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Rolul temelor pentru acasă
Ministerul Educației
Naționale și Institutul de
Știinţe ale Educaţiei au
organizat, în perioada
7 - 20 noiembrie 2017,
o consultare publică la
nivel național privind rolul
temelor pentru acasă,
iar demersul a suscitat
un interes deosebit și a
generat o participarerecord, chestionarele
on-line fiind completate de
32.921 de părinți, 37.032
de elevi și 12.487 de cadre
didactice.
În funcție de mediul de
rezidență, 77,33% din
totalul de respondenți
provin din mediul urban,
iar 22,67% din mediul
rural. Pe categorii de
respondenți, situația a

fost următoarea: cadre
didactice (63,72% urban, 36,28% - rural),
elevi (80,29% - urban,
19,71% - rural) și părinți
(88% - urban, 12% - rural).
Distribuția pe județe a ratei
de participare plasează
Capitala pe prima poziție
la toate categoriile de
public: 26,61% - părinți,
12,97% - elevi și 9,86%
- cadre didactice. Datele
colectate vor fi incluse
într-un raport de diagnoză
redactat de Institutul
de Știinţe ale Educaţiei.
Studiul va permite
determinarea stării de
fapt în privința temelor
pentru acasă și va oferi
propuneri specifice de
intervenție.

27 noiembrie - 03 decembrie 2017

Ședință extraordinară, la CJ Ilfov

Ordonanţa ”Revoluţiei fiscale”
urgentează investiţiile

 Proiectele de investiții, derulate de UAT-urile ilfovene, cu bani de la CJ
Ilfov, au termen de realizare de 20 de luni de la momentul alocării banilor

Locuri de muncă

EURES România anunță
că sunt vacante 300
de locuri de muncă în
Portugalia (Campania
2018) pentru munca
sezonieră în agricultură,
la recoltarea zmeurei.
Durata contractului este
de aproximativ 3 luni,
timpul de lucru este de
40 de ore/săptămână,
cu posibilitatea ca, în
timpul campaniei, în
funcție de producție,
să se efectueze ore
suplimentare. Data
estimată de angajare este
sfârșitul lunii februarie
sau începutul lunii martie
2018. Sunt solicitate
persoane apte pentru
munca la câmp, având
avantaj persoanele cu
experiență în agricultură/
experiență la recoltarea
zmeurei/experiență la
munca în sere. Angajatorul
asigură cazarea contra
sumei de 2 euro/zi,
plătește transportul către
Portugalia, iar costul
acestuia va fi dedus din

primele salarii. Salariul
oferit este între 603 și
1.053 euro/brut/lună,
săptamana de lucru fiind
de 40 de ore timp de 5 zile
lucrătoare cu 2 zile libere
prin rotație.
Persoanele care doresc
să aplice pentru unul din
aceste locuri de muncă
trebuie să se adreseze
consilierului EURES din
cadrul A.J.O.F.M. Ilfov,
care poate fi contactat
la sediul Agenției, din
str. Ruginoasa, nr. 4,
sector 4, București,
tel: 021.332.37.08/112.
Înscrierea în baza de
date pentru muncă în
străinătate se realizează
pe baza următoarelor
documente:
Copie CI/BI;
Adeverință medicală
(apt pentru muncă în
străinătate);
CV EUROPASS în limba
română.
Termenul limită pentru
depunerea dosarelor este
data de 31.12.2017.

Pe 23 noiembrie, la sediul Consiliului
Județean Ilfov (CJI) a fost convocată o
ședință extraordinară pentru aprobarea
urgentă a unor proiecte de hotărâri.
Este vorba de participarea CJ Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea
Căldărușani, comuna Gruiu, în proiectul ”Conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani” și, în
parteneriat cu Mănăstirea
Sf. Nicolae - Sitaru (Balamuci), comuna Nuci, sat
Balta Neagră, în proiectul
”Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural din
Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci", ambele proiecte
derulate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea
de investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promo-

varea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
În cazul Mănăstirii Căldărușani este vorba de un proiect cu o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro
(21.499.880,23 lei, inclusiv TVA), contribuția CJ Ilfov reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile
ale proiectului, în cuantum
de 1.463.575,80 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 400.726,09 lei (inclusiv TVA). În parteneriatul cu Mănăstirea Balamuci, CJ Ilfov participă cu 428.988,24 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu o valoare totală de circa 2 milioane de
euro (9.868.801,06 lei, inclusiv TVA) și contribuția
de 2% din valoarea eligi-

bilă a proiectului, în cuantum de 188.796,26 lei (inclusiv TVA).

