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Fostul procuror-şef al 
DIICOT, Giorgiana Hosu, 
a infirmat parţial, pe 4 au-
gust, soluţia de clasare a 
dosarului ”10 august” şi a 
dispus redeschiderea ur-
măririi penale în cazul foş-
tilor şefi din Jandarmerie. 
Decizia de redeschidere a 
anchetei trebuie aproba-
tă de un judecător, însă 
solicitarea DIICOT a fost 
plimbată pe la mai mul-
te instanţe. Astfel, Curtea 
de Apel Bucureşti, instan-
ţa sesizată de DIICOT, a 

decis pe 10 august că nu 
are competenţa materia-
lă de a soluţiona cererea 
procurorilor şi a trimis do-
sarul la Tribunalul Bucu-
reşti. Dosarul nu a ajuns 
însă direct la Tribunalul 
Bucureşti, fiind trimis la 
Instanţa Supremă pentru 
soluţionarea unei cereri 
formulate de colonelul Se-
bastian Cucoş privind se-
sizarea Curţii Constituţio-
nale, care a fost respinsă 
de magistraţi. Dacă deci-
zia DIICOT va fi confirma-

tă de un judecător, procu-
rorii vor redeschide urmă-
rirea penală faţă de colo-
nelul Gheorghe Sebastian 
Cucoş, fost prim-adjunct 
al Jandarmeriei Române; 
maiorul Laurenţiu Cazan, 
fost director general al Di-
recţiei Generale de Jan-
darmi a Municipiului Bu-
cureşti; colonelul Cătă-
lin Sindile, fost şef al Jan-
darmeriei Române; comi-
sarul-şef de poliţie Mihai 
Dan Chirică, fost secretar 
de stat pentru relaţia cu 
prefecţii, din MAI. Aceştia 
urmează să fie cercetaţi 
pentru săvârşirea infracţi-
unilor de abuz în serviciu, 
participaţie improprie la 
purtare abuzivă, partici-
paţie improprie la fals in-
telectual, participaţie im-

proprie la uz de fals, com-
plicitate la abuz în servi-
ciu şi complicitate la parti-
cipaţie improprie la purta-
re abuzivă. De asemenea, 
dosarul se va redeschide 
sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunilor de favorizarea 
făptuitorului, fals intelec-
tual şi uz de fals.

În ordonanţa de re-
deschidere a anchetei, 
Giorgiana Hosu explica 
faptul că procurorul Do-
ru Stoica, cel care a cla-
sat acuzaţiile la adresa 
şefilor Jandarmeriei, nu 
a readministrat probele 
strânse de Parchetul Mili-
tar în dosarul ”10 august” 
şi nici nu a reaudiat sus-
pecţii, victimele şi marto-
rii. Giorgiana Hosu ară-
ta că şefii Jandarmeriei 

nu au vrut să dea decla-
raţii atunci când au fost 
chemaţi la Parchetul Mili-
tar, însă ei trebuiau citaţi 
la DIICOT, după preluarea 
dosarului de la procurorii 
militari. De asemenea, ni-
cio persoană vătămată şi 
niciun martor nu au fost 
citaţi la DIICOT, cu ex-
cepţia unor oficiali - Car-
men Dan, Speranţa Clise-

ru, Aurelian Bădulescu şi 
Alin Ionel Mastan. În plus, 
spunea Giorgiana Hosu, 
nu au fost readministra-
te probele strânse de Par-
chetul Militar şi nu au fost 
solicitate mai multe probe 
de natură tehnică, în con-
diţiile în care o parte din 
înregistrările video aflate 
la dosar nu au putut fi ac-
cesate.
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Nicușor Dan promite testare pe banii 
Primăriei

