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Târg de educație și știință, la 
Măgurele

Smart Lab, primul 
laborator didactic 
inteligent din Ilfov, 
și-a prezentat oferta 
educațională, timp 
de două zile, în holul 
Facultății de Fizică 
din Măgurele. Echipa 
Măgurele Science Park 
le-a explicat elevilor, 
studenților și profesorilor 
cum să folosească 
scannerul și imprimanta 

3D și ce pot face cu 
roboții educaționali. 
Elevii și profesorii au 
putut vizita sediul Smart 
Lab, care funcționează 
în clădirea Institutului 
de Fizică Atomică. De 
asemenea, reprezentanții 
Ilfov Business Hub au 
ținut o serie de cursuri de 
afaceri pentru studenți, în 
amfiteatrul A4 al Facultății 
de Fizică.

Examenul de titularizare 
va avea loc pe 15 iulie 
2020, se arată în ordinul 
privind metodologia - 
cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de 
predare în învățământul 
preuniversitar, iar 
profesorii care 
nu au modulele 
psihopedagogice finalizate 
nu vor putea participa la 
titularizare. De asemenea, 
candidații care au deja un 
post și dau Examen de 
Titularizare în sesiunea 
iulie 2020, obținând peste 
7 la proba scrisă, pot 
ocupa postul respectiv pe 
perioadă nedeterminată. 
Însă este necesar ca, în 
aceste cazuri, consiliile 
de administrație ale 
unităților de învățământ 

să confirme, prin adresă 
scrisă, că posturile 
didactice/catedrele 
respective au o viabilitate 
estimată de cel puțin 4 
(patru) ani școlari și pot 
fi ocupate pe perioadă 
nedeterminată. Ordinul 
prevede că acești 
candidați vor ocupa 
cu prioritate postul 
pe 29 iulie 2020. Pe 
30 iulie va fi ședința 
de repartizare pentru 
posturile titularizabile. În 
acest sens, documentul 
din Monitorul Oficial 
arată că repartizarea 
candidaților care au 
media de minimum 7 
(șapte) vor fi ierarhizați 
pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare.

Biologii Dorin Damoc 
şi Dani Drăgan au reu-
şit să observe şi să do-
cumenteze cu fotografii 
un exemplar de gâscă de 
zăpadă (Anser caerules-
cens) la o acţiune de mo-

nitorizare de gâşte săl-
batice din Insula Mare a 
Brăilei. Potrivit SOR, pa-
sărea cuibăreşte în Ame-
rica de Nord şi Canada 
şi migrează pentru a ier-
na în sudul Americii de 

Nord. Unele exemplare 
însă ajung accidental şi în 
vestul Europei, duse de 
vânturi puternice sau de 
furtuni. Mai multe exem-
plare au fost semnalate 
în Marea Britanie, Olan-
da, Danemarca, dar ni-
ciodată în România. ”Nu 
ştim cu exactitate cum a 
ajuns acest exemplar la 
noi. Poate fi un exemplar 
care a ajuns accidental 
la noi, dar poate fi şi un 
exemplar care să fi scă-
pat dintr-o colecţie. La 
asta ne-am gândit şi noi 
prima oară, când am vă-
zut pasărea, pentru că nu 
se află pe o cale naturală 
de migraţie a acestei spe-

cii. Ne-am uitat prin lune-
tă mai mult timp, am fă-
cut şi fotografii prin lune-
tă special pentru a încer-
ca să vedem dacă pasă-
rea are inele color pe pi-
cioare. Crescătorii şi co-
lecţionarii îşi marchea-
ză cu inele exemplarele 
pe care le au. Exemplarul 
observat de noi nu are ni-
ciun astfel de inel”, a pre-
cizat Dorin Damoc.

În România, cuibă-
reşte o singură specie de 
gâscă sălbatică - gâsca 
de vară. Cea mai mare 
aglomerare de gâşte are 
loc iarna, când mai multe 
specii vin din Siberia şi 
Peninsula Scandinavă să 

ierneze în ţara noastră. 
România însă nu se află 

pe nicio cale de migraţie a 
speciilor din America.

Gâsca de zăpadă a ajuns în România
Biologii Societăţii Ornitologice Române 
(SOR) au realizat prima observaţie 
documentată cu fotografii a unui 
exemplar de gâscă de zăpadă în ţara 
noastră, pasăre specifică Americii de 
Nord, informează un comunicat al SOR. 
Până în prezent, această specie a mai 
fost semnalată în vestul Europei doar ca 
apariţie accidentală.

