
528 octombrie - 03 noiembrie 2019 www.jurnaluldeilfov.ro

 La eveniment au 
participat, alături de 
președintele CJI, Marian 
Petrache, administratorul 
incubatorului, Rodica Lu-
pu, rectorul Universității 
Politehnica, Mihnea Costo-
iu, prorectorul Universității 
București, Magdalena Ior-
dache Platiș, mentori, oa-
meni de afaceri, studenți.

Ilfov Business Hub 
(IBH) este un loc unde 
tinerii pot învăța să fa-
că business, unde vor fi 

asistați de oameni de afa-
ceri și mentori, vor pri-
mi consiliere și vor avea 
la dispoziție și un spațiu 
de birouri, în mijlocul 
Bucureștiului, în Centrul 
Vechi. Înscrierile în pro-
gram se fac până în 30 no-
iembrie accesând  link-ul 
http://s9.ro/10xr.

În IBH pot intra ti-
neri care au cel puțin 18 
ani împliniți și care vor să 
dezvolte o afacere în Il-
fov, indiferent de unde 

sunt. Sunt disponibile 60 
de locuri pentru preincu-
bare, iar șase luni, tine-
rii vor face cursuri de afa-
ceri și vor fi ghidați de 
mentori în realizarea unui 
plan de business. În ur-
ma unui concurs, cele 
mai bune 16 proiecte vor 
fi selectate să primeas-
că, pentru trei ani, tot 
sprijinul necesar pentru 
înființarea și dezvoltarea 
unei firme. Fiecare dintre 
cele 16 firme va crea câ-
te două locuri de muncă.

Marian Petrache, 
președintele CJI, a vor-
bit despre importanța 
educației, apreciind că 

este cea mai benefică in-
vestiție, alături de cea în 
sănătate. ”CJI și-a pro-
pus dezvoltare durabilă 
și sustenabilă, cu gândul 
la viitor. Vrem să trans-
formăm Ilfovul în cel mai 
profitabil județ, să creăm 
condiții nu doar pentru 
mediul de afaceri obișnu-
it, ci și propice pentru cei 
tineri, în condițiile în care 
nu avem o cultură a an-
treprenoriatului“. Iar rec-
torul Universității Politeh-
nica, Mihnea Costoiu, a 
apreciat că ”este din ce 
în ce mai mult necesară 
o asemenea abordare la 
nivelul regiunii București-

Ilfov. Are avantaje, dar 
și provocări. Îl felicit pe 
domnul președinte Mari-
an Petrache pentru aces-
te demers care adună la 
un loc facultăți, institute, 
mediul de afaceri -  într-o 
idee frumoasă, pe ca-
re Bucureștiul nu a reușit 
să o înțeleagă. Uităm cel 
mai important avantaj 
pentru acest oraș. E cel 

mai important centru uni-
versitar din această parte 
a lumii!”, a spus rectorul.

Compania de consul-
tanță Loop Operations va 
administra incubatorul de 
afaceri și a fost desem-
nată în urma unei achiziții 
publice. Contractul de ad-
ministrare a fost semnat 
pe trei ani și are o valoare 
1,4 milioane lei.
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În Ilfov a fost lansat primul incubator 
de afaceri cu finanțare publică
Consiliul Județean Ilfov (CJI) a organizat săptămâna 
trecută, la sediul Universității București din Șos. 
Panduri, lansarea primului incubator de afaceri cu 
finanțare din fonduri publice, din județ.

De asemenea, prin 
preluarea acestor tere-
nuri Primăria Municipiului 
București dorește să re-
dea bucureștenilor o zo-
nă importantă de recre-
ere, de promenadă pie-
tonală și de practicare a 
activităților sportive. Pen-
tru toate acestea se vor 
obține toate avizele de 
specialitate și se vor res-
pecta condițiile impuse 
de avizatori, cu afectata-
rea minimă a vegetației 
forestiere.

Concret, terenul Parc 
Pădurea Băneasa, situ-
at în Aleea Privigheto-
rilor 39-83, sector 1, în 
suprafață de 572.104 
mp, care în prezent este 
în proprietatea Guvernu-
lui României și adminis-
trat de Regia Națională 
a Pădurilor - Romsilva, 
a aparținut Municipiu-
lui București, acesta fi-
ind cedat cu titlu gratu-
it în anul 1930 pentru 
înfrumusețarea împreju-
rimilor Capitalei de că-
tre Regele Mihai I al Ro-
mâniei, în scopul de a fi 
amenajat ca pădure-parc 
pentru București. Sublini-
em faptul că, după pre-
luarea de către Primă-
ria Capitalei, pădurea Bă-
neasa se va supune în 
continuare legilor ordi-

nului silvic, care prevede, 
printre altele, încheierea 
unui contract de admi-
nistrare cu un ocol silvic, 
precum și respectarea 
regimului silvic”, explică 
reprezentanții Capitalei.

