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Tinerii din România, fără studii și fără 
job

Alertă pentru mască necertificată

Unul din patru 
tineri din România 
nu muncește 
și nu studiază, 
a declarat 
consilierul de stat 
Laszlo Borbely, 
coordonator al 
Departamentului 
pentru Dezvoltare 
Durabilă din subordinea 
Guvernului.
”Soluţii există, iar investiţiile 
în educaţia pentru 
dezvoltare durabilă pot 
contribui la schimbarea 
acestor statistici. Prin 
specificul său, acest 
tip de educaţie poate 
fi integrat cu succes 
inclusiv în curriculumul 
tehnic, de specialitate, din 
învăţământul profesional 
și tehnic în, spre exemplu, 
domeniul agricol“, a 
susţinut Borbely la 
evenimentul Educaţie 
pentru Dezvoltare Durabilă 
în Învăţământul Profesional 
și Tehnic, domeniul agricol.
Ministrul Agriculturii, Adrian 
Oros, a completat că 
învăţământul în sistem dual 
este soluţia realistă și cu 
rezultate imediate pentru 
formarea unei forţe de 

muncă calificate. „Școala 
vine într-un parteneriat 
cu agenţii economici, cu 
fermierii, cu procesatorii, în 
așa fel încât elevii acestor 
forme de învăţământ să 
beneficieze de o pregătire 
practică cât mai solidă. 
Aceasta ar urma să se 
desfășoare în ferme, 
în fabrici de procesare 
lapte, carne, legume, care 
activează pe piaţă în relaţii 
economice și juridice cu 
alte firme sau ferme în care 
se lucrează cu tehnologie 
din anul 2020. Astfel, la 
finalul cursurilor, absolvenţii 
acestei forme de pregătire 
de învăţământ dual vor 
avea suficiente competenţe 
cu care să-și găsească 
un loc de muncă încă din 
primele zile după absolvire, 
iar acea diplomă va fi 
acoperită de competenţe 
reale“, a spus Oros.

Sistemul de alertă 
rapidă pentru produse 
nealimentare a transmis 
României o alertă privind 
o mască produsă în 
China, având marcajul 
CE, dar necertificată ca 
echipament de protecţie 
de către un organism 
competent. Prin urmare, 
este posibil ca produsul să 
nu îndeplinească cerinţele 
în materie de sănătate și 

siguranţă și, prin urmare, 
să nu fie protejat în mod 
corespunzător în cazul 
în care nu este combinat 
cu măsuri suplimentare. 
Produsul nu respectă 
Regulamentul privind 
echipamentele individuale 
de protecţie și standardul 
european relevant EN 149. 
Măsura dispusă a fost 
retragerea produsului de 
pe piaţă.

S-a subliniat faptul că, 
în așteptarea zăpezii, cele 
șase baze de deszăpezire 
din județ au la dispoziție 
aproape 6.000 tone de 
sare, circa 10.000 metri 
cubi de nisip și sunt do-
tate cu 85 de utilaje (au-
togredere, vole, încărcă-
toare frontale, autobascu-
lante cu lamă și sărăriță, 

utilaje multifuncționale 
Unimog cu lamă, sărăriță 
și freză). Utilajele 
multifuncționale și auto-
basculantele au GPS, pen-
tru a putea fi localizate cu 
ușurință. Pentru a preveni 
blocajele rutiere în zone-
le cunoscute pentru acu-
mulări de zăpadă, Servi-
ciul de Întreținere Dru-

muri Județene din subor-
dinea CJI a montat 20 km 
de parazăpezi.

“Toți reprezentanții 
care trebuie să se ocu-
pe de deszăpezirea celor 
peste 400 km de drumuri 
județene sunt pregătiți. 
La CJI există atât echipe 
de permanență, care co-
ordonează intervenția în 
teren de la Dispeceratul 
Consiliului și asigură le-
gătura cu celelalte servicii 
publice (ISU, Serviciul de 
Ambulanță, Poliția, Jan-
darmeria, ENEL, primării-
le din Ilfov), cât și echipe 
de verificare în teren, iar 
prin intermediul sistemu-
lui de monitorizare vom 
putea urmări poziția fiecă-
rui utilaj și drumul pe care 

acționează. Chiar dacă nu 
vom avea fenomene me-
teorologice extreme, pe 
lângă monitorizarea făcu-
tă de oamenii noștri din 
teren, am solicitat tutu-
ror celor prezenți la întâl-
nire ca atunci când obser-
vă că pe anumite sectoare 
de drum sunt condiții de 
polei să ne anunțe, indife-
rent de oră, pentru a pu-

tea interveni de urgență. 
De asemenea, am vorbit 
cu directorul de la Direcția 
Generală de Asistență So-
cială și Protecția Copilului 
Ilfov să ia legătura cu cei 
de la Direcția Generală de 
Asistență Socială a Muni-
cipiului București pentru 
încheierea unui protocol 
prin care să găsim soluții 
pentru persoanele fără 

adăpost, pentru a putea 
trece peste nopțile ge-
roase în condiții normale. 
Iar pentru a preveni blo-
cajele rutiere din zonele 
“fierbinți” cunoscute pen-
tru acumulări de zăpadă, 
am propus ca de la anul 
să luăm în calcul crearea 
de perdele forestiere”, a 
declarat Vincențiu Voicu, 
vicepreședinte CJI.

