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Vineta Oxigen a fost aprobată

Vânătoarea de ciocârlii, sistată

La propunerea primarului 
general, Gabriela Firea, 
consilierii generali au 
aprobat proiectul de 
hotărâre care propune, 
ca măsură concretă de 
îmbunătățire a calității 
aerului, introducerea 
vinietei OXIGEN pentru 
mașinile intens poluatoare 
care circulă în București. 
Potrivit datelor statistice, 
în București și în Ilfov sunt 
înmatriculate 1.621.274 
autovehicule, din care 
261.749 sunt non Euro, 
7.188 sunt Euro 1, 113.729 
sunt Euro 2, 213.061 
sunt Euro 3, iar 440.000 
sunt Euro 4. ”Astfel, (...) 
aproximativ 600.000 de 
mașini (peste 35%) sunt 
intens poluatoare. (...) Pe 
lângă acestea, în Capitală 
intră zilnic alte mii de 

mașini care tranzitează 
orașul, despre acestea 
neexistând în prezent 
date statistice relevante! 
Nicăieri în lumea civilizată 
autovehiculele non euro, 
Euro 1 și Euro 2 nu mai 
circulă fără să fie taxate, 
iar în multe orașe sunt 
complet interzise!”, a 
spus Firea.
Potrivit proiectului, 
de la 1 ianuarie 2020, 
mașinile sub Euro 4 
vor plăti vinieta Oxigen, 
iar mașinile sub Euro 3 
nu vor mai avea acces 
în centrul orașului. 
Autoturismele Euro 4 
vor plăti vinieta din 2021. 
Șoferii care circulă fără 
vinieta corespunzătoare 
vor fi sancționați cu 
amenzi de la 1.500 la 
2.000 de lei.

Președintele CJI, Ma-
rian Petrache, a explicat 
că iarna nu trebuie să ia 
autoritățile pe nepregă-
tite și, de aceea, în Il-
fov vor fi verificate, până 
pe 10 noiembrie, stocu-
rile de materiale antide-
rapante, la fiecare firmă 

contractată, iar până pe 
15 noiembrie va fi mar-
cat fiecare echipament cu 
dispozitiv GPS, astfel în-
cât să se știe în fiecare 
moment unde sunt utila-
jele de deszăpezire. ”Toți 
cei care participă la pre-
gătitrea de iarnă au fost 

aici, inclusiv Enel-ul. În 
trecut, singura problemă 
pe care nu am putut să 
o controlăm a fost cea cu 
energia electrică. Din ca-
uza viscolului s-au între-
rupt niște linii și am vrut 
să ne asigurăm că, de da-
ta asta, Enel e și mai bi-
ne pregătit să facă față 
intemperiilor”, a declarat 
Petrache.

Doi operatori econo-
mici au fost contractați să 
acționeze pe 450 km de 
drumuri județene ce stră-
bat județul, cu 69 de uti-
laje (autogredere, wole, 
încărcătoare frontale, au-
tobasculante cu lamă și 
sărăriță, utilaje Unimog). 
Acestora li se adaugă, la 

nevoie, utilajele Serviciu-
lui de Drumuri din subor-
dinea CJ Ilfov: trei Uni-
mog, două autobasculan-
te cu lamă și sărăriță și un 
încărcător frontal.  În to-
tal, oamenii din cele șase 
baze de deszăpezire din 
județ vor acționa cu 7.000 
tone de sare și 12.000 de 

metri cubi de nisip. Fie-
care bază de deszăpezi-
re va avea un echipaj ca-
re va asigura non-stop 
asistență tehnică.

Pentru situații extre-
me, Consiliul Județean Il-
fov are pregătite și 130 
de tone de clorură de cal-
ciu. Clorura va fi distribui-

tă bazelor de deszăpezire 
pentru a fi împrăștiată pe 
drumuri atunci când tem-
peraturile scad mai mult 
de -7 grade Celsius. De 
asemenea, se va supli-
menta numărul panouri-
lor parazăpadă, care vor 
fi amplasate pe drumurile 
predispuse la înzăpezire.

Legea educației 
1/2011 prevedea de la 
bun început 20 de ore 
pentru ciclul primar, 25 
pentru gimnaziu și 30 
pentru liceu. La un an și 
jumătate de la adoptarea 
acelei legi, Ecaterina An-
dronescu a  modificat-o 
printr-un OUG, trecând 
din lege în pixul ministru-
lui decizia privitoare la nu-
mărul orelor. După alți 6 
ani în care numărul de ore 
a căpătat proporții, Parla-
mentul actual a repus ar-
ticolul desființat de Andro-
nescu pe locul inițial.

Legea votată acum a 
fost respinsă în ianuarie 

2019 de la promulgare de 
președintele Klaus Iohan-
nis, care a avertizat atunci 
că aplicarea ei ar aduce 
”un val de concedieri în 
sistemul de învățământ”. 
Acum, președintele este 
obligat să promulge pro-
iectul de lege.