Mai mulți bani pentru tablete

Suplimentare de posturi

Contacții persoanelor 
infectate cu noul 
coronavirus vor fi testați 
pe banii Primăriei Capitalei. 
asta promite primarul 
ales al Bucureștiului, 
nicușor dan, care a 
susținut, la Hotnews liVe, 
că resursele instituției 
trebuie folosite științific. 
„Pe prevenție trebuie 
să acționăm pe tot ce 
înseamnă distribuția 
acestei boli, și prin 
resursele Primăriei să 
extindem ce poate face 
Ministerul Sănătății la nivel 
de testare. resursele 
trebuie folosite științific. 
Principala sursă de 
distribuție sunt persoanele 
deja infectate. Putem să 
ajutăm dSP în anchete și 
să identificăm contacții și 
ne permitem ca definiția 

acestora în București să fie 
mult mai largă și să-i testăm 
pe aceia“, declara nicușor 
dan.
Primarul ales al Capitalei 
a mai spus că trebuie 
identificate focarele 
de COVid-19 și testate 
persoanele din acestea.  
edilul a adăugat că nu se va 
da în lături de la a da amenzi 
pentru cei care nu respectă 
regulile sanitare impuse în 
contextul pandemiei.

guvernul a aprobat 
alocarea a încă 50 de 
milioane de euro pentru 
achiziția de tablete 
școlare, a anunțat ministrul 
Fondurilor europene, 
Marcel Boloș. acesta a 
spus că este majorată și 
valoarea eligibilă a unei 
tablete de la 200 de euro la 
250 de euro. 
reamintim că, înainte 
de începerea noului 
an școlar, guvernul a 
aprobat alocarea din 

fonduri europene a 100 de 
milioane de euro pentru 
500.000 de tablete. 
Marcel Boloș a mai spus 
că executivul a mai 
aprobat un buget de 10 
milioane de euro pentru 
echipamente de protecție 
și dispozitive medicale 
necesare în cadrul 
universităților. apelul de 
proiecte s-a deschis pe 19 
octombrie, iar depunerea 
aplicațiilor de finanțare 
începe pe 25 octombrie.

guvernul româniei a 
aprobat recent o Hg 
pentru modificarea 
Hg 144/2010 privind 
organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Sănătății. Conform actului 
normativ, se prelungește 
încă șase luni măsura de 
suplimentare a numărului 
de 2.000 posturi pentru 
personal contractual 
necesar în cadrul 
direcțiilor de sănătate 
publică județene și a 
municipiului București și 
serviciilor de ambulanță 
și Serviciul de ambulanță 

București-ilfov. astfel, 
din 12 octombrie 2020, 
pe o perioadă de 6 
luni, numărul maxim 
de posturi din directiile 
de sănătate publică și 
serviciile de ambulanță 
se suplimentează cu 
2.000 de posturi, dintre 
care: 1.000 de posturi 
pentru direcțiile de 
sănătate publică județene, 
respectiv a municipiului 
București; 1.000 de 
posturi pentru serviciile 
de ambulanță județene și 
Serviciul de ambulanță 
București – ilfov.

Amânare în dosarul ”10 august”
Tribunalul Bucureşti a amânat, pentru 27 
noiembrie, dezbaterea solicitării DIICOT 
de redeschidere a anchetei împotriva 
foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul ”10 
august”.

Cu toate că spălarea 
mâinilor cu săpun 
este crucială în lupta 
împotriva bolilor 
infecțioase, inclusiv a 
COVID-19, milioane de 
oameni din întreaga 
lume nu dispun de 
acces facil la un loc 
în care să se spele 
pe mâini, conform 
UNICEF. Potrivit 
datelor publicate de 
organizație, numai trei 
din cinci oameni, la 
nivel mondial, au dotări 
minime care permit 
spălarea mâinilor, iar 
43% dintre şcoli nu sunt 
dotate corespunzător 
pentru a permite 
spălarea mâinilor cu 
apă şi săpun, ceea ce 
afectează 818 milioane 
de copii de vârstă 
şcolară.

