
4 15 - 21 aprilie 2019www.jurnaluldeilfov.ro

”Guvernul a comple-
tat programul de granturi 
de care pot beneficia ti-
nerii absolvenţi de liceu 
cu rezultate deosebite la 
olimpiade naţionale şi in-
ternaţionale, astfel încât 
acest program să fie mai 
atractiv şi mai uşor de ac-

cesat. Programul se adre-
sează tinerilor absolvenţi 
de liceu cu rezultate pro-
fesionale deosebite, ofe-
rind acestora posibilitatea 
continuării activităţii pro-
prii de cercetare pe peri-
oada studiilor universita-
re în instituţii de învăţă-

mânt superior acreditate 
din România, precum şi 
după finalizarea studiilor. 
Prin modificarea propusă 
şi adoptată au fost avute 
în vedere majorarea pla-
fonului maxim al gran-
tului şi acordarea unui 
grant şi pentru laureaţii 
la olimpiadele naţionale 
şi internaţionale care ob-
ţin menţiuni. Până acum 
nu erau incluşi şi cei ca-
re obţineau menţiune”, a 
anunţat purtătorul de cu-
vânt al Guvernului, Ne-
lu Barbu. ”Granturile vor 

avea următoarele valori: 
între 2.500 şi 4.000 euro/
an pentru fiecare absol-
vent, pentru elevii premi-
aţi cu medalie de aur sau 
premiul I, medalie de ar-
gint sau premiul II, me-
dalie de bronz sau pre-
miul III sau menţiune la 
olimpiade internaţiona-
le. Și între 1.500 şi 3.000 
euro/an pentru fieca-
re absolvent, pentru ele-
vii premiaţi cu medalie de 
aur sau premiul I, meda-
lie de argint sau premiul 
II, medalie de bronz sau 

premiul III sau menţiune 
la olimpiade naţionale”, a 

explicat purtătorul de cu-
vânt al Executivului.
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Rabla, pentru electrocasnice

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

televizoarele și 
aspiratoarele vor fi 
incluse în acest an în 
programul ”rabla pentru 
electrocasnice”, iar suma 
alocată va fi de 40 de 
milioane de lei, dublă 
faţă de 2018, a declarat 
ministrul Mediului, graţiela 
gavrilescu.
”În 2018 am lansat pentru 
prima dată acest proiect 
și a fost proiect pilot, 
programul «rabla pentru 
electrocasnice» (...), iar 
în câteva zile voucherele 
au fost consumate. anul 
acesta am dublat suma 
de la 20 de milioane de lei 
la 40 de milioane de lei. În 
plus faţă de anul trecut, 
pe partea de aparate de 
aer condiţionat, mașini 
de spălat, combine 
frigorifice sau frigidere, 
anul acesta vom 
suplimenta atât pentru 
televizoare, cât și alte 
aparate electrocasnice 
care sunt mult cerute 
de către cetăţeni. 
televizoarele sunt 100% 
și ne dorim foarte mult 
să trecem și la domeniul 
aspiratoarelor. lucrurile 
care se folosesc, dar 
bineînţeles cu sume 
mult mai mici la ceea ce 
înseamnă ecobonusul, 
pentru că nu putem să 
lansăm, nu dorim ca să 
trecem la un procent 
mai mare de 50% din 
valoarea echipamentului”, 
a spus gavrilescu. 
”dorim să înlocuim 

echipamentele vechi, 
echipamente energofage, 
cu echipamente cu clasă 
energetică ridicată din 
clasa a++ sau a+++, 
pentru că diminuăm și 
consumul de energie în 
sensul acesta și diminuăm 
și emisiile de gaze cu 
efect de seră”, a explicat 
ministrul.
Programul ”rabla pentru 
electrocasnice” a fost 
lansat pe 19 decembrie 
2018, persoanele fizice 
interesate putând să 
se înscrie în aplicaţia 
informatică disponibilă 
pe site-ul aFM. În cadrul 
programului lansat în 
2018, persoanele fizice au 
beneficiat de vouchere 
pentru achiziţionarea de 
echipamente electrice 
și electronice de uz 
casnic, cu eficienţă 
energetică clasa a++ și 
a+++, după cum urmează: 
200 lei pentru mașini de 
spălat rufe cu eficienţa 
energetică a++; 300 
lei pentru mașini de 
spălat rufe cu eficienţa 
energetică a+++; 300 
lei pentru aparate de 
aer condiţionat cu 
eficienţa energetică la 
răcire a+++/a++ 300 lei 
pentru frigidere/combine 
frigorifice/lăzi frigorifice/
congelatoare cu eficienţa 
energetică a++; 400 lei 
pentru frigidere/combine 
frigorifice/lăzi frigorifice/
congelatoare cu eficienţa 
energetică a+++.

