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Concret, este vorba 
despre o valiză încărca-
tă cu 25 de tablete, lap-
top, video-proiector, sis-
tem audio, modem 4G și 
router wi-fi încorporat pe 
care o folosesc profesorii 
de limba română și cei de 
matematică. «Şcoala din 
valiză» include o platfor-
mă educațională dezvol-
tată în cadrul proiectului, 
unde profesorii își pregă-

tesc lecțiile cu ajutorul 
manualelor digitale de 
la Ministerul Educației. 
”Debutul acestui proiect 
în școala noastră a fost 
făcut printr-o lecție de-
monstrativă interactivă 
la limba și literatura ro-
mână, susținută la clasa 
a V-a A de prof. Mădălina 
Sebe, fostă elevă a șco-
lii. La această activitate 
au participat: Irina Mar-

gareta Nistor, președin-
te onorific Fundația Vo-
dafone România, Angela 
Galeta, director Fundația 
Vodafone România, Oa-
na Şerban, director co-
municare Fundația 
World Vision Româ-
nia, alți reprezentanți ai 
Fundației Vodafone și 
ai World Vision Româ-
nia. Lecția a fost însoțită 
de activități premergă-
toare și de familiariza-
re cu „școala din valiză”. 
Valiza rămâne timp de 
un an în custodia noas-
tră și apoi trece în pro-
prietatea școlii”, a de-
clarat Izabella Pena, di-

rectorul școlii. La rândul 
său, prof. Mădălina Se-
be a explicat că ”teste-
le pe care le-am creat cu 
ajutorul celor de la com-
pania de telefonie mobi-
lă au fost atractive pen-
tru elevi, care au avut un 
timp limită de răspuns, 
au fost notați în timp re-
al și la sfârșitul lecției fie-
care și-a putut afla nive-
lul de cunoștințe”.

Platforma este folo-
sită, săptămânal, în 10 
sate și comune din Ro-
mânia, de către peste 
200 de profesori și peste 
5.000 de copii din ciclul 
primar și gimnazial.

Românii alocă 27,8% din 
cheltuielile gospodăriei 
pentru hrană și băuturi 
nealcoolice, mai mult 
decât dublul mediei 
europene, de 12,2%, 
arată Eurostat. România 
este urmată de Lituania 
(21,6%), Estonia (20,3%) 
și Bulgaaria (19,2%). 
Cele mai reduse 

cheltuieli pentru hrană 
sunt în Marea Britanie 
(8,2%), Luxemburg 
(8,9%) și Irlanda (9,2%). 
Cheltuielile pentru hrană 
sunt a treia cea mai 
importantă categorie 
de cheltuieli dintr-o 
gospodărie, după utilităţi 
(24,2%) și transport 
(13%).

Românii cheltuie mult pe hrană

Pot ce poți și tu, angajează-mă!
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În fiecare an, pe 3 
decembrie este marcată 
“ziua internaţională 
a persoanelor cu 
dizabilităţi”, cu scopul 
de a promova și 
implementa programele 
destinate îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă 
pentru aceste categorii 
sociale defavorizate. În 
acest context, agenţia 
Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă Ilfov a  organizat, 
pe 3 decembrie 2018, 
de la ora 9.00, ”Bursa 
locurilor de muncă 
pentru persoanele 
cu dizabilităţi”, la 
sediul agenţiei. 
În acest context, 
s-a reamintit 
faptul că, potrivit 
Legii 76/2002 
privind asigurările 
pentru șomaj 

și stimularea ocupării 
forţei de muncă, 
agenţiile judeţene 
acordă subvenţii, pe 
o perioadă de 12 luni, 
angajatorilor care 
încadrează persoane cu 
handicap pe perioadă 
nedeterminată, condiţia 
fiind de menţinere în 
activitate a angajatului pe 
o perioadă de cel puţin 18 
luni de la data angajării. 
Subvenţia lunară este de 
2.250 de lei și se acordă 
proporţional cu timpul 
lucrat. 

”Școala din valiză”, în Afumați
Școala Gimnazială nr.1 Afumați este una 
dintre cele zece școli din România selectată în 
proiectul „Școala din valiză”, implementat de 
Fundația Vodafone România și World Vision 
România.

