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Directorul unităților 
școlare, Doinița Marin a 
avut rolul de ”moderator”, 
iar șefii de promoție din fi-
ecare clasă - la Școala 3 - 
Claudia și Veronica, iar la 
Școala 4 - Alex și Cristina - 
elevi care au avut ce-a mai 
mare medie generală pen-
tru anii de școală V-VIII - 

au predat clopoțelul cole-
gilor mai mici, din clasa a 
V-a! Au fost vorbe frumoa-
se, gânduri de mulțumire 
și apreciere din partea co-
piilor și părinților pentru 
cadrele didactice, dar și 
din partea acestora, pen-
tru viitorii liceeni. ”Doresc 
absolvenților mult succes în 

viață și să țină minte ce au 
învățat în școală, iar lucru-
rile bune și frumoase să le 
călăuzească pașii!”, a spus 
Doinița Marin. Fiecare cla-
să a pregătit câte un scurt 
filmuleț cu amintiri din pe-
rioada claselor primare și 
din gimnaziu. Copiii au po-
vestit despre bătăile cu 

cretă, aruncatul la țintă cu 
laptele și cornul sau despre 
tezele care la momentul în 
care aveau loc aduceau cu 
ele mari îngrijorări. Au pus 
fotografii din excursii și ta-
bere, iar cei doi diriginți - 
Claudia Ichim și Teodor 
Lungu, nu au reușit și nici 
nu au dorit să-și ascundă 

lacrimile. La fel și ceilalți 
profesori și învățători. 
Chiar și părinții au dorit 
să mulțumească profeso-
rilor pentru educația oferi-
tă copiilor lor, iar la final au 

oferit tuturor o interpreta-
re deosebită a binecunos-
cutului ”Gaudeamus”, me-
lodie interpretată mai ales 
la ceremoniile universitare 
de absolvire.
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Serviciul 
Județean de 
Dezinsecție și 
Ecologizare 
Mediu, aflat 
în subordinea 
Consiliului 
Județean Ilfov, 
a început, pe 9 
iunie, acțiunea 
de combatere 
a țânțarilor. 
Dezinsecția 
are loc seara, 
după ora 21.00, 
cu insecticidul 
Cymina Plus, în 
doză de 50 ml/
ha. Produsul 
este toxic 
pentru pești, 
organisme acvatice și 
pentru albine. Apicultorii 
sunt anunțați din timp, 
ca să ia măsurile de 
protecție necesare. 
Fiecare mașină care 
face dezinsecție este 
dotată cu GPS și poate 

fi urmărită în timp real 
pe o hartă interactivă. 
Acțiunile de dezinsecție 
au loc în prezența unui 
delegat din fiecare 
localitate și sunt 
supravegheate de un 
reprezentant al CJI.
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Două linii regionale, pentru Buftea

StB SA operează de la 1 
iunie două linii regionale 
în Buftea, r462 și r466, 
între terminalele ”remat 
Buftea” și ”Studiourile 
Buftea”. În perioada 
lucrărilor edilitare care 
se desfășoară pe Str. 
Independenței, precum 
și până la finalizarea 
lucrărilor la terminalul 
”Studiourile Buftea”, 
acestea vor funcționa 
până la capătul de linie 
”Oraș Buftea” (comun 
cu cel al liniilor r436 și 
r469), pe același traseu: 
terminal ”remat Buftea”, 
Dn7, DJ 602, Str. Milano, 
Str. Agricultori, Str. 
Vlăsiei, Str. Abatorului, 

Str. Iuliu-Maniu, Str. 
Știrbei Vodă, Șos. 
București-târgoviște, 
Str. Viilor, Str. Șantierului, 
Bd. Mihai Eminescu, Șos. 
București-târgoviște, 
Str. Industriei, Șos. 
București-târgoviște, 
Str. Industriei, terminal 
”Oraș Buftea”, cu 
întoarcere pe Șos. 
București-târgoviște, 
Bd. Mihai Eminescu, 
Str. Șantierului, Str. 
Viilor, Șos. București-
târgoviște, Str. Știrbei 
Vodă, Str. Iuliu Maniu, 
Str. Abatorului, Str. 
Vlăsiei, Str. Agricultori, 
Str. Milano, DJ602, Dn7, 
terminal ”remat Buftea”.

A început dezinsecția terestră

”Ultimul clopoțel”, în lacrimi de emoție
Pentru elevii din cele două clase a VIII-a din școlile 
gimnaziale nr. 3 și nr. 4 din Buftea (cartierele 
Flămânzeni și Buciumeni), vineri, 5 iunie, chiar de 
”Ziua Învățătorului”,  clopoțelul a sunat pentru 
ultima oară! Ceremonia de sfârșit de an școlar 
pentru promoția 2020 a fost una atipică, epidemia 
de coronavirus impunând măsuri speciale. Prin 
urmare, copiii, dascăli lor și părinții și-au luat ”la 
revedere” de la școală online, îmbrățișările au fost, 
evident, virtuale, însă lacrimile și emoțiile au fost 
autentice!

Marian Petrache își 
dorește în județ ”oameni 
superspecializați și cu sa-
larii mari”. ”Vrem ca pe 
teritoriul Ilfovului să fie 
cât mai multă industrie, 
pentru că numai așa pu-
tem vorbi despre dezvol-
tare. Iar pentru asta este 
nevoie de noi generații de 
specialiști și experți, adi-
că de voi. Vă îndemn să 
alegeți învățământul dual! 
Este pentru acei copii ca-
re au alte aptitudini decât 

cele teoretice, copii care 
învață o meserie și la 17 
ani pot ajunge să aibă și o 
calificare și un salariu mo-
tivant”, a spus Petrache.

Învățământul dual es-
te o formă de învățământ 
dedicată absolvenților de 
gimnaziu, organizată doar 
în parteneriat cu operatori 
economici. Cursurile du-
rează trei ani, timp în ca-
re companiile susțin cla-
sele create: asigură pre-
gătirea practică a elevi-
lor, burse de studii și alte 
cheltuieli necesare pen-
tru formarea profesiona-
lă. Elevii fac 20% practi-
că și 80% teorie în primul 
an de studiu și ajung ca, 
în ultimul an, să facă 75% 
practică și 25% teorie.

CJI este promoto-
rul învățământului du-
al în județul Ilfov. Pen-
tru implementarea sis-
temului, CJ Ilfov a ape-
lat la experiența germa-
nă și a semnat un con-
tract de consultanță cu 
AHK - Camera de Comerț 
Româno-Germană. Și, din 
anul școlar 2019-2020, 
există învățământ du-
al și în Ilfov, la Brănești 

și la Buftea. Din toam-
nă se vor înființa noi cla-
se de învățământ profesi-

onal dual la Brănești, Cio-
rogârla, Dragomirești Vale 
și Voluntari.

”Școală meserie viitor” - webinar 
pe tema învăţământului dual

”Școală meserie 
viitor” este un 
proiect de școală 
profesională 
în sistem dual 
în județul Ilfov. 
Proiectul este inițiat 
de Consiliul Județean 
Ilfov cu sprijinul 
Camerei de Comerț 
Româno-Germane. 
Despre învățământ 
dual au discutat în 
direct pe Facebook 
Marian Petrache- 
președintele CJ Ilfov, 
Remus Trandafir - 
directorul Direcției 
Management 
Programe de 
Dezvoltare din CJ 
Ilfov, Sebastian Metz 
-directorul general al 
Camerei de Comerț 
Româno-Germane 
și Oana Năstasă - 
trainer de cariere 
Camera de Comerț 
Româno-Germană.


