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Editorial 
Nu vrem curat 
doar de la stat

I
mplicarea reală pentru un mediu curat și sănătos 
se simte tot mai pregnant în Pantelimon, cu toate 
sincopele care poluează accidental spațiul public și 
privat. Majoritatea cetățenilor din acest oraș și-au 
conștientizat îndatorirea de a asigura întreținerea și 

curățenia locuințelor, a anexelor gospodărești, a curților 
și împrejmuirilor acestora, precum și îndatorirea de a 
participa la realizarea tuturor măsurilor privind buna 
gospodărire a localității. 

În acest sens, majoritatea locuitorilor și-au asumat 
obligațiile privind oferirea unui confort estetic clădirilor 
în care locuiesc (astfel, să dea o notă pur urbană Pante-
limonului), depozitarea deșeurilor menajere exclusiv în 
pubele, saci sau containere speciale, să întrețină igiena 
proprietăților și să vegheze la o stare corespunzătoare 
pentru împrejurimile publice ale imobilelor.

Pe de o parte, Primăria creează un parteneriat 
împreună cu cetățenii, deoarece numai împreună poate 
fi menținută curățenia orașului. Nu este suficient numai 
să facem curățenie, trebuie să o și păstrăm. O atitu-
dine lipsită de civism are efecte grave asupra mediului 
înconjurător și a sănătății populației. De-a lungul timpului, 
primarul a sprijinit constant toate acțiunile de curățenie, 
implicit pe terenuri unde Primăria Pantelimon nu are ob-
ligativitate contractuală. Pe lângă acestea, administrația 
locală a susținut activitățile de ecologizare, dar și de 
sancționare a contravenienților, prin intermediul Poliției 
Locale.

Pe de altă parte, fiindcă am amintit de contravenienți și 
de biroul Poliției Locale din cadrul Primăriei Pantelimon, 
nu putem să trecem cu vederea grupurile (restrânse, e 
drept) de poluatori a ceea ce numim curățenie urbană. 
Sunt personaje dificile, greu de convins că orașul este 
al tuturor celor care îl locuiesc. Mostrele de lipsă de 
educație și bun simț, chiar dacă sunt zădărnicite de cele 
mai multe ori, surprind autoritățile și publicul dedicat 
curățeniei. Materiale de construcție aruncate pe terenuri 
publice sau private, saci cu gunoi „pierduți” aiurea pe 
străzi, leșuri de animale aruncate în rețelele de canaliza-
re, locuri de joacă transformate în cârciumi nocturne, în 
urma cărora mizeria e la ea acasă.

Avem pentru toți aceștia postări pe paginile de sociali-
zare, cu câteva comentarii insidioase, care cer impera-
tiv Primăriei să vină „să ia atitudine și să facă curat”. Nu 
de puține ori sunt postate imagini cu coji de semințe sau 
gunoaie aruncate de alții în fața porții lor, iar curățenia se 
dorește a veni tot „de sus”.

Noi credem că putem lua cu toții atitudine împotriva ce-
lor care nu respectă regulile impuse de bunul simț urban, 
implicit prin informarea imediată, la timp, a autorităților, 
dar nici să nu ne temem de coada măturii. Mai cu seamă 
când e vorba de împrejurimile locuinței noastre.  
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S-a întâmplat în iulie…

Gazeta Pantelimon: Bună zi-
ua, doamnă Elisabeta Nae. Care 
sunt primele amintiri despre 
Pantelimon?

Elisabeta Nae: La vârsta de 
trei ani și jumătate am 
ajuns cu părinții mei în 
Pantelimon. Atunci era co-
mună. Mi-amintesc că lo-
cuiam într-un cartier puțin 
luminat, cu străzi înguste, 
cu noroi mult când ploua, 
iar vara, cu praf. Iarna nu 
puteam să ieșim decât 
dacă toți vecinii dădeam 
zăpada. Transportul în co-
mun era doar un autobuz 
care venea la nu știu ce in-
terval, mult. Așteptam în 
stații. 

Tatăl meu a lucrat la Mi-
nisterul de Petrol și Gaze, 
apoi la Acumulatorul, când 
s-a înființat această între-
prindere. A fost trimis spe-
cial ca să poată să pună în 
funcțiune instalația de 
gaze. Şi de acolo a ieșit la 
pensie. Mama mea a fost 
casnică. Înainte de a veni 
eu, dânsa a lucrat la Minis-
terul Energiei, la bibliote-
că. N-avea şcoală multă; 7 
clase. Dar ce a citit acolo 
mi le spunea ca pe poveşti 
ce mi-au luminat copilă-
ria. Pentru că iubea atât de 
mult literatura, mi-a culti-
vat şi mie dragostea pen-
tru teatru. Mergeam îm-
preună la filme, la Patria, 
sau pe Lipscani. 

Prima parte a copilăriei 
am petrecut-o cu copiii din 
comună: verile, toată ziua 
pe străzi, iernile, cu sania 
pe derdeluş. 

Apoi am crescut şi am 
mers la școală. Erau două 
școli: școala nouă, aşa îi 
spuneam, și școala din 
deal. Şcoala nouă era pe lo-
cul unde este astăzi 
grădinița. Acolo am petre-
cut cele opt clase. Iar 
școala din deal este școala 
care s-a reconstruit lângă 
postul de poliție, în 

intersecție. 
În şcoală am avut niște 

profesori extraordinari. 
Ştiau ce să le ceară copii-
lor, iar aceştia învăţau, nu 
puţini ajungând oameni 
importanţi, care fac cinste 
Pantelimonului. Şi acum 
mă întâlnesc cu diriginta 
mea, care mi-a fost profe-
soară de biologie, și care, 
peste ani, a fost profesoa-
ra şi diriginta copiilor mei. 
Am doi copii: o fată şi un 
băiat. Au făcut şcoala pri-
mară în Pantelimon, au dat 
mai departe, la liceu, la 
„Mihai Viteazul”, în Bucu-
reşti, au făcut facultate: bă-
iatul - Politehnică, fata - 
Medicină. Sunt oameni 
mari acum.

