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Adriana Cazacu este 
antreprenor și deține un 
bistro în Popești-Leodeni. 

Este afectată de caran-
tina prelungită și consi-
deră că micii întreprinză-

tori au fost ”loviți direct”. 
”Funcționăm exclusiv pe 
partea de delivery, iar as-

ta a dus la scăderea cla-
ră a vânzărilor. Afacerea, 
începută în 2018, mergea 

foarte bine. Chiar și în va-
ră, cu toată distanțarea 
socială impusă. Până au 
venit restricțiile de toam-
nă și acum carantina care 
ne-a blocat total. Ne-am 
gândit, la un moment dat, 
să intentăm proces împo-
triva statului, pentru că 
măsurile sunt total inco-
recte și inegale față de an-
treprenori. Avem situația 
magazinelor de profil, a 
supermarketurilor, a mall-
urilor - care sunt deschi-
se, lumea se îmbulzește în 
perioada aceasta la cum-
părături, restricțiile nu se 
respectă - sunt un pericol 
evident. Milităm ca toate 
domeniile să funcționeze, 
cu reglementări foarte cla-
re, care să fie respectate! 
Să fie foarte bine puse la 
punct, cu număr de clienți 
raportat la suprafața ma-
gazinului res pectiv, astfel 
încât lucrurile să poată să 
de curgă normal, iar oame-
nii să se simtă în siguranță 
oriunde se duc. Acum este 
vorba despre o siguranță 
falsă - nu te lasă la resta-

urant, la piață, dar te poți 
duce liniștit la îmbulzeala 
din mall, din centrele mari 
comerciale cu jucării etc. 
Nu este corect! Apoi, din 
punct de vedere al ajuto-
rului pe care trebuia să-l 
primim de la stat - acele 
vestite granturi. Aplicarea 
s-a făcut de mult timp în 
cazul nostru, am îndeplinit 
toate condițiile, dar, prac-
tic nu am primit nici mă-
car contractul, darămite 
banii. Și nu cred, sincer, 
că-i vom primi anul aces-
ta. Vedem ce o să mai fie 
la anul, dar nici atunci 
nu avem așteptări foar-
te mari. Am discutat și cu 
alți oameni cu afaceri și 
situații similare și singurul 
lucru de care au beneficiat 
a fost șomajul tehnic. Dar 
și acela, doar în anumi-
te situații. De exemplu, în 
anumite județe abia acum 
intră plata șomajului teh-
nic pentru luna octom-
brie. Totul se lucrează cu 
extrem, extrem de multă 
întârziere”, ne-a declarat 
Adriana Cazacu.

Potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate 
Publică Ilfov, duminică, 20 decembrie 2020, situația 
epidemiologică înregistrată la nivelul județului era 
următoarea:
 Număr total de teste efectuate până în prezent: 
45.163;
 Număr de cazuri confirmate COVID-19 până în 
prezent: 21.677;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19 
vindecate până în prezent: 16.708;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19 
decedate până în prezent: 180;
 Număr de persoane aflate în izolare la domiciliu: 

8.975;
 Număr de persoane aflate în carantină la domiciliu: 
420;
 Număr de persoane în carantină instituționalizată: 5;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19 
internate: 51;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19 
internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 108, 
dintre care 14 la ATI.
Conform raportării DSP Ilfov, incidența cumulată a 
cazurilor la nivelul localităților județului calculată la data 
de 20 decembrie 2020, pentru perioada 06.12.2020 - 
19.12.2020, se prezenta astfel:

Aproape 22.000 de cazuri confirmate în Ilfov, de la începutul pandemiei

Prelungirea 
prelungirii 
carantinei zonale

Cu doar câteva zile 
înainte de Crăciun, când 
mulți oameni sunt pe ul-
tima sută de metri cu pre-
gătirile de sărbătoare, o 
parte importantă a locu-
itorilor județului încă se 
află în carantină zonală. 
Ba, mai mult, opt localități 
din județ vor prinde noap-
tea dintre ani în carantină.

