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Sisteme noi de identificare 
a navelor cu trafic ilegal 
în Marea Neagră

Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră intenţionează să cumpere, cu
aprox. 6 milioane de euro, sisteme
optoelectronice de supraveghere, cu care să
modernizeze Sistemul Complex de
Observare, Supraveghere si Control al
Traficului la Marea Neagră (SCOMAR),
potrivit unui anunţ de pe SICAP. Practic IGPF
solicită şapte sisteme optoelectronice pentru
înlocuirea celor existente. Potrivit anunţului
lansat pe SICAP, termenul de livrare este de
8 luni de la data semnării contractului de
către ultima parte, dar prin excepţie primele
două sisteme vor fi livrate în termen de 4 luni
de la data semnării contractului. SCOMAR
este un sistem operativ de supraveghere,
bazat pe tehnologia de ultimă oră, care
permite detectarea timpurie, urmărirea,
recunoaşterea şi identificarea navelor ce
desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea
Neagră. Suportul tehnic asigură
transmiterea, în timp real, a informaţiilor
obţinute de la staţiile de senzori la Centrul de
Comandă şi Control şi a dispoziţiunilor
necesare pentru interceptarea ameninţărilor
şi realizarea misiunilor de căutare şi salvare.
Sistemul asigură monitorizarea permanentă
a traficului la Marea Neagră prin folosirea
echipamentelor radar, echipamentelor
optoelectronice de supraveghere, navelor,
aparatelor de zbor şi vehiculelor de patrulare,
precum şi a altor elemente în zonă, furnizând
o imagine tactică a suprafeţei apei, a
activităţii aeriene şi a situaţiei terestre.
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Ministrul
Sănătăţii,
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Pintea, a declarat,
duminică, într-o
intervenţie televizată, în
contextul crizei
examenului de
rezidenţiat, că
preşedintele României,
Klaus Iohannis, este
responsabil pentru
amânarea datei fixate
pentru examenul de
rezidențiat, întrucât „nu
şi-a îndeplinit obligaţia constituţională”
de a semna pentru numirea unui
ministru interimar la Ministerul
Educaţiei, așa cum îl obligă legea și
decizia Curții Constituționale a
României, semnătura ministrului
Educației fiind necesară alături de cea
a ministrul Sănătății pentru
organizarea respectivului examen. „Au
fost foarte multe discuţii în spaţiul
public legate de acest examen, dar nu
avem un ministru interimar al
Educaţiei. Nu am avut, pentru că
preşedintele nu şi-a îndeplinit obligaţia
constituţională de a numi acest
ministru”, a spus Sorina Pintea. Ea a
declarat şi faptul că este de părere că
există soluţii juridice pentru rezolvarea
acestei crize a examenului de

rezindeţiat. „Cred că există soluţii din
punct de vedere juridic (...)
Preşedintele Iohannis poate să
numească un ministru interimar pentru
două zile, astfel încât aceste Ordine
să poată fi semnate”, a opinat
ministrul demis prin moţiune al
Sănătăţii, Sorina Pintea.

Pintea a mai spus că, din punctul
său de vedere, Ministerul Sănătăţii şi-
a respectat toate atribuţiile pe care le
are în organizarea examenului de
rezidenţiat, „exact ca şi în ceilalţi ani”.
„Până la urmă, cu siguranţă este și o
problemă de organizare a acestui
examen la timp. Pentru că în afară de
actele normative pe care trebuia să le
promovăm, mai există un act normativ
care spune că suntem obligaţi să

organizăm acest
concurs, acest examen
de rezidențiat, în
trimestrul al patrulea al
fiecărui an”, a mai
informat Pintea. Ea a
menţionat şi faptul că
este de acord cu faptul
că nu e drept ca medicii
rezidenţi şi chiar pacienţii
să sufere din cauza unei
crize şi a unui scandal
politic, spunând despre
acest lucru că „nu este
normal şi nu este corect”.

Ministrul demis prin moţiune al
Sănătăţii a conchis spunând că nu se
poate pronunţa în acest moment cu
privire la posibilitatea reamânării
examenului de rezidenţiat. „N-aş
putea să răspund la această întrebare
acum. Pot doar să vă spun că orice
Ordin semnat de către o singură
persoană sau doar de Ministerul
Sănătăţii, fără Ministerul Educaţiei,
vulnerabilizează acest examen şi nu
cred că avem nevoie de asta. O
singură contestaţie ar amâna totul”, a
concluzionat Sorina Pintea.

Sorina Pintea: „Există un act
normativ care spune că suntem
obligaţi să organizăm acest concurs,
acest examen de rezidențiat, în
trimestrul al patrulea al fiecărui an“

Sorina Pintea:

Criza rezidenţiatului ar putea fi
rezolvată de cel care a creat-o: Iohannis


