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E nevoie de AJUTOR!
Virgil Sorin Mătea este angajat al ISU 

București - Ilfov și este căsătorit cu 
Mihaela Luminița, în vârstă de 39 ani. Au 
împreună 2 copii gemeni - o fată și un 
băiat, de 8 ani. Liniștea familiei a fost dată 
peste cap la începutul acestui an, atunci 
când, pe 18 ianuarie, Mihaela Luminița a 
fost diagnosticată cu LEUCEMIE ACUTĂ 
MIELOBLASTICĂ. Au urmat 4 tratamente 
cu citostatice, după care boala a intrat 
în remisie totală. Din păcate, în luna iulie, 
la controlul periodic s-a constatat că 
boala a recidivat. În acest moment tânăra 
femeie este internată la Institutul Clinic 
Fundeni - Centrul de boli hematologice 
și transplant medular - Secția a II-a - 
Leucemii acute. Urmează un tratament cu 
citostatice, iar în viitorul apropiat singura 
șansă de supraviețuire o reprezintă 
transplantul de măduva osoasă, pentru 
care, de la începutul lunii august 2019 
au început pregătirile medicale. Au fost 
efectuate deja teste HLA pentru căutarea 
de donator compatibil de măduvă 
osoasă în bazele de date națională și 
internațională, din păcate rudele Mihaelei 
nefiind compatibile. Evident, este și va 
fi nevoie de bani, iar cei care doresc să 
ajute o pot face donând oricât de puțin 
se poate în conturi deschise pe numele 
soțului Mihaelei, Virgil Sorin Mătea: 
IBAN: RO21BRDE441SV73771604410 
în lei, B.R.D. - G.S.G și IBAN: 
RO52BRDE426SV35131304260 în euro, 
B.R.D. - G.S.G, SWIFT: BRDEROBU.

Doar împreună și cu ajutorului lui 
Dumnezeu se poate înfăptui o minune, iar 
Mihaela se poate întoarce sănătoasă acasă, 
lângă cei doi copii minori care au atât de 
multă nevoie de ea!

Exercițiu de  
răspuns la seism

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Dealul Spirii” București-Ilfov a desfășurat 
pe 10 octombrie, cel mai amplu exercițiu 
din 2019, pentru verificarea capacității de 
răspuns în cazul unui seism. Acțiunile pen-
tru gestionarea situației de urgență s-au 
desfășurat la clădirile Petrom City, cel mai 
mare sediu al unei companii din România, 
în care zilnic își desfășoară activitatea 
peste 2.500 de angajați. Au fost puse în 
aplicare procedurile de lucru aferente 
situațiilor tactice, care implică stingerea 
de incendii, salvarea persoanelor surprin-
se sub dărâmături sau la înălțime, triajul 
victimelor în puncte medicale avansate, 
acordarea primului ajutor calificat și trans-
portul acestora la spitale.

Verificarea modului de intervenție în 
cazul unui seism se realizează periodic, 
pentru pregătirea efectivelor de salvatori, 
individual și în regim integrat, cu celelalte 
entități responsabile în asigurarea 
managementului situațiilor de urgență.

Consiliul Județean 
Ilfov (CJI) a participat, 
în premieră, la cel 
mai mare târg de 
imobiliare și investiții 
din Europa, cu două 
proiecte: Măgurele 
Science Park și Nodul 
Intermodal de la 
Moara Vlăsiei. 

Unicat în prezenta
rea la târg, sub forma  
unei holograme, pe lângă 
macheta clasică, Măgurele  
Science Park a fost princi
pala atracție a vizitatorilor. 
Expo Real München a avut 
peste 45 de mii de vizitatori 
în 2018, iar la ediția din acest 
an sa încheiat cu datere
cord: 2.190 de expozanți 
din 45 de țări, peste 46.000 
de vizitatori din 76 de țări 
și o sală suplimentară pen
tru expoziție. ”În 2019, Ex
po Real a fost mai mare și 
mai «internațional» decât 
oricând”, a spus Klaus Dit
trich, CEO Messe München.

Echipa CJI a avut în 
perioada târgului mai multe 
întâlniri cu oficialitățile lo
cale. Vicepreședintele CJ Il
fov, Petre Popeangă, și ad
ministratorul județului Ilfov, 
Irinel Scrioșteanu, au avut 
discuții cu reprezentanții 
ministerelor Transporturilor, 
Construcțiilor și Dezvoltării 
din landul Bavaria. Delegația 
din România a discutat 
un parteneriat pentru un 

schimb de experiență con
stant în ceea ce privește 
mobilitatea, Nodul Inter
modal de la Moara Vlăsiei, 
dar și Parcul Științific de la 
Măgurele. Întâlniri au avut 
loc și la Consulatului General 
al României la München, la 
care au participat directorul 
Direcției de Management 
Proiecte de Dezvoltare, Re
mus Trandafir, și mai mulți 
consilieri județeni.

