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Marcel Heroiu, spe-
cialist senior Dezvoltare 
Urbană la BM, a explicat 
că ”zona București-Ilfov 
joacă un rol critic pen-
tru economia româneas-
că. Regiunea București-
Ilfov are un PIB pe cap 
de locuitor mai ma-
re decât Madrid, Lisabo-
na, Atena sau Berlin. Ra-

ta de creștere a regiunii 
este mai rapidă decât în 
Singapore în perioada de 
boom economic. Vrem 
să vedem ce e de făcut 
pentru a susține o ase-
menea rată de creștere”. 
Pornind de la acest con-
text, managerii compa-
niilor ilfovene prezenți 
la discuții (au răspuns 

invitației Porsche, Maki-
ta, Rewe, Selgros, Ther-
me, dar și reprezentanți 
ai unor lanțuri hoteli-
ere și asociații din zo-
na educațională și cultu-
rală) au vorbit, la rândul 
lor despre,”infrastructură 
- ca un element cheie”. 
”Nu doar șosele, ci și toa-
te cele aferente. Vorbim 
de trecerea în secolul 21 
- digitalizare, alăturat cu 
deschiderea autorităților, 
singurele posibilități pen-
tru a obține rezultatele 
dorite. Suntem pe drumul 
cel bun, dar mai avem 

multe de lucrat”, a apreci-
at Roland Andor, din par-
tea Porsche.

Gabriel Anghel, Maki-
ta, a spus că, pe lângă in-
frastructura ”care să per-
mită conexiunea cu aglo-
merarea urbană”, mediul 
de afaceri este intere-
sat și de serviciile publice 
sau public-private în zonă 
- sănătate și educație”, 
spre exemplu. ”Aceas-
tă suprapunere a modu-
lui de abordare ne-a dat 
speranțe semnificative”, a 
spus Anghel.

Experții BM au pre-

cizat că vor include 
observațiile oamenilor de 
afaceri, dar și pe cele pri-
mite cu două săptămâni 
în urmă de la primari, 
medici sau profesorii il-
foveni, în documentul pe 
care îl vor realiza la soli-
citarea CJI. Președintele 
CJI, Marian Petrache, 
a spus că ”Strategia de 
dezvoltare va însemna o 
listă de proiecte din care 
le vom alege pe cele pe 
care le vom finanța și im-
plementa. Administrația 
își propune să contribu-

ie la creșterea calității 
vieții, care înseamnă ser-
vicii de mai bună calitate, 
care necesită investiții. 
Investițiile se fac numai 
cu bani. Relația noas-
tră cu mediul de afa-
ceri este esențială pentru 
creșterea calității vieții și 
pentru dezvoltarea aces-
tui județ”.

În a două jumătate a 
lunii martie Strategia de 
dezvoltare va fi pusă în 
dezbatere publică, apoi 
va fi aprobată în ședință 
CJI.
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Ministerul Lucrărilor 
Publice a virat, pe 5 
februarie, peste 254 de 
milioane de lei, în conturile 
unităților administrativ-
teritoriale care au 
depus solicitări pentru 
decontarea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 
executate pentru 451 de 
obiective de investiții, 
finanțate prin cele două 
etape ale Programului 
Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL). În cadrul 

celor două etape ale 
PNDL, listele obiectivelor 
de investiții și sumele 
alocate acestora 
sunt publice și pot fi 
consultate accesând 
pagina de internet a 
ministerului, secțiunea 
Lucrări Publice, 
Programul național 
de dezvoltare locală, 
rubrica Obiectivele de 
investiții, iar transferurile 
lunare sunt publicate în 
secțiunea Plăți.

Bani pentru primării

Elevii vor începe 
școala în toamnă, pe 14 
septembrie. Anul școlar 
va fi structurat pe două 
semestre, împărțite 
în mod egal (fiecare 
câte 17 săptămâni, în 
total 34 de săptămâni), 
astfel: semestrul I - 14 
septembrie - 29 ianuarie 
2021 și semestrul II - 8 
februarie -18 iunie 2021.
Comparativ cu anul școlar 
în curs, elevii vor avea 
mai multe vacanțe. În 
primul rând, o vacanță 
intersemestrială la 
sfârșitul lunii ianuarie - 
începutul lunii februarie, 
în condițiile în care 
semestrul al doilea 
începe pe 8 februarie. De 
asemenea, vacanța de 

primăvară va fi împărțită 
în două, o săptămână 
de Paștele Catolic și 
una de Paștele Ortodox. 
Vacanțele elevilor sunt 
programate în felul 
următor:
Vacanța de iarnă (23 
decembrie 2020 - 10 
ianuarie 2021),
Vacanța intersemestrială 
(30 ianuarie 2021 - 7 
februarie 2021),
Vacanța de primăvară:
- Paștele Catolic (2 - 11 
aprilie 2021),
- Paștele Ortodox (30 
aprilie - 9 mai 2021),
- Vacanța de vară (18 
iunie 2021 - data din 
septembrie 2021 la care 
vor începe cursurile anului 
școlar 2021-2022).