Cum erau oamenii din Pan-
telimon, aşa cum i-aţi cunos-
cut?

Oamenii... erau uniţi, 
apropiaţi unii de alţii, cu 
empatie, cu căldură. Dacă 
se întâmpla ceva pe strada 
noastră, vreun necaz unui 
vecin, toți săream în aju-
tor. Dacă era și o bucurie, 
veneam toţi și-l felicitam. 
Eram împreună şi la bucu-
rii, şi la necazuri. Tinerii în-
cercau toți să își facă o fa-
milie. Asta era un lucru 
foarte important pentru ei. 
Apoi să îşi facă casa lor. 
Erau ajutaţi de părinţi, de 
vecini, dacă era cazul. 

În rest erau preocupați 
de viața de zi cu zi, mun-
ceau. Nu țin minte să fi fost 
cineva care să n-aibă ser-
viciu. Chiar dacă nu aveau, 
atunci căutau, întrebau, se 
interesau și își câștigau 
pâinea. Erau muncitori, se-
rioşi, oameni cu meserie, 
dar şi câştigau bine. 

Apropierea de Bucureşti 
ne-a ajutat foarte mult. 
Acolo făceam liceul, 
facultăți și cei mulți acasă, 
cu o meserie. Lucram în 
Bucureşti, dar locuiam în 
Pantelimon și asta ne făcea 

să fim în permanenţă la cu-
rent cu tot ce era nou. Asta 
ne-a ajutat să schimbăm 
faţa oraşului ca mentali-
tăţi, ca civilizaţie. Aşa erau 
oamenii atunci, înainte de 
Revoluţie.

Evenimentele din decembrie 
’89 au schimbat întreaga so-
cietate românească, implicit 
şi viaţa oamenilor din Panteli-
mon. Ce s-a întâmplat în anii 
imediat după Revoluție?

Într-adevăr a fost o schim-
bare dramatică. Am fost, 
cum să vă spun, ca niște co-
pii lăsați din brațe în mijlo-
cul străzii pline de maşini și 
nu știam încotro să ne în-
dreptăm. Eram disperați, 
eram bulversați, eram spe-
riaţi de viitor. Odată cu în-
chiderea fabricilor, oamenii 
şi-au pierdut locul de mun-
că şi sursele de venit. Multe 
familii s-au destrămat, de 
lipsuri, că au rămas fără lo-
curi de muncă, pentru că nu 
știau ce să facă altceva afa-
ră de meseria pe care o în-
văţaseră. Practic s-a degra-
dat întreaga viață a locuito-
rilor din cauza faptului că 
nu au reușit să înțeleagă 
noua lume.

Şi odată cu prăbuşirea 
nivelului de trai, încet s-a 
degradat şi învăţământul, 
serviciile publice, drumu-
rile, siguranţa cetăţeanu-
lui. Am decăzut din ce în 
ce mai rău. Au fost alegeri 
şi au venit fel de fel de pri-
mari care nu şi-au văzut 
decât interesul lor. Oameni 
slabi. Unii dintre ei beţivi, 
de care profitau interlopii. 
Nici nu ştiu cum să vă po-
vestesc. Au fost nişte vre-
muri groaznice pentru lo-
cuitorii Pantelimonului. 
Ţi-era frică să stai şi în casa 
ta, căci veneau peste tine 
oameni să facă răutăţi. Se 
strângeau în centru 10-20 
de maşini şi trebuia să îi 
ocolim. Era ca în Vestul 
Sălbatic: ni se dusese ves-
tea că aici infractorii fac le-
gea. 

Apoi au venit probleme-
le cu retrocedările, pentru 
că au fost foarte mulți oa-
meni în Pantelimon care 
au avut pământ. Cei care 
au mai avut actele şi-au ce-
rut dreptul, dar s-au făcut 
niște lucruri incalificabile 
la primărie. Au fost păcă-
liţi, minţiţi. Primarul de 

O viaţă întreagă în 
Pantelimon 
Am avut plăcerea să o cunosc, din întâmplare, pe doam-
na Elisabeta Nae, care, din vorbă în vorbă, a depănat 
câteva amintiri despre Pantelimon, despre oamenii şi 
viaţa din oraşul nostru aşa cum puţini le mai ştiu as-
tăzi. Farmecul acestor povestiri m-a determinat să vi 
le împărtăşesc şi dv. sub forma unui interviu pe care, 
cu amabilitate, doamna l-a acordat ziarului nostru. 

Interviu cu Elisabeta Nae, un om 
care a trăit o viață în orașul nostru! 

