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giunea București-Ilfov, 
s-a aprobat transforma-
rea unor posturi din sta-
tul de funcții, ca urmare 
a susținerii și promovorii 
exa menului pentru gradul 
de medic primar, respec-
tiv chimist principal. În 
sala de ședințe s-a aflat 
directoarea spitalului din 
Buftea, Florentina Rudea-
nu, dar și directorul Spi-
talului Clinic Județean de 
Urgență Ilfov, dr. Arghir - 
Vasile Ciobotaru - căruia 
Petrache i-a recomandat 
să urmărească evoluția 
spectaculoasă în bine a 
spitalului din Buftea și  să-i 
ajungă repede din urmă. 
Amintim că, la Buftea, 
Secția de Obstetrică-Gi-
necologie dispune de săli 
de operație complet uti-
late, cu sistem de chirur-
gie minim invazivă (lapa-
roscop, histeroscop, sis-
tem de electrocoagulare 
vasculară, aparat de ra-
diologie mobil pentru sa-
la de operație), iar Depar-
tamentul de Neonatolo-
gie este modernizat și do-
tat cu incubatoare, lămpi 
de fototerapie, monitoa-
re pentru nou-născuți, 
aparat pentru screeningul 
auditiv al nou-născutului, 
aparat de ventilație asis-
tată, iar până la sfârșitul 
anului va avea în dotare 
și un ecograf ultraperfor-
mant. Compartimentul de 
chirurgie generală dispu-
ne, de asemenea, de apa-
ratură performantă (lapa-

roscop, endoscop, sistem 
de electrochirurgie, apa-
rat de anestezie, sală de 
operații complet echipa-
tă) astfel încât să asigu-
re o gamă largă de ser-
vicii medicale moderne, 
iar toate aceste investiții 
au fost făcute exclusiv 
din fondurile primite de la 
CJI. Spitalul are în struc-
tura organizatorică 50 de 
paturi pentru spitalizarea 
continuă și 10 paturi spi-
talizare de zi, laboratoare 
de analize medicale, radi-
ologie și imagistică medi-
cală, dar și un ambulato-
riu integrat cu 7 cabine-
te în specialitățile Cardi-
ologie, Medicină Internă, 
Obstetrică-Ginecologie, 
Chirurgie Generală, Ne-
urologie, Pediatrie și Di-
abet zaharat, Nutriție și 
boli metabolice. Unitatea 
spitalicească are contrac-
te de furnizare de servi-
cii medicale încheiate cu 
Casa de Asigurări de Să-
nătate Ilfov oferind ast-
fel servicii pentru spitali-
zare continuă, spitaliza-
re de zi, consultații și ser-
vicii în ambulatoriul inte-
grat al spitalului, servicii 
radiologice și investigații 
de laborator. Aceste ser-
vicii sunt asigurate atât 
în baza biletului de trimi-
te de la medicul de fami-
lie, cât și pentru cazurile 
de urgență medico-chi-
rurgicală. Spitalul de Ob-
stetrică-Ginecologie Buf-
tea a fost redeschis de 

CJI în 2012, după ce acti-
vitatea spitalului, denumit 
înainte Spitalul Orășenesc 
”Dr. Maria Burghele”, fu-
sese suspendată. Posibili-
tatea oferirii unor servicii 
de calitate prin dotare cu 
aparatură performantă și 
supra-specializarea per-
sonalului medical au dus 
la creșterea adresabilității 
serviciilor spitalului către 
populație, de la 19.179 
consultații/servicii în 2013 
la 36.626 în 2017. Astfel, 
dacă în cele 3 luni de ac-
tivitate din 2012 la Spita-
lul din Buftea se nășteau 
57 de copii, în primele 9 
luni ale lui 2018 aici au 
fost aduși pe lume 459 de 
bebeluși. Numărul inter-
nărilor a crescut de 5 ori, 
iar dacă la redeschiderea 
spitalului erau angajați 18 
medici și 38 personal me-
diu-sanitar, acum sunt 28 
de medici și 58 de cadre 
medii.

Asistență tehnică 
din partea BIRD

În continuare, a fost 
aprobată încheierea unui 
Acord de asistență teh-
nică dintre județul Il-
fov, între CJI și Ban-
ca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvol-
tare (BIRD), valoarea ser-
viciilor prestate de către 

aceasta din urmă nepu-
tând depăși 400.000 euro.

