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Prefectul a reamin-
tit participanților faptul 
că siguranța cetățeanului 

și protejarea acestuia 
împotriva oricăror tipuri 
de vulnerabilități trebu-

ie să rămână principale-
le obiective ale gestionării 
corecte a noului an școlar, 
punând un accent major 
pe siguranța în școli prin 
întărirea pazei, monitori-
zarea video și colaborarea 
permanentă cu forțele de 
ordine. În cadrul întâlnirii, 
inspectorul școlar gene-
ral al IȘJ Ilfov a prezen-
tat un raport privind sta-
diul pregătirii unităților de 
învățământ preuniversitar 
din județ pentru deschi-
derea în bune condiții a 
anului școlar 2019-2020, 
cu detalierea punctelor 
vizate pentru atingerea 
acestui scop: obținerea 

autorizațiilor sanitare de 
funcționare a unităților de 
învățământ, derularea de 
activități de intervenție 
de tipul reparații curen-
te și igienizări, verificarea 
parcului auto de micro-
buze școlare, asigurarea 
condițiilor de asistență 
medicală pentru elevi și 
preșcolari, asigurarea 
unui serviciu educațional 
de calitate prin înca-
drarea cu personal ca-
lificat la nivelul tuturor 
unităților de învățământ 
și, un punct foarte impor-
tant în lucrările derulate 

de ISJ Ilfov, elaborarea 
planului de măsuri pentru 
menținerea și creșterea 
gradului de siguranță 

pentru elevi și preșcolari 
atât în perimetrul unității 
de învățământ, cât și în 
afara acesteia.

SOCIAL

“Am reziliat contractual 
care prevedea 
modernizarea DJ 401A. 
Regret față de cetățenii 
din Ilfov, pentru că drumul 
ar fi trebuit să fie gata 
în martie - aprilie anul 
viitor: lărgit, asfaltat, 
cu trotuare, rigole și 
podețe de acces către 
proprietăți. Cum v-am 
mai spus, unii se chinuie 
să aibă proiecte și să 
obțină finanțare, noi 
am avut banii, dar am 
dat peste o firmă cu 
oameni iresponsabili, 
care ne-au încurcat și 
nu și-au făcut treaba. 
Cunoscând procedurile, 
noi am făcut tot ceea ce 
a fost omenește posibil 
să continuăm acest 
contract. Am plătit toate 
facturile în timpul cel 
mai scurt, am asigurat 
relația cu toți furnizorii 
de utilități, am vorbit cu 
primarii să asigure tot 
sprijinul, dar ei, din 28 de 
kilometri într-un an, au 
făcut cinci. Cât să o mai 
lungim? S-a dovedit clar 
că nu pot să facă. Le-am 
dat avertismente, le-am 

făcut notificări, le-am 
dat penalizări. Decizia de 
reziliere am luat-o după 
ce m-am întâlnit cu ei în 
ceasul al 12-lea și le-am 
făcut un plan de realizare 
a lucrărilor cu termene 
extrem de scurte și 
precise. La fiecare 15 zile 
ar fi trebuit să arate ce au 
lucrat. N-au lucrat, așa că 
le-am trimis notificarea 
de reziliere a contractului. 
De ce spun că regret și că 
am încercat din răsputeri 
să ducem la final acest 
contract? Pentru că 
acum trebuie să facem 
din nou proiect, licitație și 
să ne apucăm de treabă 
cu o nouă firmă, ceea ce 
nu se va întâmpla până 
cel puțin în primăvara 
anului viitor. Așa sunt 
termenele prevăzute în 
lege. Până atunci, vom 
conserva cu echipele 
noastre lucrările și vom 
încerca să asigurăm 
fluidizarea traficului și 
un disconfort minim 
oamenilor din zonă”, a 
explicat Marian Petrache, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov.

S-a reziliat contractul pentru 
lucrările de pe DJ 401A

Aniversare la pompieri
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Ministerul 
Educației, 
reprezentanții 
părinților și ai 
elevilor, dar și 
sindicatele din 
Educație au 
convenit ca, de 
anul viitor, elevii 
care obțin sub 5 la 
Evaluarea Națională 
(EN) de la clasa a 
VIII-a să meargă la 
școala profesională. 
Propunerea a 
fost discutată în 
cadrul Consiliului 
Economic și Social, 
care a avut loc la 
sediul ministerului.

”Părinții au fost de 
acord cu această propu-
nere, la fel ca toată lu-
mea de altfel. Dar ar fi 
fost ideal ca această mă-
sură să fie luată pentru 
elevii care intră în clasa a 
V-a din anul școlar 2019-
2020, astfel încât să fie și 
ei și părinții responsabili, 
să fie consiliați cu privi-
re la ce vor face mai de-
parte”, a declarat Iulian 
Cristache, președintele 
Federației Asociațiilor de 
Părinți din România.

Măsura nu este 
nouă

Măsura privind 
direcționarea elevilor ca-
re obțin note sub 5 la EN 
spre școlile profesiona-
le nu este nouă. Și chiar 
anul acesta, fostul minis-
tru al Educației, Ecate-
rina Andronescu, a mă-
rit numărul de clase de 
învățământ profesional, 

astfel ca elevii care obțin 
sub 5 la EN să meargă la 
profesională. Însă, rezul-
tatele de la EN au arătat 
că sunt multe licee teo-
retice și tehnologice un-
de au fost admiși elevi 
cu note mici la examen. 
În total, peste 26.000 
de absolvenți de clasa a 
 VIII-a au intrat la liceu cu 
media de admitere sub 5.

