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S-a înființat Poliția Siguranță Școlară

Secretarul de stat în 
MAI, Bogdan Despescu 
a anunţat înfiinţarea unei 
noi structuri în cadrul 
IGPR, intitulată Poliţia 
Siguranţă Școlară, care 
va avea rolul de a crește 
siguranţa în jurul școlilor, 
dar și pentru combaterea 
delincvenţei juvenile. 
Acesta a precizat că noua 
structură va colabora 

cu unităţile școlare 
și autorităţile locale, 
urmând să își înceapă 
activitatea la debutul 
acestui nou an școlar. 
Structura se constituie 
prin ordin al ministrului 
Afacerilor Interne prin 
suplimentarea posturilor 
alocate Poliţiei Române 
cu un număr de 266 de 
funcţii de poliţist.

Vouchere pentru copiii care se 
legitimează la cluburile sportive

“Guvernul a adoptat, 
prin OUG, acordarea 
unui sprijin financiar sub 
formă de voucher pentru 
încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea 
sportului de performanţă. 
Este o intervenţie urgentă 
în favoarea creșterii și 
motivării unui număr 
cât mai mare de copii 
să practice sport în 
regim controlat, sigur, 
organizat (...). Importanţa 
acestui sprijin pe care 
îl acordăm sub forma 
acestui voucher de 
300 de lei pentru prima 
legitimare a unui copil 
la un club sportiv stă în 
primul rând în creșterea 
bazei de selecţie 
pentru viitorul sport de 
performanţă”, a anunţat 

ministrul Tineretului și 
Sportului, Ionuţ Stroe. 
”Programul va începe 
odată cu publicarea 
OUG în Monitorul Oficial, 
în termen de 10 zile 
Ministerul Tineretului va 
emite normele de aplicare, 
iar voucherul va fi 
nominal, netransmisibil, va 
putea fi obţinut o singură 
dată și va putea fi folosit 
de copil în termen de 
șase luni de la dobândire. 
Pentru prima fază a 
acestui program, pentru 
ultimele luni ale acestui 
an, ţintim un obiectiv de 
30.000 de vouchere, 
iar dacă programul va 
avea succes, avem 
disponibilitate în a-l 
continua și anul viitor“, a 
menţionat Stroe.

Portalul facilitează ac-
cesul direct la informare 
pentru actorii din sistemul 
național de învățământ: 
elevi, studenți, părinți, 
cadre didactice, precum 
și pentru alte categorii 
de public. Acesta va cu-
prinde toate documente-

le emise de către Ministe-
rul Educației și Ministerul 
Sănătății pe această temă: 
norme, ghiduri, regula-
mente, metodologii, dar și 
alte documente din același 
spectru tematic, grupate 
pe arii de interes, respec-
tiv cicluri de învățământ.

De asemenea, Minis-
terul Educației anunță că 
facilitează accesul rapid 
la informații tuturor ce-
lor interesați de contex-
tul educativ și sanitar în 
care se va desfășura ac-
tivitatea didactică în anul 
școlar/universitar 2020-
2021. Astfel, MEC pune 
la dispoziție linia Telverde 
0800.67.20.31, pentru 
elevi, studenți și părinți, 
în vederea obținerii de 
informații privind relu-
area/desfășurarea pro-
cesului instructiv-edu-
cativ, în timp ce a 

doua linie Telverde - 
0800.67.20.32 este 
destinată reprezentanților 
unităților de învățământ 
preuniversitar de stat și 
administrației publice lo-
cale, cu scopul de a oferi 
consultanță în materie de 
accesare a fondurilor eu-
ropene prevăzute prin 
OUG 144/2020. Aceas-
ta reglementează: mo-
dalitatea de acordare de 
sprijin tuturor unităților 
de învățământ preuni-
versitar de stat care vor 
să aplice pentru achiziția 
de tablete, pentru uz 

școlar, cu acces la in-
ternet, precum și pen-
tru alte echipamente/dis-
pozitive electronice nece-
sare desfășurării activității 
didactice în mediul on-
line și achiziția de echi-
pamente de protecție 

medicală, dezinfectanți și 
containere sanitare mo-
bile, achiziții decontate 
prin fonduri europene. 
Ambele linii telefonice, 
gratuite, funcționează de 
luni până vineri, în inter-
valul orar 8.00 - 16.00.

Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, 
Costel Alexe, 
a participat 
săptămâna trecută, 
la Conferința 
Regională ”Pădurile 
Bucureștiului - 
Viziune și Strategie”, 
eveniment care a 
avut loc în Pădurea 
Băneasa, lângă 
București.