➲ 2 iulie 1838: A apărut, la Brașov, „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură”, publicație condusă de George Barițiu, supli-
ment literar al „Gazetei de Transilvania”.
➲ 3 iulie 1900: A avut loc prima ascensiune a unui dirijabil 
(zepelin).
➲ 5 iulie 1865: A fost impusă pentru prima oară în lume o 
limită de viteză (două mile pe oră), în Marea Britanie.
➲ 6 iulie 1600: Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov 
„domn al țării Românești și Ardealului și a toată țara 
Moldovei”.
➲ 10 iulie 1943: Armatele anglo-americane debarcă în insula 
Sicilia, deschizând un nou front în cel de-al Doilea Război 
Mondial (Operațiunea Husky).
➲ 11 iulie 1917: Primul Război Mondial - începe Bătălia de la 
Mărăști în care Armata a II-a română, comandată de gene-
ralul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană (11 – 19 
iulie).
➲ 14 iulie 1967: A murit scriitorul român Tudor Arghezi.
➲ 18 iulie 1938: Moare regina Maria a României.
➲ 20 iulie 1969: Programul Apollo - Apollo 11 face cu succes 
prima aterizare cu echipaj uman pe Lună.
➲ 24 iulie 1917: Bătălia de la Mărășești. Victoria armatei 
române comandate de generalul Eremia Grigorescu.
➲ 26 iulie 1976: Primul card VISA a fost utilizat pentru prima 
oară în SUA.
➲ 28 iulie 1914: Primul Război Mondial - Austro-Ungaria a 
declarat război Serbiei, fapt care a marcat începutul primei 
conflagrații mondiale (1914-1918). 
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Carantinarea unei 
localităţi din cauza 
epidemiei de COVID-19
Ministrul sănătății, Nelu Tă-
taru, a semnat un ordin care 
sta bilește criteriile pentru 
carantinarea unei localități 
din cauza epidemiei de co-
ronavirus: 14 zile cu trend 
crescător al epidemiei, peste 
trei cazuri la mia de locuitori, 
personal sanitar insuficient, 
gradul de ocupare al pa-
turilor în secțiile COVID de 
peste 90%, nerespectarea 
de către populație a izolării 
la domiciliu. Potrivit ordinu-
lui, se recomandă carantina 
zonală atunci când, în baza 
evaluării, se constată că ris-
cul răspândirii infecției în 
co   munitate nu poate fi con-
trolat prin alte metode, iar 
procentul persoanelor infec-
tate depășește pragul stabilit 
de Institutul Național pentru 
Sănătate Publică. 

Jumătate din locurile de 
muncă vacante se afl ă 
în București-Ilfov sau în 
zona de nord-vest 
Conform Eurostat, jumătate 
din locurile de muncă vacante 
se află în București-Ilfov sau 
în zona de nord-vest a țării. 
Aici se află însă doar 11% din-
tre românii care beneficiază 
de venitul minim garantat. 
Cea mai mare parte a aces-
tora - 89%, adică 171.000 de 
persoane - locuiește în restul 
țării, unde se află doar 25.000 
de locuri de muncă disponi-
bile. Ponderea însumată a lo-
curilor de muncă disponibile 
din cele două regiuni în plan  
național este în creștere cu 
aproximativ 1,6% pe an.

Mașinile cu volan 
pe partea dreaptă, 
pericol pe drumuri
În 24 din cele 25 de accidente 
rutiere produse în prima 
jumătate a acestui an, în ca-
re au fost implicate autotur-
isme cu volanul pe partea 
dreaptă, vina a aparținut 
conducătorilor acestor ve-
hicule. Acest tip de autove-
hicul asigură o vizibilitate 
redusă în cazul depășirilor, 
șoferul trebuind să pătrundă 
pe contrasens mai mult 
decât ar fi nevoie în cazul au-
tovehiculelor cu volanul pe 
partea stângă, anunță Poliția 
Română. De cele mai multe 
ori, accidentele rutiere în 
care sunt implicate autovehi-
cule cu postul de conducere 
pe partea dreaptă sunt pro-
duse din vina șoferilor aces-
tora, pe fondul unei depășiri 
neregulamentare.

DINTR-O PRIVIRE

atunci a dat pământul cum, 
cât şi cui a avut el chef. 
Practic au vândut toate pă-
mânturile oamenilor şi al 
primăriei, fără nicio lege şi 
fără Dumnezeu.

Îmi pierdusem complet 
încrederea în autorităţile 
statului, în primărie, într-un 
viitor decent. Şi când a ve-
nit domnul Marian Ivan la 
primărie, sincer vă spun, 
l-am votat fără nicio nădej-
de. Îi cunoscusem şi pe cei-
lalţi primari dinainte, cu 
unul dintre ei chiar am lu-
crat şi aveam o părere 
bună despre el până să 
ajungă primar. Nu mai cre-
deam că cineva ar mai pu-
tea schimba ceva, atât de 
tare se aşezase răul în ora-
şul nostru. Parcă eram 
blestemaţi să ne fie rău.

Aţi vorbit despre primarul 
Marian Ivan. Venirea sa la 
primărie a însemnat o schim-
bare în viaţa oraşului? Cum 
vedeţi Pantelimonul în ultimii 
12 ani?

Da. Este cu adevărat alt-
ceva, atât de multe schim-
bări şi atât de bune că ar 
trebui să vă ţin o zi întrea-
gă să vă spun. În primul 

rând, a adus liniştea în 
oraş. Ne-a scăpat de ban-
dele care ne terorizau. Par-
că a luat o piatră grea de pe 
noi şi am început să respi-
răm. Nu a fost uşor, căci au 
încercat să îi facă şi dum-
nealui ce le-au făcut şi al-
tora, dar nu le-a mers. A re-
uşit să facă o poliţie locală 
care să îi ţină sub control 
şi să ne redea încrederea 
că suntem protejaţi, că pu-
tem să muncim şi să trăim 
în siguranţă în Pantelimon. 
Asta înseamnă enorm pen-
tru noi. Poate cei care au 
venit mai nou în oraşul 
nostru nu înţeleg aceste lu-
cruri, dar pentru noi, cei 
care trăim aici de-o viaţă, 
parcă s-a luminat cerul.

Apoi, pentru mine lucru 
foarte important, a făcut 
şcoală şi grădiniţă. Trăind 
aici o viaţă, am văzut mul-
te generaţii care s-au năs-
cut şi au crescut în oraşul 
acesta, şi ştiu ce oameni va-
loroşi sunt. Eu cred mult în 
rolul pe care îl are şcoala în 
comunitate şi, din acest 
motiv, sunt încântată că 
există un interes mare şi s-a 
investit atât de mult în edu-

caţia copiilor şi nepoţilor 
noştri.