Banca va acorda asis-
tență beneficiarului (CJI) 
prin furnizarea de in-
formații tehnice care  să-l 
sprijinine în elaborarea 
unei Strategii de dezvol-
tare a județului Ilfov pen-
tru perioada 2020-2030, 
va oferi asistență tehnică 
aplicată echipei care lu-
crează la elaborarea Pla-
nului de Amenajare a Te-
ritoriului Județului (PATJ), 
va sprijini beneficiarul în 
identificarea modalităților 
prin care zona Măgurele 
poate deveni atât un cen-
tru de cercetare și dez-
voltare, cât și un centru 
regional și național de 
creștere economică și va 
oferi sprijin în elaborarea 
unei liste de prioritizare 
a intervențiilor strategice 
propuse, care ar putea fi 
întreprinse de CJI sau de 
alte părți interesate.

Cooperare 
româno-turcă, la 
Spitalul Județean

În ședința de Consi-
liu s-a votat, de aseme-
nea, ”pentru” întreprin-
derea demersurilor lega le 
oportune încheierii unor 
cooperări, de către Spi-
talul Clinic Județean de 

Urgență Ilfov, în scopul 
acoperirii unor segmente 
de dezvoltare. Este vorba 
de un protocol de cola-
borare între unitatea me-
dicală ilfoveană și Group 
Florence Nightingale 
 Hospital - care cuprinde 
7 spitale de vârf localiza-
te în Istanbul, Turcia, ca-
re prevede, spre exem-
plu, programe de vizi-
tă ale echipelor medicale 
din cadrul Group Floren-
ce  Nightingale Hospital în 
vederea consultanței me-
dicale oferite pacienților 
cu o cazuistică gravă și 
complexă din cadrul Spi-
talul Județean. Sau, Spi-
talul Județean va re-
comanda către spita-
le turcești ale grupu-
lui pacienții ilfoveni ca-
re nu pot fi tratați în ca-
drul unității medicale din 
București. Group Flo-
rence Nightingale Ho-

spital va asista echipe-
le medicale de la Spitalul 
Județean cu schimb de 
experiență, prin progra-
mele Erasmus. Și poate 
că cel mai important ele-
ment îl reprezintă faptul 
că specialiștii din Group 
Florence Nightingale 
 Hospital vor oferi, gratuit, 
o a doua opinie medicală 
pentru pacienții Spitalului 
Județean.

Acest  parteneriat va 
permite Spitalului Jude-
țean să beneficie ze gra-
tuit de acces la know-how 
spitalicesc de vârf mondi-
al, la suplimen tarea de 
standarde de vârf și la 
diagnostic și tratament 
aplicate la nivelul aces-
tui grup cu recunoaștere 
internațională, echivalen-
tul celebrelor clinici din 
Viena, Statele Unite ale 
Americii sau Marea Bri-
tanie.

Un alt aspect dis-
cutat a fost gestiona rea 
deșeurilor, iar repre zen-
tanții CJI au anunțat că 
lucrează la un Plan de 
Gestionare a Deșeurilor, 
iar până la finele anului 
vor depune la Ministerul 
Fondurilor Europene o so-
licitare de finanțare pen-
tru implementarea unui 
sistem de management 
integrat al deșeurilor (pu-
bele de colectare selecti-
vă, mașini de transport, 
stații de sortare și de tra-
tare). Administratorul pu-
blic al județului, Irinel 
Scrioșteanu, i-a îndemnat 
pe toți primarii să se în-
scrie în Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea In-
tegrată a Deșeurilor Il-
fov. Până acum au aderat 

la acest organism 32 din 
cei 40 de edili. Aleșii lo-
cali din Ilfov au vorbit și 
despre Strategia de Dez-
voltare a Serviciilor Soci-
ale. Discuțiile s-au axat 
pe reducerea numărului 
de copii care intră în sis-
temul de protecție socială 
și pe reintegrarea în fami-
lii a celor aflați în centrele 
de plasament. Primarii au 
fost încurajați să trimită 
puncte de vedere privind 
Strategia de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale - pusă 
în dezbatere publică - și 
să găsească un model de 
lucru comun cu Direcțiile 
de Protecție a Copilului.