În cadrul acestuia, a 
fost prezentată viziunea 
ministerului și a partene-
rilor săi cu privire la ex-
tinderea pădurilor-parc 
în jurul Capitalei, dar și 
în jurul marilor aglome-
rări urbane din România. 
”Vreau să vă spun că, cel 
mai probabil, în ședința 
de Guvern de astăzi (n.r. 
- 3.09.2020) vom intra cu 
primele păduri-parc care 
vor trece din administra-
rea publică a statului ro-
mân în administrarea pu-
blică a unităților adminis-
trativ-teritoriale (UAT). Şi 
aici vorbim de solicitări 
venite de peste tot, de 
la Suceava la Hunedoa-
ra, de la Timișoara, Pădu-
rea Verde, la Câmpulung, 
de la București către ad-
ministrații și evident va fi 
posibil peste tot. Pentru 
că am avut discuții cu cei 
din conducerea Romsil-
va să identificăm la nivel 
național toate acele jude-
țe unde putem să trecem 
suprafețe de pădure din 
producție în păduri-parc, 
să le avem pentru recre-
ere. Odată cu trecerea 
acestor păduri-parc din 
administrarea publică a 
statului român în adminis-
trarea publică a UAT, ad-
minstrațiile publice locale 
pot și trebuie, pentru ce-
tățenii României, cu fon-
duri locale, guvernamen-
tale sau mai ales fonduri 
europene, să amenaje-

ze piste de biciclete, piste 
de alergare, să monteze 
bănci, coșuri pentru gunoi 
sau surse de iluminat”, a 
declarat ministrul Costel 
Alexe. Acesta a explicat 
că, alături de alte păduri 
din țară, și Pădurea Ba-
neasa va deveni pădure 
parc. ”470 de hectare din 
pădurea publică a statului 
român a trecut din pădu-
re de producție în pădure-
parc și, evident, trebuie 
ca bucureștenii și cei din 
județul Ilfov să se bucure 
de ea”, a spus ministrul.

La nivelul 
municipiului 
Bucureşti şi al 
județului Ilfov 
788 de hectare 
de pădure sunt 
pădure-parc

”Suntem toți lup-
tători pentru păstrarea 
integralității Pădurii Bă-
neasa, dar aici trebuie 
să menționez și persona-
lul silvic, atât ce înseam-
nă Direcția Silvică, Oco-
lul Silvic, cât și Garda Fo-
restieră. În toată aceas-
tă luptă am fost împreună 
și tot ce vedeți aici sunt 

hotărâri ale instanțelor 
de judecată, hotărâri ca-
re, de fapt, protejează 
Pădurea Băneasa. Toa-
te au fost obținute cu 
ajutorul personalului sil-
vic, le mulțumesc pen-
tru acest lucru și, da-
că mai vedeți că pădu-
rea mai este cât de cât in-
tegră să știți că li se da-
torează și dumnealor și 
muncii noastre”, a decla-
rat, în cadrul conferinței, 
Dan Trifu, vicepreședinte 
al Fundației Ecocivica.

Cele 9 arii naturale 
protejate concentrate în 
jurul Bucureștiului sunt: 
Parcul Natural Văcărești, 
Lacul și Pădurea Cerni-
ca, Lacul și Pădurea Sna-
gov, Grădiștea, Căldăru-
șani, Dridu și zona prote-

jată Scroviștea. ”Sunt aici 
din dragoste pentru voi 
și sunt aici din dragoste 
pentru București și împre-
jurimile sale. Funcția prin-
cipală atribuită acestor 
păduri este cea socială, 
celelalte funcții sunt sub-
ordonate acesteia. Aceste 
păduri sunt importante în 
alcătuirea unui peisaj ar-
monios, dar și pentru re-
creere, sport și educație”, 
a precizat, la rândul său, 
alpinistul și activistul de 
mediu, Alex Găvan.

La conferință au par-
ticipat reprezentanți ai Mi-
nisterului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, ai Parlamen-
tului României, ai Romsil-
va, ai autorităților publice 
locale, ai mediului acade-
mic și societății civile.

Pădurea Băneasa va deveni 
pădure-parc pentru recreere

Portal pentru informare și linii Telverde
Ministerul Educației a lansat portalul de 
informare educatiacontinua.edu.ro, instrument 
online dedicat tuturor celor interesați de 
contextul educativ și sanitar în care se va 
desfășura activitatea în anul școlar/universitar 
2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de 
COVID-19. 


