevoie de pre-
dictibilitate, nu de anun-
ţuri făcute pe repede îna-
inte, pe modelul ordo-
nanţelor de urgenţă făcu-
te cu o seară înainte când 
toţi românii așteptau mie-
zul nopţii pentru a ști ce 
au voie și ce nu au vo-
ie să facă a doua zi. Au 
avut la dispoziţie toată 
vara și nu au făcut nimic. 

Este cu atât mai revoltă-
tor, mai ales după ce tu, 
Guvern, nu ţi-ai îndepli-
nit niciuna dintre obligaţii. 
Nu ai achiziţionat tablete-
le promise copiilor și nici 
nu  le-ai distribuit copiilor 
care aveau nevoie de ele, 
nu asiguri măști de pro-
tecţie nici pentru elevi, 
nici pentru profesori, nu 
ești capabil să emiţi în 
timp util niște norme fer-
me care să stabilească 
cum trebuie să înceapă 
școlile. Asta mai ales în 
condiţiile în care în haosul 
creat de Guvernul Orban 
cu toţii am făcut eforturi 
supraomenești - primari, 
directori de școli, cadre 
didactice, părinţi, pentru 
a suplini lipsa de implica-
re a Guvernului”, spune 
Dan Cristian Popescu. 

Dacian Cioloș, copreședintele USR-PLUS:

”Corupția și incompetența trebuie să 
dispară din administrația publică” 
Alianța USR-PLUS se pregătește să 
costruiască o Românie fără hoție! Cel 
puțin așa sugerează copreședintele 
Alianței, Dacian Cioloș, care susține că 
incompetența, impostura și corupția 
trebuie să dispară din administrația 
publică locală. 

Este oficial! Școlile 
își redeschid 
porțile pentru 
elevi luni, 14 
septembrie. 
Anunțul a fost 
făcut de prim-
ministrul 
Ludovic Orban 
și confirmat de 
ministrul Educației, 
Monica Anisie. 
Urmează ca, în 
următoarele zile, 
școlile să emită 
scenariul adoptat 
pentru începerea 
anului școlar, 
în baza situației 
epidemiologice din 
localități, care deja 
a fost transmisă de 
către direcțiile de 
sănătate publică. 

„Pe 14 septembrie va 
începe şcoala, asta am 
anunţat tot timpul. (...) 
În principiu, noi am sta-
bilit cum începe şcoala în 
funcţie de nivelul de răs-
pândire a virusului”, a de-
clarat premierul Ludovic 
Orban, la finalul unei şe-
dinţe care a avut loc la se-
diul de campanie al Par-
tidului Naţional Liberal. 

Prim-ministrul conside-
ră că la şcoală „copiii vor 
fi mai în siguranţă” decât 
au fost în vacanţă, dacă 
vor fi respectate regulile 
de protecţie. Totuşi, potri-
vit celor doi oficiali, pen-
tru redeschiderea şcolilor 
se va ţine cont de numă-
rul de cazuri noi de infec-
tări cu noul virus, înregis-
trate în ultimele 14 zile, la 
mia de locuitori. 

Scenariile pentru 
revenirea la școală

Astfel, vor exista trei 
scenarii decisive: 

Scenariul verde 
(con siderat fără risc) – in-
dică faptul că în localitatea 
respectivă este mai puţin 
de o persoană diagnos-
ticată cu SARS-CoV 2, în 
ultimele două săptămâni. 
Prin urmare, pot reveni pe 
băncile şcolii toţi elevii.

Scenariul galben 
(prezintă un risc mediu de 

infectare) – în acest caz 
înseamnă că sunt depista-
te pozitiv între 1 şi 3 per-
soane. Scenariul prevede 
instituirea învăţământului 
mixt. Mai exact, o par-
te dintre elevi vor face 
 cursurile în clasă, iar cea-
laltă parte acasă, online. 
Și invers. Învăţământul 
mixt va fi alternativ, astfel 
încât toţi elevii să studie-
ze şi în clasă, cu profeso-
rul sau învăţătorul. 

Scenariul roşu - se 
aplică în localităţile în care 
sunt mai mult de trei con-
firmări noi, în ultimele 14 
zile, la mia de locuitori. În 
această situaţie,  şcoala 
se va închide de tot, iar 
elevii îşi vor continua stu-
diile în mediul online. Tre-
buie specificat faptul că 
aceste scenarii nu vor fi 
valabile pe tot parcursul 
anului şcolar. Ele vor fi ac-
tualizate permanent, în 
funcţie de situaţia epide-
miologică locală.

Ludovic Orban, 
prim-ministrul 
României: „Vom 
interveni acolo unde 
apar probleme”

„Eu insist foarte mult 
pe respectarea reguli-
lor. După părerea mea, 
la şcoală copiii sunt mai 
în siguranţă. În vacanţă 
au avut o interacţiune 
mult mai mare decât 
interacţiunea pe care o vor 
avea la şcoală. Vom cău-
ta soluţii şi vom interve-
ni acolo unde apar proble-
me. În modul în care se 
deschide şcoala am ţinut 
cont de nivelul de răspân-
dire a virusului. Mai con-
sultăm specialiştii şi în 
mod clar şcoala va începe. 
DSP-urile au transmis da-
tele pentru fiecare locali-
tate. În momentul de faţă 
administraţiile au aces-
te date şi ştiu cum înce-
pe şcoala”, a explicat pre-
mierul.

Ludovic Orban, premierul României: 

“Școala începe pe 14 septembrie. Insist 
pe respectarea regulilor de protecție” 