Ilfovenii nu sunt 
de acord

”Tentativa Primări-
ei de la București de a fa-
ce un așa zis parc, având 
amenajări pietonale, în 
ultimul plămân verde al 
orașului, pădurea Bănea-
sa, este un abuz împotri-
va căruia protestez cu tă-
rie. Această pădure, aflată 
mai aproape de Otopeni 
decât de cartierele secto-
rului 1 al Bucureștilor, joa-
că un rol ecologic esențial 
în filtrarea aerului din zo-
na Capitalei și în buna 
păstrare a unui fragil echi-
libru de mediu și nimeni 
nu are dreptul să doboa-
re copaci în această pădu-
re pentru scopuri diverse 
ori să o lase pradă rechi-
nilor imobiliari! Să nu vă 
mai întrebați după aceea 
de ce vin inundațiile ori 
animalele pădurii mișună 
speriate pe Centură ori 
pe Șoseaua București - 
Ploiești!”, scrie deputatul 
Daniel Gheorghe pe Face-
book.

De unde a pornit?
Fundația Eco-Civica a 

postat pe 22 octombrie, 
pe pagina sa de Face-
book, un text în care acu-
ză Primăria Capitalei de 
”atac furibund asupra Pă-
durii Băneasa!”. ”Primarul 
general vrea cu orice preț 
să distrugă zeci de hectare 
din partea de pădure afla-
tă pe raza administrativă a 
municipiului, pentru a face 

un parc!!! (…) În realita-
te, se urmăresc mult mai 
multe interese. (…) Trupul 
de pădure ce se dorește 
a fi parc va necesita do-
tarea cu toate utilitățile: 
apă, canal, drumuri etc. 
În prezent, trupul de pă-
dure aflat pe raza admi-
nistrativă a municipiului 
București este despărțit de 
trupul de pe raza adminis-
trativă a Voluntariului de 

drumul forestier FE 008, 
cel care trece pe la Gră-
dina Zoologică. Conform 
sentințelor instanțelor, 
acel drum a rămas fores-
tier, închis circulației publi-
ce. Drumul deservește an-
samblul Greenfield și se 
circulă ilegal pe el! Așadar, 
pădurea-parc, cu certitu-
dine, va transforma dru-
mul forestier în drum pu-
blic, drumul aflându-se pe 

raza administrativă a Mu-
nicipiului București. Și iată 
cum un alt grup de inte-
rese va fi ”servit” de pro-
iectul primarului general. 
Și, nu în ultimul rând, acel 
drum este necesar ca au-
rul pentru cei cărora  le-au 
fost retrocedate parce-
le în suprafață de 800 ha, 
din cele 1.250 ale Pădu-
rii Băneasa. Unii specu-
latori imobiliari au parce-
le chiar la drumul foresti-
er. O parte din pădure es-
te împărțită în parcele de 
1.100 mp. Ce le lipsește 
pentru construirea de vi-
le și blocuri? DRUMUL! 
Și utilitățile: apă, canal, 
energie electică, gaze. În 
acea zonă are și prima-
rul general 3 loturi, un to-
tal de 3.000 mp, trecute în 
declarația de avere. Guri-
le rele spun că și prima-
rul din Voluntari ar deține, 
prin interpuși, mai multe 
hectare de pădure. Acest 
proiect, afirmăm cu toată 
convingerea, va distruge 
Pădurea Băneasa!”, spun 
ecologiștii.

Primăria Capitalei vrea ”promenadă 
pietonală” în Pădurea Băneasa
Având în vedere acuzațiile lansate în spațiul 
public de către un ONG care acuză Primăria 
Capitalei că dorește să transforme 50 de 
hectare din Pădurea Băneasa în parc și 
să distrugă astfel spațiul verde, Primăria 
Capitalei precizează că: NU intenționează să 
efectueze nici un fel de defrișări în pădurea 
Băneasa, ci doar să realizeze amenajări 
corespunzătoare încadrării sale inițiale, din 
1930. 

De la stg. la dr. - Magdalena Iordache Platiş 
(Universitatea Bucureşti), Marian Petrache (CJ 
Ilfov), Rodica Lupu (Loop Operations) şi Mihnea 
Costoiu (Politehnica Bucureşti)