În comuna Ber-
ceni toată lumea spera că 
restricțiile se vor ridica înce-
pând cu data de 17 decem-
brie, ora 22.00, mai ales că 
primarul Gheorghe Covri-
gea chiar făcuse un anunț 
în acest sens. ”Tocmai am 
fost înștiințat de respon-
sabilii de la Prefectură că, 
din această seară, caran-
tina va fi ridicată în locali-
tatea noastră. Rămâneți în 
siguranță și aveți grijă de 
voi! Nu aș vrea ca după 
această perioadă să ne re-
laxăm în totalitate, pentru 
că altfel, cu siguranță vom 
intra, din nou, în carantină”, 
anunța primarul Gheorghe 
Covrigea, pe pagina de Fa-
cebook.

La scurt timp în-
să revenea cu un  update 
la postare și preciza că, 
”la doar câteva minute 
distanță am fost sunat, 
din nou, de domnul sub-
prefect Andrei Scutelni-
cu. Acesta m-a informat 
că, de fapt, au decis să 
prelungească, iar, caranti-
na. Nu voi comenta mo-
dul în care se iau decizii 
și se comunică lucrurile în 
toată această situație, dar 
puteți trage singuri con-
cluziile. Țin să menționez 
că decizia carantinării nu 
ne aparține și, din păcate, 
nu putem schimba mă-
surile ce ne sunt impu-
se. De altfel, cifrele pri-
vind incidența de infec-
tare ne sunt trimise zil-
nic - nu suntem responsa-
bili de aceste calcule. Țin 
să menționez acest lucru, 
pentru că foarte mulți ne 
întreabă pe noi «cum fa-
cem cifrele»?”

Menționăm că, po-
trivit datelor oficiale sta-
tistice, la 1 iulie 2020, 
populația după domiciliu 
în acte, în comuna Ber-
ceni, era de 8.224 per-
soane (localitate afla-
tă pe locul 4 ca dinami-
că a creșterii număru-
lui de persoane reziden-
te, respectiv 103% - în 
2020 comparativ cu 2010, 
când populația oficială era 
de doar 4.052 persoane), 
iar numărul locuințelor 
la sfârșitul anului tre-
cut a fost de 4.181 (lo-
cul 3 ca dinamică în top 

10 localități ilfovene unde 
a crescut considerabil nu-
mărul de locuințe în 2019, 
comparativ cu 2010 - în 
acest caz, cu 131%). Nu-
mărul mediu de persoană 
pe locuință calculate sta-
tistic pentru Berceni, pen-
tru 2019 este de 1,8.

Bragadiru și 
Chiajna prind Anul 
Nou în carantină!

În noaptea de 18-19 
decembrie a fost transmi-
să către presă și informa-
rea privind continuarea ca-
rantinei zonale, timp de 14 
zile în orașul Bragadiru și 
în comuna Chiajna (cu sa-
tele aparținătoare Chiajna, 
Dudu și Roșu). Din nou, 
două localități ilfovene cu 
explozie în primul rând ur-
banistică și, în consecință, 
și demografică - pentru 
că noile locuințe nu sunt 
neocupate. Spre exem-
plu, în Bragadiru, dinami-
ca creșterii numărului de 
locuințe existente indică 
pentru 2019 un procent de 
173,9% față de anul 2010, 
când scriptic, în documen-
te oficiale erau menționate 
5.030 locuințe.

La momentul prelun-
girii măsurii pentru Braga-
diru, în Ordinul semnat de 
șeful DSU, Raed Arafat, se 
preciza că decizia s-a lu-
at având ”în considera-
re situația epidemiologică 
generată de coronaviru-
sul SARS-CoV-2 în orașul 
Bragadiru, unde se înre-
gistrează o incidență a ca-
zurilor de îmbolnăvire de 
10,88 cazuri la 1.000 de 
locuitori, riscul epidemio-
logic fiind de o gravitate 
maximă, în circumstanțe 
de nerespectare a mă-
surilor legale în vigoare”, 
iar pentru Chiajna, ODSU 
fundamenta măsura luând 
în considerare, la acel mo-
ment, o ”incidență a ca-
zurilor de îmbolnărire de 
9,55 la 1.000 de locuitori”.

