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Imobilul de 700 de 
metri pătrați are șase săli 
de clasă, grupuri sanita-
re pentru fiecare clasă în 

parte (pentru fete și pen-
tru băieți), cabinet medi-
cal, sală de mese, oficiu 
pentru încălzit hrana și 

cameră tehnică dotată cu 
centrală. Sălile de clasă 
sunt mobilate modern, cu 
mese, scaune, dulapuri și 
pătuțuri, dar și cu tele-
vizoare, videoproiectoa-
re și table interactive. Va-
loarea totală a lucrărilor 
s-a ridicat la 3.083.839 
lei, din care 2.775.455 lei 
a reprezentat contribuția 
Consiliului Județean.

CJI a mai investit pâ-
nă acum în grădinițe cu 
program prelungit, la 
Ciolpani, Ciorogârla, Cor-
beanca, Mogoșoaia, Ște-
fănești. În perioada ur-
matoare, Consiliul Ju-
dețean are în plan să 
cons truiască imobile pen-
tru programul ”Școala 
după Școală”.

Marian Petrache, pre-
ședintele Consiliului Ju-
de țean Ilfov, a decla-
rat că încă de la începu-
tul mandatului și-a propus 
cel mai modern sistem 
de educație din țară, din 
punct de vedere al infras-
tructurii. ”Am mai inaugu-
rat încă o grădiniță, din 
șirul celor cu program pre-
lungit, construite de când 
am preluat șefia Consiliu-
lui Județean Ilfov (CJI). 
Am construit într-un ritm 
mai rapid decât a fost pre-
gătit să ne asigure perso-
nal Inspectoratul Școlar 
și Ministerul Educației. 
Oricum, ne bucurăm că 
avem cadre școlare în toa-
te unitățile de învățământ. 
Dacă în cele două manda-

te prioritatea mea a fost 
să construim grădinițe cu 
program prelungit, pen-
tru mandatul următor pre-
gătim un alt obiectiv foar-
te important: Programul 
«Școala după școală». 

La început am vrut un 
loc în grădinițe pentru fi-
ecare copil, acum ne do-
rim ca fiecare elev din cla-
sele 1-4 să aibă un loc în 
programul «Școala după 
școală».“

Concurs la Dobroești

Mai puțini copii abandonați

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Cu ocazia Sărbătoririi 
Centenarului, autoritatea 
locală din dobroești a 
lansat pentru familiile 
care au copii (din 
dobroești și Fundeni), 
un concurs inedit. Se 
propune ca întreaga 
familie să realizeze ceva 
reprezentativ pentru 
aniversarea a 100 de 
ani de la Marea Unire 
(un tablou, un vas de 
lut pictat de mână, un 
obiect cusut manual, 
un goblen, o ie brodată 
etc.). Vor fi apreciate 
cele mai creative lucrări 
și se vor oferi, drept 
premii, trei excursii la 
alba-iulia, cu pensiune 

completă, la Hotel 
transilvania - pentru 
3 familii compuse din 
câte 4 persoane,  într-un 
weekend de două nopți 
ales de câștigători, 
în perioada 15.01 - 
1.04.2019. Vor mai fi și 3 
mențiuni sub forma unor 
coșuri XXl cu produse 
tradiționale. doritorii se 
pot înscrie în concurs 
pe 24 și 25 noiembrie, 
când sunt așteptați cu 
”lucrările” la Campusul 
Școlar din Fundeni, între 
orele 10 - 20. anunțarea 
câștigătorilor se va 
face la spectacolul de 1 
decembrie, organizat în 
dobroești.

numărul copiilor părăsiți 
în maternități și în alte 
unități sanitare a scăzut 
în primul semestru 
al acestui an cu 12, 
comparativ cu perioada 
similară din 2017, la 411, 
conform datelor publicate 
pe site-ul autorității 
naționale pentru Protecția 
drepturilor Copilului 
și adopție (anPdCa). 
dintre aceștia, 291 de 
copii au fost părăsiți în 
maternități, 102 în secțiile 
de pediatrie, iar 18 au 

fost lăsați în alte secții de 
spital. de asemenea, 384 
de copii au fost externați 
în perioada ianuarie  - 
iunie 2018, din care 142 
s-au reîntors la familiile 
lor, 29 au fost plasați la 
familii/persoane și 181 
la asistenți maternali. 
totodată, șapte copii au 
fost încadrați în centre 
de plasament, 10 copii în 
centre de primire în regim 
de urgență, iar 15 copii se 
regăsesc în alte situații, 
conform datelor anPdCa.