Spre exemplu, ”Tre-
nurile Zăpezii” vor circu-
la spre și dinspre cele mai 
căutate stațiuni montane 
pentru schi, cum sunt ce-
le de pe Valea Prahovei și 
Vatra Dornei, iar în peri-
oada 8 ianuarie - 28 fe-
bruarie 2018, biletele va-
labile la acestea vor fi re-
duse cu 25% (se aplică la 
tariful de transport pen-
tru adult și copil, tichetul 
de rezervare a locului plă-
tindu-se integral), de luni 
până joi. De asemenea, 
de luni până duminică, 
biletele pentru călătoriile 
de pe Valea Prahovei (pe 
rute între Sinaia - Brașov 
și retur) au reduceri între 
31% și 56%.

Apoi, ”Trenurile Soa-
relui” vor asigura în pe-
rioada sezonului estival 
2019 legături din toată 
țara către stațiunile de 

la Marea Neagră și Del-
ta Dunării. De asemenea, 
în trafic intern este in-
trodus trenul InterRegio 
(IR 1634) pe ruta Brașov 
(pl. 11.20) - Ploiești Vest 
(sos. 13.20) - București 
Nord (sos. 14.04), cu 
opriri în toate stațiunile 
montane. 

Suplimentarea 
numărului de 
trenuri

A fost reconsidera-
tă oferta feroviară între 
București și Galați/Brăi-
la prin suplimentarea nu-
mărului de trenuri și re-
distribuirea acestora pen-
tru preluarea traficului pe 
cele două rute (prin Ur-
ziceni, respectiv prin Bu-
zău). De asemenea, a 
fost suplimentat numărul 
de conexiuni directe pe 
ruta București - Pitești - 
Curtea de Argeș prin in-
troducerea în circulație 
a unei perechi de tre-
nuri Regio (9531/9532) 
pe ruta Pitești - Curtea 
de Argeș ce se atașează 
la trenurile IR 1781/IR 
1790 care circulă de la/la 
București Nord.

Reluare trafic
Se reia circulația între 

București și Galați pe ruta 
Făurei - Urziceni, ceea ce 
scurtează distanța cu 30 

km și timpul de mers cu 
aproximativ 20-40 minute 
față de ruta actuală prin 
Buzău - Ploiești. În acest 
fel se asigură și conecta-
rea zonelor din sud-est cu 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă (Otopeni) 
și creșterea numărului de 
legături dintre București 
și Aeroport.

Trenuri către 
Aeroport și 
transport biciclete

Zilnic, legătura fero-
viară București - Aero-
port și retur va fi asigu-
rată cu 17 trenuri (9 pe 
sensul de dus /8 pe sen-
sul de întoarcere). 

Şase trenuri Regio 
care vor circula pe ruta 
București - Brașov și re-
tur vor avea în compune-
re vagoane adaptate pen-
tru transportul biciclete-
lor. La toate trenurile se 
pot transporta gratuit bi-
cicletele pliabile la clasa 1 
și a 2-a sau schiuri la va-

goanele de clasa a 2-a, ca 
bagaj de mână, în limita 
spațiului disponibil baga-
jelor de mână, cu condiția 
să nu incomodeze pe 
ceilalți călători (o bicicletă 
pliabilă sau o pereche de 
schiuri de persoană). La 
trenurile Interregio, călă-
torii care doresc să circu-
le cu biciclete nepliabile/
nedemontabile o pot face 
dacă în compunerea tre-
nului există un vagon do-
tat constructiv cu spațiu 
special amenajat pentru 
fixarea și transportul bici-
cletelor. 

Durate reduse de 
călătorie

Duratele de parcurs 
pentru trenurile de pe ru-
ta București Nord - Con-
stanța au fost reduse în 
medie la aproximativ 2 
ore și 15 minute pentru 
trenurile IR cu opriri în 
stațiile principale și la 1 
oră și 58 de minute pen-
tru trenurile fără oprire. 

Noul Mers al Trenurilor 
de călători, 2018-2019
CFR Călători 
informează că, din 
9 decembrie a.c., a 
intrat în vigoare noul 
Mers al Trenurilor 
2018-2019, care va 
fi valabil până pe 14 
decembrie 2019. 
Zilnic se vor afla în 
circulație peste 1.200 
de trenuri, în funcție 
de perioada din an.

Pe lângă legitimaţiile de călătorie emise în baza 
facilităţilor acordate prin acte normative diferitelor 
categorii de călători (ex. gratuitate pentru studenţi și 
reduceri pentru elevi, pensionari etc.), CFR Călători 
oferă o gamă diversă de oferte comerciale (ex. 
abonamente, card trenPlus, minigrup, etc.). detalii 
puteţi afla de pe www.cfrcalatori.ro la secţiunea trafic 
intern.
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