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”Cele 40 de proiec-
te, depuse din 2012 pâ-
nă în prezent, vizează do-
menii precum infrastruc-
tură, sănătatea, servici-
ile sociale”, precizează 
CJI, care reamintește ca-
re sunt cele mai  mari pro-
iecte ilfovene derulate cu 
fonduri europene, por-
nind de la cel mai mare 
contract de finanțare eu-
ropeană semnat de un 
județ din România - 311 
milioane de euro, pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
de apă și de canalizare în 
20 de localități. Apoi, fa-
ce referire la primul pro-
iect de extindere și mo-
dernizare a infrastructurii 

de apă și canal, de aproa-
pe 72 de milioane de eu-
ro, sau la reabilitarea Spi-
talului Clinic Județean de 
Urgență Ilfov - moder-
nizat și echipat cu bani 
europeni care au însu-
mat aproape 19 milioane 
de euro. Acum, unitatea 
funcționează după cele 
mai înalte standarde eu-
ropene și are aparatură 
de ultimă generație.

Aproape 14 milioane 
de euro au fost contractați 
prin POR de CJI pen-
tru dezvoltarea și dota-
rea serviciilor specializate 
ISU (intervenții în situații 
de urgență), iar stimula-
rea și susținerea antre-

prenoriatului  (SOCEC.
NET, Întreprinderi so-
ciale responsabile și An-
treprenoriat, șansa unui 
viitor mai bun) a însem-
nat o finanțare de aproa-
pe 6 milioane de euro. Au 
fost amintite reabilitarea 
și modernizarea centrelor 
sociale (Centrul de Pla-
sament 5 Periș, Centrul 
Medico-Social Domnești, 
Centrul Maternal Săf-
tica, Centrul de Plasa-
ment 6 Voluntari, Centrul 
de îngrijire și asistență 
Ciolpani) - aproape pa-
tru milioane de euro, 
dar și potențialul uriaș 
al județului de a produ-
ce energie geotermală. 
Acest potențial a fost de-
ja valorificat, iar la Spi-
talului Clinic de Urgență 
Prof. Dr. Agrippa Iones-
cu, din Balotești, se vede 
acest lucru, unitatea fo-
losind energia geoterma-
lă, fapt ce a dus la redu-
cerea costurile de încălzi-
re cu 70%, iar consumul 
de gaze naturale cu 95%. 

A fost o investiție de pes-
te două milioane de euro, 
bani europeni.

CJI amintește de cele 
patru Grupuri de Acțiune 
Locală (GAL) din județ 
- finanțate și ele tot cu 
bani europeni - peste pa-
tru milioane și jumătate 
de euro. ”Am depus pro-
iectele și așteptăm sem-
narea contractelor pen-
tru reabilitatea Mănăstirii 
Căldărușani - peste patru 
milioane și jumătate de 
euro și pentru Mănăstirea 
Balamuci - aproape do-
uă milioane de euro”, se 
arată în comunicat. Aces-
ta continuă cu referiri la 
îmbunătățirea eficienței 
energetice la Spitalul de 

Obstetrică și Ginecolo-
gie Buftea, un alt proiect 
depus, pentru care se 
așteptă semnarea con-
tractului de finanțare, în 
valoare de aproape nouă 
sute de mii de euro.

Parteneriatele cu 
primăriile

”Pe lângă proiectele 
depuse în nume propriu, 
CJI a sprijinit și a făcut 
parteneriate cu primări-
ile care au accesat fon-
duri europene de aproa-
pe 95 de milioane de eu-
ro: Buftea - Proiect Inte-
grat de Dezvoltare Urba-
nă (pentru infrastructură 
rutieră, modernizare ar-

hitecturală și peisagistică, 
sistem de iluminat public, 
extinderea sistemului de 
supraveghere video) - 
aproape 25 de milioane 
de euro; Bragadiru - Pro-
iect Integrat de Dezvolta-
re Urbană (pentru infra-
structură rutieră, moder-
nizare arhitecturală și pei-
sagistică, sistem de ilumi-
nat public, sistem de su-
praveghere video) - peste 
22 de milioane de euro; 
Pantelimon - Proiect Inte-
grat de Dezvoltare Urba-
nă (pentru infrastructură 
rutieră, modernizare ar-
hitecturală și peisagistică, 
sistem de iluminat public, 
sistem de supraveghere 
video) - aproape 19 mi-
lioane de euro; Volun-
tari - Proiect Integrat de 
Dezvoltare Urbană (pen-
tru infrastructură rutieră, 
modernizare arhitectura-
lă și peisagistică, sistem 
de iluminat public, sistem 
de supraveghere video) - 
aproape 29 milioane de 
euro”, explică CJI.

