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La momentul în care 
a avut loc ședința, potrivit 
subprefectului județului, 
Andrei Scutelnicu, cinci 
localități ilfovene se aflau 
în carantină zonală, ca ur-
mare a depășirii ratei de 
incidență a cazurilor de  
îmbolnăvire cu noul coro-
navirus de 6 la 1.000 de 
locuitori, iar 17 localități 
se aflau în scenariul roșu 
(incidență mai mare de 
3 la mia de locuitori). De 
asemenea, în mai multe 
localități, chiar dacă nu se 
impusese carantina, școlile 
trecuseră la predarea inte-
gral în sistem online, din 
același motiv. Doar trei 
unități școlare din județ 
funcționau, la acel mo-
ment, în scenariul verde.

Subprefectul județului 
a vorbit, în acest context, 
despre creșterea accele-
rată, în ultima vreme, a 
numărului îmbolnăvirilor, 
fapt care a făcut ”luarea 
de măsuri greu de evitat” 
și a prezentat un scurt ra-
port asupra cifrelor lega-
te de ceea ce a însemnat 
un an de pandemie la ni-
vel județean. Oficialul a 
vorbit despre 64.511 tes-
te de la semnalarea pri-
mului caz pe teritoriul Il-
fovului (menționând aici 
că foarte mulți ilfoveni 
aleg să se testeze în Ca-
pitală), 34.328 de cazuri 
confirmate (așadar o ra-
tă de 50% raportat la nu-
mărul testelor efectuate), 
30.248 de cazuri vinde-
cate și, din păcate, pînă 
la momentul 15 martie 
2021, de 245 de dece-
se (cele mai multe în Vo-
luntari, Popești-Leordeni, 
Pantelimon și Buftea). 
”Singurul spital suport 
COVID la nivelul județului 

este Spitalul Județean, 
care la acest moment are 
capacitatea ocupată la 
maximum atât pentru ca-
zurile medii, cât și pentru 
cele din ATI”, declara sub-
prefectul.

Acesta a mai punc-
tat câteva aspecte lega-
te de situația specială a 
județului, unde numărul 
efectiv al celor care locu-
iesc în Ilfov este mult mai 
mare decât cel din acte-
le de rezidență/domici-
liu (fapt care urcă foar-
te mult rata de incidență, 
pentru că una este să te 
raportezi la o populație 
de, spre exemplu, 6.000 
de persoane și alta este 
o populație dublă sau tri-
plă, în unele localități, ca 
număr de persoane), sau 
cazuri de persoane confir-
mate pozitiv în București, 
cu domiciliul în acte în Ca-
pitală, dar care aleg să 
stea în izolare în Ilfov, de-
clarându-se bolnavi în Il-
fov. 

Despre vaccinare, 
subprefectul a amintit de 
cele 13 centre funcționale 
în 11 localități din Ilfov (la 
Balotești, în Piața Agro-
alimentară din Bd. Uni-
rii 154A; Otopeni - Sala 
de sport din Str. Garofi-
țelor 8; Glina - Dispensa-
rul din Str. Libertății 120; 
Jilava - Dispensarul din 
Str. Morii 1; Buftea - Sp. 
de Obstetrică și Gineco-
logie, Str. Stadionului 5; 
Voluntari - Centrul Revi-
ve Health, Str. Erou Ian-
cu Nicolae 32 și Sala de 
sport ”Andreea Isăres-
cu”, Bd. Tudor Vladimires-
cu 40; Clinceni - Centrul 
Social din Șos. Orodrea-
nu 68; Snagov - Sala de 
sport din Ghermănești, 

Str. Ghermănești 67; Pan-
telimon - Sala de sport 
din Str. Biruinței 80A; Chi-
tila - Sala de sport din Str. 
Castanilor 41; Măgurele 
- Centrul medical Ghen-
cea, Str. Panselelor 2) și în 
București, la  Sp. Clinic Ju-
dețean de Urgență Ilfov, 
Bd. Basarabia 49-51. Nu-
mărul centrelor este sem-
nificativ în comparație cu 
alte județele ale țării, mult 
mai mari ca suprafață, iar 
subprefectul a anunțat că 
sunt pregătite pentru în-
ceperea activității alte 7 
centre, ce se vor deschi-
de la momentul în care 
crește numărul dozelor de 
vaccin alocate județului.

