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Următoarele catego-
rii de persoane vor bene-
ficia de prevederile legii 
menționate:
 persoanele din fa-

miliile beneficiare ale aju-
torului social acordat în 

baza Legii 416/2001;
 persoanele din fa-

miliile beneficiare de alo-
cație pentru susținerea 
familiei acordată în baza 
Legii 277/2010;
 pensionarii siste-

mului public de pensii ale 
căror drepturi sunt de pâ-
nă la 1.000 lei inclusiv, 
reprezentând nivelul in-
demnizației sociale pen-
tru pensionari prevăzute 
de OUG 6/2009, aprobată 
prin Legea 196/2009;
 persoanele înca-

drate în grad de handi-
cap care realizează veni-
turi exclusiv din prestați-
ile sociale prevăzute de 
art. 42 şi art. 58 din Le-
gea 448/2006.

„Autoritățile publice 
locale au obligația să în-
tocmească liste nominale 

cu persoanele beneficia-
re şi să le transmită direc-
țiilor de sănătate publică 
județene şi a municipiu-
lui Bucureşti, în termen 
de 3 zile de la data in-
trării în vigoare a prezen-
tei legi, în vederea stabi-
lirii necesarului de repar-
tizat. Distribuirea măşti-
lor de protecție se reali-
zează de către Ministerul 
Sănătății prin direcțiile de 
sănătate publică județene 
şi a municipiului Bucureşti 
către autoritățile publice 
locale. Autoritățile publi-
ce locale asigură distribu-

irea măştilor de protecție, 
în mod gratuit, către fie-

care beneficiar“, se arată 
în textul legii.

social

Aproximativ 200 de 
poliţiști au pus în aplicare, 
zeci de mandate de 
percheziţie, în București 
și judeţele Ilfov și 
Prahova, într-un dosar 
instrumentat de Serviciul 
de Poliţie Transporturi 
Aeriene ”Henri Coandă” 
într-un dosar de furt, 
complicitate la furt, 
tăinuire și delapidare. 
Potrivit unui comunicat de 
presă al Poliţiei Capitalei, 
de la finele anului 2019 
și până în prezent, mai 
multe persoane ar fi 

sustras produse de 
lux - ceasuri, bijuterii, 
produse de marochinărie, 
produse cosmetice și 
băuturi din containerele 
ce se încărcau la bordul 
avioanelor cu produse 
destinate comercializării 
strict în acest spaţiu. 
Prejudiciul este estimat la 
aproximativ 800.000 euro. 
Au fost conduse la audieri 
mai multe persoane, 
audieri care au avut loc la 
sediul Secţiei Regionale 
de Poliţie Transporturi 
București.
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Muzeul copiilor, în Capitală

CgMB a aprobat 
hotărârea privind 
înfiinţarea, în Capitală, 
a unui Muzeu al copiilor. 
”deschidem în această 
toamnă Muzeul copiilor. 
În această vară se va 
organiza un concurs de 
soluţii și vom avea și noi 
în București un muzeu 
interactiv, digitalizat, cu 
zone de creativitate și 
de interacţiune între cei 
mici și tot ceea ce se va 
întâmpla în ansamblu la 

acest muzeu. Îi așteptăm 
pe elevi și pe preșcolari 
atât din București, cât și 
din întreaga ţară”, a spus 
gabriela Firea, primarul 
general al Capitalei.
Spaţiul în care se va 
amenaja muzeul este 
situat pe Bd. decebal nr. 11 
și are o suprafaţă de 1.800 
mp. Biletul de intrare la 
muzeu va fi subvenţionat, 
pentru a fi accesibil pentru 
o categorie cât mai largă 
de copii.

Percheziții la hoții de la Aeroport

Consiliului Județean 
Ilfov (CJI) a dezbătut 
online ”documentul 
care va sta la baza 
transformării 
județului Ilfov în 
următorii 10 ani”, 
și anume ”Strategia 
de Dezvoltare 
2020-2030”.

În fața monitoarelor 
au fost prezenți şi au lu-
at cuvântul Marian Petra-
che, preşedinte CJI, Ri-
zia Tudorache şi Petre Po-
peangă, vicepreşedinții 
CJI, Tatiana Proskuryako-
va, manager de țară Ban-
ca Mondială, Marcel He-
roiu, expert dezvoltare 
urbană Banca Mondia-
lă, Remus Trandafir, ma-
nager proiecte de dez-
voltare CJ Ilfov, alături 
de prof. dr. Cristina Chi-
riac, preşedinte CONAF, 
Sebastian Metz, direc-
tor Camera de Comerț 
Româno-Germană, prof. 
dr. Marian Preda, recto-
rul Universității Bucureşti, 
prof. dr. Mihnea Costoiu, 
rectorul Universității Poli-
tehnica sau Lucia Varga, 
fost ministru al Mediu-
lui, în prezent consilierul 
preşedintelui CJI pe pro-
bleme de mediu.

