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În perioada 22-29 
martie a.c., polițiștii 
Compartimentului de 
Analiză și Prevenire a 
Criminalității și specialiști 
din cadrul Serviciului 
de Investigații Criminale 
Ilfov s-au întâlnit cu 
elevii din Bragadiru 
și Popești-Leordeni, 
în cadrul programului 
”Școala Altfel”, tema 
abordată fiind protejarea 
patrimoniului național. 
La activități au participat 
peste 100 de elevi ai Șc. 
Gen. nr. 1, Bragadiru 
și de la Liceul Teoretic 
”R. Popescu”, Popești-
Leordeni. Polițiștii le-au 
vorbit elevilor despre 
importanța patrimoniului 
pentru definirea identității 
poporului nostru și au 
fost prezentate materiale 
audio-video despre 

bunuri care fac parte 
din patrimoniul național 
(obiecte de artă, de 
importanță tehnică, 
bunuri cu semnificație 
etnografică; clădiri). 
Copiilor li s-a explicat că 
protejarea patrimoniului 
cultural este un proces 
continuu, individual și 
colectiv și presupune 
nu doar păstrarea și 
conservarea bunurilor 
culturale, dar și punerea 
în valoare, popularizarea 
acestora, pentru a cultiva 
sentimentul mândriei 
naționale. Elevii au 
primit informații despre 
atribuțiile Poliției în ceea 
ce privește protejarea 
patrimoniului și li s-au 
arătat bunuri emblematice 
pentru istoria românilor, 
recuperate de către 
polițiști.

Prea mulți PAȘI pentru a ridica documentele tipărite de la imprimante!

Lecție privind patrimoniul național

Potrivit studiului, tim
pul pierdut de către an
gajații români este echi
valent cu un cost cu pro
ductivitate care se ridi
că la 19 miliarde de euro. 
Din această sumă, pes
te jumătate este atribuită 
problemelor cu impriman

tele, respectiv 9,7 miliar
de de euro.

Angajații români 
chestionați în cadrul cerce
tării susțin că, deși pierd, 
în medie, 10 minute zilnic 
cu imprimarea de docu
mente, rolul imprimantelor 
continuă să fie esențial în 

eficiența și productivitatea 
din birouri, cei chestionați 
susținând că productivita
tea ar scădea în medie cu 
28% dacă aceste aparate 
ar fi eliminate.

”Pe lângă problemele 
cu întreținerea și întreru
perile, se pierde timp su
plimentar din cauza mo
dului în care sunt distribu
ite imprimantele, angajații 
deplasânduse în medie 
5,4 metri până la cel mai 
apropiat echipament, ce
ea ce sugerează că nume
roase companii încă folo
sesc un model tradițional 
de imprimare centraliza

tă. Această distanță es
te mare, dacă ne gândim 
că cei chestionați impri
mă în medie 38 de docu
mente zilnic. Aceasta este 
o problemă care ar putea 
fi rezolvată cu ușurință 
prin intermediul unui mo
del de imprimare destinat 
unor grupuri mici de lu
cru”, arată concluziile stu
diului de specialitate.

1,3 maratoane
La nivelul interna

țional, cei 2.380 de an ga
jați ai birourilor din țărilor 
EMEA chestionați în stu

diul Epson imprimă, în 
medie, 14 documente/zi 
și merg pe jos, în medie, 
263 metri zilnic pentru a 
lua din imprimante docu
mentele pe care le prin

tează. În total, angajații 
parcurg, anual, o distanță 
de 58 kilometri, echiva
lent cu participarea la 1,3 
maratoane, notează reali
zatorii cercetării.

 Enunț tradus în bani – aproape 10 miliarde de euro pierduți
Fiecare angajat din România pierde, anual, 
mai mult de o săptămână de lucru din 
cauza problemelor cauzate de sistemele și 
echipamentele IT existente la locul de muncă și 
se deplasează, în medie, 263 de metri/zi pentru a 
ridica documentele tipărite de la imprimante, arată 
un studiu realizat la comanda Epson Europe în 14 
țări din EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa).