Demersuri, pentru 
drumuri județene 
mai bune

Trecându-se la ordi-
nea de zi a ședinței de 
Consiliu, primul proiect 
de hotărâre aprobat de 
consilierii județeni a vi-
zat decizia de expropriere 
pentru cauză de utilitate 
publică a imobilelor situa-
te pe coridorul de expro-
priere al lucrării (de uti-
litate publică de interes 
județean) ”Reabilitarea și 
modernizarea de drumuri 
județene din Ilfov, DJ 101 
km. 12+970 (Balotești) 
și km. 37+549 (Sitaru)”. 
Și, tot legat de drumuri, 
s-a votat proiectul de ho-
tărâre pentru modificarea 
HCJI 28/2018 privind da-
rea din administrarea CJI 

în administrarea Consi-
liului Local Pantelimon a 
sectoarelor de drumuri 
județene DJ 301 (km. 
0+000 - km. 2+025) DJ 
301 (km. 2+070 - km. 
4+888) DJ 300 (km. 
0+000 - km. 2+493) DJ 
301 B (km. 0+000 - km. 
0+250) aflate în intravila-
nul orașului Pantelimon. 
Apoi, s-au aprobat soli-
citările de retransmite-
re a sectorului de drum 
național - DN 1M, km. 
(0+000 - 1+313), ante-
rior DJ 111 (km. 3+237 
- km. 4+550), din do-
meniul public al statului 
și administrarea Ministe-
rului Transporturilor, prin 
 CNAIR, în domeniul pu-
blic al județului Ilfov și ad-
ministrarea CJI și retrans-
miterea sectorului 
de drum național, 
DN 1L, km. 0+000 
- 4+600, anteri-
or DJ 101M (km. 
0+000 - 4+600), 
de asemenea, din 
domeniul public al 

statului și administrarea 
Ministerului Transporturi-
lor, în domeniul public al 
județului și administrarea 
CJI și declararea lor din 
categoria drumurilor de 
interes național în cate-
goria drumurilor de inte-
res județean.

Spitalul de 
Obstetrică-
Ginecologie 
Buftea, un reper 
în sănătate!

La Spitalul de Obste-
trică-Ginecologie Buftea, 
despre care președintele 
CJI a avut numai cu-
vinte de laudă, spu-
nând că a devenit un re-
per în sănătate în Re-

Răspuns la ”șantajul transportatorilor”
 Asistență 
BIRD pentru 
strategia Orizont 
2020-2030 
 Se caută 
administrator 
pentru ”Ilfov 
Business Hub” 
 A doua 
opinie medicală 
- gratuit, de la 
Istanbul, pentru 
ilfovenii care 
beneficiază 
de serviciile 
Spitalului 
Județean  
 S-au stabilit 
prețurile medii 
la produsele 
agricole, pentru 
2019

Ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 24 octombrie a.c., 
a avut o ordine de zi ”bogată”, cu 28 de proiecte, toate fiind 
adoptate. În debutul discuțiilor, președintele CJI, Marian 
Petrache, a dorit să ofere detalii despre întâlnirea avută, în 
aceeași zi, cu primarii din județ, reprezentanții serviciilor de 
asistență socială, ai Institutului de Politici Publice și cu șefii 
Societății de Transport București (fosta RATB). Principalul 
subiect abordat a vizat ”șantajul transportatorilor privați”, care 
au anunțat că vor renunța, de la 1 noiembrie 2018, la cursele 
pentru care au licență până la sfârșitul anului. ”Acest lucru va 
însemna că STB va prelua cursele preorășenești mai devreme 
decât era stabilit”, a explicat Petrache, care a adăugat că 
acțiunile CJI nu sunt întreprinse împotriva cuiva, ci în interesul 
cetățenilor.

Carmen ISTRATE

Consilierii județeni au 
fost ”pentru” începerea 
procedurii de selecție a 
unei entități juridice ca ad-
ministrator al incubatoru-
lui de afaceri cu portofoliu 
mixt ”Ilfov  Business Hub”. 
CJI este membru fonda-
tor al Ilfov Business Hub, 
iar obiectivele strategice 
ale acestui incubator sunt 
atragerea de investitori și 
capital în vederea dezvol-
tării mediului de afaceri, 
sprijinirea mediului antre-
prenorial în zonele urbane 
și rurale ale județului, cre-
area unui mediu de afa-
ceri în județul Ilfov favo-
rabil dezvoltării și creșterii 
întreprinderilor mici și 
mij locii sau consolidarea 
unui sector privat dina-
mic, capabil să facă față 
forțelor concurențiale și 
competiției internaționale.

