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Directorul general al 
ADRBI, Dan Nicula, a vor-
bit despre programele 
operaționale cu finanțare
din fonduri europene (axe 
prioritare/submăsuri),
stadiul implementării fie-
cărui program, subliniind
valoarea financiară alo-
cată, tipurile de activități
și potențialii beneficiari.
ReprezentanțiiAgențieide

Dezvoltare au prezentat, 
pe rând, axele prioritare 
ale POR, eligibile pentru 
regiunea București-Ilfov,
aflate în implementare,
precumșipeceleîncon-
sultare, apelurile deschise 
șitermenelelimităpentru
depunereaproiectelor.

Astfel, situația depu-
nerii proiectelor POR 
2014-2020 în regiunea

București-Ilfov până la
30.10.2017 este urmă-
toarea:

Pe Axa 3 - Eficiență
energetică(valoarealoca-
tăFEDRșibugetuldestat
-83,46milioanedeeuro),
3.1.AClădirirezidențiale-
primul apel - s-au depus 
76 de proiecte (valoare
solicitatădeaproape630
milioane de lei), din ca-
re au fost admise 43, iar 
dintre acestea, 35 au fost 
deja contractate (cu o va-
loare totală solicitată de
aproape 252 milioane de 
lei);Pentrualdoileaapel
pe 3.1.A s-au deschis 33
de proiecte din cele 35 

depuse (valoarea solicita-
tăfiindde336milioanede
lei), din care au fost ad-
mise la conformitate ad-
ministrativă și eligibilitate
-27(valoareasolicitată -
292milioanedelei);

Tot pe Axa 3, 3.1.B
- Clădiri publice (valoa-
realocatăFEDRșibuge-
tuldestat-35,47milioa-
nedeeuro)-primulapel
- s-au depus 16 proiecte, 
iar 2 au fost deja contrac-
tate (cu o valoare solicita-
tăde8,5milioanedelei);

Pe Axa 5 - Patrimo-
niulculturalșimediulur-
ban (26,06 milioane de 
euro - valoare alocată),

5.1.-Monumenteistorice
- primul apel - din 5 pro-
iecte depuse (cu o solici-
tarede62milioanedelei)
s-au contractat 2 (valoa-
resolicitatăde25,5mili-
oanedelei).Pe5.2-Re-
generareurbană(alocare
de 13,89 milioane de eu-
ro)s-audepus3proiecte

și toate3au fost respin-
se la primul apel, iar la cel 
de-al doilea apel s-au de-
pus 5 proiecte, unul a fost 
respins, iar unul a fost ad-
mis, la acest moment, la 
conformitate administrati-
veșieligibilitate.Valoarea
solicitatăînacestaestede
20demilioanedelei.

social

Directorul executiv 
al Asociației 
Producătorilor 
de Medicamente 
Generice din 
România (APMGR), 
Laurențiu Mihai, 
a cerut demisia 
ministrului 
Sănătății, Florian Bodog, 
acuzându-l de ”dezastru 
în domeniul asigurării 
medicamentelor pentru 
populație“. Asociația 
protestează astfel 
față de creșterea unei 
taxe specifice pentru 
industria farma (taxa 

clawback), despre care 
producătorii spun că s-a 
majorat pe trimestrul III 
cu 25% față de nivelul 
din 2016. Asociația 
avertizează că această 
creștere va duce la 
dispariția de pe piață a 
mai multor medicamente 
ieftine.
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Confederația 
națională a 
Sindicatelor Libere 
din România 
(CnSLR) - Frăția 
a decis începerea 
procedurilor în 
vederea declanșării 
grevei generale în 
economia națională, 
unul dintre motive 
fiind scăderea tuturor 
salariilor și pierderea 
de locuri de muncă 
din cauza trecerii plății 
contribuțiilor sociale de 
la angajator la angajat. 
Potrivit sindicaliștilor, 
greva generală va fi 
susținută în următoarele 
sectoare de activitate: 
energie, petrol și gaze, 
chimie, petrochimie, 

comunicații, transporturi, 
lemn și mobilă, textile 
și pielărie, agricultură, 
sănătate, învățământ, 
administrație publică și 
asistență socială. „După 
strângerea semnăturilor 
celor 500.000 de salariați 
din cadrul confederației 
noastre, vom decide 
data declanșării grevei 
generale“, anunță 
conducerea confederației.

CNSLR-Frăția anunță grevă generală, 
la nivel național

Producătorii de medicamente cer 
demisia ministrului Sănătății

Locuri de muncă vacante

POR 2014-2020 în regiunea București-Ilfov
Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-
Ilfov (ADRBI) a organizat, săptămâna trecută, 
evenimentul intitulat ”Fondurile europene şi de 
investiții REGIO - Motor al dezvoltării regiunii 
Bucureşti-Ilfov”, la discuții participând peste 200 
de persoane.

