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Biblioteca Naţională a României se 
închide

Prefectul Capitalei, Traian 
Berbeceanu, a declarat 
săptămâna trecută că nu 
există în acest moment 
un scenariu care să 
presupună carantina 
în București. ”(…) Sunt 
absolut convins că, 
respectând normele legale 
aflate în vigoare, evităm 
să luăm măsuri mai dure, 
pentru că e nefiresc să 
iei măsuri suplimentare 
atât timp cât ele nu sunt 
respectate. Poţi să iei 
orice fel de măsuri, 
dacă nu urmărești și 
respectarea acestora”, 
a explicat Berbeceanu. 
Acesta a menţionat și că 
nu se poate vorbi despre 
o eliminare a restricţiilor 
în vigoare de Sărbători. 
Potrivit acestuia, numărul 
controalelor a scăzut în 
contextul în care efectivele 
Poliţiei, Poliţiei Locale 
și Jandarmeriei au fost 

angrenate și în misiuni 
ocazionate de alegerile 
parlamentare. ”Alegerile 
s-au terminat și suntem 
cu toate forţele și cu toate 
efectivele calaţi și pe zona 
respectării măsurilor 
aflate în vigoare”, a spus 
prefectul.
Și primarul general al 
Capitalei, Nicușor Dan, 
a expus același punct 
de vedere și a explicat 
că la acest moment nu 
se impune carantinarea 
Bucureștiului. ”Carantina 
se impune când un 
anumit indicator, pe care 
am învăţat cu toţii să îl 
calculăm acum, trece de 
un anumit nivel. Nu suntem 
încă acolo. Indicatorul 
acesta spune în linii mari 
câte persoane sunt 
infectate într-o localitate. 
(…) O să vedem ce se va 
întâmpla în zilele viitoare”, 
a declarat Nicușor.

Biblioteca Naţională a 
României va fi închisă 
pentru public între 14 
decembrie și 11 ianuarie 
2021 din cauza evoluţiei 
pandemiei de COVID-19 
și a necesităţii luării unor 
măsuri de igienizare. 
În această perioadă, 
toate evenimentele 
culturale sau profesionale 
vor avea loc exclusiv 
în mediul virtual, iar 
activităţile Centrului 

Naţional ISBN-ISSN.
CIP se vor desfășura 
fără întrerupere, de 
asemenea, în mediul 
online. Activitatea de 
depunere a publicaţiilor 
cu titlu de depozit legal va 
continua, însă instituţia 
recomandă editorilor ca 
depunerea publicaţiilor 
să se realizeze prin 
Poșta Română sau prin 
intermediul firmelor de 
curierat.

București, deocamdată, fără 
carantină

Majoritatea respon
denților se tem mai mult 
de spitalizare (69,46%) 
decât de infectarea cu no
ul coronavirus  (SARS-CoV 
2) și consecințele 
 COVID-19 (49,7%). Apro
ximativ 29% se tem de lip
sa posibilității de asistență 
medicală, iar în jur de 
22% dintre ei, de măsuri

le restrictive care împiedi
că desfășurarea vieții de zi 
cu zi.

Peste jumătate din
tre români au în casă 
stocuri de medicamen
te, ibuprofenul, paraceta
molul și aspirina fiind ce
le mai des întâlnite. ”Este 
important ca oamenii să 
înțeleagă care sunt limite

le automedicației, iar no
ul protocol de tratament 
al COVID-19, publicat de 
autorități, vine cu anumi
te modificări importante: 
pentru tratamentul simp
tomatic a fost clarificată 
folosirea medicamentelor 
antiinflamatoare, cu reco
mandarea că pot fi folo
site fie în tratarea febrei, 
fie în reducerea durerii 
și inflamației. Pentru ca
zurile asimptomatice, nu 
se recomandă niciun fel 
de tratament. Dincolo de 
COVID-19, studiul realizat 
de noi arată că trei din ze
ce români tratează simp
tome de răceală și gripă, 
precum durerea și febra, 
cu ibuprofen. E foarte im
portant, însă, să nu fie fo
losite antibiotice împotri

va infecțiilor virale. Aces
tea pot fi administrate 
doar după un consult me
dical și pentru cazuri de 
suprainfecții bacteriene”, 
a explicat Ovidiu Covaciu, 
reprezentant al Coaliției 
România Sănătoasă.

Medicii de fami
lie și infecționiștii sunt 
considerați a avea cel mai 
important rol în informa
re pentru peste jumăta
te dintre cei chestionați, 
în timp ce unu din trei ro
mâni consideră că acest 
rol revine Ministerului 
Sănătății. Când vine vor
ba despre informațiile cu 
privire la tratarea răcelilor 
și gripei în context pande
mic, peste 80% dintre ro
mâni au cea mai mare în
credere în medici.

De asemenea, 30% 
dintre persoanele chesti
onate sunt de părere că 
viața va redeveni la nor
mal în următoarele 9-12 
luni, iar aproape 20% din
tre ei speră că acest lucru 
se va întâmpla chiar mai 
repede de atât, în urmă
toarele patru-opt luni.