Condiții pentru 
ad ministrator:

1Să creeze un mediu 
favorabil, sustena-

bil, pentru întreprinderi-
le mici și mijlocii, stimu-
lându-le potențialul de 
dezvoltare și de viabili-
tate, ajutându-le să se 
dezvolte în perioada de 

început, prin asigurarea 
unor facilități comune și 
a suportului managerial 
necesar;

2  Să fie persoană juridi-
că și să îndeplinească 

cumulativ condițiile:
 să fie înregistrat ca 

operator economic, per-
soană juridică, conform 
legii în vigoare, ori ca pa-
tronat sau sindicat, în-
tregistrat, de asemenea, 
conform legilor în vigoare;

 să nu fie în stare 
de faliment sau lichidare;

 să dețină personal 
cali ficat, cu experiență în 
managementul aface-
rii, cuprinzând modul de 
autofinanțare a incuba-
torului (criterii);

 să prezinte planul 
de dezvoltare a incuba-
torului, cuprinzând mo-
dul de autofinanțare a 
acestuia (criterii);

 să prezinte stra-

tegia de monitorizare a 
rezidenților incubatoru-
lui pe parcursul a 2 ani 
post-incubare (criterii);

 firma să ai-
bă minimum 30 de luni 
experiență în manage-
mentul și gestionarea 
bugetelor pentru dezvol-
tarea și/sau gestionarea/
administrarea unei infra-
structuri de sprijin a afa-
cerilor (hub, parc indus-
trial, incubator de afaceri 
etc);

 să aibă experiență 
în formarea antrepre-
norială pentru minimum 
1.000 de persoane.

Valoarea estimati-
vă fără TVA a contrac-
tului de prestări servi-
cii privind administrarea 
incubatorului de afaceri 
cu portofoliu mixt  Ilfov 
 Business Hub pentru o 
perioadă de 3 ani este 
de 1.420.000 lei.

Se caută administrator pentru incubatorul de 
afaceri ”Ilfov Business Hub”

S-a mai aprobat tăierea arborilor, 
valorificarea masei lemnoase pe 
picior din zona de siguranță a 
drumurilor județene din județul Ilfov 
și realizării de noi plantații rutiere 
pe aliniamentele acestora. ”Pe 
aliniamentele drumurilor județene de 
pe raza județului Ilfov se întâlnesc 
arbori cu vârsta biologică înaintată 
și stare avansată de degradare 
fiziologică, precum și arbori complet 
depreciați, care prin factorul de 
risc pe care îl implică se dovedesc 
a constitui reale surse de pericol. 
Totodată, acești arbori conferă un 
aspect inestetic imaginii de ansamblu 
a drumurilor județene (…)”, se 
precizează în expunerea de motive 
a proiectului de hotărâre supus 
aprobării consilierilor județeni.

Curățenie în vegetația forestieră de la marginea 
drumurilor județene

Au fost aprobate prețurile medii la produsele agricole pentru anul 2019. 
Acestea sunt de: 0,57-0,62 lei/kg la grâu, 0,50-0,55 lei/kg la orz, 0,53-0,60 
lei/kg la porumb, 1,30-1,40 lei/kg la floarea soarelui, 1,40-1,50 lei/kg la soia și 
de 1,40-1,50 lei/kg la rapiță.

Prețuri medii

STB - mai devreme, în Ilfov!