Şi, după aceea, s-a făcut 
modernizarea, în sensul că 
s-au introdus canalizare, 
apă, gaze. Când s-au intro-
dus gazele, la început, a fost 
o mare problemă. Toţi vo-
iam, că nu puteam să trăim 
tot ca acum 100 de ani cu 
lemne, dar foarte puţini îşi 
permiteau. Atunci, ne-a 
ajutat mult, căci a făcut pri-
măria un program de sus-
ţinere şi am reuşit să ne pu-
nem gaze. 

Apoi s-au făcut asfaltări-
le. Un lucru foarte bun. 
Practic, după ce s-a făcut 
infrastructura modernă a 
început să apară un comerţ 
civilizat, au început să vină 
alţi oameni în Pantelimon, 
să crească, s-a schimbat 
faţa oraşului. Acum nu mai 
este comuna plină de praf 
şi noroaie, cu uliţe înguste 
şi întunecoase, în care eu 
am copilărit. Nu vreau să 
exagerez, dar parcă oraşul 
s-a mărit de câteva ori. Şi 
au venit oameni noi. Altă 
calitate. 

Cine îşi imagina acum 15 
ani că oraşul nostru va avea 

firmă de curăţenie, când 
era o adevărată aventură să 
te abaţi pe străzile lătural-
nice? Şi uite că este. De ace-
ea vă spuneam că primarul 
Marian Ivan este cu totul 
altceva pentru noi, pentru 
oraşul nostru. Nici nu vi-
sam că o să ajungem aici.

Şi haideţi să vă mai spun 
ceva, un lucru care, poate 
pentru unii nu este impor-
tant, dar pentru mulţi din-
tre noi înseamnă enorm. 
Marian Ivan, prin felul său 
şi ceea ce face, a reuşit să 
schimbe mentalităţile, să 
ne regăsim ca oameni aşa 
cum eram odată, să fim 
uniţi, să ne pese de oraşul 
nostru. Vă dau un exemplu, 
ca să înţelegeţi… Iarna tre-
cută, parcă, a fost o proble-
mă la poştă: nu mai erau 
poştaşi să ducă scrisorile, 
facturile, lucruri importan-
te. Nu ştiu din ce motiv. 
Domnul primar a fost foar-
te supărat atunci. La o în-
tâlnire pe care am avut-o la 
Clubul Seniorilor ne-a spus 
asta şi nu găsea o soluţie. 
Atunci, noi am decis să ne 
mobilizăm şi să ajutăm, 
pentru că nu avea cine. 

I-am ales pe cei mai zdra-
veni dintre noi şi am distri-
buit poşta şi ce mai era, oa-
menilor. Trei luni, pe timp 
de iarnă, până s-a rezolvat 
problema poştei. Nu ştiu, 
dar parcă a fost ceva extra-
ordinar atunci. Am simţit 
că putem fi utili comunită-
ţii, că nu doar primăria tre-
buie să facă ceva pentru co-
munitate, ci şi noi trebuie 
să fim alături de primărie, 
pentru a ne fi mai bine. Pri-
marul Marian Ivan a reuşit 
să mobilizeze cetăţenii, să 
ne unească ca şi comunita-
te. Ăsta e mare lucru.

La final, aveţi de transmis 
un mesaj către cei care locui-
esc în Pantelimon?

Aş vrea să mă adresez ce-
lor mai tineri, generaţiilor 
mai noi. În primul rând, 
vreau să le spun să păstre-
ze ce au şi să ducă mai de-
parte, pentru că s-a făcut 
cu mult efort şi trudă. Ni-
mic nu a apărut din senin. 
Apoi, îi rog să fie mai uniţi, 
să se implice mai mult, să 
le pese de oraşul lor, de se-
menii lor, pentru că aici 
trăim cu toţii, asta este 
casa noastră. 

O viaţă întreagă în 
Pantelimon 
Interviu cu Elisabeta Nae, un om 
care a trăit o viață în orașul nostru! 
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Noutăți privind admiterea 
în învățământul superior

Pentru anul universitar 
2020-2021, Ministerul 
Educației și Cercetării a 
permis universităților 

românești accesul la Sistemul 
Informatic Integrat al Învă ță-
mântului din România (SIIIR) în 
scopul de a facilita procesul de 
admitere în sistem on-line în 
instituțiile de învățământ supe-
rior. Astfel, universitățile pot ve-
rifica rezultatele obținute de 
absolvenții clasei a XII-a, în 
urma susținerii examenului 
național de bacalaureat, evitând 
prezența fizică a candidaților la 
înscrierea pentru admiterea la 
facultate. „În această perioadă, 
căutăm să simplificăm cât pu-
tem de mult modalitățile prin 
care absolvenții clasei a XII-a se 
pot înscrie la facultate, în condiții 

de siguranță”, a declarat Moni-
ca Anisie, ministrul educa ției și 
cercetării, la întâlnirea cu 
reprezentații universităților. 

Etapa de admitere în institu-
țiile de învățământ superior care 
are loc până la sfârșitul acestei 
luni se adresează absolvenților 
de liceu care au promovat deja 
examenul de bacalaureat, dar 
există și o a doua etapă, desfășu-
rată în luna septembrie, ce ofe-
ră șansa continuării studiilor 
pentru candidații care vor 
obține diploma în sesiunea de 
bacalaureat din perioada 18.08 
- 3.09.2020.