Părinții și elevii 
cer corelarea cu 
programa școlară

Reducerea număru-
lui de ore pentru elevii 
de gimnaziu și liceu, “fără 
corelarea cu programe-
le școlare și fără un pro-
gram obligatoriu Școală 

după școală, va duce la 
un procent mult mai mic 
de reușite la Evaluarea 
Națională și Bacalaure-
at”. Avertismentul vine de 
la președintele Federați-
ei Naționale a Asociații-
lor de Părinți din Învăță-
mântul Preuniversitar, Iu-
lian Cristache, care a de-
clarat pentru Edupedu.ro 
că “e în regulă modifica-
rea” cu revenirea la nu-
mărul de ore prevăzut în 
Legea educației încă din 
2011. Însă dacă Ministe-
rul “nu modifică progra-
ma, va fi dezastru: lecțiile 
se vor face pe repede-na-
inte mai mult decât înain-
te”, a precizat acesta.

La fel, și elevii apre-
ciază că reducerea nu-
mărului de ore de școală 
pentru gimnaziu și li-
ceu este în beneficiul lor, 
”dar trebuie urmată de 
o modificare curricula-
ră”, a declarat, tot pentru 
 Edupedu.ro, președintele 
Consiliului Național al Ele-
vilor. “Degeaba tăiem ore-
le, dacă nu avem asigura-
tă transdisciplinaritatea și 
dacă nu ne asigurăm că 
orele care au rămas sunt 
realizate într-un mod pro-
fesionist, iar acest lucru 
se corelează cu formarea 
cadrelor didactice”, a afir-
mat Antonia Pup, pentru 
Edupedu.ro.

Curtea de Apel Brașov 
a decis oprirea vânătorii 
la ciocârlia de câmp și la 
alte trei specii de pasăre 
în sezonul 2019-2020, 
ca urmare a acțiunii în 
instanță deschise de 
Asociația Alianța pentru 
Combaterea Abuzurilor. 
Asociația a atacat 
celebrul ordin de ministru 
care permitea vânarea 
a peste 439.000 de 
ciocârlii în acest sezon 
de vânătoare (2019-
2020). Prin Hotărârea 
105/2019, pronunțată pe 
24.10.2019, în dosarul 

502/64/2019, Curtea de 
Apel Brașov a admis 
acțiunea introdusă de 
Asociația Alianța pentru 
Combaterea Abuzurilor și 
a suspendat executarea 
prevederilor Ordinului 
Ministerului Apelor și 
Pădurilor 673/2019. 
Prin acest ordin erau 
stabilite cotele de 
recoltă (vânătoare) la 
patru specii de păsări 
migratoare pentru anul 
2019-2020: ciocârlia de 
câmp, sturzul viilor, rața 
cu capul negru și rața 
sunătoare.

Mai puţine ore de şcoală

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a 
anunțat că va declanșa proteste, dacă nu se amână 
scăderea orelor de școală. FSLI cere, în premieră, 
să fie redus și numărul de elevi la clasă, precum și 
să fie implementat programul Școală după școală 
pentru toți copiii. “Modificarea numărului de ore 
din planurile cadru va afecta aproximativ 25.000 
de cadre didactice, dar și pe elevi”, anunță FSLI, 
apreciind că, după promulgarea acestei legi de către 
Președintele României, trebuie emisă o OUG prin care 
să fie prorogat termenul de aplicare până când vor 
putea fi luate acele măsuri suplimentare obligatorii. 
”În caz contrar, avertizăm că există riscul major de 
declașare a unui conflict de amploare în învățământul 
preuniversitar”, spun sindicaliștii din educație.

Sindicatele protestează

Gata de iarnă, zăpadă și viscol!
La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) 
a avut loc, săptămâna trecută, prima 
ședință pregătitoare pentru perioada 
de iarnă. La discuții au participat 
reprezentanți ai Prefecturii Ilfov, ai 
Inspectoratului Județean de Poliție, ai 
Poliției Rutiere, Jandarmeriei, ISU, Enel și 
operatorii care vor face deszăpezirea în 
sezonul rece.

Senatul României, în calitate de cameră 
decizională, a votat un proiect al 
parlamentarului PSD Liviu Pop prin care 
este stabilit numărul de ore pentru cele 
trei cicluri din învățământul preuniversitar. 
Proiectul de lege prevede, “în medie”, 20 
de ore pe săptămână în clasele I-IV (față 
de 19-22 ore în prezent), 25 de ore la 
gimnaziu (față de 26-34 în prezent) și 30 
la liceu. De precizat că proiectul lui Pop 
nu stabilește un număr maxim de ore, 
așa cum prevedea Legea 1 din 2011, ci o 
“medie”, lăsând loc unei largi interpretări.