Finanțarea va începe 
în acest an și va fi inclusă 
în bugetul pentru 2019. 
Se pot emite acorduri 
pentru finanțare până la 
sfârșitul anului viitor, în li-
mita creditelor de angaja-
ment aprobate anual prin 
legea bugetului de stat 
pentru acest program, iar 
plata ajutorului de stat 
se efectuează în perioa-
da 2019-2022. Sprijinul 
va consta, în principal, în 

ajutor de minimis de până 
la 500.000 euro din chel-
tuielile eligibile, pentru 
construcția și/sau înfiin-
țarea, amenajarea și do-
tarea grădinițelor cu pro-
fil sportiv. Acest ajutor va 
fi plătit investitorului du-
pă terminarea lucrărilor 
și obținerea autorizației 
de funcționare provizorie 
de la Ministerul Educați-
ei Naționale. De aseme-
nea, sprijinul implică și o 

garanție acordată de stat 
de maximum 50% din va-
loarea creditului contrac-
tat de investitor, cu condi-
ția ca aceste credite să fi-
nanțeze exclusiv cheltuieli 
eligibile aferente proiec-

tului. Schema de ajutor 
de stat se adresează per-
soanelor juridice de drept 
privat, inclusiv organizații 
neguvernamentale, aso-
ciații, fundații, federații și 
cluburi sportive.

social

Potrivit datelor rezultate 
din declaraţiile agenţilor 
economici privind locurile 
de muncă vacante, la 
sfârșitul lunii ianuarie 
2019, în evidenţele 
Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă (AJOFM) Ilfov 
erau înregistrate 547 
locuri de muncă vacante. 
Dintre acestea, 37 sunt 
pentru persoanele cu 
studii superioare, 134 
pentru studii medii, 174 
pentru muncitori calificaţi 
și 202 pentru muncitori 
necalificaţi. Profesiile, 
meseriile sau ocupaţiile în 
care agenţii economici din 
Ilfov oferă locuri de muncă 
sunt: stivuitor, macaragiu, 
operator calitate lux, 
mașinist la mașini de 
ambalat, operator la 
fabricarea mezelurilor, 

electromecanic, tâmplar 
universal, mecanic 
auto, sudor, zugrav, 
fierar betonist, agent 
de securitate, casier, 
vânzător, dispecer, 
psiholog etc. Condiţiile 
de angajare, valabilitatea 
ofertei și informaţiile 
suplimentare despre 
fiecare loc de muncă în 
parte se pot obţine la 
sediul AJOFM Ilfov din 
București, str. Ruginoasa 
4, sector 4, la telefon 
(021)332.37.08/105, pe 
site-ul Agenţiei sau la 
punctele de lucru ale 
acesteia.

PAgInĂ ReAlIzAtĂ De CARMen IStRAte

Grădinițe cu profil sportiv
Guvernul a stabilit printr-un Memorandum, 
instituirea schemei de minimis privind Programul 
„gROwth - investim în copii, investim în viitor“, prin 
care va susține construirea, amenajarea și dotarea 
a 1.000 de grădinițe cu profil sportiv. Schema 
de ajutor, cu un buget total de 500 de milioane 
de euro, are caracter multianual și se derulează 
până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de 
prelungire în raport cu reglementările europene.

Se caută angajați

CJ Ilfov a atras finanţări europene, cât pentru 
100 de ani de investiţii din venituri proprii
”Accesarea fondurilor europene a fost pentru 
Consiliul Județean Ilfov (CJI) cea mai importantă 
modalitate de a-și mări bugetul de investiții. A 
fost calea de dezvoltare economică, în condițiile 
în care, spre exemplu, bugetul de investiții al 
instituției a fost anul trecut de aproape 46 de 
milioane de euro”, se arată într-un comunicat de 
presă al instituției.

În pregătire sunt opt proiecte, care urmează să fie 
depuse spre finanţare. Cele mai mari se referă la: nodul 
intermodal București - Ilfov - 80 milioane de euro; 
sistemul de management integrat al deșeurilor - 50 
milioane de euro; Măgurele Science Park - 35 milioane 
de euro sau la reabilitarea DJ 101, între Balotești și 
Sitaru - aproape 25 milioane de euro.

Proiecte de 173 de milioane de euro, în pregătire