Universitatea din București 
a organizat un proces de preîn-
scriere on-line, urmat de înscri-
ere și admitere pe baza mediei 
de la bacalaureat și/sau a unui 

eseu ori interviu motivațional, 
păstrând forma de examen scris 
doar pentru Facultatea de Drept. 
Rezultatele se vor afișa până la 
data de 30 iulie. În luna septem-
brie, se va organiza admiterea la 
Facultatea de Drept pentru for-
ma de învățământ la distanță 
numai pentru absolvenții cu di-
plomă de licență ai unei alte 
facultăți, în limita locurilor ră-
mase disponibile.

Universitatea Politehnică re-
alizează o procedură de admi-
tere prin concurs de dosare în 
trei etape: sesiunea de admite-
re anticipată, care a avut loc în-
tre 1-15 iunie pe baza rezultate-
lor școlare obținute înainte de 
susținerea examenului de baca-
laureat, 5-29 iulie, pentru toate 
facultățile cu toate locurile dis-
ponibile din portofoliu și etapa 
finală august-septembrie, pen-
tru locurile vacante la momen-
tul respectiv.

Universitatea de Medicină și 
Farmacie Carol Davila, din 

București, a optat pentru înscri-
erea candidaților on-line pe 
platforma dedicată admiterii și 
pentru organizarea unui exa-
men scris în cadrul Centrului 
Expozițional Romexpo. 

Concursul de admitere la Aca-
demia de Studii Economice are 
loc pe baza unui eseu moti vațio-
nal și a mediei între nota 
obținută la examenul de baca-
laureat(70%) și media anilor de 
studiu liceal (30%), rezultatele 
finale urmând să fie afișate la 
data de 1 august. 

Academia de Poliție Alexan-
dru Ioan Cuza desfășoară pro-
cesul de admitere în mai multe 
etape, cuprinzând completarea 
cererilor-tip, efectuarea exame-
nului psihologic și depunerea 
dosarelor de recrutare până la 
data de 4.08, susținerea probe-
lor de evaluare a performanțelor 
fizice - între 24-29 august și a 
examenelor scrise - între 1-2 
septembrie. Examinarea medi-
cală se realizează în ordinea des-

crescătoare a mediilor obținute 
la proba scrisă între 8-24.09.  Re-
zultatele finale vor fi publicate 
pe site-ul instituției până la data 
de 26.09. 

Școala Postliceală Sanitară 
Fundeni și Școala Postliceală 
Sanitară Carol Davila organi-
zează înscrieri on-line urmate 
de interviu vocațional pentru 
absolvenții de liceu, cu sau fără 
diplomă de bacalaureat, inclu-
siv în luna august, pentru speci-
alizări precum asistent medical 
generalist, asistent medical de 
farmacie, asistent medical de 
balneo-fizio-kinetoterapie și re-
cuperare, asistent medical de ra-
diologie. 

Ca și în cazul învățământului 
de stat, universitățile private - 
oferind o mare diversitate de 
specializări - au dat startul în-
scrierilor on-line, ce vor con-
tinua în limita locurilor dispo-
nibile și după sesiunea de ba-
calaureat din august-septem-
brie. 

Anul acesta, majoritatea instituțiilor au renunțat la exame-
nul de admitere în favoarea departajării pe baza mediei de 
la examenul de bacalaureat, a mediei obținute pe parcursul 
anilor de liceu și prin intermediul eseurilor sau al interviuri-
lor motivaționale.

Dragi concetăţeni, 
Cum ştim cu toţii, ne-am confruntat 

cu o situaţie excepţională în ceea ce pri-
veşte acumulările de apă pe teritoriul 
oraşului Pantelimon din punctul de ve-
dere al cantităţii mari de ploaie căzută 
într-un timp scurt, fapt ce a dus la refu-
larea canalizării. Din păcate, nu este o 
situaţie nouă pentru noi şi, poate, cel 
mai neplăcut de spus este faptul că nu 
va putea fi soluţionată curând, oricâte 
eforturi vom depune. 

În ceea ce priveşte colectarea apelor 
pluviale (rezultate în urma fenomene-
lor naturale – ploi, dezgheţ, viituri etc.), 
în acest moment, oraşul Pantelimon se 
bazează aproape exclusiv pe reţeaua ve-
che de apă-canal, partea din oraș fiind 
administrată de Consiliul Judeţean Il-
fov, partea din afara orașului aflân-
du-se în administrarea SC APANova SA. 
Această reţea a fost proiectată şi dimen-
sionată în perioada când oraşul încă nu 
se extinsese cu noile cartiere. Chiar şi 
aşa, principalele probleme nu sunt ca-
uzate de suprasolicitarea reţelei din ora-

şul nostru, cât mai ales de faptul că 
aceasta se află într-o stare proastă de în-
treţinere, ultima decolmatare fiind fă-
cută în anul 2008, imediat după ce am 
preluat mandatul de primar al oraşului, 
la vremea respectivă aceste reţele fiind 
administrate de Primăria Pantelimon. 

Din evaluările pe care le avem, putem 
considera că aceste reţele de apă-canal 
pot prelua undeva la 30% din debitul de 
ape, restul canalizării fiind colmatat cu 
depuneri de aluviuni sau deşeuri rezul-
tate ca urmare a activităţilor umane 
(obiecte de mobilier etc.). De-a lungul 
ultimilor 10 ani, am depus nenumăra-
te cereri către autorităţile şi firmele care 
deţin aceste reţele de canalizare pentru 
a le curăţa, astfel încât acestea să preia 
în bune condiţii o cantitate cât mai mare 
de ape pluviale. Din nefericire, nici până 
acum nu am primit NICIUN răspuns, 
nici măcar unul formal.

