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Șanse pentru tinerii NEETs

Atenție, îți expiră pașaportul!

Ministerul 
Educaţiei 
participă, în 
calitate de 
partener, alături 
de Ministerul 
Muncii și de 
Agenţia Naţională 
pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială, 
la derularea 
proiectului ”INTESPO 
-Înregistrarea tinerilor 
în evidenţele Serviciului 
Public de Ocupare”, al 
cărui beneficiar este 
Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă. Proiectul, care 
se implementează în 
perioada septembrie 
2017 - septembrie 2021, 
are ca obiectiv general 
creșterea numărului 
de tineri inactivi NEETs 
(care nu urmează nici 
o activitate de formare 
profesională și nici nu 
mai sunt în sistemul 
de educaţie - ”not in 
employment, education 
or training) înregistraţi 
la Serviciul Public de 
Ocupare (SPO) în vederea 
furnizării de măsuri 
personalizate de sprijin. 
Acest lucru se va realiza, 
în special, prin activitatea 
de identificare a cel puţin 

200.000 tineri NEETs, prin 
informarea și consilierea 
acestora, precum și prin 
înregistrarea și profilarea 
a 160.000 dintre 
aceștia, din perspectiva 
creșterii șanselor lor 
de a beneficia de toate 
măsurile de sprijin 
disponibile. În activităţile 
de implementare vor fi 
implicate echipe locale 
din care vor face parte 
inclusiv consilieri școlari. 
După înregistrarea la 
Serviciile Publice de 
Ocupare, tinerii NEETs 
vor putea beneficia de 
oferte de locuri de muncă 
de calitate; reintegrarea 
în sistemul educaţional; 
participarea la cursuri 
de formare profesională; 
scheme de ucenicie sau 
stagii pentru absolvenţii 
de învăţământ superior; 
sprijin în vederea iniţierii 
unor afaceri.

Persoanele cărora 
urmează să le 
expire pașaportul 
vor fi avertizate 
prin SMS, printr-un 
sistem de notificare, 
măsură aplicată de 
Ministerul Afacerilor 
Interne, prin 
Direcţia Generală 
de Pașapoarte, 
și Ministerul 
Afacerilor Externe, prin 
Departamentul Consular, 
pentru eficientizarea 
procesului de eliberare 
a pașapoartelor. 
”Deţinătorii de 
pașapoarte, care au 
comunicat la depunerea 
ultimei cereri un număr 
de telefon valabil, vor 
primi un SMS prin care 
vor fi informaţi că le 
expiră pașaportul, cu una 
până la trei luni înainte. 
Prin același mesaj, 
cetăţenii vor fi încurajaţi 
să se programeze din 

timp pentru a evita 
timpii mari de așteptare 
din perioada de vară”, 
informează un comunicat 
al MAI. Textul mesajului 
va fi: ”Pașaportul 
dumneavoastră va 
expira în curând. Pentru 
reînnoire, programaţi-vă 
online pe epasapoarte.ro 
(România) sau econsulat.
ro (străinătate)”. 
În luna martie, vor primi 
un SMS de notificare 
cetăţenii cărora le-a 
expirat pașaportul în 
ultimele șase luni.

Calendarul înscrierilor 
în clasa pregătitoare pre-
vede că prima etapă a în-
scrierilor în învățământul 
primar se încheie pe 26 
martie.

Care sunt actele 
necesare?
 Cerere-tip de înscriere 
(se găsește la școală, dar 
și pe site-ul ministerului 
Educației - www.edu.ro),
 Copie și original act 
de identitate al părinte-
lui/tutorelui legal; pă-
rinții divorțați depun la 
înscriere și hotărârea 

 ju d  e cătorească definitivă 
din care rezultă modul în 
care se exercită autorita-
tea părintească și unde a 
fost stabilită locuința mi-
norului,
 Copie și original certifi-
cat de naștere al copilului,
 Copie a documentu-
lui care atestă dezvolta-
rea psihosomatică cores-
punzătoare pentru parcur-
gerea clasei pregătitoare 
(acolo unde este cazul),
 Alte documente ca-
re să ateste îndeplinirea 
criteriilor generale și/sau 
specifice (acolo unde es-
te cazul).

La ce școală?

Înscrierile se fac la 
școala pe care părinte-
le dorește ca cel mic să o 
urmeze. Cererile-tip de în-
scriere pot fi completate și 
validate direct la școală, 
dar și on-line, însă în acest 
caz, după completarea ce-
rerii, părinții trebuie să 
meargă la școala la care 
doresc înscrierea copilului 
pentru validarea solicitării 
de înscriere. Părintele poa-
te să aleagă între înscrie-
rea copilului la școala de 
circumscripție iar în aceas-
tă situație, copilul are în 

mod obligatoriu loc și es-
te automat înscris. Școala 
de circumscripție este 
școala cea mai apropiată 
de locuința copilului, unde 
aceasta este arondată.

Pentru o altă școa-
lă decât cea de cir cum-
scripție copilul este în-

scris numai dacă rămân 
locuri libere după ce s-
au înscris întâi copiii care 
aparțineau prin arondare 
acestei școli și, dacă es-
te cazul, pe baza criterii-
lor generale și, ulterior, a 
celor specifice de depar-
tajare.

A început prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
Pe 8 martie a început 
înscrierea copiilor în cla-
sa pregătitoare. Părinții 
ai căror copii împlinesc 
6 ani până la 31 au-
gust 2018, inclusiv sunt 
obligați să îi înscrie la 
școală, iar copiii care fac 
6 ani după această dată 
pot urma învățământul 
primar numai după ce 
un psiholog le evaluea-
za dezvoltarea psiho-
somatică și spune că 
pot face față cursurilor 
școlare. 