14 septembrie 2020 - începe școala!

Conform documen-
tului MEC, unitățile de 
învățământ trebuie să se 
asigure de:

1. Realizarea zilnică a 
triajului elevilor de către 
personalul medical din 
unitățile de învățământ la 
începutul fiecărui schimb.

2. În cazul apariției 
de minimum trei cazuri 
de gripă confirmate  într-o 
clasă de elevi/grupă de 
copii, cursurile clasei/gru-
pei respective se vor sus-
penda. Focarul va fi rapor-
tat și Direcției Județene de 
Sănătate Publică/Direcției 
de Sănătate Publică a Mu-
nicipiului București.

3. În cazul absenței 
timp de trei zile, conse-
cutiv, a peste 20% din-

tre elevii unei unități de 
învățământ din cauza gri-
pei confirmate, cursurile 
unității de învățământ se 
vor suspenda.

4. Realizarea dezin-
fecției unității de învăță-
mânt.

5. Pentru clasele/gru-
pele unde vor fi suspen-
date cursurile, obligatoriu 
se va realiza dezinfecția 
spațiilor de învățământ.

6. Pentru toți copiii și 
elevii se vor asigura toa-
te condițiile pentru res-
pectarea normelor de igie-
nă, mai ales în timpul pau-
zei de masă. Se vor asigu-
ra obligatoriu apă și săpun 
în unitățile de învățământ, 
iar cadrele didactice se vor 
asigura de respectarea 

măsurilor de igienă perso-
nală și colectivă:

 Spălarea pe  mâini 
ori de câte ori este ca-
zul (înainte și după masă, 
după folosirea toaletei, la 
venirea acasă etc.);

 Spălarea sub jet 
puternic de apă a fructe-
lor și legumelor;

 Consumul de apă 
doar din surse sigure/au-
torizate.

7. Amânarea, pe cât 
posibil, a manifestărilor 
sportive, culturale etc., 
pentru a preveni aglome-
rarea și pentru limitarea 
transmiterii infecțiilor res-
piratorii.

8. Revenirea în co-
lectivitate a copiilor se 
va realiza obligatoriu cu 
adeverință medicală.

Totodată, Ministe-
rul Educației și Cercetă-
rii recomandă o colabora-
re strânsă între cadrele di-
dactice și părinți în vede-
rea identificării din timp a 
semnelor de îmbolnăvire 
și adoptării măsurilor de 
prevenire a îmbolnăvirilor 
în colectivitate. Unitățile 
de învățământ și inspec-

toratele școlare județene/
Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 
vor colabora îndeaproape 
cu personalul din cadrul 
Direcțiilor Județene de 
Sănătate Publică/direcției 
de profil a Municipiului 
București, în vederea limi-
tării îmbolnăvirilor în rân-
dul colectivității școlare.

De asemenea, in-
spectoratele școlare ju de-
țene/Inspectoratul Școlar 
al Municipiului București 
au obligația de a informa 
zilnic Ministerul Educației 
și Cercetării până la ora 
10.00 și între orele 14.00-
16.00, cu privire la toa-
te situațiile de îmbolnă-
viri apărute și la numărul 
unităților de învățământ 
care își suspendă cursurile 
integral/parțial din aceas-
tă cauză. În Ilfov, luni 
dimineață, 10 februarie 
2020, nu era nicio unita-
te școlară închisă. Numă-
rul total al cazurilor de gri-
pă confirmate, la elevi, de 
către Direcția de Sănăta-
te Publică Ilfov/ medic fa-
milie/ medic școlar era de 
541.

Gripa închide şcoala

Ministerul Educației a transmis, 
săptămâna trecută, tuturor 
inspectoratelor școlare județene și 
Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București o notă cu măsurile obligatorii 
pe care unitățile de învățământ trebuie să 
le aplice pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
în colectivitățile de preșcolari și elevi.

Strategia de dezvoltare a județului, 
în analiza oamenilor de afaceri
Reprezentanții Consiliul Județean Ilfov (CJI) 
și experții Băncii Mondiale (BM) au discutat, 
săptămâna trecută, cu reprezentanți ai diferitelor 
companii care își au sediul în Ilfov despre 
prioritățile de dezvoltare a zonei pentru următorii 
10 ani.