Pe traseele din 
Bucureşti-Ilfov 
vor putea opera 
atât Societatea de 
Transport Bucureşti 
(STB), operatorii 
regionali, cât şi 
operatorii privaţi 
şi vor fi introduse 
un bilet şi un 
tarif unic pentru 
călători, urmând ca 
subvenţiile să fie 
acordate tuturor 
operatorilor, a 
informat Primăria 
Capitalei.

Deciziile au fost lua-
te săptămâna trecută, în 
cadrul Consiliului Director 
al Asociației de Dezvolta-
re Intercomunitară pen-
tru Transport Public Bu-
curești-Ilfov (ADITPBI), 
prezidat de primarul ge-
neral, Gabriela Firea. La 
ședință au mai partici-
pat prefectul Capitalei, 
Speranța Cliseru, prefec-
tul județului Ilfov, Marius 
Ghincea, președintele CJ 
Ilfov, Marian Petrache și 
mai mulți primari ai unită-
ților administrativ-teritori-

ale. S-a stabilit că pe tra-
seele de transport Bucu-
rești-Ilfov vor opera atât 
de Societatea de Trans-
port București (STB), fos-
ta RATB, operatorii regi-
onali aparținând localită-
ților membre ale Asocia-
ției (Voluntari, Buftea și 
Chitila), dar și operatorii 
privați, în condițiile asigu-
rării acelorași standarde, 
indiferent de natura ope-
ratorului (public - STB, 
fost RATB, sau privat). 
Astfel, toți operatorii vor 
presta serviciul de trans-
port cu autobuze confor-
me, omologate pentru 
acest tip de serviciu, vor 
asigura respectarea ora-
rului aprobat, curățenia 
mijloacelor de transport 
și alte aspecte care țin de 
calitate și siguranța călă-
torilor. În regiunea Bucu-
rești-Ilfov se vor introdu-
ce un bilet și un tarif unic 
pentru călători, urmând 
ca subvențiile să fie acor-
date atât STB, cât și ope-
ratorilor regionali și celor 
privați, astfel încât trans-
portul să se desfășoare 
la același cost și în ace-

leași condiții”, informează 
PMB. Conducerea asocia-
ției a fost mandatată să 
prezinte modalitățile le-
gale de atribuire a con-
tractelor de delegare de 
gestiune către operatorii 
privați, până la atribuirea 
acestor contracte prin li-
citație, cu respectarea le-
gislației naționale și euro-
pene (Directiva Europea-
nă 1370/2007).

Marian Petrache, pre-
ședintele CJ Ilfov, a preci-
zat că mulți dintre locuito-
rii județului vin să lucreze 
în Capitală sau aduc copiii 
la școală, context în care 
asigurarea unui transport 
public de calitate și sti-
mularea mobilității sunt 
esențiale pentru dezvol-
tarea economică a între-
gii regiuni.

Conducerea 
ADITPBI

Adrian Mihai a fost 
mandatat să preia pre-
rogativele funcției de di-
rector general al asociați-
ei, Aura Răducu urmând 
să ocupe funcția de direc-

tor adjunct, cu atribuții în 
accesarea fondurilor eu-
ropene.

Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară pen-
tru Transport Public Bu-
curești Ilfov (ADITPBI), 
înființată în aprilie 2017, 
este formată din repre-
zentanți ai CGMB, ai Con-
siliului Județean Ilfov și ai 
consiliilor locale. Preșe-
dintele ADITPBI este pri-
marul Capitalei, Gabrie-
la Firea. Una dintre mă-
surile cuprinse în Planul 
de Mobilitate Urbană Du-
rabilă 2016-2030 Regiu-
nea București-Ilfov este 
înființarea acestei socie-
tăți, cu scopul de a asi-
gura și monitoriza trans-
portul în comun în Bucu-
rești și Ilfov, de a elabora 
planul integrat de trans-
port și circulație la nive-
lul regiunii pentru trans-
portul public de călători 
și de a monitoriza imple-
mentarea lui, de a asigu-
ra integrarea tarifară și 
introducerea sistemelor 
moderne de e-ticketing și 
management de trafic și 
transport.

Grădiniță cu program prelungit, inaugurată la Bragadiru
Consiliul Judeţean Ilfov (CJI) rămâne consecvent 
politicii publice privind investiţiile în grădiniţele 
cu program prelungit şi, împreună cu Primăria şi 
Consiliul Local Bragadiru, a construit o grădiniţă cu 
o capacitate de 180 de locuri.

Tarif unic și subvenții 
pentru toți operatorii de transport 
persoane între București și Ilfov
 Însă trebuie respectate aceleași standarde (orar, condiții de călătorie, 

siguranță etc) și de către privați și de STB

Marian Petrache, 
preşedintele CJI

Irinel Scrioşteanu, administrator public al judeţului 
Ilfov, Gabriela Firea, primar general al Capitalei, 
Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei şi Sorin Chiriţă, 
city manager Bucureşti