După două 
săptămâni de 
la solicitarea 
ministrului 
Educației, Monica 
Anisie, ca toate 
instituțiile de 
învățământ superior 
din România 
să opereze 
modificările 
necesare 
în Registrul 
Matricol unic al 
Universităților din 
România (RMUR), vă 
prezentăm situația 
actuală.
 Instituții de învă-

ță mânt superior din Ro-
mânia care au introdus în 
proporție de 100% date-
le solicitate (absolvenți) în 
RMUR: Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism 
”Ion Mincu” din București; 
Universitatea de Medicină 
și Farmacie ”Carol Davila” 
din București; Universita-
tea de Medicină și Farma-
cie din Craiova; Academia 
Navală ”Mircea cel Bă-
trân” din Constanța; In-
stitutul de Administrare a 
Afacerilor din București. 
Tot aici intră și Academia 
Română.

Până în prezent, în 
RMUR, dintre studenții 
înscriși, 384.146 au absol-
vit, dintre care: 216.983 au 
seria și număr completa-
te pentru diploma de stu-
dii, 41.684 cu serie și/sau 
număr completate pentru 
adeverință de studii.

Situația doctoranzi/
conducători de doctorat 
se prezintă astfel:

în RMUR au fost intro-
duse datele pentru 36.003 
doctoranzi, dintre care: 
pentru 5.477 au fost in-
troduse datele pentru con-
ducătorii de doctorat, iar 
pentru 30.526 nu au in-
troduse datele pentru con-
ducătorii de doctorat. 8 
universități au introdus da-
tele despre conducători de 
doctorat pentru toți docto-
ranzii, iar 23 de instituții nu 
au introdus date pentru ni-
ciun doctorand.

Instituțiile de învăță-
mânt superior din Româ-
nia care au introdus în 
proporție de 100% date-
le solicitate în RMUR cu 
privire la conducătorii de 
doctorat sunt:
   Un i ve r s i t a t e a 

Națională de Muzică din 

București (nr. total docto-
ranzi: 201),
   Un i ve r s i t a t e a 

Națională de Educație Fi-
zică și Sport din București 
(nr. total doctoranzi: 298),
 Universitatea ”Au-

rel Vlaicu” din Arad (nr. 
total doctoranzi: 152),
 Universitatea de 

Artă și Design din Cluj-
Napoca (nr. total docto-
ranzi: 131),
   Un i ve r s i t a t e a 

”Ovidius” din Constanța 
(nr. total doctoranzi: 924),
 Universitatea Ma-

ritimă din Constanța (nr. 
total doctoranzi: 49),
   Un i ve r s i t a t e a 

”Nicolae Titulescu” din 
București (nr. total docto-
ranzi: 66),
 Universitatea de 

Vest ”Vasile Goldiș” din 
Arad (nr. total doctoranzi: 
132).

Restul instituțiilor de 
învățământ superior nu 
au introdus date pentru 
niciun doctorand. De ase-
menea, Academia Româ-
nă trebuie să introducă 
numărul total de 553 de 
doctoranzi.

Reamintim că 
instituțiile de învățământ 
superior din România au 
la dispoziție luna noiem-
brie pentru a efectua toa-
te completările necesare 
în RMUR, care a devenit 
funcțional în anul 2016, 
prin includerea în contrac-
tul instituțional (semnat 
de fiecare universitate) a 
obligației de a raporta da-
tele solicitate de Ministe-
rul Educației referitoare la 
evidența studenților pen-
tru toate nivelurile de stu-
dii (licență, master, docto-
rat sau alte forme de stu-
dii).

Instituțiile de învățământ superior au 
început să introducă datele în Registrul 

Matricol Unic al Universităților din România

CJ Ilfov, pregătit de iarnă
Săptămâna trecută a avut loc prima 
întâlnire din acest sezon a Consiliului 
Județean Ilfov (CJI) cu reprezentanții 
Comandamentului de iarnă, la discuții 
participând decidenți din cadrul Poliției 
Rutiere, ISU, Serviciul de Ambulanță 
București-Ilfov, operatorii economici care 
vor presta servicii de deszăpezire.