Recompensarea elevilor cu rezultate bune la olimpiadele 
naţionale sau internaţionale
Guvernul a adoptat un proiect de hotărâre care 
prevede majorarea plafonului maxim al grantului 
pentru laureaţii la olimpiadele naţionale sau 
internaţionale. Executivul a hotărât ca în categoria 
acordării de granturi să fie incluşi şi elevii care 
obţin menţiuni la olimpiade.

Primăria Voluntari 
vrea să organizeze 
un referendum 
local tot pe data 
de 26 mai, pentru 
a vota pentru 
interzicerea 
jocurilor de noroc 
pe raza acestui 
oraş, deoarece 
cetăţenii veniţi 
în audienţă au 
cerut acest lucru. 
Florentin Pandele 
spune că cei 
îndrituiţi vor decide 
dacă demersul e 
constituţional.

”Am propus Consiliu-
lui Local şi s-a votat ca pe 
data de 26 mai să facem 
un referendum vizavi de 
jocuri de noroc, interzice-
rea jocurilor de noroc pe 
raza administrativă a ora-
şului Voluntari. Ceea ce 
a determinat lucrul aces-
ta este că mai multe per-
soane au venit în audien-
ţă - mame, taţi ai copii-
lor, părinţi ai copiilor, ce-
tăţeni, doamne ai căror 
soţi mi-au spus că merg 
şi practică asemenea jo-
curi. În urmă cu mai bi-
ne de un an de zile, noi 
am emis o hotărâre, Con-
silul Local a dat o hotă-
râre prin care se făceau 
controale la aceste spa-
ţii comerciale”, a decla-
rat, pentru Mediafax, Flo-
rentin Pandele, primarul 
oraşului Voluntari. Potri-
vit edilului, legislaţia în 
vigoare nu permite inter-
zicerea de către consiliile 
locale a jocurilor de no-
roc, de aceea se va apela 

la un referendum: „Cre-
dem că va avea succes, 
pentru că nu mi se pare 
corect ca bănuţii copiilor, 
banii care ar trebui să fie 
consumaţi în cadrul fami-
liei în alte scopuri, se duc 
la aceste jocuri de noroc, 
aşa zisele păcănele”.

Prefectura verifică 
legalitatea

Pandele a mai preci-
zat că hotărârea de Con-
siliu Local va merge spre 
Instituţia Prefectului, care 
o va trimite, la rândul ei, 
către Ministerul de Inter-
ne, acesta fiind forul ca-
re va decide dacă are loc 
sau nu acest referendum. 
”Dacă este sau nu consti-

tuţional vor stabili cei ca-
re sunt îndrituiţi în acest 
sens. Totuşi, noi consi-
derăm că voinţa cetăţe-
nilor este cea care poa-
te să decidă dacă pe raza 
administrativă a oraşului 
nostru vor mai fi sau nu 
asemenea spaţii comerci-
ale. (...) Suntem convinşi 
că vor fi atacuri, pentru că 
aceasta este o industrie, 
industria jocurilor de no-
roc a prins rădăcini în cei 
29 de ani destul de puter-
nic. Este o industrie în ca-
re se vehiculează sume 
mari de bani, sunt convins 
că vor fi atacuri împotriva 
mea, a Consiliului Local, 
dar noi ne asumăm aces-
te lucruri ”, a mai explicat 
primarul din Voluntari.

Florentin Pandele 
spune că demersul 
nu implică mari 
cheltuieli

„Costurile nu sunt  mari 
pentru că vom avea  într-o 
sală urna pentru voturile 
pentru europarlamentare, 
în cealaltă sală va mai fi ur-
na de care discutăm, pen-
tru referendum, - dacă va 
fi sau nu - şi celălalt refe-
rendum pe care îl propu-
ne preşedintele ţării. (...) 
Nu pot face un pronostic 
vizavi de câţi vor veni să 
voteze, cert este un lucru: 
că voinţa Consiliului Local 
ar trebui să se materialize-
ze prin acest referendum. 
Sunt convins că sunt foar-
te  mulţi cetătăţeni care şi-
ar dori mai multe subiecte 
care să poată fi prezenta-
te la un referendum, dar eu 
consider că oportunitatea 
în momentul de faţă este 
această acţiune, iar demer-
sul nostru este, nu căutăm 
neapărat să fie unul aplau-
dat, lăudat, dar credem că 
este de oportunitate maxi-
mă”, a mai precizat edilul.

Florentin Pandele vrea să organizeze, 
și el, referendum, pe 26 mai

 Edilul dorește interzicerea ”păcănelelor” pe raza administrativă a 
Primăriei orașului Voluntari