Jandarmii ilfoveni 
leau prezentat celor ma
ri, dar și celor mici, arma
mentul și materialele din 
dotare, mijloacele și au
tovehiculele de interven
ție. Toți elevii au anali
zat curioși și au mânuit 
cu mândrie armamentul, 
tonfa, scutul de protecție, 
au probat căștile jandar
milor, au urcat în mașini
le de intervenție, au dat 
drumul la sirene și giro
faruri și sau pozat ală
turi de gazde. În continu
are, ”musafirii” au fost in
vitați în sala de festivități, 
unde au urmărit scurte 
documentare despre Is
toria Jandarmeriei Româ
ne, dar și filmulețe des
pre modul în care se pre
gătesc jandarmii pentru a 
face față oricăror situații 
din timpul misiunilor. Cei 

mici au primit bomboa
ne și au răspuns corect 
tuturor întrebărilor adre
sate de jandarmi. Au in
tonat Imnul României, cu 
mâna la piept și, la ple
care, mulți dintre ei șia 
anunțat intenția de a de
veni jandarmi!

Celor mai mari leau 
fost prezentate oferta 
educațională și condițiile 
ce trebuie îndeplinite de 
către cei care își manifes
tă intenția de a se pregăti 
pentru a îmbrăca unifor
ma de jandarm.

A doua zi, pe 29 mar
tie, alți 60 de elevi de cla
sa a IVa, din București, 
de la Liceul Teoretic ”Eu
gen Lovinescu”, au fă
cut cunoștință cu aceleași 
gazde primitoare, jandar
mii ilfoveni.

În mijlocul 
cetățenilor

Spre sfârșitul săp
tămânii, pentru a mar
ca cum se cuvine împlini
rea a 167 de ani de la în
ființarea Jandarmeriei Ro
mâne, pe 1 și 2 aprilie, 
IJJ Ilfov a prezentat, în 
Popești  Leordeni, Măgu
rele, Bragadiru, Chitila 
sau Mogoșoaia (și urmea
ză, pe 8 și 9 aprilie  în 
Buftea, Otopeni, Voluntari 
și în Pantelimon)  o ac
tivitate de tip ”flashmob”. 
Concret, au avut loc, și 
vor avea loc, proiecții de 
filme privind activitatea 
Jandarmeriei Române și a 

IJJ Ilfov, prezentarea au
tospecialelor de interven
ție, prezentarea tehnicii 
de intervenție și a arma
mentului din dotare.

Cei prezenți la acest 
sfârșit de săptămână la 
acțiunile jandarmilor ilfo
veni au primit flyere ca
re au cuprins scurte repe
re istorice ale Jandarmeri
ei Române și ale Inspec
toratului de Jandarmi Ju
dețean Ilfov, dar și deta
lii ale activităților specifice 
pe care le desfășoară jan
darmii sau detalii despre 
recrutarea tinerilor pentru 
instituțiile de învățământ 
din cadrul M.A.I.

O săptămână ”altfel” 
pentru Jandarmeria Ilfov

Pe 28 martie a.c., la sediul Inspectoratului 
de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov au sosit 
60 de elevi din două clase pregătitoare 
de la Şcoala Gimnazială nr. 97, București 
și 11 elevi din clasa a XII-a de la Liceul 
Teoretic ”Ioan Petruș”, din Otopeni, cu 
ocazia activităților prilejuite de programul 
educațional ”Şcoala altfel”.

Târg de Paște, în Piața Constituției
Primăria Municipiului 
București organizează, 
din 17 aprilie, în Piața 
Constituției, „Tradiții 
și Flori de Sărbători“, 
eveniment ce aduce în 
centrul Capitalei Târgul 
de Paște, cu produse 
tradiționale și delicii 
culinare, spectacole și 
concerte, o expoziție 
de iepuri și miei și o 
zonă dedicată copiilor. 
“În acest an, la fel ca 
marile capitale europene, 
Capitala va îmbrăca haine 
de sărbătoare, câteva 
artere importante din 
oraș fiind iluminate festiv. 
În weekend-ul Săptămânii 

Mari, bucureștenii și 
turiștii aflați în Capitală 
sunt așteptați la o 
plimbare pe Calea 
Victoriei, unde vor fi 
întâmpinați cu manifestări 
artistice de stradă. Îi 
invit pe toți să se bucure 
de tradițiile și valorile 
autentice românești 
pe care încercăm să le 
menținem vii, aducându-
le și promovându-le în 
inima Capitalei, la Târgul 
din Piața Constituției, 
dar și pe Calea Victoriei, 
o artera reprezentativă 
a orașului nostru“, a 
declarat primarul general 
Gabriela Firea.


