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Consiliul Județean 
Ilfov (CJI) a devenit 
acționar la Societatea de 
Transport București (fosta 
RATB) pe 14 septembrie 
2018 și a anunțat că pre-
starea serviciului public de 
transport călători în regiu-
nea București-Ilfov se fa-
ce în etape, după cum ur-
mează:

1. De la 15 septem-
brie 2018 pe actualele ru-
te de transport în comun 
care au fost contractate 
deja de UAT-uri cu fosta 
RATB, respectiv: 

 Republica - Unirii Dobroești,
Romprim - Piața Sudului - 
Danubiana,
 Cora Pantelimon - Pantelimon,
Lujerului - Chiajna,
 Ghencea - Domnești,
 Institutul Oncologic - Afumați,
Romprim - Piața Sudului - 
Leordeni,
 Piața Sudului - Berceni,
 Piața Clăbucet - Pasaj 
CFR Chitila,
 CFR Progresul - Bumbăcăria 
Jilava,
 Ghencea - Pruni,
 Ghencea - Ţegheș,
 Depoul Alexandria - Bragadiru,

 Depoul Alexandria - Clinceni,
 Piața Presei libere - Otopeni,
 Dep. Alexandria - Vârteju,
 Depoul Alexandria - Măgurele,
 Ghencea - Clinceni,
 Cartier Dămăroaia - Buftea,
 Cartier Dămăroaia - 
Mogoșoaia,
 CFR Progresul - 1 Decembrie.

Și, tot de la 15 sep-
tembrie 2018, s-a intro-
dus linia expres Măgure-

le - Gara de Nord.
De la 1 decembrie 

2018 vor fi 67 de linii re-
gionale (LR), printre care 
și linii Ilfov-Ilfov și vor fi 
puse în trafic 394 de au-
tobuze, în măsura în ca-
re STB-ul își va suplimen-
ta parcul auto cu autobu-
zele contractate.

Important! Va exis-
ta un tarif unic, bilete-

le pentru elevi și studenți 
vor fi subvenționate 50%, 
iar copiii sub 7 ani și pen-
sionarii vor avea gratuita-

te pe mijloacele de trans-
port în comun operate de 
Societatea de Transport 
București (STB).

social

PAGInĂ ReALIzAtĂ De CARMen IStRAte

Potrivit datelor rezultate 
din declarațiile agenților 
economici privind locurile 
de muncă vacante, pe 
19 septembrie 2018, în 
evidențele AJOFM Ilfov 
erau înregistrate 580 de 
locuri de muncă vacante. 
Dintre acestea, 104 erau 
pentru persoanele cu 
studii superioare, 223 
pentru studii medii, 90 
pentru muncitori calificați  
și 163 pentru muncitori 
necalificați. Profesiile, 
meseriile sau ocupațiile în 
care agenții economici din 
județul Ilfov oferă locuri 
de muncă sunt: analist 
credite, inginer chimist, 
inginer biotehnolog, 
programator, fizician, 
manager etc. Condițiile 

de angajare, valabilitatea 
ofertei și informațiile 
suplimentare despre 
fiecare loc de muncă în 
parte se pot obține la 
sediul Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă - Ilfov din 
București, str. Ruginoasa 
4, sector 4, la telefon 
(021)332.37.08/105, pe 
site-ul Agenției (www.ilfov.
anofm.ro) sau la punctele 
de lucru ale acesteia.

În zilele de 21 septembrie 
și 24 septembrie, 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Dealul 
Spirii” București-Ilfov a 
testat sistemului Ro-Alert 
în regiunea București 
- Ilfov. Astfel, pe 21 
septembrie, în intervalul 
orar 10:00 - 12:00 au 
primit mesajul ”test” 
utilizatorii de telefoane 
mobile din sectoarele 1 și 
3 ale Capitalei și cei din 
Otopeni și Măgurele. În 
intervalul 17:00 - 19:00, 
același mesaj s-a transmis 
utilizatorilor de telefoane 
mobile din Buftea. Pe 24 
septembrie, în intervalele 
orare 10:00 - 12:00 și 17:00 
- 19:00 au fost transmise 
mesaje „test” utilizatorilor 
de telefoane mobile aflați 
pe întreg teritoriul Capitalei 
și al județului Ilfov.
Pentru a putea 
beneficia de sistemul 
Ro-Alert pe dispozitivul 
dumneavoastră mobil 

sunt necesare a fi 
efectuate câteva setări 
ale aparatului, setări care 
pot fi găsite, în funcție de 
telefonul mobil, accesând 
secțiunea ”Configurare” 
din platforma www.ro-
alert.ro.  Sistemul permite 
difuzarea de mesaje de 
tip Cell Broadcast pentru 
avertizarea și alarmarea 
populației în situații de 
urgență. Acesta este 
folosit în situații majore, 
în care viața și sănătatea 
cetățenilor sunt puse în 
pericol, cum ar fi fenomene 
meteo extreme, inundații 
amenințătoare, atac 
terorist sau alte situații 
care amenință grav 
comunitățile.

Locuri de muncă vacante

Testare Ro-Alert în București – Ilfov

Zeci de instituţii 
internaţionale de 
învăţământ au fost 
prezente pe 22 şi 
23 septembrie, în 
Capitală, la târgul 
educaţional ”World 
Education Fair”.