Istoric Expo Real 
München, cel mai 

mare târg de profil 
din Europa

De la înființare, în 1998, 
Expo Real München a de

venit primul salon de imo
biliare și investiții din Eu
ropa. Pentru că succesul 
din 2018 a fost mare, la 
ediția 2019 a fost adăugat 
al șaptelea pavilion, pentru 
a face față cererii de spațiu 
și de noi expozanți. Ast
fel, pavilionul A3 - NOVA3 a 
găzduit inovația și forumuri 
ale inovației imobiliare, in
cluzând Tech Alley și Start
up Contest. Expo Real există 
și ca aplicație pe telefoane 
mobile, iar pentru ediția 
2019 au fost programate 10 
forumuri în toate cele 7 pa
vilioane. În total, aproape 
600 de evenimente și peste 
1.100 speakeri. Orașele 
Nürnberg, Berlin sau Frank
furt au avut propriile stan

duri, iar ca țări, pe lângă 
Germania, au expus Elveția, 
Ungaria, Bulgaria.

Tema centrală a fost, evi-
dent, cea a investițiilor, mo
tiv pentru care CJI a decis să 
fie prezent aici, în căutare de 
investitori pentru cele două 
mari proiecte importante 
ale Consiliului  Nodul Inter
modal de la Moara Vlăsiei și 
Măgurele Science Park.

Expo Real este cel mai 
mare târg de investiții din 
UE. Vizitatorii sunt investi
tori, oameni de afaceri di
rect interesați în proiectele 
expuse la standuri. Intrarea 
la Expo Real München costă 
600 de euro, sumă căreia i 
se adaugă cheltuielile cu de
plasarea și cazarea.

S-a întâmplat săptămâ
na trecută, în timpul probei 
practice de examinare pentru 
obținerea permisului de condu
cere, iar oferirea mitei a fost fă
cută de către o femeie candi
dat. Agentul examinator a se
sizat imediat conducerea Servi
ciului de premise auto și Prefec

tura Ilfov, instituție care a se
sizat, la rândul ei, Direcția Ge
nerală Anticorupție. Femeia a 
fost reținută de procurorii DGA 
pentru declarații și, ulterior, i 
s-a întocmit dosar penal. Valen
tin Ghimfus și șeful său, subin
spector de Poliție Mihai Niță, au 
fost felicitați de către prefectul 

județului Ilfov, Mihai - Sandu 
Niță, pentru modul profesionist 
în care au acționat în cazul pre
zentat și pentru integritatea de 
care au dat dovadă.

”Tu poți face lumină”
DGA derulează în luna oc

tombrie campania de informa
re și conștientizare anticorupție 
„Tu poți face lumină”, care are ca 
scop ”promovarea și dezvolta
rea unui comportament integru 
în rândul personalului MAI și al 
cetățenilor prin conștientizarea 
consecințelor faptelor de 
corupție și a modalității de sem
nalare a acestora, prin prisma 
atitudinii civice de normalitate 

ce trebuie adoptată”. Obiective
le campaniei ating aspecte re
feritoare la obligațiile care de
rivă din calitatea de funcționar 
public, atitudinea în fața unor 
posibile fapte de corupție, 

conștientizarea cetățenilor des
pre necesitatea semnalării fap
telor de corupție despre ca
re iau cunoștință, prin apela
rea Call Center Anticorupție 
0800.806.806.

Dosar penal după încercarea de mituire pentru obținerea permisului auto

Consiliul Județean Ilfov, prezență 
de excepție la Expo Real München

În timp ce la Giurgiu 13 persoane au fost recent audiate la DGA 
după perchezițiile care s-au desfășurat la Serviciul de Permise 
auto și la locuințelor unor polițiști și instructori auto, ofițerii 
Direcției Generale Anticorupție (DGA) suspectându-i că au 
eliberat ilegal permise de conducere contra unor sume de bani, 
în Ilfov, agentul examinator Valentin Ghimfus, de la Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor, din subordinea Instituției Prefectului Ilfov, a refuzat o 
mită de 350 de euro oferită de un candidat nepregătit.