Potrivit Agenției naționale 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (AnOFM), la 
începutul lunii noiembrie, 
potrivit datelor furnizate 
de agenții economici 
privind locurile de muncă 
vacante, în evidențele 
Agenției erau înregistrate 
31.386 locuri de muncă. 
Cele mai multe joburi 
erau disponibile în 
București - 5.472, în timp 
ce în Ilfov, angajatorii 
ofereau 1.033 de locuri 
de muncă. La nivel 
național, cele mai multe 
locuri de muncă erau 
oferite pentru: muncitori 
necalificați în industria 

confecțiilor, muncitori 
necalificați la asamblarea, 
montarea pieselor, 
agenți de securitate, 
manipulanți mărfuri, 
lucrători comerciali etc. 
Persoanele interesate 
să ocupe un loc de 
muncă se pot adresa 
agențiilor teritoriale 
pentru ocuparea forței de 
muncă de domiciliu sau 
de reședință ale căror 
date de contact se află pe 
 site-ul www.anofm.ro. 
Oferta locurilor de muncă 
se actualizează în timp 
real și poate fi vizualizată 
pe site-ul www.card-
profesional.ro.

Jurnalul de Ilfov scria, 
în vara aceasta, despre 
realizările primului an 
de mandat ale actualului 
primar din Dobroeşti, 
Ştefan Condu. Acesta a 
preluat funcția de edil, 
după ce, la alegerile 
locale din 12 iunie 2016, 
a fost consemnată 
realegerea la conducerea 
primăriei a fostului 
primar, Valentin Condu. 
Însă, la şedința de 
constituire a Consiliului 
Local, viceprimar a 
fost ales Ştefan Condu 
şi, pentru că Valentin 
Condu fusese între timp 
suspendat din funcție, 
viceprimarul a preluat 
prerogativele de primar 
interimar al comunei, pe 
11 iulie 2016, pentru a 
doua oară.

Așadar,învarăvăre-
latampelargdesprestră-
zile asfaltate ale comu-
nei, despre spectaculosul 
campus educațional ridi-
catînsatulFundeni(care
și-adeschisporțilepe11
septembrie,înprimazide
școală)saudespreaduce-
rea liniei 400 a Regiei Au-
tonome de Transport Bu-
curești,înlocalitate.Scri-
amatunci șidespreEco-
salDobroești,firmadesa-
lubritate în care Primăria
este unic acționar și ca-
re,pentruafacefațăac-
tivitățiidecurățenieînce-
ledouăsatealecomunei,
făcea angajări. Mai ales
că abia fusese cumpăra-
tă,prinlicitațiepublică,o
măturătoare performan-
tă, iar autoritatea locală
aștepta, la acelmoment,
să se rezolve și cu achi-
ziția a două autogunoie-
renoi.Eibine,acesteaau
sosit acum la Primărie și
au intrat în posesia Eco-

sal, “după o licitație cu
multeprobleme”,așacum
spunechiarprimarulŞte-
fan Condu. Acesta ne-a
declaratcăestevorbade
mașini performante, ca-
re pot fi folosite inclusiv
la deszăpezire. “Așa cum
mi-amdorit,vețiaveaun
serviciu de salubrizare ci-
vilizatși,deacumînainte,
nuvormaifi întârzieri la
ridicarea gunoiului mena-
jer”,adatasigurăriedilul.

Pentru un serviciu 
de calitate

Obiective principale 
pentrurealizareaactivită-

ții de salubritate pe raza
comuneiDobroești:

  implementarea 
precolectării și colectării
selectiveadeșeurilormu-
nicipaleînDobroești;

 reducerea la mi-
nimaimpactuluiactivită-
țiidecolectareadeșeuri-
lor asupra mediului, am-
bientului, sănătății popu-
lației,traficului;

 implementarea in-
frastructurii serviciului de 
salubritate în stilul arhi-
tectonic,ambientalșipei-
sagisticalcomunei;

  implementarea 
unor sisteme performan-
tedegestiuneadotărilor

și a infrastructurii servi-
ciuluidesalubritate;

 modernizarea do-
tărilor necesare desfășu-
rării precolectării, colec-
tăriișitransportuluideșe-
urilormunicipale;

 tratarea,  sortarea 
și valorificarea întregii
cantități de deșeuri pro-
duseperazacomunei,în
sisteme proprii moderne 
și,nuînultimulrând,

 modernizarea par-
cului de autovehicule și
deutilajenecesareîmbu-
nătățiriiprestăriiactivită-
ților specifice curățeniei
căilorpubliceșiadesză-
peziriiperazacomunei.

La Dobroeşti, promisiunile se respectă!

Autogunoiere moderne pentru 
salubrizare şi deszăpezire


