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Bursa locurilor 
de muncă pentru 
absolvenţi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (AJOFM) Ilfov organizează, 
pe 18 octombrie 2019, începând cu ora 
9.00, în incinta Colegiului Economic Viilor 
din Capitală, Bursa Locurilor de Muncă 
pentru absolvenţi. Prin absolvent al 
unei instituţii de învăţământ se înţelege 
persoana care a obţinut o diplomă sau un 
certificat de studii, în condiţiile legii, în una 
din instituţiile de învăţământ gimnazial, 
profesional, special, liceal, postliceal sau 
superior, de stat sau particular, autorizat 
sau acreditat în condiţiile legii. Participarea 
reprezentanţilor agenţilor economici și a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă 
este gratuită!

Manager nou la Spitalul 
de Arși din București

Simona Carmen Hîrţea, fost manager 
al Institutului Parhon din București, a 
fost numită de Sorina Pintea manager al 
Spitalului de Chirurgie Plastică, Reparatorie 
și Arsuri din Capitală. Numirea s-a făcut 
începând cu data de 7 octombrie. Simona 
Carmen Hîrţea a condus, până acum un an 
și jumătate, Institutul Parhon din Capitală. 
În timpul mandatului de manager la Institutul 
Parhon al lui Carmen Hîrţea a avut loc un 
control al Corpului de Control al Ministerului 
Sănătăţii la institut. Presa a scris că Corpul 
de Control al Ministerului Sănătăţii a 
descoperit greșeli în mandatul de manager 
interimar al lui Carmen Hîrţea, însă noul 
manager al Spitalului de Arși spune că 
mandatul său la conducerea Institutului 
Parhon a încetat la termen și nu a fost 
îndepărtată din cauză că ministrul Sănătăţii 
i-ar fi reproșat erori de management.

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  C A R M E M  I S T R A T E

Legea modifică Ordonanţa 
Guvernului 20/1994 privind mă-
suri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existen-
te, pentru stabilirea unui calen-
dar naţional pentru expertiza-
rea construcţiilor cu destinaţia 
de unităţi și instituţii de învăţă-
mânt, având ca scop diagnosti-
carea stării imobilelor în care se 
desfășoară activitatea didactică 
din România, pentru a prefigu-

ra un plan de intervenţie asu-
pra acestora, în vederea asigu-
rării unor condiţii de siguranţă 
pentru elevi, studenţi, profesori 
și personal auxiliar și a preîn-
tâmpina accidente în cazul unui 
seism major, conform expunerii 
de motive.

“Până la 1 ianuarie 2021, 
conducătorii instituţiilor publice 
vor dispune începerea experti-
zării tehnice, realizată de către 

experţi tehnici atestaţi pentru 
cerinţa fundamentală rezistenţă 
mecanică și stabilitate, în vede-
rea încadrării acestora în clasă 
de risc seismic și fundamentării 
măsurilor de intervenţie asupra 
construcţiilor cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de învăţă-
mânt în care se desfășoară ac-

tivităţi didactice, care se află în 
patrimoniul instituţiilor publice 
respective și care au fost con-
struite înainte de anul 1978. În 
cazul existenţei unor astfel de 
expertize, numai clădirile ex-
pertizate după data de 1 ianu-
arie 2010 sunt exceptate de la 
reexpertizare. Expertizele teh-

nice în vederea încadrării aces-
tora în clasă de risc seismic și 
fundamentării măsurilor de in-
tervenţie vor fi finalizate până la 
1 iunie 2024. Sursa de finanţa-
re este asigurată de la bugetul 
de stat prin Ministerul Educaţiei 
Naţionale, la solicitarea unităţi-
lor administrativ-teritoriale”, se 
arată în lege.

Neînceperea sau împiedica-
rea în timpul mandatului a pro-
cedurilor legale pentru ducerea 
la îndeplinire a prevederilor de 
către conducătorii instituţiilor 
publice care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de uni-
tăţi sau instituţii de învăţământ 
care au fost construite înain-
te de anul 1978 se va sancţio-
na cu amendă de la 1.000 lei la 
10.000 lei.

