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”Dețin filmări cu 
depozitări ilegale de 
deșeuri. Problema s-a 
agravat, în condițiile în 
care din cele două de-
pozite de gunoi - Vidra 
și Glina - doar la Vidra se 
mai poate depozita. Ce 
se întâmplă acum este 
foarte grav”, a spus Mihai 
Niță, referindu-se la fap-
tul că sunt tot mai mul-
te sesizări ale ilfovenilor 
în legătură cu deșeuri din 
excavații și/sau de la de-
molări, dar și deșeuri me-
najere, care sunt aban-
donate prin tot Ilfovul. 
Prefectul județului a acu-
zat o deficiență de co-

municare între conduce-
rea Instituției Prefectului 
și Comisariatul Județean 
ilfovean al Gărzii de Me-
diu, chiar dacă acesta 
din urmă a avut știință 
despre fenomen și a lu-
at, imediat, măsurile le-
gale ce se impun - adică 
a sancționat societățile 
care practică astfel de 
activități, dar și persoa-
nele fizice, a dispus mă-
suri de igienizare. În 
aceste condiții, prefec-
tul județului a cerut re-
alizarea grabnică a unei 
analize asupra număru-
lui autorizațiilor (acorduri 
de mediu) eliberate pen-

tru excavații și depozitare 
deșeuri rezultate din de-
molări. ”Ne vom sufoca 
în gunoi, iar eu nu accept 
așa ceva! Nu este posi-
bil să avem depozitări ne-
controlate de deșeuri, la 
o asemenea anvergu-
ră!”, a atras atenția Mi-
hai Niță. Iar Emil Grigo-
re, comisar șef al Comi-
sariatului Județean Ilfov - 
Garda de Mediu, a vorbit 
despre responsabilitățile 
UAT-urilor, ale Poliției co-
munitare, subliniind că 
nu se poate ca acestea 
să nu cunoască fenome-
nul și a adăugat că pâ-
nă la acest moment s-au 

aplicat sancțiuni în valoa-
re de 8 miliarde de lei.

La fel de nemulțumit 
s-a declarat Mihai 
Niță și în legătură cu 
”pertinența” unor așa zi-
se ajutoare sociale. Și s-a 
referit în acest context 
la sume de bani acorda-
te de unele primării, prin 
hotărâri ale consiliilor lo-
cale, pentru, spre exem-
plu, extracții dentare sau 
”procurarea de medica-
mente pentru vertij”. ”Vă 
rog să se analizeze în de-
taliu pertinența aces-
tor ajutoare, iar AJPIS să 
prezinte o analiză a veri-
ficărilor făcute la primă-
rii. Cred că este nevoie 
de un instructaj al prima-
rilor și secretarilor, în le-
gătură cu această pro-
blemă, pentru a nu exis-
ta niciun fel de suspiciuni 
asupra modului de chel-
tuire a bugetului local”, 
a spus prefectul. Acesta 
a cerut, de asemenea, și 
reprezentanților Centru-
lui Județean Ilfov al APIA 
o analiză a beneficiarilor 
de subvenții pentru agri-
cultură. ”Vin petiții la Pre-
fectură ale deținătorilor 
de terenuri, care reclamă 
că nu le-au dat niciodată 
în arendă, dar cineva în-
casează subvenții pentru 
ele. Vă rog să fiți vigilenți 
și să vorbiți cu primări-
ile să verifice înzecit do-
sarele”, a mai cerut pre-
fectul. Acesta a adăugat 
că solicită tuturor ilfove-
nilor care au probleme să 
se adreseze cu încredere 
Prefecturii, mai ales că, 
”activitatea în instituție 
s-a deblocat. Aveam pe 
aici oameni care nu sem-
nau nici măcar un dupli-

cat. Am avut o astfel de 
solicitare veche de 8 ani 
de zile, iar nimeni nu-
și asuma responsabilita-
tea. Un alt caz a fost al 
unei femei care venea de 
30 de ani la Prefectură ca 
să-și rezolve o situație. 
Când am rezolvat-o a în-
ceput să plângă și nu i-a 
venit să creadă”, a expli-
cat Mihai Niță.