Elevii nu sunt de 
acord

Consiliul Național al 
Elevilor a anunțat că se 
opune ”cu vehemență” 
pro punerii Ministerului 
Edu cației ca absolvenții 
care nu obțin media 5 la 
EN să fie obligați să ur-
meze școala profesio-
nală. ”Consiliul Național 
al Elevilor se opune cu 
vehemență unei măsuri 
care ar scădea drastic 
echitatea și calitatea din 
sistemul de învățământ, 
conducând spre tratarea 
școlilor profesionale drept 
o opțiune dedicată elevilor 
care, din cauza unei pre-
dări ineficiente sau a lipsei 
de sprijin, nu promovează 
EN la finalul ciclului gim-
nazial”, se arată în poziția 
Consiliului, transmisă pre-
sei. Elevii consideră că 
îngrădirea oportunității 

absolvenților clasei a 
 VIII-a de a alege ce-și do-
resc pe viitor din punct de 
vedere al studiilor nu es-
te o soluție viabilă, chiar 
dacă șansele celor ca-
re nu au promovat EN să 
obțină notă de trecere la 
Bacalaureat sunt redu-
se. ”Prin adoptarea aces-
tei măsuri, unii elevii ar fi 
constrânși să se orienteze 
spre o școală profesiona-
lă, chiar dacă acestora le 
lipsesc competențele ne-
cesare activării în aria de 
specialitate atribuită. Este 
posibil ca înclinațiile aces-
tora să poată fi valorifica-
te corespunzător prin în-
scrierea la licee ce prezin-
tă în oferta școlară speci-
alizări care nu pot fi ur-
mate în învățământul pro-
fesional. Pe termen lung, 
efectele negative se ma-
nifestă atât asupra indi-
vizilor, printr-o stare de 
nemulțumire față de locul 
de muncă, cât și asupra 
societății, caracterizată de 
o productivitate scăzută”, 
mai explică reprezentanții 
Consiliului Național al Ele-
vilor. Aceștia mai atrag 
atenția că se pornește 
de la falsa premisă con-
form căreia școlile profe-
sionale sunt destinate ele-
vilor considerați slabi la 
învățătură, când, în reali-

tate, acestea ar trebui să 
reprezinte medii de for-
mare pentru cei cu ade-
vărat interesați de prac-
ticarea unei meserii. ”Eti-
chetarea elevilor care 
aleg să-și continue studi-
ile într-o școală profesi-
onală drept incapabili să 
urmeze  cursurile unui li-
ceu este nocivă, iar mă-
sura vine în defavoarea 
eforturilor depuse în ul-
timii ani cu scopul de a 
crește relevanța mese-
riilor și a învățământului 
profesional. Dacă măsu-
ra va fi adoptată, în ciu-
da argumentelor aduse de 
către reprezentanții elevi-
lor, care militează pentru o 
creștere organică a intere-
sului manifestat de bene-
ficiarii primari ai educației 
față de deprinderea unei 
meserii, solicităm ca aceas-
ta să fie însoțită de o serie 
de măsuri compensatorii”, 
mai arată în sursa citată.

În acest sens, ele-
vii spun că trebuie lu-
at în calcul gradul scăzut 
de finanțare a instituțiilor 
integrate în sectorul în-
vățământului profesional 
și tehnic, care nu dețin 
echipamente, utilaje și al-
te dotări moderne care să 
faciliteze punerea în prac-
tică a informațiilor livrate 
la clasă.

Propunere: Media sub 5 la EN va 
trimite elevii direct la profesională
 În acest an, peste 26.000 de absolvenți de clasa a VIII-a au intrat la liceu 

cu media de admitere mai mică de 5

Cu ocazia 
aniversării 
a 175 ani de 
la înființarea 
primei 
formațiuni 
de pompieri 
militari, în 
București 
a fost 
organizat, 
la sediul ISU București 
- Ilfov, un simpozion pe 
durata căruia au fost 
prezentate principalele 
repere istoriografice de 
la înființarea pompierilor 
și până în prezent. 

Inspectorul șef, col. 
Orlando Șchiopu, a oferit 
diplome colegilor săi, 
în semn de apreciere 
și recunoștință pentru 
intervențiile și misiunile 
desfășurate în slujba 
comunității.

Întâlnirea 
reprezentanților 
autorităților locale cu 
cei ai constructorului, 
la debutul lucrărilor

Gata pentru primul clopoțel
Prefectul județului Ilfov, Mihai - Sandu Niță, 
a convocat pentru 14 august 2019, la sediul 
Instituției Prefectului - județul Ilfov, o întâlnire 
de lucru cu tema ”Stadiul pregătirii unităților de 
învățământ în vederea începerii noului an școlar”, 
la discuții fiind invitați subprefectul județului, 
Vincențiu Voicu, inspectorul școlar general al 
Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, prof. Maria 
Gabriela Ilisie, reprezentantul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Cristina 
Solomon, și cel al Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Ilfov, locotenent-colonel Dumitru 
Dumitriu, directori ai unităților de învățământ din 
județ și reprezentanți ai polițiilor locale.