Primul dintre proiectele 
de hotărâri de pe 
Ordinea de zi a 
ședinței extraordinare 
a Consiliului Județean 
Ilfov (CJI) din 6 martie 
2018, adoptat de 
consilierii județeni, 
a vizat numirea 
temporară, până la 
ocuparea postului 
prin concurs, a 
Alexandrinei Niță în 
funcția de director al 
Centrului Județean 
pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ilfov. La 
momentul numirii, 
Alexandrina Niță era 
consilier IA în cadrul 
Direcției Absorbție 
Fonduri Interne și 
Internaționale din 
cadrul aparatului de 
specialitate al CJI, iar 
înainte de aceasta 
a condus, până la 
momentul pensionării, 
Direcția Județeană 
pentru Cultură Ilfov.

Alte șase proiecte de 
hotărâri aprobate în ca-
drul ședinței au fost le-
gate de darea din ad-
ministrarea Consiliului 
Județean Ilfov în admi-
nistrarea Consiliului Lo-
cal Buftea a sectoare-
lor de drumuri județene 
DJ 101A (km. 0+000 - 
km. 5+110), DJ 602 (km. 
36+890 - km. 39+970) 
și DJ 602A (km. 0+000 - 
km. 3+930) aflate în in-
travilanul orașului Buftea; 
din administrarea CJI în 
administrarea Consiliului 
Local Bragadiru a secto-
rului de drum județean DJ 
401A (km. 20+740 - km. 

22+890) aflat în intravi-
lanul orașului Bragadiru; 
din administrarea CJI în 
administrarea Consiliului 
Local Măgurele a sectoru-
lui de drum județean DJ 
401A (km. 13+100 - km. 
20+740) aflat în intravi-
lanul orașului Măgurele; 
din administrarea CJI în 
administrarea Consiliu-
lui Local Otopeni a sec-
torului de drum județean 
DJ 100 (km. 0+000 - km. 
3+200) aflat în intravila-
nul orașului Otopeni; din 
administrarea CJI în ad-
ministrarea Consiliului Lo-
cal Pantelimon a sectoa-
relor de drumuri județene 
DJ 301 (km. 0+000 - km. 
2+060), DJ 301 (km. 
2+060 - km. 6+570), DJ 
300 (km. 0+000 - km. 
2+580) și DJ 301B (km. 
0+000 - km. 0+250) afla-
te în intravilanul orașului 
Pantelimon și darea în 
administrarea CJI în ad-
ministrarea Consiliului 
Local Voluntari a sectoa-
relor de drumuri județene 
DJ 200 (km. 2+000 - km. 
4+990) DJ 200B ( km. 
2+000 - km. 8+300) afla-
te în intravilanul orașului 
Voluntari. Deciziile pri-
vind schimbarea adminis-
tratorilor sectoarelor de 
drumuri menționate mai 
sus au fost necesare pen-

tru ca acestea să poată fi 
reabilitate și modernizate 
de către consiliile locale 
ale UAT-urilor urbane în 
interiorul cărora se află.

Delegație 
ilfoveană, la 
Ialoveni

În continuare, s-a vo-
tat efectuarea unei de-
plasări a unei delegații a 
CJI în Republica Moldo-
va - Raionul Ialoveni, în 
perioada 24-29 martie 
2018, ”în vederea parti-
cipării la reuniuni și întâl-
niri în cadrul inițiativelor 
regionale de cooperare 
internațională, reuniuni 
de cooperare transfron-
talieră cu scopul coope-
rării dintre cele două re-
giuni”. Pe 27 martie, Ra-
ionul Ialoveni, înfrățit cu 
județul Ilfov, organizează 
festivitatea ”100 de ani 
de la Marea Unire”, prile-
juit de aniversarea a 100 
de ani de la Unirea Basa-
rabiei cu Patria - Mamă, 
România!

Negocieri pentru 
un sediu nou

Marian Petrache, pre-
ședintele CJI, a cerut con-
silierilor județeni acceptul 
pentru începerea negoci-

erilor cu vânzătorii a do-
uă imobile ce par a sa-
tisface mare parte din-
tre cerințele caietului de 
sarcini întocmit în vede-
rea achiziționării unui nou 
sediu pentru instituție. 
Amintim că județul Il-
fov, prin CJI, urmărește 
achiziționarea unui imo-
bil cu destinație de sediu 
administrativ, situat în zo-
na ultracentrală a Capi-
talei (asta în condițiile în 
care s-a încercat mai întâi 
închirierea unui sediu, în-
să demersul a eșuat, con-
statându-se ulte rior că ar 
fi mai convenabilă, din 
punct de vedere financiar, 
cumpărarea unui nou se-
diu). Pentru aceasta,  s-au 
derulat deja două proce-
duri de licitație publică 
deschisă, însă în ambele 
cazuri nu au fost ofertanți. 
S-a decis achiziționarea 
unui imobil prin negoci-
ere directă, iar o comi-
sie a reprezentanților CJI 
au identificat două clă-
diri care satisfac cerințele 
privind amplasarea, ac-
cesul facil la căile de 
comunicații și la mijloace-
le de transport în comun, 
suprafață, locuri de par-
care etc. Datele privind 
stadiul negocierilor vor 
fi comunicate în cadrul 
ședințelor CJI.

CJ Ilfov a primit acordul consilierilor pentru 
începerea negocierilor în procedura de 
cumpărare a unui nou sediu pentru instituție

Alexandrina Niță va conduce Centrul 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
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