Pe 15 octombrie, 
la nivel mondial es-
te marcată Ziua Mondia-
lă a Spălatului pe Mâini, 
iar  UNICEF a arătat, cu 
această ocazie, că pande-
mia de  COVID-19 a scos 
în evidenţă rolul cruci-
al pe care îl joacă igiena 
mâinilor în prevenirea bo-
lilor. De asemenea, a scos 
la iveală o problemă pre-
existentă în cazul multo-
ra: milioane de copii nu 
au posibilitatea să se spe-
le pe mâini cu săpun în 
locul în care s-au născut, 
trăiesc şi învaţă, a afirmat 
Kelly Ann Naylor, director 
adjunct al UNICEF pe pro-
bleme de apă, salubritate 
şi igienă. ”Este inaccepta-
bil faptul că, în cele mai 
vulnerabile comunităţi, 
oamenii nu pot recurge 
la cel mai simplu mod de 
a se proteja pe ei înşişi şi 

pe cei dragi. Trebuie să 
acţionăm fără răgaz pen-
tru a ne asigura că spăla-
tul mâinilor cu săpun de-
vine un lucru accesibil ori-
cărei persoane, oriunde - 
acum şi în viitor”, spunea 
directorul UNICEF.

Ultimele estimări, 
conform UNICEF
 La nivel mondial, 

doar 3 din 5 oameni deţin 
dotări minime ce permit 
spălarea mâinilor;
 40% din populaţia 

lumii, adică 3 miliarde de 
oameni, nu are acasă do-
tările necesare pentru a 
se putea spăla pe mâini 
cu apă şi săpun;
 Aproape trei sfer-

turi din populaţia ţărilor 
celor mai puţin dezvol-
tate nu dispun acasă de 
condiţii minime pentru 
spălatul mâinilor;
 43% dintre şcoli 

nu sunt dotate corespun-
zător pentru a permite 
spălarea mâinilor cu apă 
şi săpun, ceea ce afectea-
ză 818 milioane de copii 
de vârstă şcolară;

 În ţările cele mai 
puţin dezvoltate, 7 din 10 
şcoli nu au niciun loc în ca-
re copiii să se poată spăla 
pe mâini cu apă şi săpun;
 În cele 60 de ţări 

identificate ca fiind cele 
mai expuse riscului de cri-
ză sanitară şi umanitară 
din cauza noului corona-
virus: 2 din 3 persoane - 
1 miliard de oameni în to-
tal - nu au acasă condiţii 
minime pentru spălarea 
mâinilor cu apă şi săpun. 
Aproximativ jumătate din-
tre acestea sunt copii.
 La debutul pan-

demiei, 3 din 4 copii nu 
aveau acces la dotări mi-
nime pentru spălarea 
mâinilor în şcoală; jumă-
tate dintre copii nu aveau 
acces la servicii minime 
de alimentare cu apă; 
peste jumătate dintre ei 
nu aveau acces la servicii 
minime de salubritate.
 În Africa Subsaha-

riană, 63% din populaţia 
urbană, adică 258 de mi-
lioane de oameni, nu au 
posibilitatea de a se spăla 
pe mâini. Aproximativ 47% 
dintre sud-africanii care 

trăiesc la oraş, de exemplu, 
adică 18 milioane de per-
soane, nu dispun acasă de 
instalaţiile necesare spălă-
rii mâinilor, pe când pro-
babilitatea de a avea ac-
ces la dotări ce permit spă-
latul mâinilor este aproape 
de 12 ori mai mare în cazul 
locuitorilor celor mai bogaţi 
din mediul urban.
 În Asia Centrală şi 

de Sud, 22% din populaţia 
urbană, adică 153 de mili-
oane de persoane, nu are 
posibilitatea de a se spă-
la pe mâini. Aproape 50% 
din populaţia urbană a 
Bangladeshului, de exem-
plu, mai precis 29 de mi-
lioane de oameni, şi 20% 
dintre indienii care trăiesc 
în mediul urban, adică 91 
de milioane de oameni, 
nu au acasă condiţii pen-
tru spălarea mâinilor.

În Asia de Est, 28% 
dintre indonezienii din 
mediul urban, mai precis 
41 de milioane de oameni, 
şi 15% dintre filipinezii ca-
re locuiesc la oraş, adică 7 
milioane de persoane, nu 
au condiţii pentru spăla-
rea mâinilor acasă.

Numai trei din cinci oameni au dotări minime 
ca să se spele pe mâini, în plină pandemie