Peste 3.500 de 
intervenții SMURD 
în Ilfov

 Inspector Șef ISU 
”Dealul Spirii” București - 

Ilfov, Orlando Șchiopu, a 
făcut referire la cele pes-
te 3.500 de intervenții 
SMURD în Ilfov, de la în-
ceputul anului și până 
la momentul 15 martie 
2021, și la aproape 1.000 
de ale pompierilor, în 
aceeași perioadă. A fost, 

din nou, atrasă atenția, 
asupra incendiilor produ-
se în gospodării și anexe 
ale acestora, doar în pri-
mele două săptămâni din 
martie fiind o medie de 
4-5 astfel de evenimen-
te/zilnic. De asemenea, 
tot în contextul pandemi-

ei, inspectorul șef a vor-
bit despre creșterea nu-
mărului de intervenții în 
ceea ce privește transpor-
tul persoanelor cu SARS-
CoV-2 confirmate pozitiv 
către unitățile medicale, 
dar și despre prognozarea 
unei creșteri și mai mari a 
acestor activități, dat fiind 
faptul că s-a constatat o 
evoluție mult mai rapidă 
de la o stare de sănătate 
medie, în cazul bolnavilor 
COVID-19, la o stare me-
dicală gravă, care necesi-
tă spitalizare. 

”Și, din păcate, vâr-
stele celor bolnavi sunt în 
scădere”, a mai spus re-
prezentantul ISU ”Dea-
lul Spirii” București - Ilfov.  
De altfel, săptămâna tre-
cută, SABIF cerea ajutorul 
colegilor din țară să vină 
cu echipaje și mașini și să 
ajute regiunea București-
Ilfov, inclusiv la transpor-
tarea medicilor către cei 
care sună la Salvare și au 
simptome COVID și trebu-
ie testați pentru coronavi-
rus. Purtătorul de cuvânt 
al ISU București-llfov, Da-
niel Vasile, declara la acel 
moment (n.r. - 17 mar-
tie 2021) că ”sunt 5 echi-
paje din 5 inspectorate 
județene care acționează 
în sprijinul resurselor din 
București și, în cursul zi-
lei de astăzi, vor sosi în-
că 10 echipaje. Misiunea 
principală a acestora va 
fi de a transporta echipe-
le de medici pentru tes-
tarea pacienților la domi-
ciliu, dar și pentru prelu-
area pacienților și trans-
portarea acestora către 
unitățile spitalicești. (…) 
Acum, cu 15 resurse ve-
nite din inspectoratele 
județene învecinate, sun-
tem la un nivel foarte ri-
dicat. În ultimele zile se 

observă o creștere a nu-
mărului de cazuri, care 
se reflectă și în numărul 
de decontaminări pe care 
le efectuăm în fiecare zi. 
Spre exemplu, în cursul 
zilei de ieri au fost 100 de 
decontaminări. (…) Nive-
lul maxim înregistrat până 
în prezent, pe durata pan-
demiei, a fost de 150 de 
decontaminări pe zi. Tren-
dul este cu siguranță unul 
crescător”, explica Danie-
la Vasile. 

Jandarmeria și 
Poliția ilfovene, la 
datorie!

Și inspectorul șef al 
Inspectoratului de Jan-
darmi Județean (IJJ) Il-
fov, Bogdan Enescu, a 
menționat, ca elemen-
te importante ale infor-
mării privind activita-
tea/misiunile și rezulta-
tele IJJ Ilfov în lunile ia-
nuarie și februarie 2021, 
creșterea incidenței cazu-
rilor de COVID la nivelul 
județului, care a impus in-
trarea în carantină zona-
lă a unor localități (și par-
ticiparea la misiuni spe-
cifice carantinării), pre-
cum și poluarea aerului și 
mediului, pe fondul arde-
rii deșeurilor și depozitării 
ielgale a acestora - în zo-
na localităților Vidra - Jila-
va - Glina. 

De la începutul anului 
și până la 1 martie 2021, 
jandarmii din Ilfov au 
aplicat 265 de sancțiuni 
contravenționale, în luna 
ianuarie (84 de amenzi 
în valoare de 56.450 lei 
și 181 de avertismente) 
și 288 în februarie (159 
de amenzi în valoare de 
135.500 lei și 129 avertis-
mente).

În continuare, in-

spectorul șef al IJJ Ilfov a 
amintit de deficitul de în-
cadrare pe post de la nive-
lul instituției, de continua-
rea ritmului pensionărilor 
(legale) a multor angajați 
care optează pentru acest 
lucru și de necesitatea gă-
sirii, în aceste condiții, a 
unor soluții pentru asigu-
rarea cadrelor calificate.