La ediția cu numărul 
23 a târgului s-a venit cu 
un model nou de organi-
zare a unor astfel de eve-
nimente. Fiecare vizitator 
a fost întâmpinat de că-
tre un consultant și dus la 
mesele cu oportunitățile 
de care s-a arătat intere-
sat. (...) A primit un ghid 
pus la zi cu toate informa-
țiile din sectorul educațio-
nal, cu referiri la Europa și 
SUA. Consultanții educa-
ționali au întocmit acest 
ghid ținând cont de uni-
versitățile colaboratoare și 
au oferit date inclusiv des-
pre burse sau subvenții.

Potrivit organizatori-
lor târgului, în 2018, do-
meniile de studii au de-
venit tot mai nișate și au 
apărut noi studii. “Se dez-
voltă foarte multe meserii 
noi legate de inteligența 
artificială. Apar domenii 
foarte nișate, care sună 
poate chiar ciudat. Vor-
bim despre studii de mo-
dă în domeniul genților și 
accesoriilor, studiul pro-
ducției de vin, producția 
de filme de aventuri, ope-
rarea iahturilor și cea mai 
cool specializare - tehnica 
în industria DJ. (...) Pia-

ța muncii la nivel interna-
țional suferă o dinamică 
extrem de rapidă. Se es-
timează că până în 2030 
vor fi create peste 24 de 
milioane de noi locuri de 
muncă în sectorul ener-
getic”, a explicat Ana Ma-
ria Papp, organizator.

Marea Britanie, 
destinația 
preferată pentru 
educație

Potrivit reprezentan-
ților IntegralEdu, anu-
al 6.000 de tineri români 
pleacă să studieze pes-
te hotare, iar destinații-
le preferate sunt: Marea 
Britanie, Olanda, Dane-
marca, Elveția, Franța și 
SUA. “Numărul celor care 
pleacă la studii în străină-
tate nu se schimbă. Chiar 
avem anumite creșteri. La 
nivel universitar, în fieca-
re an, din România plea-
că peste 6.000 de tineri la 
studii în străinătate, din-
tre care peste 2.000 doar 

în Marea Britanie. Avem 
20% creștere în fieca-
re an. Destinațiile prefe-
rate rămân: Marea Brita-
nie, Olanda, Danemarca, 
Olanda, Franța, Elveția și 
SUA. (...) În Marea Bri-
tanie nu sunt schimbări, 
practic numărul aplicații-
lor cresc, adică românii nu 
se tem de Brexit. (...) În 
total sunt 40.000 de stu-
denți români în străinăta-
te. (...) În Marea Britanie, 
ca destinație de studiu, 
top cele mai plătite dome-
nii după absolvire sunt: 
stomatologie - 35.000 de 
lire sterline pe an și ingi-
nerie chimică - 32.000 de 
lire sterline pe an”, a mai 
adăugat Ana Maria Papp. 
Consultanții educaționali 
susțin că majoritatea șco-
lilor internaționale oferă 
burse de peste 50% din 
taxele anuale. “Școlile de 
top au început acum pre-
gătirile pentru anul 2019-
2020. Drept urmare, reco-
mand tuturor familiilor ca-
re iau în considerare con-

tinuarea studiilor la școli-
le de top din Marea Brita-
nie să vină acum și să-și 
depună candidatura. (...) 
Partea financiară este un 
criteriu extrem de impor-
tant, drept urmare sunt 
fericită să vă anunț că o 
parte dintre școlile pre-
zente la eveniment oferă 
burse de până la 50% din 
taxele anuale. (...) Numă-
rul celor care pleacă prin 
intermediul IntegralEdu 
la liceele de top din stră-
inătate a crescut semni-
ficativ. Anul acesta am 
avut o creștere de 30%, 
iar numărul celor cu ca-
re lucrăm în avans pen-
tru anul următorul are o 
pantă foarte ascendentă”, 
a adăugat Teodora Rădu-
canu, de asemenea orga-
nizator al târgului ”World 
Education Fair”.

După București, târ-
gul ”World Education 
Fair” va avea loc și la Iași, 
pe 26 septembrie - la Ga-
lați, iar pe 27 septembrie 
- la Constanța.

40.000 de tineri români 
studiază peste hotare

Continuă procedurile pentru implementarea 
transportului în comun în Ilfov, prin STB
15 primari, reprezentând localităţile din Ilfov 
care aveau contracte cu RATB, au semnat 
marţi, 18 septembrie 2018, contracte cu 
noua Societate de Transport Bucureşti 
(STB), pentru a putea asigura continuitatea 
serviciului de transport public prestart până 
la acel moment de Regia Autonomă de 
Transport Bucureşti.

Irinel Scrioşteanu, administratorul public al 
judeţului şi Ştefan Condu, primarul localităţii 
Dobroeşti 

Emilian Oprea, primarul oraşului 
Chitila, Marian Petrache, 
preşedintele CJI, Silviu Gheorghe, 
primarul oraşului Otopeni

Marian Petrache şi Elefterie Ilie 
Petre, primarul comunei Jilava


