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Tot mai multe cazuri COVID-19, la 
Radio România

SmartLab Măgurele 
s-a adaptat condițiilor 
de pandemie și a mutat 
cursurile online. 30 de 
copii învață de acasă 
cum să modeleze 3D și să 
facă singuri cercei, inele 
și brelocuri, de exemplu. 
Webinariile sunt destinate 
copiilor din clasele III-VIII. 
Participarea este gratuită 
și se face pe bază de 
înscriere la smartlab@
magurelesciencepark.ro.
SmartLab Măgurele 
(https://www.
magurelesciencepark.ro/
smartlab/) este cel mai 
avansat laborator didactic 
din țară și primul laborator 

inteligent din Ilfov. Prin 
intermediul SmartLab 
copiii pot intra în contact 
cu realitatea virtuală, 
pot învăța să lucreze cu 
imprimante și scannere 
3D, să programeze și 
să folosească roboți 
multifuncționali.
SmartLab Măgurele 
este un proiect derulat 
de Asociația Măgurele 
Science Park (fondată 
de Consiliul Județean 
Ilfov, Primăria Măgurele 
și Institutul pentru Fizică 
Nucleară Horia Hulubei), 
cu sprijinul Asociației 
INACO - Inițiativa pentru 
Competitivitate.

Proiectul își propu-
ne să stimuleze implica-
rea cetățenilor, în speci-
al a tinerilor, în dezvolta-
rea unor mesaje educati-
ve, cu ajutorul telefonului 
mobil sau a camerei de fil-
mat. Participanții la con-
curs sunt încurajați ast-

fel să ia atitudine împo-
triva corupției și să con-
tribuie ei înșiși, prin viziu-
nea lor creativă, la dezvol-
tarea unui comportament 
activ și responsabil. Con-
cursul se adresează tutu-
ror cetățenilor români ca-
re au împlinit vârsta de 16 

ani până la data înscrierii 
și se desfășoară pe două 
secțiuni adresate amato-
rilor și profesioniștilor. Re-
gulamentul de participare 
și modalitatea de înscriere 
pot fi consultate pe web-
site-ul https://rofaraco-
ruptie.ro/, iar spotul ofi-
cial și clipul de promova-
re al concursului se regă-
sesc pe link-ul https://ro-
faracoruptie.ro/mass-me-
dia/galerie-video-rofara-
coruptie/. Filmele declara-
te câștigătoare vor fi pre-
miate pe 9 decembrie, 
când este marcată ”Ziua 
Internațională Anticorup-
ție”, la București, în ca-

drul Galei Integrității, eve-
niment organizat anual cu 
această ocazie.

Mesajul DGA este 
de toleranță zero față de  
infracțiunile de corupție, 
iar pe această cale 
cetățenii sunt îndemnați 
să ia atitudine împotriva 
faptelor  de corupție ori 
de câte ori este nevoie.

Menționăm că, pentru 
București și județului Il-
fov, DGA este reprezenta-
tă de Direcția Anticorup-
ție pentru Municipiul Bu-
curești și județul Ilfov, al 
cărui sediu se află în Ca-
pitală, B-dul Nicolae Gri-
gorescu, nr. 12 A, sector 

3, telefon 021.365.35.87, 
fax 021.365.35.99. Ce-
tățenii care vor să ia ati-
tudine împotriva faptelor 
de corupție le pot sem-

nala prin apelarea Call-
centerului anticorupție 
0800.806.806 sau prin e-
mail la adresa bucuresti.
dga@mai.gov.ro.

Printre deficiențele 
constatate pe parcursul 
implementării planului de 
acțiune, ANDPDCA men-
ționează, într-un comuni-
cat de presă: tratarea cu 
superficialitate a măsuri-
lor de revizuire a dosare-
lor în faza inițială a imple-
mentării planului; în do-
rința de a menține copiii 
în sistem, s-a manifestat 
o tendință de a revizui cu 
precădere dosarele copii-
lor greu adoptabili (cei cu 
dizabilități și din grupuri 
de frați) pentru a dimi-
nua efectivitatea demer-

sului ANDPDCA; conduce-
rile DGASPC, în multe din-
tre cazuri, nu urmăresc 
îndeaproape implemen-
tarea măsurilor de efici-
entizare; lipsa de asuma-
re a managerilor de caz în 
a urmări cu consecvență 
interesul superior al co-
pilului în sensul deschide-
rii adoptabilității; lipsa de 
colaborare dintre servicii-
le de management de caz 
și cele de adopție; insta-
larea rutinei și supra-biro-
cratizarea procedurilor.

Ghid pentru 
implementarea 
unitară a 
procedurii de 
adopție

În acest context, Au-
toritatea a elaborat și 
transmis Ghidul privind 
Implementarea Unitară 
a Procedurii Adopției In-
terne, a demarat sesiuni 
de îndrumare și consiliere 
destinate specialiștilor din 
compartimentele de adop-
ție din cadrul DGASPC și a 

elaborat un Plan de Con-
trol în domeniul adopției 
care va urmări implemen-
tarea măsurilor și aplica-
rea prevederilor legale.