Spitalul 
Județean 

IlfovInterior, 
spitalul 
Buftea

Întâlnirea cu 
primarii ilfoveni

https://www.facebook.com/Spitalul-de-Obstetrica-Ginecologie-Buftea-1667994280089913/?__xts__%5B0%5D=68.ARDPPMKOo-ibdzWeCky9-NGZ2VZFUmAkVCA7UhUHxuOhZGTsaf4X5cieSA3kYnbc-TzsEDNyY9O76MZeW505pilNB3D1EbQ7llL4_O8SyLMwJbftkZHKcGIKh-PBbABFhIX68D-Um_niOkRAMkKtEVrJm4GHZOR5WcJ0gHJyXcC_XGCN061APNxsK3_YZs4Z0y2tc7cu_oYsvv08CGizaSa9b1g&__xts__%5B1%5D=68.ARCGAaurha8fMHHKvceBa-S778ThZX3F-ZlrIBLdYB-2lwzQhsixxELJ8bh9s3L0u5z7qSCn4nGEX7TRkT3rVuEIh4kfYwA7KEj7dOt7ZW9TgFx4bcR3-p5aOEBbaxGCQKYFBnUWxROXP4SaE05XvhYyQSKkqNq40fNrPgxJ_M0ebJs_Go8BKpD_J4dMn4y9T8K9qmCzI37piyYEzxK_TV_znvI&__tn__=K-R&eid=ARAl35uYmR5mC6Dc2BWhQpNq1GMA_DFsXTo96NUb8ty1jH1FJxU8UdFgtIAl-uOfUBDTOa0mP6xJ4b7R&fref=mentions
https://www.facebook.com/Spitalul-de-Obstetrica-Ginecologie-Buftea-1667994280089913/?__xts__%5B0%5D=68.ARDPPMKOo-ibdzWeCky9-NGZ2VZFUmAkVCA7UhUHxuOhZGTsaf4X5cieSA3kYnbc-TzsEDNyY9O76MZeW505pilNB3D1EbQ7llL4_O8SyLMwJbftkZHKcGIKh-PBbABFhIX68D-Um_niOkRAMkKtEVrJm4GHZOR5WcJ0gHJyXcC_XGCN061APNxsK3_YZs4Z0y2tc7cu_oYsvv08CGizaSa9b1g&__xts__%5B1%5D=68.ARCGAaurha8fMHHKvceBa-S778ThZX3F-ZlrIBLdYB-2lwzQhsixxELJ8bh9s3L0u5z7qSCn4nGEX7TRkT3rVuEIh4kfYwA7KEj7dOt7ZW9TgFx4bcR3-p5aOEBbaxGCQKYFBnUWxROXP4SaE05XvhYyQSKkqNq40fNrPgxJ_M0ebJs_Go8BKpD_J4dMn4y9T8K9qmCzI37piyYEzxK_TV_znvI&__tn__=K-R&eid=ARAl35uYmR5mC6Dc2BWhQpNq1GMA_DFsXTo96NUb8ty1jH1FJxU8UdFgtIAl-uOfUBDTOa0mP6xJ4b7R&fref=mentions
https://www.facebook.com/Spitalul-de-Obstetrica-Ginecologie-Buftea-1667994280089913/?__xts__%5B0%5D=68.ARDPPMKOo-ibdzWeCky9-NGZ2VZFUmAkVCA7UhUHxuOhZGTsaf4X5cieSA3kYnbc-TzsEDNyY9O76MZeW505pilNB3D1EbQ7llL4_O8SyLMwJbftkZHKcGIKh-PBbABFhIX68D-Um_niOkRAMkKtEVrJm4GHZOR5WcJ0gHJyXcC_XGCN061APNxsK3_YZs4Z0y2tc7cu_oYsvv08CGizaSa9b1g&__xts__%5B1%5D=68.ARCGAaurha8fMHHKvceBa-S778ThZX3F-ZlrIBLdYB-2lwzQhsixxELJ8bh9s3L0u5z7qSCn4nGEX7TRkT3rVuEIh4kfYwA7KEj7dOt7ZW9TgFx4bcR3-p5aOEBbaxGCQKYFBnUWxROXP4SaE05XvhYyQSKkqNq40fNrPgxJ_M0ebJs_Go8BKpD_J4dMn4y9T8K9qmCzI37piyYEzxK_TV_znvI&__tn__=K-R&eid=ARAl35uYmR5mC6Dc2BWhQpNq1GMA_DFsXTo96NUb8ty1jH1FJxU8UdFgtIAl-uOfUBDTOa0mP6xJ4b7R&fref=mentions
http://www.cjilfov.ro/upload2/Proiecte_Hotarari_2018/24OCT2018/12.pdf
http://www.cjilfov.ro/upload2/Proiecte_Hotarari_2018/24OCT2018/12.pdf

