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Vincențiu Voicu, 
vicepreședintele 
Consiliului Județean Ilfov, 
a început, săptămâna 
trecută, o serie de 
inspecții la bazele de 
deszăpezire din județ, 
pentru a verifica dacă 
utilajele de intervenție 
sunt pregătite și dacă s-au 
făcut stocurile necesare 
cu material antiderapant. 
”Aprovizionarea cu 
materiale antiderapante 
se află în grafic, 
ca și pregătirea 
corespunzătoare a celor 
85 de utilaje (autogradere, 
vole, încărcătoare 
frontale, autobasculante 
cu lamă și sărăriță, 
utilaje multifuncționale 
Unimog dotate cu lamă, 
sărăriță și freză). Utilajele 
multifuncționale și 
autobasculantele sunt 
dotate cu GPS-uri, pentru 
a putea fi localizate cu 
ușurință. Fiecare bază de 
deszăpezire va avea un 
echipaj care va asigura 

non-stop asistența 
tehnică. Pentru a preveni 
blocajele rutiere în 
zonele cunoscute pentru 
acumulări de zăpadă, 
echipa constituită de 
Serviciul de Întreținere 
Drumuri Județene din 
subordinea CJI a montat 
20 km de parazăpezi. 
Responsabilitatea 
întreținerii drumurilor 
comunale și sătești 
din județ, precum și 
deszăpezirea lor, revine 
primăriilor”, a subliniat 
Vincențiu Voicu.

Inspecție la bazele de deszăpezire

Ședință CSAT pentru vaccinarea  
anti-COVID

Povestea unui proiect Erasmus+

Ședința Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării (CSAT), 
pe a cărei ordine de zi 
este inclusă tematica 
referitoare la Strategia de 
vaccinare anti-COVID-19 în 
România, va avea loc pe 3 
decembrie 2020, a anunțat 
Administrația Prezidențială. 
Ședința CSAT, condusă 
de președintele Klaus 
Iohannis, va avea loc la 
ora 15.00, în sistem de 
videoconferință.
”Am înțeles că sunt oameni 
sceptici în ce privește 
vaccinarea. Am înțeles 
că sunt chiar și persoane 
din zona medicală care 
încă sunt sceptice, însă 

prin această campanie 
și prin procedurile de 
punere în circulație a 
acestor vaccinuri datele 
vor fi mult mai clare și sunt 
convins că, pe măsură ce 
campania de vaccinare 
va avansa, informațiile 
vor veni, vor fi verificate, 
fiindcă pe măsură ce se 
vor vaccina milioane și 
milioane de oameni de pe 
tot globul vom avea foarte 
repede date concludente 
medicale, acest scepticism 
va scădea și tot mai mulți 
români vor înțelege că asta 
este metoda prin care se 
poate stopa pandemia”, a 
subliniat Klaus Iohannis.

Mai exact, la începu-
tul lunii noiembrie, când 
a avut loc la Școala Gim-
nazială nr. 1 din comuna 
1 Decembrie deschide-
rea festivă a proiectului 
Erasmus+ 2020-1-RO01-
KA101-078430 (pe ca-
re echipa de proiect l-a 
numit ”Profesori creativi, 
elevi de succes”), proiect 
care se va desfășura pe o 
durată de 18 luni. Au fost 
prezenți la eveniment, fi-
zic sau online, profesori și 
reprezentanți ai Inspecto-
ratului Școlar Județean Il-

fov - inspector școlar prof. 
dr. Daniela Barbu și ai Ca-
sei Corpului Didactic Ilfov 

- prof. dr. Florin Petrescu.
Proiectul este finanțat 

de către Comisia Euro-
peană, printr-un grant de 
31.775 euro, acordat cu 
scopul dezvoltării profe-
sionale a cadrelor didac-
tice din școală. Este vor-
ba despre 13 cadre di-
dactice, de la nivelurile 
preșcolar, primar și gim-
nazial, care vor avea oca-
zia să participe la cursuri 
de formare în spațiul eu-
ropean, pentru dezvolta-
rea competențelor în ceea 
ce privește utilizarea de 
noi metode și strategii în 
desfășurarea activităților 
formale și nonformale, 
pentru a inspira creativi-
tatea și motivația elevilor 
la clasă și asigurarea suc-

cesului școlar al acesto-
ra. Profesorii vor participa 
în perioada iunie-septem-
brie 2021 la patru  cursuri 
de formare, care vor avea 
loc în Italia, Cehia și Spa-
nia. Această oportuni-
tate va asigura realiza-
rea unor schimburi de 
experiențe și bune practici 
a cadrelor didactice din 
școala ilfoveană cu profe-
sori din alte școli europe-
ne, sporind capacitatea de 
internaționalizare a actului 
educativ oferit, dimensiu-
nea europeană a acestuia 
și plasarea instituției ilfo-
vene în spațiul Erasmus+.

