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Prefectul județului 
Ilfov, Simona Neculae, 
primarul comunei 
Dobroești, Valentin 
Laurențiu Condu și 
reprezentanții S.C. Apa 
Nova București S.A., 
Administrației Naționale 
”Apele Române” și 
Gărzii de Mediu Ilfov 
s-au întâlnit săptămâna 
trecută, pentru a 
analiza situația dificilă 
produsă de inundații, 
de-a lungul timpului, în 
unele zone ale localității 
ilfovene. 

Chestiunile stringente 
”puse pe masa discuțiilor” 
au vizat refulările repe-
tate ale colectorului B7, 
care conduc la inunda-
rea gospodăriilor aflate 
pe Strada Avram Iancu 
din localitate și deversa-
rea necontrolată a apelor 
în lacul Pantelimon, dar 
și imposibilitatea reglă-
rii nivelului apei din lac și 
iminența inundării gospo-
dăriilor din zonă din cau-
za lipsei instalațiilor de re-
glaj la cele două ecluze. 
La solicitarea prefectului, 
de a identifica de urgență 
și de a prezenta soluțiile 
tehnice concrete pentru 
remedierea problemelor 
în zonele inundabile din 
comună, participanții au 
prezentat istoricul pro-
blemei, demersurile în-
treprinse anterior, moti-
vele imposibilității de re-
mediere, până în prezent, 
și intervențiile pe care 
intenționează să le opere-
ze instituțiile competente. 

Concret, având în ve-
dere faptul că măsura de 
creare a unor diguri din 
saci cu nisip pentru pro-
tejarea locuințelor din zo-
nă, deși întreprinsă opor-
tun în situațiile de urgență 
punctuale, s-a dovedit in-
suficientă, a fost prezen-
tată posibilitatea creării 
unor <<ferestre latera-
le>> care să permită de-
versarea apei din cele do-
uă casete, după atingerea 
nivelului critic și necesita-
tea existenței unor sepa-
ratoare de grăsimi și siste-
me pentru decantare me-
canică a apelor pluviale 
deversate. Totodată, s-a 
conturat propunerea de 

tehnologizare a celor do-
uă ecluze nefuncționale, 
pentru a controla nivelul 
apei și a reduce semnifi-
cativ riscul inundațiilor. 

Parteneriate 
pentru remedierea 
situației și pentru 
identificarea 
surselor de 
finanțare

În cadrul dezbaterilor 
desfășurate la sediul Pri-
măriei Dobroești, dar și 
pe teren, prefectul Simo-
na Neculae și primarul Va-
lentin Laurențiu Condu au 
propus realizarea unui par-

teneriat cu instituțiile cu 
atribuții, inclusiv Consiliul 
Județean Ilfov și Primăria 
Sectorului 2 București, dar 
și analizarea posibilității în-
cheierii unui parteneriat 
public-privat între Primăria 
comunei Dobroești și S.C. 
Apa Nova S.A., în scopul 
materializării investițiilor 
necesare din punct de ve-
dere tehnic pentru reme-
dierea problemelor. Pen-
tru a acoperi cât mai mul-
te posibilități de identifi-
care a fondurilor necesa-
re, inclusiv cu sprijinul Mi-
nisterului Mediului, Ape-
lor și Pădurilor, prefectul 
a solicitat reprezentanților 

Administrației Naționale 
”Apele Române” preda-
rea către Instituția Prefec-
tului - Județul Ilfov a do-
cumentelor elaborate pâ-
nă în prezent cu privire la 
soluțiile tehnice propuse. 
În același timp, reprezen-
tantul S.C. Apa Nova S.A. 
a asigurat participanții că 
echipele specializate din 
cadrul societății vor reali-
za o verificare a colecto-
rului B7 și, dacă se impu-
ne, vor efectua curățarea 
acestuia.