Stadiul pregătirii 
unităților de 
învățământ

În continuare, reuni-
unea Colegiului Prefectu-
ral a urmat Ordinea de zi, 
iar inspectorul școlar ge-
neral al județului, Gabri-
ela Ilisie, a prezentat sta-
diul pregătirii unităților 
de învățământ preuni-
versitar din Ilfov pen-
tru desfășurarea în bu-
ne condiții a anului școlar 
2019-2020. S-au avut în 
vedere obținerea auto-
rizațiilor sanitare de 
funcționare a unităților 
de învățământ/acordarea 
vizei anuale; derularea de 
activități de intervenție de 
tipul reparațiilor curen-
te, igienizărilor la clădiri-
le și spațiile cu destinația 
învățământ; verificarea/
asigurarea parcului au-
to de microbuze școlare; 
asigurarea condițiilor de 
asistență medicală pen-
tru elevi și preșcolari; asi-
gurarea necesarului de 
manuale școlare; elabo-
rarea planului de mă-
suri pentru menținerea 
și creșterea gradului de 
siguranță pentru elevi 
atât în perimetrul școlilor, 
cât și în afara acestuia; 
realizarea Planulului de 

școlarizare 2019-2020 
sau asigurarea unui ser-
viciu educațional de ca-
litate, prin încadarea cu 
personal calificat la ni-
velul tuturor unităților de 
învățământ.

Astfel, s-a menționat 
că unitățile de învăță-
mânt ilfovene AU auto-
rizație sanitară de func-
ționare, excepție făcând 
Liceul Tehnologic ”Barbu 
Știrbey”, Buftea (necesi-
tă racordarea la rețeaua 
de apă potabilă, deoare-
ce puțul propriu este col-
matat) și Școala Gim. nr. 
3 Voluntari (unde, pen-
tru că se execută lucrări 
de consolidare, reabili-
tare și extindere, elevii 
vor învăța în containe-
re). La momentul prezen-
tării raportului, reparațiile 
și igienizarea spațiilor de 
învățământ erau realiza-
te în proporție de 89,5%. 
Iar în ceea ce privește 
siguranța în exploatare a 
clădirilor, din cele 298 de 
unități, 11 sunt declara-
te ”în conservare”. S-au 
identificat și propus pen-
tru reabilitare clădiri con-
struite în perioada 1924-
2000, după cum urmea-
ză: corpul 5, dezafec-
tat, al Liceului Tehnologic 
”Pamfil Șeicaru”, Cioro-
gârla, construit în 1962; 
corpul principal - A - al Li-
ceului Tehnologic ”Barbu 
Știrbey”, Buftea, construit 
în 1924; corpul D - clădi-
re liceu, la Snagov, Liceul 
Teoretic ”Mihail Kogălni-
ceanu”, construit în 1971 
și corpurile E – internat și 
F - sală de sport - de la 
aceeași unitate școlară, 
construite în 1952, re-
spective 1973.

Pentru parcul auto 
de microbuze școlare s-a 
precizat că Ilfovul are în 
exploatare 53 de mașini, 
în proprietatea școlilor, 
la care se adaugă al-
te 17 microbuze puse la 
dispoziție de primării. Nu-
mărul este totuși insufi-
cient, IȘJ Ilfov precizând 
că ar mai fie nevoie de 
o suplimentare cu 53 a 
numărului de microbuze 
școlare.

Serviciile de asistență 
medicală pentru elevi și 
preșcolari sunt asigura-
te pentru toți elevii din 
județ, fie prin cabinetele 
medicale din școli (55 de 
unități, din 77 au cabinet 
medical în incintă) sau 
prin rețeaua de cabinete 
medicale ale medicilor de 
familie din localități.

Toate unitățile de 
învățământ din Ilfov au 
solicitat prin comandă 
manuale școlare, astfel 
încât elevii să aibă asi-
gurat necesarul. În acest 
moment, în depozit exis-
tă 95% din totalul de car-
te solicitat, iar 60% din 
acest total este deja în 
școlile din județ.

Legat de menținerea 
și apoi creșterea gradu-
lui de siguranță pentru 
elevi și preșcolari atât în 
perimetrul unităților de 
învățământ, cât și în afa-
ra acestuia, s-au făcut re-
feriri la asigurarea pazei 
sau la actualizarea par-
teneriatelor educaționale 
de cooperare privind 
siguranța școlară.

La final, s-a prezentat 
Planul de școlarizare pen-
tru 2019-2020, la nivelul 
județului, Plan care pre-
vede pentru:
 învățământ preșcolar - 
367 grupe (174 program 
normal și 193 cu program 