O altă problemă care contribuie ma-
jor la agravarea situaţiei o are unul din 
cele două canale colectoare ale reţelei 
de apă-canal, cel de ape menajere care 

se deversează în staţia de la Glina, uti-
lizată şi de municipiul Bucureşti. Aces-
ta, fiind suprasolicitat prin preluarea 
unui volum de apă cu mult peste capa-
citatea sa, readuce apa în reţeaua din 
Pantelimon, refulând prin cele două 
puncte: de la Biserica Sf. Nicolae şi cel 
de pe bd. Biruinţei, lângă sensul gira-
toriu. Din acest motiv, apa încă refu-
lează în oraşul nostru chiar şi la peste 
10 ore de la oprirea ploii, încetând abia 
după ce staţia de la Glina reuşeşte să 
deverseze toată apa cu care a fost în-
cărcată, eliberând reţeua.

Având în vedere situaţia prezentată, 
pe care nu o putem gestiona în mod di-
rect, am refuzat să cred că nu este 
nicio rezolvare şi să rămân doar la sim-
plele demersuri administrative de a-i 
ruga să îşi facă treaba pe cei care admi-
nistrează reţelele de ape menajere, cu 
rezultatele spuse mai sus. Am decis că 
Primăria Pantelimon trebuie să îşi cre-
eze propria reţea de canalizare pentru 
ape pluviale, care să o suplimenteze pe 
cea existentă, să o administreze direct 

şi să corespundă standardelor de cali-
tate ale unui oraş european modern.

Concret, efortul de modernizare a 
străzilor include şi dezvoltarea unei re-
ţele de canalizare pentru ape pluviale, 
staţii de hidrocarburi şi puncte de eva-
cuare a acestor ape, altele decât cele deja 
existente. În acest moment, cele 100 de 
străzi modernizate sunt racordate la sta-
ţia de separare de pe bd. Biruinţei, cu 
deversare în Lacul Pantelimon. Pentru 
restul străzilor, acum aflate în diverse 
stadii de modernizare, se lucrează la o 
nouă staţie de separare a apelor, pe str. 
Câmpului (Cartier Damache). 

Când vor fi finalizate aceste lucrări, 
oraşul nostru va avea pe toată suprafa-
ţa sa o reţea modernă de preluare a ape-
lor pluviale care va putea face faţă can-
tităţilor medii anuale de precipitaţii 
normate de specialişti pentru zona 
noastră. Acesta este unul dintre obiec-
tivele mele majore pe care mi l-am asu-
mat şi pe care îl voi realiza.

Marian Ivan, primar 
al orașului Pantelimon

COMUNICAT al primarului Marian Ivan, după ploile fără precedent
apropiat din seara și noaptea de 19 și 20 iulie

Înscrierile la facultăți și școli postliceale sunt în plină desfășurare
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 Școala în on-line 
Activitatea educativă a avut de suferit 

în perioada pandemiei, în trucât au exis-
tat elevi fără acces la cursurile on-line, 
deoarece, din motive financiare, nu 
aveau mijloacele tehnice necesare pen-
tru a se conecta. Rezultatele slabe 
obținute la examenele naționale reflec-
tă această situație și impun măsuri de 
redresare, luând în considerare și faptul 
că din septembrie cursurile s-ar putea 
desfășura în continuare parțial on-line. 
La ini țiativa primarului Marian Ivan și 
cu aprobarea Consiliului Local, Primă-
ria Pantelimon, prin Direcția de Asistență 
Socială, va oferi 250 de tablete cu acces 
la internet copiilor, elevi ai Școlii Gim-
naziale nr. 1 Pantelimon, care provin din 
familii defavorizate, pentru a putea par-
ticipa la școala on-line. Se urmărește ast-
fel să se păstreze egalitatea de șanse în-
tre copii în vederea accesului la educație, 
îmbună tățirea situației la învățătură, re-
ducerea absenteismului și mărirea pro-
centului de promovabilitate la Evalua-
rea Națională.

Tabletele, complet echipate, cu acces 
la internet, se acordă elevilor, după ur-
mătoarele criterii:

- Copilul este elev al Școlii Gimnazia-
le nr. 1 Pantelimon;

- Părinții au domiciliul legal/reședința 
pe raza UAT Pantelimon;

- Familia nu a beneficiat anterior de 
ajutor din partea statului pentru 
achiziționarea unui calculator personal 
sau a altor mijloace digitale și echipa-
mente IT;

- Venitul mediu lunar per membru de 
familie, pe ultimele 6 luni anterioare de-
punerii cererii, este mai mic sau egal cu 
salariul minim net pe țară;

- Familia nu deține bunuri mobile sau 
imobile în proprietate, afară de o locuință 
și cele considerate de strictă necesitate.

Mai multe detalii despre criteriile de 
acordare și actele necesare înscrierii în 
acest proiect, se regăsesc pe site-ul : https://
daspantelimon.ro/2020/07/09/primaria-
pantelimon-ofera-250-de-tablete-elevi-
lor-din-familii-defavorizate/.

Grădinița Socială 
Familiile cu venituri mici se confrun-

tă cu probleme deosebite în ceea ce 
privește posibilitatea de a asigura copi-
ilor accesul la grădiniță, mai ales dacă 

este vorba de un părinte singur sau 
părinți șomeri ori cu afecțiuni medicale 
grave. Programul de sprijin „Grădinița 
Socială” inițiat de primarul Marian Ivan 
în urmă cu 6 ani, oferă în continuare aju-
tor copiilor din familii defavorizate pen-
tru a avea șanse egale la educație. 