Studiul Temerile ro
mânilor în sezonul răce
lilor și gripei, în context 
pandemic a fost realizat la 
comanda Coaliției Româ
nia Sănătoasă, în perioada 
29.11.2020-07.12.2020, 
pe un eșantion reprezen
tativ format din 1.493 de 
respondenți.

Corpul de control al 
prim-ministrului a 
descoperit o serie de 
probleme la Autoritatea 
Națională pentru 
Protecția Consumatorilor 
(ANPC), după o acțiune 
de documentare care a 
vizat perioada ianuarie 
2019 până în prezent. 
Pe scurt, reclamațiile 
consumatorilor sunt 
soluționate foarte greu, 
cu mare întârziere, 
telefonul consumatorului 
a fost inutil mai multe 
luni, în condițiile în care 
nu a funcționat, iar 
unele petiții transmise 
pe e-mail nu au mai 
fost luate deloc în 
considerare.

Până în luna mai 2020, 
ANPC a avut contract de 
prestări servicii cu Orange 
România SA. În contextul 
în care după 16 mai 2020 
reprezentanții ANPC nu au 
reînnoit contractul de ser
vicii de call-center cu per
sonal dedicat, ”telefonul 
consumatorului (021)9551 
a fost redirecționat către 
CRPC Regiunea București-
Ilfov”. Începând cu data de 
1 august 2020 apelurile ur
mau să fie redirecționate și 
preluate, prin rotație, câ
te o lună, de către per
sonalul fiecărui Comisa
riat Județean. Din moti
ve tehnice, ”telefonul con
sumatorilor (021)9551” 
nu a funcționat până pe 
05.08.2020, dată la ca
re acest număr a fost 
redirecționat către numă
rul 0759.044.923. Deși 
reprezentanții ANPC au 

comunicat că acest ser
viciu este funcțional ”în
cepând cu 06.08.2020”, 
reprezentanții Corpu
lui de Control nu au pu
tut apela ”numărul consu
matorilor (021)9551” pe 
07.08.2020 - ora 13:44 și 
nici pe 10.08.2020 - ora 
15:43 sau pe 11.08.2020, 
la ora 09:12.

Referitor la reclamații, 
s-a stabilit că, din totalul 
de 133.080 reclamații în
registrate la ANPC în peri
oada 1 ianuarie 2019 - 30 
iunie 2020, reprezentanții 
instituției au soluționat 
94.444 recla mații (70,97%), 
24.335 reclamații au fost 
considerate neîntemeiate, 
iar 3.780 reclamații nu au 
fost soluționate.

Corpul de Control a 
constatat neconcordanțe 
legate de numărul recla-
mațiilor. Conform datelor 
transmise Corpului de Con
trol și raportului de activi
tate al ANPC, din numărul 
total al petițiilor de 87.066, 
înregistrate în 2019 la ni

velul ANPC, 34.340 petiții 
au fost aferente regiu
nii București-Ilfov. Însă, în 
baza de date generată de 
programul informatic im
plementat la nivelul CRPC 
București-Ilfov au fost în
registrate, în 2019, 35.801 
petiții, din care 27.762 
petiții pentru București și 
8.039 petiții pentru Ilfov. 
Iar, neconcordanțele din
tre baza de date a CRPC 
București-Ilfov și evidențele 
întocmite la nivelul ANPC s-
au menținut și în primul se
mestru al anului 2020. Ast
fel, pentru perioada 01.01 
- 30.06.2020 au fost în
registrate în baza de da
te 21.928 petiții transmi
se către CRPC București-
Ilfov, din care 17.039 petiții 
pentru București și 4.889 
petiții pentru Ilfov. Însă 
în centralizatoarele trans
mise Corpului de Con
trol pe 22.07.2020 au fost 
evidențiate un număr de 
22.047 sesizări.

Din analiza, prin son
daj, a celor 56.387 petiții 

înregistrate la Comisaria
tul Regional București - Il
fov, s-a constatat
 repartizarea petițiilor 
spre soluționare s-a reali
zat cu întârziere, chiar și 
după o perioadă mai ma
re de 1 an de zile de la în
registrarea în instituție;
 soluționarea petițiilor 
s-a efectuat cu depășirea 
termenului legal prevă
zut de legislația incidentă, 
res pectiv de 30 de zile de 
la data înregistrării;
  r e d i r e c ț i o n a r e a 
petițiilor s-a realizat cu 
depășirea termenului le
gal prevăzut de legislația 
incidentă, respectiv după 
5 zile de la înregistrare.

Răspunderea pentru 
modul defectuos de or
ganizare și desfășurare 
a activității de primi
re, evidențiere și rezol
vare a petițiilor adresa
te CRPC București-Ilfov 
aparține conducerii CRPC 
București-Ilfov din perioa
da de referință, arată Cor
pul de Control.

Probleme la 
Protecţia Consumatorilor

7 din 10 români se tem mai mult de 
spitalizare decât de infectarea cu SARS-CoV2

Unu din doi români consideră că 
pandemia COVID-19 i-a afectat puternic 
sau foarte puternic stilul de viață, iar 
peste 70% dintre ei sunt de părere că 
sezonul de răceală și gripă vine cu mai 
multe pericole decât în mod obișnuit, 
arată un studiu realizat toamna aceasta 
de Coaliția România Sănătoasă.