Alături de prefectul 
județului Ilfov și de prima-
rul Valentin Laurențiu Con-
du, la discuții au mai luat 

parte viceprimarul comunei 
Dobroești, Valentin Encu-
lescu, administratorul pu-
blic al comunei, Marius Să-
bău, reprezentanții Gărzii 
de Mediu Ilfov - Brândușa 
Orășanu și Alexandra Peiu, 
directorul de dezvoltare al 
S.C. Apa Nova S.A. - Adri-
an Panaghianu, ing. șef al 
Administrației Naționale 
”Apele Române”, Doruleț 
David și șeful Serviciului 
Afaceri Europene, Situații 
de Urgență și Monitoriza-
rea Serviciilor Publice De-
concentrate de Utilități Pu-
blice din cadrul Instituției 
Prefectului, Cristian Marius 
Lixandru.

Co l abo ra rea  d i n -
tre cele 4 instituții are 
ca scop creșterea perfor-
manței în pregătirea re-

sursei umane calificate la 
nivelul regiunii București 
- Ilfov și satisfacerea ne-
voii de muncitori califi-

cați în acord cu solicitări-
le de pe piața muncii. ”Am 
semnat, astăzi, protocolul 
de cooperare pentru cre-
area și finanțarea proiec-
tului <<Școala Profesio-
nală Metropolitană în sis-
tem dual din București-
Ilfov>>. Primăria Capi-
talei intră, astfel, în par-
teneriat cu Inspectora-
tul Școlar al Municipiu-
lui București, Consiliul 
Județean Ilfov și Inspec-
toratul Școlar Județean Il-
fov, pentru a extinde spri-
jinul pe care-l oferă ele-
vilor în alegerea meseri-

ei potrivite. Vom dezvol-
ta în cadrul proiectului co-
laborarea cu companiile 
private care au nevoie de 
angajați, vom crea centre 
de informare și consilie-
re pentru elevi și părinți, 
vom identifica nevoile 
de formare pentru forța 
de muncă și vom adapta 
efortul educațional în sen-
sul cerut de piața muncii. 
Cererea de meseriași buni 
este și va fi în continua-
re ridicată; rămâne deci 
să contribuim la pregăti-
rea unei oferte adecvate”, 
a declarat primarul Capi-
talei, Nicușor Dan.

Iar Hubert Thuma, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov a apreci-
at că ”acest protocol în-
seamnă acțiuni comu-
ne pentru învățământul 

dual. Ne dorim să avem 
puncte de informare în 
școli, de exemplu, să 
mobilizăm cât mai mul-
te autorități în susținerea 
acestui tip de învățământ 
și să îmbunătățim siste-
mul, inclusiv prin schim-
barea legislației. Vrem să 
perfomăm în pregătirea 
resursei umane califica-
te, în condițiile în care ne 
confruntăm cu lipsa forței 
de muncă”.

Proiectul ”Școala Pro-
fesională Metropolitană în 
sistem dual” se adresează 
elevilor de gimnaziu care 

se pregătesc de admitere 
în clasa a-IX-a, iar, înce-
pând cu anul scolar 2022-
2023, sesiunile de infor-
mare referitoare la învă-
țămantul dual vor fi rea-
lizate începând cu clasa a 
V-a, prin PROEDUS.

În acest an școlar, în 
județul Ilfov sunt trei cla-
se de dual, la Liceul ”Pam-
fil Șeicaru” din Ciorogârla, 
Liceul ”Cezar Nicolau” din 
Brănești și la Liceul ”Du-
mitru Dumitrescu” din 
Buftea. Clasele au speci-
alizări de mecanic auto și 
patiser.

Protocol pentru dual, în vederea creșterii performanţei în pregătirea 
resursei umane calificate la nivelul regiunii București - Ilfov 
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, președintele Consiliului Județean 
Ilfov, Hubert Thuma, inspectorul general școlar al municipiului București, 
Mihaela Ştefan și inspectorul general școlar al județului Ilfov, Adriana Stoica 
au semnat săptămâna trecută, la sediul Primăriei Capitalei, protocolul 
de cooperare în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ”Şcoala 
Profesională Metropolitană în sistem dual din București-Ilfov”.

Se caută soluții tehnice și finanțare

Întâlnire comună pe problematica 
zonelor inundabile din comuna Dobroeşti