Potrivit datelor statisti-
ce, la 1 iulie 2020, în orașul 
Bragadiru, populația era de 
26.323 persoane, iar nu-
mărul locuințelor existen-
te da sfârșitul anului trecut 
era de 13.775. Tot pentru 
anul 2019, fusese calculat 
un număr mediu de per-
soane/locuință de 1,8.

Primarul localității, Va-
sile Cimpoeru, a transmis 
locuitorilor orașului un apel 
la respectarea măsurilor 
impuse de autorități ”pen-
tru ca Sărbătorile de iar-
nă să fie prilej de bucurie 
pentru întreaga familie, iar 
amintirea acestor clipe să 
nu fie umbrită de tragedii!”.

În cazul comunei 
 Chiajna, în scriptele sta-
tistice figurează, la 1 iu-

lie 2020, o populație după 
domiciliu de 29.119 per-
soane. Ciudat însă este 
numărul oficial extrem de 
mic de locuințe existente 
la sfârșitul anului trecut 
în această localitate - de 
numai 7.507, în condițiile 
în care autoritățile ilfo-
vene s-au referit de mul-
te ori, neoficial, în acest 
caz, la un număr de pes-
te 60.000 de locuințe. Re-
amintim că acest indicator 
statistic este fundamentat 
pe număr de locuințe ca-
re AU încheiate documen-
te de recepție finală. 

Datele statistice con-
turează pentru Chiajna un 

număr mediu de persoa-
ne/locuință, la nivelul anu-
lui 2019, de 3,6 - cea mai 
mare valoare pentru acest 
element statistic, la nivel 
județean.

Revelion în 
carantină zonală 
și în Corbeanca, 
Dobroești, 
Mogoșoaia, 
Otopeni și Popești-
Leordeni

Pe 19 decembrie, la 
prânz, Prefectura Ilfov a 
comunicat emiterea de că-
tre Departamentul pentru 

Situații de Urgență a Ordi-
nelor 4660445, 4660446, 
4660447, 4660448 și 
4660449 privind prelungi-
rea măsurii de carantinare 
zonală pentru:
 Mogoșoaia, ”un-

de se înregistrează o 
incidență a cazurilor de 
îmbolnăvire cu SARS-
CoV-2 de 7,31 cazuri la 
1.000 de locuitori”,
 Otopeni, ”unde se 

înregistrează o incidență a 
cazurilor de îmbolnăvire cu 
SARS-CoV-2 de 10,36 ca-
zuri la 1.000 de locuitori”,
 Dobroești (cu sate-

le aparținătoare Dobroești 
și Fundeni), ”unde se înre-

gistrează o incidență a ca-
zurilor de îmbolnăvire cu 
SARS-CoV-2 de 8,94 ca-
zuri la 1.000 de locuitori”,
 Corbeanca (cu sa-

tele aparținătoare Cor-
beanca, Ostratu, Petrești 
și Tamași), ”unde se înre-
gistrează o incidență a ca-
zurilor de îmbolnăvire cu 
SARS-CoV-2 de 6,57 ca-
zuri la 1.000 de locuitori”,
 Popești-Leordeni 

(cu satul aparținător 
Popești-Leordeni), un-
de se înregistrează o 
incidență a cazurilor de 
îmbolnăvire cu SARS-
CoV-2 de 9,19  cazuri la 
1.000 de locuitori”.

Dacă pentru Popești-
Leordeni v-am prezentat 
deja datele statistice pri-
vind populația și numărul 
locuințelor, vă precizăm că, 
Mogoșoaia, la 1 iulie 2020, 
figura în statistica oficială 
cu o populație ”după do-
miciliu”, de 8.776 persoa-
ne, un număr de locuințe 
existente la sfârșitul anu-
lui trecut în localitate de 
3.492 și un număr mediu 
de persoane/locuință (tot 
în 2019) de 2,5.

Pentru Otopeni avem, 
la 1 iulie 2020, o populație 
de 18.674 persoane, la 
sfârșitul anului 2019 erau 
9.008 locuințe și un nu-
măr mediu de persoane/
locuință de 2 persoane.

Pentru Dobroești, po-

pulația cu domiciliul în 
localitate era, la 1 iulie 
2020, de 11.581 persoa-
ne, iar anul trecut aveam 
7.082 locuințe existente 
în localitate și cel mai mic 
număr mediu de persoa-
ne/locuință din județ, re-
spectiv 1,6.