”Povestea noastră es-
te la început și se întâm-
plă într-un moment des-
tul de dificil, dar sperăm 

că ea se va derula așa 
cum ne-am propus, ast-
fel încât să aducă zâmbe-
te și bucurii în clasele de 
elevi, satisfacție și împli-

nire cadrelor didactice și 
mândrie comunității loca-
le”, a declarat coordona-
torul proiect, prof. Cristi-
na Stoean.

Ministrul Mediului, 
Mircea Fechet, a 
anunţat că a fost 
lansată procedura de 
achiziţie publică pentru 
realizarea hărţilor 
satelitare prin care 
vor fi monitorizate 
exploatările forestiere, 
balastierele şi 
depozitele de deşeuri, 
astfel că, din momentul 
în care sistemul va 
deveni operaţional, 
autorităţile vor putea 
afla imediat despre 
orice intervenţie ilegală 
care afectează mediul.

Ministrul a explicat 
că documentația licitați-
ei a fost transmisă pen-
tru publicare în Sistemul 
Electronic de Achiziții Pu-
blice (SEAP) și, ”o să folo-
sim sateliți civili și nu nu-
mai, pentru ca să scanăm 
întreg fondul forestier și 
pentru ca să primim aler-
te ori de câte ori consta-
tăm că dispare din coro-
namentul copacilor. Siste-
mul ne va alerta în mod 
automat și vom putea să 
trimitem de urgență Gar-
da Forestieră sau alte in-
stituții ale statului pen-
tru a verifica. Intenționăm 
să folosim hărțile satelita-
re nu doar la combaterea 
tăierilor ilegale de păduri, 
ci și la depistarea depozi-
telor ilegale de deșeuri, la 
depistarea zonelor în ca-
re se incendiază în mod 
ilegal deșeuri și chiar la 
monitorizarea exploatări-
lor de balast din România, 
pentru că acuratețea sa-
telitului este una extrem 
de mare și ne poate co-
munica date cu o rezolu-
ție până la jumătate de 
metru pe pixel”, a decla-
rat ministrul Mediului.

El nu a putut preciza 

când va deveni operațional 
programul, arătând că to-
tul depinde de momentul 
în care se va încheia proce-
dura de achiziție a servicii-
lor. Ministrul a precizat, to-
tuși, că acest contract va fi 
semnat în primă fază pen-
tru o perioadă de doi ani.

Totodată, Mircea Fe-
chet a anunțat că o nouă 
aplicație mobilă va fi dispo-
nibilă pentru combaterea 
tăierilor ilegale de păduri. 

”De la 1 februarie va 
intra în funcțiune o no-
uă aplicație prin care se 
va combate tăierea ile-
gală de păduri. Va permi-
te în timp real oricărui ce-
tățean să verifice sută la 
sută dacă un transport 
de lemn este legal sau nu 
este legal, față de ceea 
ce se întâmpla în trecut, 
când existau probleme cu 
transportul multiplu, pro-
bleme de falsificare a da-
telor de transport, acum 

totul va fi electronic sută 
la sută, avizele de trans-
port se vor emite electro-
nic, actele de punere în 
valoare se vor emite elec-
tronic, fiecare transport 
de lemne va fi fotografiat 
cu cel puțin patru fotogra-
fii la plecare și la sosirea 
la destinație, va fi moni-
torizat GPS în timp real”, 
a mai spus oficialul. Mi-
nistrul a adăugat că orice 
cetățean va putea intero-
ga aplicația de mobil: ”Va 
introduce numărul de în-
matriculare al transportu-
lui respectiv și va primi în 
timp real fotografii, va pri-
mi traseul pe care respec-
tivul transport trebuie să îl 
urmeze, ora la care a ple-
cat și ora la care trebuie 
să ajungă”, a spus Fechet. 
De asemenea, acesta a 
punctat că ”este un sis-
tem construit de la zero, 
folosind ca punct de ple-
care exact metodele prin 

care se fura lemnul”.
Despre ”radarul ba-

lastierelor”, ministrul a 
spus că este o aplicație si-
milară cu cea pentru pă-
duri. ”Practic, folosind ra-
darul balastierelor, orice 
persoană fizică se poate 
poziționa prin coordona-
te GPS și poate interoga 
în timp real baza de da-
te a ministerului pentru 
ca să poată să verifice da-
că o exploatare de piatră 
de balastieră se face legal 
sau ilegal, aflând în timp 
real acest lucru, fără a 
mai fi nevoie să facă adre-
se către minister, Apele 
Române sau alte institu-
ții ale statului. În măsura 
în care constată că se ex-
ploatează într-un perime-
tru și nu există acte de le-
galitate pentru acea ex-
ploatare, poate să anunțe 
de urgență Poliția sau alte 
organe ale statului (...)”, a 
explicat ministrul.

Hărți satelitare pentru urmărirea deșeurilor, 
tăierilor ilegale de păduri și balastierelor

Orice poveste începe cu ”A fost odată...”, 
însă povestea proiectului Erasmus+ 
„Profesori creativi, elevi de succes” începe 
cu ”se întâmplă acum”.


