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Cât mai multe afaceri
dezvoltate în Ilfov
Primii absolvenţi ai incubatorului de
afaceri Ilfov Business Hub și-au prezentat,
săptămâna trecută, proiectele, iar
preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov
(CJI), Marian Petrache, a declarat în
deschiderea evenimentului că instituţia pe
care o reprezintă este interesată să aibă
cât mai multe afaceri pe teritoriul său.
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Zonele de promenadă, reconfigurate

Zonele de promenadă
înființate de Primăria
Capitalei s-au
reconfigurat. Astfel,
din week-end-ul trecut
(sâmbătă și duminică,
între 08.00 – 22.00),
zona 2 a fost extinsă,
pe Calea Victoriei, de la
Aleea Kretzulescu până
la Bd. Regina Elisabeta,
cu posibilitatea circulației
de traversare la Str. Ion
Câmpineanu și Bd. Regina
Elisabeta, în continuare
zona pietonală fiind pe
Calea Victoriei - Str. Eforie
- Str. Domnița Anastasia -

Str. Ing. A Saligny - Splaiul
Independenței. Zona 3,
delimitată de Bd. Eroilor
- Bd. Eroii Sanitari - Piața
Operei - Str. Dr. J. Lister Str. Dr. Gr. Romniceanu a
fost desființată, circulația
auto revenind la situația
anterioară. Zona 5 a fost
restrânsă și delimitată
de Bd. Dacia - Bd. N.
Bălcescu - Str. Mendeleev
- Str. G. Enescu - Str.
G. Clemenceau - Str. N.
Golescu - Calea Victoriei.
Iar restul zonelor instituite
anterior au rămas
neschimbate.

A început EN 2020

Incubatorul de afaceri este o iniţiativă a CJI
pentru cei cu idei şi spirit de antreprenor. 60 de
tineri au făcut cursuri de
business timp de şase
luni și, dintre aceștia, 20
au făcut planuri de afaceri (pe care le-au prezentat). În urma analizei juriului format din Remus Trandafir, directorul
Direcţiei de Management
Programe de Dezvoltare
din cadrul CJ Ilfov, Rodica
Lupu, administratorul incubatorului şi trei repre-

zentanţi ai mediului de
afaceri: Marius Ghenea,
Ciprian Păltineanu, Cristian Cârstoiu, se vor selecta cel puţin 16 proiecte și
vor primi câte 10.000 de
euro fiecare şi sprijin în
primii trei ani de la înfiinţarea firmei: sediu, mentorat şi consultanţă.
”CJI este interesat să
aibă cât mai multe afaceri
pe teritoriul său, pentru
că în felul acesta va avea
bugetul cât mai mare şi
va putea să facă ceea ce
şi-a propus. Fără oameni

de afaceri, fără business,
nu poţi avea un buget care să te ajute în ceea ce
vrei să faci tu. (...) Mai
ales astăzi vedem cât de
important este capitalul românesc şi cât de bine este să ai antreprenorii
tăi. (...) Nu cei 10.000 de
euro trebuie să vă încânte. Ce înseamnă 10.000
de euro într-un business?
Faptul că 3 ani veţi fi îndrumaţi de oameni care
ştiu business, care vor fi
în permanenţă în dreapta
dumneavoastră, este un

avantaj extraordinar”, a
spus Marian Petrache.
El a mai amintit, de
asemenea, că cei din CJI
au un proiect cu cei de la
Camera de Comerţ Româno-Germană pentru dezvoltarea învăţământului
dual şi că la baza Strategiei de dezvoltare a CJI,
aflată în dezbatere publică, se află două obiective
majore - creşterea calităţii
vieţii şi a atractivităţii judeţului Ilfov pentru mediul afaceri şi pentru antreprenori.

Evaluarea Națională
sesiunea 2-27 iunie 2020
a început luni, 15 iunie, la
examene înscriindu-se
172.482 de absolvenți ai
clasei a VIII-a. Probele se
desfășoară în 4.337 de
centre de examen, la nivel
național. După ziua de
luni, când a avut loc proba
scrisă la Limba și literatura
română, miercuri, 17 iunie,
se va desfășura proba
la Matematică, iar joi,
18 iunie, proba la Limba
și literatura maternă.
Primele rezultate vor fi
comunicate marți, 22
iunie, până la ora 14.00
(în centrele de examen).
Contestațiile pot fi depuse
în zilele de 22 iunie (între
orele 16.00 - 19.00) și

23 iunie (între 8.00 12.00). Acestea pot fi
depuse/transmise și prin
mijloace electronice.
În acest caz, candidații
completează, semnează
și depun/transmit prin
mijloace electronice și o
declarație-tip în care se
menționează faptul că au
luat cunoștință că nota
acordată ca urmare a
soluționării contestației
poate modifica, după
caz, nota inițială, prin
creștere sau descreștere.
Pentru candidații minori,
declarația-tip este
semnată și de către
părinții/reprezentanții
legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi
afișate sâmbătă, 27 iunie.

Indemnizație prelungită
Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea
copilului va fi prelungită până la 31
decembrie, în situaţiile în care aceasta
expiră pe perioada stării de alertă, a
anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului,
Ionel Dancă.
El a precizat că a fost
adoptată o ordonanţă de
urgenţă prin care Ministerul Muncii reglementează prelungirea unor facilităţi acordate pe durata
stării de urgenţă şi stării de alertă şi, totodată,
permanentizează o serie

de măsuri de simplificare a modului de depunere
a documentaţiilor pentru
diverse drepturi şi beneficii sociale. ”Indemnizaţia pentru creşterea copilului, pentru cei cărora le
expiră perioada de acordare a acestei indemni-

zaţii pe perioada stării de
alertă, se prelungeşte până la 31 decembrie 2020,
la fel şi stimulentul de inserţie pentru cei care se
întorc la muncă sau doresc să se angajeze după
încheierea acestei perioade. Potrivit acestor prevederi, impactul acestor
măsuri este de aproximativ 13 milioane de lei pentru două luni, în cazul indemnizaţiei de creştere a
copilului, de care vor beneficia aproximativ 3.000
de persoane, în situaţia
în care această indemni

zaţie, aşa cum cunoaşteţi, este de 2.200 de lei.
În schimb, pentru stimulentul de inserţie se estimează un număr de beneficiari de aproximativ 5.000 de persoane şi
acest beneficiu se acordă
în cuantum de 650 de lei
estimat pentru o perioadă
de două luni. Important
de reţinut este că aceste măsuri se aplică doar
pentru persoanele care
activează în domenii unde
continuă restricţiile pe perioada stării de alertă”, a
spus Dancă.

În ceea ce priveşte
simplificarea procedurilor, Dancă a spus că ”vor
continua procedurile de
depunere în format electronic, prin mijloace electronice, a documentaţiilor
necesare pentru diverse
drepturi şi beneficii socia-

le. De asemenea, cursurile de formare profesională, care în această perioadă s-au desfăşurat în sistemul online, vor continua
şi pentru perioada următoare şi vor fi recunoscute, validate în această formulă pe mai departe”.
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