Înscrierile în acest program se fac 
până la data de 15 august, la sediul DAS 
Pantelimon (Adresa: bd Biruinței, nr. 
48-50), iar dosarul trebuie să cuprindă 
următoarele documente:

- Cerere-tip (se poate descărca de aici: 
https://daspantelimon.ro/wp-content/
uploads/2019/01/CERERE-GRADINI-
TA.pdf); 

- Dovada înscrierii copilului la 
Grădinița nr. 1 oraș Pantelimon;

- Certificat naștere copil (original și co-
pie ale tuturor copiilor familiei);

- Cărțile de identitate ale părinților sau 
reprezentanților legali;

- Hotărâre de divorț, încredințare co-
pil, hotărâre plasament;

- Documente privind veniturile reali-
zate de membrii familiei (adeverință sa-
lariu, talon șomaj, talon pensie etc.);

- Certificat de handicap (dacă este ca-
zul, pentru toate persoanele din fami-
lie);

- Adeverință ANAF.                                           

Bonă pentru copiii preșcolari 
În contextul restricțiilor impuse de 

pandemia cu COVID-19, multe familii 
s-au confruntat cu greutăți în ceea ce 
privește supravegherea copiilor mici: bu-
nicii cu diverse afecțiuni medicale trebu-
iau protejați și nu erau indicate deplasă-
rile frecvente, iar unele creșe s-au închis, 
întrucât nu puteau respecta noile norme 
sanitare de prevenție a riscului de infec-
tare. Există și situații când părinții lucrea-
ză și nu au cu cine lăsa copiii. În astfel de 
cazuri, sunt necesare serviciile unei bone 
ceea ce însemnă cheltuieli suplimenta-
re pe care mulți nu și le permit.  

Primăria Pantelimon, prin Direcția 
de Asistență Socială, facilitează oferi-
rea un ajutor de până la 710 lei famili-
ilor cu venituri mici pentru acoperirea 
costurilor unei bone. Ajutorul financi-
ar se acordă lunar pentru fiecare copil 
de vârstă preșcolară, în funcție de ve-
niturile lunare pe membru de familie, 
după cum urmează:

- până la 2.100 de lei - 710 lei;
- de la 2.101 lei până la 2.500 de lei - 

550 de lei;
- de la 2.501 lei până la 3.000 de lei - 

390 de lei;
- de la 3.001 lei până la 3.500 de lei - 

250 de lei. 
Persoanele care solicită ajutorul finan-

ciar pentru plata serviciilor bonei trebu-
ie să fie locuitori ai orașului Pantelimon, 
să fie angajate cu contract individual de 
muncă, ori în baza unui raport de servi-
ciu, sau să obțină venituri din activități 
independente, din drepturi de proprie-
tate intelectuală, ori din activități agri-
cole, silvicultură, piscicultură ori să exer-

cite o funcție de demnitate publică sau 
asimilată.

De asemenea, pot beneficia de acest 
sprijin financiar cei care sunt șomeri 
indemnizați sau înregistrați în evidențele 
agenției pentru ocuparea forței de mun-
că județene și care au refuzat maximum 
două oferte de muncă din partea agenției. 

Bonele trebuie să aibă contract de 
muncă la o societate de prestări servicii 
sociale care deține licență de funcționare 
pentru serviciile prestate de bonă, ori să 
fie Persoană Fizică Autorizată care 
desfășoară servicii sociale de suprave-
ghere și îngrijire copii. Între societatea 
prestatoare de servicii sociale/Persoană 
Fizică Autorizată și familie trebuie să exis-
te un contract pentru munca prestată de 
bonă.

Pentru informații suplimentare, puteți 
suna la: 021.301.70.84, interior 253 sau 
0754.068.851. Toate detaliile se regăsesc 
în Anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Lo-
cal la adresa: https://daspantelimon.ro/
wp-content/uploads/2020/06/Hotararea-
nr.98-din-07.05.2020.pdf.

Părinții din străinătate
Dorința de a oferi un trai mai bun co-

piilor îi determină uneori pe părinți să 
caute un loc de muncă în străinătate. 
Prin diversele ajutoare oferite, primăria 

are drept scop limitarea numărului ce-
lor care lucrează departe de familie. 
Totuși, în cazul în care cetățenii se află 
în această situație, Serviciul Autoritate 
Tutelară și Protecția Copilului oferă toa-
te informațiile necesare privind comple-
tarea actelor prin intermediul cărora co-
piii aflați în grija rudelor pot beneficia de 
toate drepturile cuvenite lor în lipsa 
părinților.

Părintele care urmează să plece la 
muncă în străinătate are obligația de a 
notifica această intenție serviciului pu-
blic de asistență socială de la domiciliu, 
cu minimum 40 de zile înainte de a pă-
răsi țara. Notificarea trebuie să conțină 
desemnarea persoanei care se ocupă de 
întreținerea copilului pe perioada 
absenței părinților sau tutorelui, ținând 
cont că trebuie să facă parte din familia 
extinsă, să aibă minimum 18 ani și să 
poată îndeplini condițiile materiale și 
garanțiile morale necesare creșterii și în-
grijirii unui copil.

Informații suplimentare sunt disponi-
bile la numerele de telefon: 
021.310.03.57/0754.072.079. Actele nece-
sare se regăsesc la adresa https://daspan-
telimon.ro/acte-si-formulare-necesare-
serviciul-autoritate-tutelara-si-protec-
tia-copilului/. 

Primăria a demarat noi proiecte menite să sprijine familiile cu venituri re-
duse pentru a facilita accesul tuturor copiilor la educație și pentru a ajuta 
părinții aflați la muncă în țară sau în străinătate să aibă grijă de cei mici.

IULIE 2020

Primăria orașului Pantelimon: 

În ajutorul părinților, 
pentru binele copiilor 



GAZETA PANTELIMON / ILFOV /ACTUALITATE / SOCIAL  IULIE 202006

Direcția de Asistență Socială Pante-
limon aduce oamenii alături să lupte 
pentru un scop comun: să ajute acolo 
unde este mai mare nevoie. 