prelungit) cu 8.804 copii;
 învățământ primar - 
755 clase, 18.911 elevi;
 învățământ gimnazi-
al - zi - 545 clase, 13.478 
elevi;
 învățământ gimnazi-
al cu frecvență redusă, 
la Liceul Teoretic ”Traian 
Lalescu”, Brănești - 5 cla-
se, 75 de elevi;
 Programul ”A doua 
șansă” - nivel primar - 5 
clase, 146 elevi, iar la ni-
vel gimnazial - 9 clase cu 
238 de elevi;
 învățământ liceal - 
frecvență zi - 47 clase, 
1.203 locuri (24 de cla-
se “Teoretic”, 16 clase 
“Tehnologic” și 7 clase de 
“Vocațional”);
 învățământ liceal - 
frecvență redusă - filiera 
”Teoretică” (9 clase, 178 
locuri);
 învățământ profesio-
nal și dual cu durata de 
3 ani - 8 clase, 239 de lo-
curi;
 învățământ postliceal 
- anul I - 3 clase, 67 de lo-
curi, la Liceul Tehnologic 
”Barbu Știrbey” (o clasă 
cu 16 locuri) și la Liceul 
Tehnologic ”Dragomirești 
Vale” - două clase cu 56 
de locuri;
 Școala de maiștri - o 
clasă, 28 de locuri, la Li-
ceul Tehnologic ”Pamfil 
Șeicaru”, Ciorogârla;
 Învățământ special - 
primar - 6 clase și 40 de 
elevi, iar pentru gimnazi-
al - 9 clase și 90 de elevi 
și
 Clubul Sportiv Școlar – 

unde s-au aprobat 28 de 
grupe cu 436 de elevi.

Prevenirea 
incendiilor în școli

Reprezentanții In-
spectoratului pen-
tru Situații de Urgență 
București - Ilfov au pre-
zentat, apoi, rezultate-
le controalelor de pre-
venire a incendiilor în 
unitățile de învățământ 
din județul Ilfov, pornind 
de la explicarea detalia-
tă a condițiilor de aviza-
re-autorizare a unităților 
de învățământ.

Astfel, în primăvara 
cât și în toamna anului 
2017 au fost inventaria-
te unitățile de învățământ 
de stat și private de 
pe raza județului Ilfov, 
ocazie cu care au fost 
desfășurate verificări pri-
vind încadrarea/neînca-
drarea acestora în cate-
goriile de construcții ca-
re se supun avizării/auto-
rizării privind securitatea 
la incendiu, rezultând ur-
mătoarele date:
 total unități de 
învățământ de stat și pri-
vat: 264,
 total corpuri de clădi-
re: 383,
 unități de învățământ 
autorizate: 31,
 corpuri de clădire au-
torizate: 42,
 unități de învățământ 
neautorizate: 161,
 corpuri de clădire nea-
utorizate: 193,
 unități de învățământ 

ce nu fac obiectul aviză-
rii/autorizării: 72,
 corpuri de clădire ce 
nu fac obiectul avizării/
autorizării: 148.

Așadar, 31 de unități 
(11 de stat și 20 privat) 
au autorizații de securi-
tate la incendiu, din 161 
(110 de stat și 51 private) 
care trebuie să dețină, 
conform legii, astfel de 
autorizare. Toate cele 264 
de unități de învățământ 
din Ilfov au asigurate, în-
să, condițiile de evacu-
are a persoanelor în ca-
zul producerii situațiilor 
de urgență (incendiu, cu-
tremur, inundații, surpa-
re teren etc)! Și toate au 
asigurate mijloacele de 
primă intervenție în caz 
de incendiu!

Școala ilfoveană, 
educată și 
pregătită să facă 
față consumului 
de droguri

Și reprezentanții Cen-
trului de Prevenire, Eva-
luare și Consiliere Anti-
drog (CPECA) Ilfov, din 
cadrul Agenției Naționa-
le Antidrog (ANA), (par-
te din structura Centru-
lui Regional de Preve-
nire, Evaluare și Consi-
liere Antidrog (CRPCA) 
II București au prezen-
tat membrilor Colegiului 
Prefectural Ilfov bilanțul 
activităților desfășurate, 
în acest an. Documen-
tul a fost realizat de Mi-

haela Moise Iancu, spe-
cialist prevenire, pornind 
de la contextul amplifică-
rii consumului de droguri 
în România.