„Strategia de dezvol-
tare a județului scoate 
la iveală o serie de pro-
iecte care au fost stabili-
te în baza cercetării făcu-
te de Banca Mondială, în 
baza discuțiilor purtate cu 
mediul de afaceri, cu ce-
tățenii din Ilfov, scoate 
în evidență proiecte care 
depăşesc 800 de milioa-
ne de euro. Investițiile în 
apă şi canal, sper eu, să 
pornească cât mai repe-

de, de exemplu, iar docu-
mentul a plecat chiar as-
tăzi, se află la Bruxelles şi 
e o aplicație de trei sute 
şi vreo şaizeci de milioane 
euro. Cred că într-o lună-
două vom primi undă ver-
de de la Bruxelles şi vom 
da drumul la această ma-
re investiție“, a spus Mari-
an Petrache.

„Proiectul tehnic pen-
tru Măgurele Science Park 
va fi finalizat în iulie, ast-
fel încât în toamnă să pu-
tem să demarăm achizi-
ția pentru contractarea 
lucrărilor. Ne dorim ca 
de anul viitor, bineînțe-
les şi din perspectiva de-
marării programelor ope-
raționale post 2020, pen-
tru perioada 2021 - 2027, 
să depunem spre finan-
țare proiectul respectiv şi 
să obținem finanțare  să-l 
punem în practică, ast-
fel încât de anul viitor să 
începem execuția lucră-
rilor“, a explicat, la rân-
dul său, Remus Tranda-
fir. Și tot Trandafir a spus 
că, în prezent, CJI lucrea-
ză la un proiect care ur-

mează a fi depus în vede-
rea obținerii finanțării ne-
rambursabile pentru cre-
area unui sistem de ma-
nagement integrat al de-
şeurilor. „Studiul de feza-
bilitate a fost realizat, ur-
mând ca spre finalul aces-
tui an, cel mai târziu la în-
ceputul anului viitor, să fie 
depus în vederea obținerii 
finanțării nerambursabi-
le“, a afirmat Trandafir. În 
acest context, Lucia Var-
ga a precizat că proiectul 
va fi realizat utilizând ulti-
mele tehnologii şi răspun-
zând ultimelor cerințe eu-
ropene, fără impact nega-
tiv asupra mediului şi să-
nătății populației. „În ace-
laşi timp, va contribui la 
protejarea resurselor na-
turale, prin reciclarea a 
cel puțin jumătate din de-
şeurile generate de popu-
lația din Ilfov. Astfel, în 
2030, peste 65% din can-
titatea de deşeuri genera-
tă de cetățeni va fi prac-
tic reciclată şi doar 10% 
va fi depozitată. Sunt pre-
văzute a fi realizate insta-
lații de tratare mecanobi-

ologică, digestie anaero-
bă, stații de compostare 
de deşeuri verzi, stație de 
sortare, centru de colec-
tare cu aport voluntar şi 
un foarte mare accent va 
fi pus pe partea de colec-
tare. Investițiile vor fi rea-
lizate punându-se accent 
pe partea de reciclare şi 
vom utiliza bani europeni 
pentru realizarea acestui 
proiect“, a adăugat Lucia 
Varga.

Regiunea 
București-Ilfov 
generează PIB 
mai mare decât al 
Bulgariei, Serbiei 
sau Croației

Marcel Heroiu, expert 
dezvoltare urbană la Ban-
ca Mondială, a spus că re-
giunea Bucureşti-Ilfov ge-
nerează un PIB mai mare 
decât cel al Bulgariei, Ser-
biei sau Croației. El a afir-
mat că Strategia de dez-
voltare a județului Ilfov 
cuprinde o listă de pro-
iecte realistă. „În lista de 
proiecte prioritare veți gă-
si o serie de proiecte me-
nite să ajute la dezvolta-
rea pe termen mediu şi 
lung a județului Ilfov, a 
regiunii Bucureşti-Ilfov, şi, 
în mod evident, a țării, în 
ansamblu. Veți găsi inves-
tiții propuse în infrastruc-
tură de business, crearea 
de parcuri industriale (...) 
veți găsi, de asemenea, 
investiții în domenii care 
țin de viitor, dar şi de cre-
area unor baze pentru o 
creştere sustenabilă (...) 
se investeşte într-un pol 
de excelență în cerceta-
re-dezvoltare (...) veți gă-
si propuneri pentru inves-
tiții în capitalul uman“, a 
spus Heroiu.

Strategia de dezvoltare a judeţului 
Ilfov ”scoate în evidenţă proiecte care 
depășesc 800 de milioane de euro”

Măști gratuite pentru nevoiași
Persoanele care beneficiază de ajutor 
social, pensionarii cu venituri de până la 
1.000 de lei și persoanele încadrate în 
grad de handicap vor beneficia, lunar, de 
câte un set de 30 de măști de protecție 
oferite gratuit, prevede o lege adoptată 
zilele trecute, de Parlament.