La aceste activităţi 
au participat 809 aspi-
ranţi la statutul de con-
ducător auto, dintre 
aceştia 257 aparţinând 
unor şcoli de şoferi din 
Ilfov. Le-au fost prezen-
tate atribuţiile şi compe-
tenţa Direcţiei Genera-
le Anticorupţie, cauzele 
şi consecinţele faptelor 
de corupţie, modalităţile 

în care acestea pot fi se-
sizate autorităţilor com-
petente, dar mai ales 
importanţa acestui de-
mers civic din partea ori-
cărui cetăţean. Activită-
ţile au fost desfăşurate 
la sediile S.P.C.R.P.C.I.V 
Bucureşti şi Ilfov în baza 
unui Plan comun de acţi-
une cu Instituţia Prefec-
tului Municipiului Bucu-
reşti, precum şi Instituţia 
Prefectului Judeţului Il-
fov, în vederea punerii 
în aplicare a obiectivului 
general prevăzut de Pla-
nul de integritate pentru 
implementarea la nivelul 
M.A.I., în perioada 2017-
2020, a Strategiei Naţio-
nale Anticorupţie, şi anu-
me: „Creşterea integrită-
ţii şi reducerea vulnera-
bilităţilor şi a riscurilor de 
corupţie în domeniul re-
gim permise de condu-

cere şi înmatriculare ve-
hicule”.

Profitând de fap-
tul că în această peri-
oadă Direcţia Generală 
Anticorupţie desfăşoară 
Campania naţională de in-
formare şi conştientizare 
anticorupţie „TU POŢI 
FACE LUMINĂ!”, ofiţerii 
au distribuit materia-
le preventive şi de pro-
movare a Call cen-

ter-ului anticorupţie 
0800.806.806 atât ab-
solvenţilor şcolilor de şo-
feri care participau la 
susţinerea examenu-
lui teoretic în vederea 
obţinerii permisului de 
conducere, cât şi celor-
lalte persoane în calita-
te de beneficiare ale ser-
viciilor prestate de către 
S.P.C.R.P.C.I.V. Ilfov, afla-
te la ghişeele instituţiei.

Despre prevenirea corupției, cu 
absolvenții școlilor de șoferi din Ilfov

Statul român a contractat 
un împrumut de 177 de 
milioane de euro de la 
Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei pentru 
construirea a două 
penitenciare, care vor 
crea 1.900 de noi locuri 
pentru diverse categorii 
de deținuți, în conformitate 
cu standardele europene, 
precum și a unei facilități 
de pregătire a personalului 
din penitenciare și a unui 
centru pentru recuperarea 
capacității de muncă a 
ofițerilor. Penitenciarele 
se vor construi în Berceni, 
județul Prahova și Unguriu, 
județul Buzău, iar facilitatea 
de pregătire a personalului 
din penitenciare în 

Pantelimon, județul Ilfov. 
Se va mai construi și un 
centru pentru recuperarea 
capacității de muncă a 
ofițerilor din penitenciare 
în Rodbav, județul 
Brașov. Costul total net al 
proiectului este de 221,5 
milioane de euro, din care 
suma de 177 milioane de 
euro va fi acoperită prin 
împrumutul contractat de 
la Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei, 
iar diferența reprezintă 
contribuția părții române. 
Proiectul este estimat a se 
implementa pe o perioadă 
de circa 6 ani, iar data 
limită de tragere a sumelor 
împrumutului este 31 mai 
2025.

Centru de pregătire, în Pantelimon

În contextul 
activităţilor de 
educaţie pentru 
promovarea 
integrităţii, pe care 
Direcţia Generală 
Anticorupţie (DGA) 
le desfășoară 
potrivit Ordinului 
ministrului Afacerilor 
Interne nr. 62/2018 
privind organizarea 
și desfășurarea 
activităţilor de 
prevenire a corupţiei 
și de educaţie 
pentru promovarea 
integrităţii în cadrul 
MAI, în perioada 
4 noiembrie - 3 
decembrie a.c., 
ofiţerii DGA pentru 
municipiul București 
și judeţul Ilfov au 
desfășurat 48 de 
sesiuni de informare 
cu absolvenţii 
școlilor de șoferi 
care au sediul în 
Capitală și pe raza 
Ilfovului.

Titularizare, cu modul finalizat