Legat strict de preve-
nirea consumului de dro-
guri în școală s-a amin-
tit că la nivelul CPECA Il-
fov au fost implemen-
tate proiecte și cam-
panii naționale și loca-
le, inițiate atât de ANA, 
cât și de instituțiile par-
tenere. Și s-a făcut refe-
rire aici la câteva: con-
cursul național ”Mesa-
jul meu antidrog”, ediția 
a XVI-a, promovat în 15 
unități de învățământ, cu 
peste 20 de activități, fi-
ind informați 441 de be-
neficiari: elevi și ca-
dre didactice, (iar o ele-
vă de la Școala ”Prof. Ion 
Vișoiu”, Chitila, a primit 
locul II la nivel național, 
la secțiunea ”Pictură”); 
proiectul ”Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”; 
marcarea prin activități 
de informare, educare, 
conștientizare, în școli, 
a Zilei mondiale fără tu-
tun (pe 31 mai), proiec-
tul național ”Necenzurat” 
- de prevenire a consu-
mului de droguri în rân-
dul populației școlare 
de 12-14 ani; proiectul 
național ”Cum să creștem 
sănătoși”, care a promo-
vat un stil de viață sănă-
tos în rândul copiilor de 
vârstă preșcolară și șco-
lară mică, urmărindu-se 
astfel prevenirea apariției 
de comportamente adic-
tive în perioada adolese-
cenței; proiectul național 
”ABC-ul emoțiilor”, pen-
tru formarea și conso-
lidarea abilităților emo-
ționale cu rol de factori 
de protecție în preveni-
rea consumului de dro-
guri (adresat copiilor de 
clasele I-a și a  II-a), pro-
iectul educațional ”The-
rapy”, de asemenea pen-
tru promovarea stilurilor 
alternative de viață sănă-
toasă sau implementarea 
ESPAD - studiu european 

privind consumul de alco-
ol, tutun și alte droguri, 
utilizarea Internet-ului și 
practicarea de jocuri - în 
Liceul Teoretic ”Mihail Ko-
gălniceanu”, Snagov, Co-
legiul Silvic ”Theodor Pie-
traru”, Brănești și în Li-
ceul Teoretic ”Horia Hu-
lubei”, Măgurele (la cla-
se selectate după criteriul 
”elevi născuți în 2003”).

Pe partea de proiecte 
locale, s-au amintit ”Fo-
rumul antidrog - preve-
nirea violenței ca urmare 
a consumului de droguri/ 
gestionarea emoțiilor/evi-
tarea confilctelor” sau de 
proiectul ”Alegeți școala, 
preveniți delincvența”, 
ambele inițiate de Școala 
Gim. ”Prof. Ioan Vișoiu”, 
Chitila sau de proiec-
tul inițiat de Școala Gim. 
nr. 1 Glina – ”Prevenirea 
și combaterea consumu-
lui de droguri, tutun și al-
cool, a traficului de ființe 
umane, de sprijinire a co-
piilor cu părinți plecați în 
străinătate”.

S-a mai amintit 
de faptul că, la nivelul 
 CRPECA II București, prin 
Programul de Asistență 
Integrată în Adicții  (PAIA) 
Obregia, sunt asigurate 
servicii de asistență pen-
tru consumatorii de dro-
guri din sectoarele 3, 4 
și județele Ilfov și Giur-
giu. Specialiștii au in-
format și îndrumat spre 
serviciile oferite prin PA-
IA OBREGIA, pe toți 
adresanții Centrului, ca-
re aveau astfel de solici-
tări. În evidența PAIA se 
află consumatori de he-
roină, cannabis, NSP și 
alcool, iar programul de 
asistență oferă și servicii 
de evaluare și asistență 
beneficiarilor referiți de 
Serviciul de Probațiune Il-
fov. PAIA Obregia a acor-
dat asistență în perioada 
ianuarie - august 2019 
pentru 4 persoane care 
au domiciliul în Ilfov. Iar 
în perioada ianuarie - iu-
lie 2019 au fost introduse 
în programul informatic 
SIDES, 142 de fișe stan-
dard de admitere la tra-
tament ca urmare a con-
sumului de droguri.

Ordine de zi plină, la Colegiu Prefectural Ilfov

Prefectura Ilfov, nemulţumită de problema depozitării deşeurilor în judeţ
 Stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar  

 Planul de școlarizare 2019-2020 pentru Ilfov
 ISUBIf precizează că doar 31 de unități de învățământ ilfovene (doar 11 de stat) dețin autorizații de securitate 

la incendiu  Proiecte destinate preșcolarilor, școlarilor și liceenilor, pentru conștientizarea pericolului  
consumului de droguri
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La sediul Prefecturii 
Ilfov a avut loc 
joi, 29 august, 
reuniunea 
Colegiului 
Prefectural și, deși 
la ultimul punct 
al Ordinii de zi 
era menționată 
informarea 
cu privire la 
gestionarea 
deșeurilor în județ, 
prefectul Mihai Niță 
a dorit să înceapă 
discuțiile cu acest 
subiect, apreciind 
că reprezintă, la 
acest moment, cea 
mai gravă problemă 
a Ilfovului.

Carmen Istrate

Lucrări de modernizare la 
Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, 
Măgurele Noua şcoală de la Bragadiru

Situația unităților de învățământ 
- PRIVAT

Total 
unități

Unități 
autorizate

Unități 
 neautorizate

Unități care nu 
necesită autorizație

Ilfov
Stat 192 11 110 71

Privat 72 20 51 1

Situația unităților de învățământ 
- STAT
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