Investiții în ritm
alert
Cel de-al treilea proiect de hotărâre, care a trecut de votul consilierilor județeni, a vizat modificarea contractelor de asociere aflate
în derulare, încheiate între jud. Ilfov, prin Consiliul Județean, cu unele
unități administrativ-teritoriale din județ, reprezentate de consiliile locale ale acestora. Proiectul
a fost inițiat după analize serioase ale impactului apariției și intrării în
vigoare (specialiștii vorbesc chiar de diminuarea
bugetelor locale cu până
la 30% din cauza amendamentelor aduse Codului Fiscal), de la începutul anului 2018, a OUG
79/2017, ”care urmărește
adaptarea cadrului fiscal al actualelor tendințe
de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit”. ”În vede-

rea accelerării procesului investițional la nivelul
județului este oportun și
necesar alocarea din bugetul local al județului,
în scopul creșterii calității
serviciilor către cetățeni,
către unitățile administrativ-teritoriale - consiliile
locale cu care județul Ilfov
- Consiliul Județean este
asociat, a unor sume, cu
obligația utilizării acestora. În cazul în care sumele alocate nu au fost utilizate potrivit destinației
aprobate și până la termenul stabilit, acestea se
vor restitui județului Ilfov, respectiv CJI, în regim de urgență. Față de
cele apreciate ca fiind necesare și oportune se impune modificarea prin acte adiționale a contractelor de asociere aflate în
derulare”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Termenul limită
de realizare a investițiilor
a fost stabilit la 20 luni.
Pentru asigurarea acestor
finanțări, bugetul local al
județului a fost rectificat,
fiind alocate pentru asocieri circa 22 miliarde de lei.

Paradă militară la București, de Ziua Naţională a României
Aproximativ 3.500 de militari şi specialişti din
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor
Interne și Serviciul Român de Informaţii, cu
peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50
de aeronave, şi militari din mai multe ţări aliate
sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie,
începând cu ora 11.00, la Parada militară
organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în
Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.
Cei peste 300 de militarii străini vor fi din Bulgaria, Canada, Franța,
Germania, Grecia, Italia,
Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și
al Irlandei de Nord, Republica Moldova, Slovacia,
SUA, Turcia și Ucraina.

Tot în Bucureşti va avea
loc, pe 1 Decembrie, începând cu ora 8.00, o ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane şi jerbe de flori la
Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I. Cu prilejul Zilei de

1 Decembrie, reprezentanţi ai Armatei României
vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare
şi religioase de depunere
de coroane de flori, întâlniri cu militari veterani și
veterani de război, defilări și expoziții de tehnică
militară de luptă și armament, în unele garnizoane
în care sunt dislocate mari
unităţi şi unităţi militare.
Cu ocazia Zilei Naţionale, Drapelul naţional
va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară,

iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz. Militarii
aflaţi în misiune în teatrele de operaţii desfăşoară
ceremonii militare şi activităţi specifice cu ocazia
Zilei Naţionale.
ATENȚIE! Biroul de
presă al MApN anunță că
folosirea dronelor (Remotely Piloted Aircraft Sys
tems - RPAS) în spaţiul
aerian unde se desfăşoară manifestările dedicate Zilei Naţionale este interzisă, conform prevederilor articolului 12 din HG
912/2010.
De asemenea, pentru

buna desfăşurare a paradei militare, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor
auto asupra restricțiilor
rutiere pe arterele care

converg către Piaţa Arcul
de Triumf, pentru zilele de
25 (26), 30 noiembrie și 1
decembrie. Se recomandă
publicului spectator să vină la paradă, pe cât posibil, fără bagaje voluminoase.