De asemenea,  ANPDCA 
va aplica de acum înainte 
contravenții, Ordinul pri-
vind această măsură ur-
mând să fie publicat în 
Monitorul Oficial. Totoda-
tă, a fost deschisă o linie 
telefonică (0784.295.933) 
pentru părinții care do-
resc să afle informații 
despre adopții sau care 
vor să sesizeze nereguli 
de procedură, disponibi-
lă în fiecare zi de joi, între 
orele 11.00-13.00.

Aproape 50.000 de 
copii în sistemul 
de protecție 
specială

Potrivit datelor 
 ANDPDCA, pe 30 iunie 
2020 erau protejați în sis-
temul de protecție specia-
lă, în baza unei măsuri de 
protecție specială, 49.765 
de copii. Dintre aceștia, 
12.175 erau îngrijiți în fa-

milia extinsă (rude), iar 
37.590 erau îngrijiți în fa-
milii substitut (familii/per-
soane și asistenți mater-
nali) și în instituții. Pe de 
altă parte, pe 30 septem-
brie 2020 se aflau înregis-
trate în evidența Registru-
lui Național pentru Adopții 
(RNA) 2.609 persoane/
familii atestate în cadrul 
procedurii adopției inter-
ne și 55 de persoane/fa-
milii atestate în cadrul 
procedurii adopției inter-
naționale.

În 2019 au fost adop-
tați 1.286 de copii, din ca-
re 1.264 de copii au fost 
adoptați național și 22 de 
copii au fost adoptați in-
ternațional.

Conform datelor din 
evidența RNA, anul aces-
ta, până pe 30 septem-
brie 2020, au fost adop-
tați 744 copii, din care 
729 copii au fost adoptați 
național și 15 copii au fost 
adoptați internațional, ci-
frele fiind puternic influ-
ențate de pandemia de 
COVID-19 și suspendarea 
activităților instanțelor.

În România, sunt adoptabili 
aproape 8.000 de copii

Autoritatea Națională 
pentru Drepturile 
Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și 
Adopții (ANDPDCA) 
a demarat în iunie 
2020 Planul de 
Acțiune în domeniul 
adopției ”Copii, NU 
dosare!”. Măsura 
centrală a planului 
a avut în vedere 
deblocarea dosarelor 
de adopție care, din 
motive nejustificate, 
mențineau copiii 
în sistemul de 
protecție, fără a avea 
acces la posibilele 
familii adoptatoare. 
Rezultatele nu au 
întârziat să apară și, 
dacă la sfârșitul lunii 
iunie 2020 în sistem 
figurau 3.985 copii 
adoptabili, la finalul 
lunii septembrie, în 
urma demersurilor 
ANDPDCA, numărul 
acestora aproape că 
s-a dublat, ajungând 
la 7.822 de copii 
adoptabili.

#Integritate 2020, concurs de filme de 
scurt metraj cu tematică “anticorupție”

Direcția Generală Anticorupție (DGA), în 
parteneriat cu Asociația Pro Democrația 
și Fundația Hanns Seidel România, 
derulează, în perioada octombrie-
decembrie 2020, proiectul #Integritate 
2020, în cadrul căruia este organizat, ca 
activitate principală, un concurs de filme 
de scurt metraj cu tematică “anticorupție”.

Numărul de persoane 
care au fost confirmate 
pozitiv cu SARS-CoV-2 la 
Radio România depășise 
zilele trecute 20, semnala 
Sindicatul Salariaților din 
SRR. În aceste condiții, 
sindicaliștii au solicitat 
conducerii SRR să adopte 
proceduri și să ia măsuri 
reale de prevenire și 
protecție, ”însă problema 
epidemiologică a fost 
tratată cu superficialitate 
și dezinteres”. ”Astfel, 
în zonele de emisie și 
producție ale Radio 
România Actualități, postul 
public național, există 
aproape zilnic confirmări 
de infectare SARS-CoV-2! 
Cu toate acestea, sunt 
angajați care nu au primit 
măști din martie-aprilie, 
iar dezinfectarea se 
face o singură dată pe 
zi, în condițiile în care 

fluxul de persoane este 
timp de 24 de ore pe zi. 
Acest tip de activitate, 
respectiv emisia în direct, 
presupune întâlnirea 
și munca simultană, în 
spații comune, timp de 24 
de ore, a realizatorilor, 
producătorilor, 
reporterilor, tehnicienilor, 
regizorilor, secretarilor. 
Pentru specificul acestei 
activități nu s-au făcut 
proceduri de eșalonare 
pe ture a tuturor, ci doar 
a câtorva realizatori, nu 
au fost marcate culoare 
speciale spre și dinspre 
emisie/producție, în 
redacții nu se respectă 
distanțarea socială și 
angajații se infectează pe 
rând”, spun sindicaliștii.

Cursuri online de modelare 3D, la 
SmartLab Măgurele