Este vorba despre ”Finalizarea 
Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea 
principalelor colectoare de canalizare și 
a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) 
în municipiul București”. În prezent, în 
cadrul proiectului se implementează cea 
de-a două etapă de lucrări - construcţia 
unei noi linii de tratare a apelor uzate din 
Capitală și a incineratorului de nămol. La 
eveniment au participat și Ambasadorul 
Republicii Franceze în România, E.S. Mi-
chele Ramis, reprezentanţi ai Ambasa-
dei Spaniei în România, comisarul gene-
ral al Gărzii de Mediu, Gabriela Dorojan, 
conf. univ. dr. ing. Alexandru Nicolae Di-
mache, decanul Facultăţii de Hidrotehni-
că, Constantin Alexandrescu, inginer de 
supervizare EPTISA, și reprezentanţi ai 
constructorului.

”Staţia de epurare a apelor uza-
te de la Glina reprezintă cel mai mare 

proiect de mediu din ţară, cu finanţare 
europeană, aici construindu-se și pri-
mul incinerator de nămol din Româ-
nia. Costul total al acestui proiect es-
te 360 milioane euro, din care doar 
valoarea investiţiei de modernizare 
a staţiei de epurare și de construire 
a incineratorului este de 117 milioa-
ne euro. În acest moment, acesta es-
te cel mai mare contract de lucrări din 
ţară. Municipiul București plătește o 
contribuţie proprie de 155 de milioa-
ne euro, pentru toate lucrările execu-
tate în cadrul proiectului”, a explicat 
primarul Capitalei.

Proiectul integral este compus din 
următoarele obiective de investiţii:

 o nouă linie a staţiei de epura-
re a apelor uzate Glina,

 reabilitarea liniei existente a 
staţiei de epurare Glina,

 un incinerator de nămol,
 reabilitarea colectoarelor prin-

cipale de canalizare A0 și B0 (10 km),
 reabilitarea a 30 de km din 

reţeaua de canalizare (colectoare se-
cundare),

 modernizarea Casetei de sub 
râul Dâmboviţa (de la Ciurel la Glina).

Îmbunătăţirea calităţii 
apelor și a aerului, 
protecţia solurilor, 

reducerea riscurilor de 
inundaţii!

Gabriela Firea a reamintit că relan-
sarea acestui proiect a reprezentat una 
dintre priorităţile actualei administraţii 
de la București, ţinând cont de faptul 
că România era în risc de infringement 
pe epurarea apelor uzate: “În primul 
an de mandat am reușit să deblocăm 
acest proiect și să semnăm contractul 
de lucrări pentru modernizarea staţiei 
de epurare, după ce contractul fusese 
contestat în instanţă 4 ani de zile. Lu-
crările au fost atribuite în urma unei 
licitaţii publice deschise, cu respecta-
rea prevederilor legislaţiei românești 
în domeniu. În august 2017 a fost 
emis ordinul de începere pentru pro-
iectare, iar în cursul anului 2018 au 
fost parcurse toate etapele de proiec-
tare necesare atât pentru extinderea 
Staţiei de Epurare Glina, cât și pentru 
construirea incineratorului de nămol”, 
a mai spus edilul.

Stadiul fizic pentru ambele obiec-
tive este în prezent de 22%. Dimen-
siunile lucrărilor sunt impresionante: 
bazinele de aerare au dimensiunea a 
9 stadioane de fotbal. Au fost finali-
zate lucrările de îmbunătăţire a solu-
lui, prin realizarea de coloane de pia-
tră spartă și coloane din beton - pes-
te 12.400 de coloane). La incinerato-
rul de nămol a fost ridicată și instala-
tă prima virolă (primul inel metalic din 
structură).

Potrivit estimărilor constructoru-
lui, atât staţia de epurare, cât și inci-
neratorul vor fi finalizate în 2021.

Expertizare a școlilor construite înainte de 1978
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru 
promulgarea legii care prevede că până la 1 ianuarie 
2021 conducătorii instituţiilor publice trebuie să 
dispună începerea expertizării tehnice a clădirilor 
cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, 
construite înainte de 1978, în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic, expertiză care se va 
încheia în 1 iunie 2024.

Servicii publice de canalizare  
la standarde europene pentru 

zona metropolitană
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, împreună cu 
Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, au verificat 
derularea ”celui mai mare proiect de mediu din România,  
cu finanţare europeană, în valoare totală de 360 de milioane  
de euro”.