Nu în ultimul rând, în 
cazul comunei Corbean-
ca datele oficiale indică 
o populație, ”în acte”, de 
8.505 persoane, la 1 iu-
lie 2020, și 4.423 locuințe 
existente, la sfârșitul 
anului trecut, cu un nu-
măr mediu de persoane/
locuință de 1,8.

actualitateactualitate

Continuare din paginile 12-13 Antreprenorii 
s-au gândit să dea 
statul în judecată

Instituția Prefectului - Județul Ilfov anunță că în urma 
ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Ilfov desfășurată pe 18 decembrie 
2020, a fost adoptată Hotărârea 81 privind măsurile 
dispuse pentru județul Ilfov:
Astfel, ”având în vedere că rata de incidență cumulată 
a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 
locuitori, respectiv 7,15/1.000 locuitori, pentru 
următoarele 14 zile, începând cu data de 20.12.2020 
ora 20:00 și până în data de 03.01.2021 ora 20:00, 
la nivelul județului Ilfov, pentru localitățile în care nu 
este instituită carantina zonală, se dispun următoarele 
măsuri:
 interzicerea activității cu publicul a operatorilor 
economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare 
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 activitatea restaurantelor și a cafenelelor din 
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de 
cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în 
cadrul acestor unități;
 interzicerea activității cu publicul a operatorilor 
economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
interzicerea organizării și desfășurării activității în 
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/
sau concerte.
Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea 
măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 - 70 din 
Legea 55/2020. Pentru localitățile din județ care se află 
în carantină, la încetarea aplicabilității măsurii se pun în 
aplicare prevederile prezentei hotărâri.

Restricții prelungite și pentru localitățile 
ilfovene care NU se află în carantină zonală

Nr. 
crt.

Loca
litate

Rata 
incidenței 
la 1.000 
de 
locuitori

Județul 
Ilfov

6,7 (cea 
mai 
mare 
rată din 
țară)

1. Afumați 5,28

2. Balotești 7,36

3. Berceni 7,76

4. Brănești 6,08

5. Br aga diru 9,48

6. Buftea 4,40

7. Cernica 6,57

8. Chiajna 9,24

9. Chitila 4,89

10. Ciolpani 3,29

11. Ci oro-
gârla

3,38

Nr. 
crt.

Loca
litate

Rata 
incidenței 
la 1.000 
de 
locuitori

Județul 
Ilfov

6,7 (cea 
mai 
mare 
rată din 
țară)

12. Clinceni 4,68

13. Copăceni 5,46

14. C or-
beanca

5,82

15. Cornetu 3,98

16. Dascălu 6,87

17. Dărăști-
Ilfov

2,52

18. 1 De -
cem brie

8,60

19. Dobroești 9,58

20. Domnești 6,33

Nr. 
crt.

Loca
litate

Rata 
incidenței 
la 1.000 
de 
locuitori

Județul 
Ilfov

6,7 (cea 
mai 
mare 
rată din 
țară)

21. Dra-
gomirești

4,36

22. Găneasa 1,86

23. Glina 3,83

24. Grădiștea 7,35

25. Gruiu 4,79

26. Jilava 4,22

27. Moara 
Vlăsiei

4,81

28. Măgurele 6,88

29. Mogoșoaia 5,68

30. Nuci 2,86

Nr. 
crt.

Loca
litate

Rata 
incidenței 
la 1.000 
de 
locuitori

Județul 
Ilfov

6,7 (cea 
mai 
mare 
rată din 
țară)

31. Otopeni 9,80

32. Pantelimon 6

33. Pe-
trăchioaia

3,87

34. Popești-
Leordeni

8,53

35. Periș 5,04

36. Snagov 6,50

37. Ștefăneștii 
de Jos

6,02

38. Tunari 7,17

39. Vidra 3,16

40. Voluntari 7,76

Statistică: puțin peste 450.000 de locuitori cu ”buletine de Ilfov”; în realitate - o populație cu domiciliul în județ aproape triplă, ca număr

”Oamenii invizibili ai ilfovului”
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