La rândul său, inspec-
torul șef al Inspectoratului 
de Poliție Județean (IPJ) 
Ilfov, Cristian Perșinaru, 
a prezentat sinteza princi-
palelor evenimente de pe 
raza județului, din perioa-
da 1-28 februarie 2021. 
Astfel, a vorbit despre 5 
infracțiuni contra persoa-
nei (3 tâlhării și 2 tentati-
ve de viol) și un omor (cu 
autor cunoscut), 225 de 
de infracțiuni contra pa-
trimoniului (166 furturi, 8 
infracțiuni de înșelăciune, 
36 distrugeri, 14 tenta-
tive de furt și 1 tulbu-
rare de posesie), alte 
infracțiuni de natură ju-
diciară - 188, infracțiuni 

de natură economică - 2, 
infracțiuni la regimul ar-
melor, munițiilor, materi-
alelor nucleare, materi-
ilor radioactive, explozi-
ve și substanțelor toxice 
- 4, despre 91 de eveni-
mente legate de regimul 
circulației și infracțiuni 
contra siguranței circula-
ției pe drumurile publice 
sau aproape 100 de alte 
evenimente - 21 incen-
dii, 2 incendii auto, 27 de 
morți suspecte, 11 acci-
dente de muncă, 15 per-
soane/minori dispărute/ți, 
5 persoane/minori dispă-
rute/ți care au fost găsi-
te/găsiți etc). Au mai fost 
amintite cele 17 identi-
ficări în cauze cu autori 
necunoscuți, dar și cei 444 
de autori de infracțiuni 
cercetați. De asemenea, 
s-au menționat cele 26 de 
percheziții domiciliare din 
data de 5 martie 2021 - 
din județele Ilfov, Argeș, 
Teleorman și din București 
- cu scopul identificării 
de mărfuri contrafăcute 

(au fost identificate și ri-
dicate 30.644 bucăți ar-
ticole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și parfumuri, 
2 echipamente pentru im-
primat și brodat și bani) 
și cele 18 percheziții do-
miciliare la adrese din Il-
fov și din București, din 
9 martie 2021, având 
același scop și în urma că-
rora s-au identificat și ri-
dicat aproape 6.000 de 
articole de îmbrăcămin-
te inscripționate cu mărci 
contrafăcute.

La final,  Cristian Per-
șinaru a punctat acți unea 
polițiștilor din cadrul Ser-
viciului de Investigare a 
Criminalității Economice 
Ilfov, P.O. Bragadiru și a 
unei echipe SAS sub co-
ordonarea Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Cor-
netu, din 11 martie 2021, 
acțiune în cadrul căre-
ia s-au pus în executare 
6 mandate de percheziție 
domiciliară în Ilfov și 
București și s-au pus în 
aplicare 15 mandate de 
aducere, după documen-
tarea, în perioada octom-
brie 2018 - în prezent, a 
activității infracționale a 
19 suspecți. Activitățile 
s-au desfășurat la sedi-
ile a 3 societăți comerci-
ale și la domiciliile unor 
persoane bănuite de 
săvârșirea infracțiunilor 
de înșelăciune, fals ma-
terial în înscrisuri oficia-
le și uz de fals. Polițiștii 
au ridicat documente de 
evidență privind efectua-
rea unor servicii medica-
le raportate, neprestate 
în realitate sau prestate 
parțial, inducând astfel și 
menținând în eroare Ca-
sa de Asigurări de Sănă-
tate Ilfov, cauzând aces-
teia un prejudiciu de pes-
te 689.000 de lei.

actualitateactualitate

 Creșterea accelerată a incidenței cazuri lor de 
 COVID-19, în atenția ATOP Ilfov

Ședința lunară a Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, condusă 
de președintele acestei autorități, 
consilierul județean Baicu Valentin, a 
avut loc miercuri, 17 martie, la sediul 
Consiliului Județean Ilfov (CJI) și a analizat, 
în principal, situația epidemiologică 
înregistrată la nivelul județului.

Pe lângă cele 5 localități aflate în carantină zonală 
la 17 martie 2021 - Clinceni, Dobroești, Bragadiru, 
Cornetu și Chiajna, din 18.03.2021, ora 22.00, au intrat 
în carantină și comunele Berceni și Brănești, precum 
și orașul Otopeni. Pe 19.03.2021, de la ora 22.00, au 
intrat în carantină zonală orașul Popești-Leordeni și 
comuna Tunari, sâmbătă, 20 martie, alte patru localități 
- Domnești, Jilava, Pantelimon și Voluntari, iar de 
luni, 22 martie a.c., de la ora 22.00, localitățile Chitila, 
Ciorogârla, Corbeanca și Măgurele.
Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Ilfov, 
luni, 22 martie a.c., rata de incidență a cazurilor de 
îmbolnăvire cu noul coronavirus ajunsese, la nivel 
județean, la 6,78 la mia de locuitori, cea mai mare rată 
la nivel național. Comuna Berceni depășise, duminică 
seară, rata de infectare de 11 la mia de locuitori (11,76) 
și urmau cu incidențe aproape de 10/1.000 de locuitori 
localitățile Bragadiru (9,75), Chiajna (9,09) și Tunari 
(9,86).

Aproape jumătate dintre localitățile 
ilfovene sunt în carantină
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