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În județul Ilfov, 
școlile care fac parte din 
program sunt: în comuna 
Ștefăneștii de Jos, Școala 
Gimnazială nr. 1, în co-
muna Vidra, Liceul Teore-
tic „Alexandru Rosetti” și 

în Buftea, Școala Gimna-
zială nr. 3 Buftea.

Decizia de extinde-
re cu 100 de noi unități 
de învățământ are la ba-
ză efectele pozitive gene-
rate asupra beneficiarilor 

direcți și indirecți. Studii-
le de impact au arătat că 
această măsură a avut 
ca efect scăderea ratei 
abandonului școlar, dimi-
nuarea absenteismului, 
precum și formarea de-
prinderii, la copii, pentru 
o alimentație sănătoasă. 
Astfel, în perioada deru-
lării activității didactice, 
preșcolarii și elevii din ce-
le 150 de unități de învă-
țământ vor primi, cu ti-
tlu gratuit, un pachet ali-
mentar sau o masă caldă 
pe zi, în limita valorii zil-
nice de 10 lei/beneficiar 
(inclusiv TVA). Compara-
tiv cu anul precedent, nu-

mărul beneficiarilor pro-
gramului este mai mare 
cu 41.888 de elevi, însu-
mând pentru anul în curs 
un număr total de 65.343 
de elevi. Suma estimată, 
necesară implementării 
programului pentru anul 
2020, este de 81.983 mii 
lei. Procedura de atribui-
re a contractelor de furni-
zare/servicii a pachetelor 
alimentare/mesei calde 
se organizează la nivelul 
fiecărei unități/subdivizi-
uni administrativ-teritori-
ale și se stabilește potri-
vit prevederilor legislați-
ei în domeniul achizițiilor 
publice.

social

STB cere majorarea prețului  
cătătoriei

Indemnizații sociale pentru 
pensionari
Numărul de 
beneficiari ai 
indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari 
a fost, în ianuarie 
2020, de 965.566, 
conform datelor 
centralizate de 
Casa Naţională de Pensii 
Publice (CNPP). Din 
totalul beneficiarilor de 
indemnizaţie socială 
înregistraţi în ianuarie, 
804.442 erau pensionari 
din sistemul public 
și 161.124 pensionari 
agricultori. În cazul 
pensionarilor din sistemul 
public, valoarea medie a 
indemnizaţiei suportate 
de la bugetul de stat a 
fost de 258 de lei. Cele 
mai mari valori au fost 
înregistrate în judeţele 
Cluj - 304 lei, Bistriţa-
Năsăud - 298 lei și 
Hunedoara - 289 lei. Cei 
mai mulţi beneficiari ai 

acestei indemnizaţii erau 
în București - 35.525 
și în judeţele Suceava 
- 32.463, Iași - 28.931 
și Dolj - 28.130. În ceea 
ce privește pensionarii 
agricultori, indemnizaţia 
socială medie suportată 
de la bugetul de stat a 
fost de 142 lei, valoarea 
cea mai mare fiind 
înregistrată în București 
(între 194 lei și 220 lei) 
și în judeţele Ilfov - 227 
de lei și Gorj - 209 lei. 
Numărul cel mai mare de 
beneficiari se înregistra 
în judeţele Iași - 10.805, 
Dolj - 10.574 și Botoșani - 
10.082.

Societatea de Transport 
București (STB) a solicitat 
creșterea tarifului de 
călătorie la 2,5 lei, în 
condiţiile în care actualul 
tarif nu a mai fost 
modificat de 11 ani, a 
declarat, într-un interviu 
acordat Agerpres, 
directorul general al STB, 
Andrei Creci. Acesta 
susţine că veniturile 
lunare ale societăţii 
din majorarea titlului 
de călătorie ar putea 
crește cu 6-7 milioane 
de lei. Directorul general 
al STB a mai vorbit în 
interviu despre planul de 
investiţii pentru 2020, 
care vizează, printre 

altele, achiziţionarea a 
40 de tramvaie de 18 
metri, în contextul unui 
deficit acut de astfel de 
mijloace de transport la 
nivelul Capitalei, despre 
producţia de tramvaie 
la Uzinele URAC, dar și 
despre transformarea 
unor autobuze vechi 
de 15 ani în autobuze 
Euro 6, pe gaz natural 
comprimat, care vor 
avea un „consum mult 
mai mic și noxe mult mai 
puţine”. Andrei Creci a 
mai anunţat că titlurile de 
călătorie pot fi plătite din 
februarie cu cardul pe 
telefonul mobil prin noua 
aplicaţie Bpay.
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Guvernul României a aprobat extinderea programului ”Masă caldă”
Guvernul României a aprobat, prin OUG, 
programul-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat, 
program cunoscut și sub titulatura de ”Masă 
caldă”. În anii anteriori, acesta funcționat în 50 de 
unități de învățământ. Începând din semestrul 
al II-lea al anului școlar 2019-2020, programul 
”Masă caldă” se va desfășura în 150 de unități de 
învățământ.

Pompierii 
Inspectoratului 
pentru Situații de 
Urgență București 
- Ilfov (ISU B-If) au 
intervenit prompt, 
sâmbătă seara, 8 
februarie 2020, 
pentru stingerea 
unui incendiu 
izbucnit la o hală 
de producție din 
localitatea Dascălu.

”Incendiu la o hală de 
producție, posibil tipogra-
fie, în localitatea Dascălu, 
Ilfov. Construcția nu are 
spații învecinate la care 
incendiul se poate extin-
de, nu sunt persoane ră-
nite. În interior sunt bazi-
ne cu acetonă și alte sub-
stanțe ușor inflamabile”, 
anunțau reprezentanții 
ISU B-If, la scurt timp de 
la intervenție. La fața lo-
cului au sosit rapid 16 
autospeciale de stinge-
re, două autoscări și do-

uă echipaje SMURD. În 
zonă, resursele de apă au 
fost limitate, motiv pen-
tru care pompierii au fost 
nevoiți să alimenteze de 
la un operator economic 

aflat la 14 km distanță. 
Cel mai mare pericol l-a 
reprezentat existența în 
zonă a unor saci cu azotat 
de amoniu, substanța ca-
re a fost cauza tragediei 

de la Mihăilești din 2004, 
soldată cu 18 morți.

Potrivit pompierilor, 
s-a acționat de pe trei la-
turi ale construcției, un-
de a fost posibilă ampla-
sarea autospecialelor. Ha-
la avea aproximativ 1.000 
de metri pătrați, iar ar-
derea a fost una gene-
ralizată. Pentru avertiza-
rea populației din comu-
na Dascălu și pe o rază de 
6 kilometri în jurul locu-
lui unde s-a produs incen-
diul, a fost emisă o aver-
tizare, prin sistemul RO 
ALERT. La miezul nopții 
de sâmbătă spre dumini-
că s-a anunțat redimen-
sionarea dispozitivului de 
intervenție, în zonă rămâ-
nând 8 autospeciale de 
stingere. Duminică, în ju-
rul orei 15.30, s-a comuni-
cat stingerea incendiului.

Pompierii 
s-au 
luptat cu 
flăcări 
uriaşe, la 
Dascălu