Se vorbeşte mult despre ajutoare-
le oferite de autorităţi celor mai 
nevoiaşi oameni ai comunităţii 
noastre, dar foarte puţin despre 

gesturile extraordinare pe care oame-
nii din comunitate le fac pentru seme-
nii lor. De cele mai multe ori anonimi, 
cei care oferă se regăsesc cu cei care au 
nevoie, prin campaniile periodice pe 
care Direcția de Asistență Socială Pan-
telimon le face pentru susţinerea cau-
zelor umanitare. 

Poate cel mai frumos exemplu este 
cel al unei familii de persoane vârstni-
ce, care locuiește în oraş. Cazul este în 
atenția DAS încă de anul trecut, timp 
în care a ajutat prin oferirea de alimen-
te și alte produse necesare traiului zil-

nic, după o anchetă socială. Este vor-
ba despre un cuplu de persoane trecu-
te de 75 de ani şi fiul lor de 55 de ani, 
bolnavi, abia supravieţuind într-o casă 
cu acoperişul improvizat, spart pe alo-
curi, şi pereţii de chirpici care stau să 
cadă peste ei.

Situaţia locativă şi socială a familiei 
s-a deteriorat în iarna trecută, 
acoperișul s-a prăbușit parțial, ceea ce 
a impus măsuri de urgenţă pentru a 
preîntâmpina o dramă umană. Astfel, 
DAS Pantelimon a pus la dispoziţia per-
soanelor nevoiaşe, la începutul acestui 
an, una din locuinţele sociale de nece-
sitate pe care le administrează şi a adus 
cazul în atenția agenților economici 
din localitate, cu speranța că pot acor-
da ajutor pentru reconstruirea locuin-
ţei şi pot oferi acestei familii un nou că-
min şi condiţii de viaţă civilizate. În 
scurt timp, patronul unei firme din Bu-
cureşti, impresionat de situaţia grea a 

celor trei, s-a oferit să susţină integral 
costurile cu reconstrucţia locuinţei şi 
dotarea acesteia cu cele necesare unui 
standard de viaţă decent. 

Unul din indicii principali pentru de-
finirea gradului de civilizaţie al unei so-
cietăţi este empatia, sprijinul pe care 
şi-l acordă reciproc membrii unei co-
munităţi pentru ca fiecare să treacă de 
greutăţi. În vremurile moderne, com-
plexitatea şi greutăţile vieţii ne 
distanțează unii de alţii, avem tot mai 
puţină preocupare pentru problemele 

celor de lângă noi, le acordăm tot mai 
puţin timp şi tot mai puţină înţelege-
re. Cu toate acestea, când se întâlnesc 
oameni cărora le pasă de vecinii lor, 
autorităţi publice care lucrează cu pro-
fesionalism pentru comunitate şi per-
soane cu suflet care pot să-i ajute pe 
cei în nevoie, se pot face minuni. Nu 
fiţi nepăsători faţă de semenii voştri, 
ajutaţi-i cu toată inima sau anunţaţi 
autorităţile locale competente, pentru 
că, în Pantelimon, niciun om nu este 
al nimănui. l

Primăria Pantelimon continuă 
lucrările de modernizare și 
sprijină elevii școlii din oraș

În Pantelimon se lucrează 
fără oprire pe străzi

Orașul forfotește și lucrările 
nu se opresc, se lucrează în 
continuare la modernizarea 
străzii Făgetului, Intrarea 
Biruinței și strada Curcubeu-
lui, iar pe strada Călărași au în-
ceput lucrările de decoperta-
re. Se execută lucrări la stația 
de pompare a apei pluviale din 
zona Intrarea Câmpului, pen-
tru a se rezolva problema pre-
luării apelor provenite din 
precipitații. 

Primăria Pantelimon a fina-
lizat acțiunea de combatere a 
ambroziei de pe domeniul pu-
blic, pentru ca cetățenii să nu 
se confrunte cu efectele dăună-
toare ale alergiei determinate 

de polenul acestei plante. Mai 
mult, autoritățile locale atrag 
atenția proprietarilor de tere-
nuri pe care se găsește această 
buruiană perenă că este 
obligația fiecăruia, conform Le-
gii nr. 62/2018, să desfășoare lu-
crări de prevenire, combatere 
și distrugere a ambroziei, îna-
inte de a înflori și de a răspân-
di în aer polenul atât de alergic 
pentru mulți dintre locuitorii 
orașului nostru. 

Autoritățile administrației 
publice locale, prin personal 
împuternicit de primar, de 
polițiști locali sau de comisari 
ai Gărzii Naționale de Mediu, 
vor efectua controlul terenuri-
lor pe care crește ambrozia și 
vor verifica dacă proprietarii 
au luat măsurile legale pentru 

eradicarea plantei. În cazul în 
care se constată că proprieta-
rii nu au urmat legea, aceștia 
vor fi sancționați contra-
vențional cu amendă de la 
1.000 la 5.000 de lei pentru per-
soanele fizice și cu amendă de 
la 10.000 la 20.000 de lei pen-
tru persoanele juridice.

Un nou proiect pentru 
copiii din orașul nostru a 
fost aprobat

Cel mai nou proiect aprobat 
de Consiliul Local Pantelimon 
este „Școala în on-line”, prin 
care elevii Școlii Gimnaziale nr. 
1 Pantelimon vor primi 250 de 
tablete conectate la internet, 
pentru a putea participa la  
cursurile on-line ale școlii. 250 
de copii din familii nevoiașe, 
vor putea avea o șansă la 
educație, li se va putea respec-
ta dreptul fundamental de ega-
litate a șanselor, vor putea par-

ticipa la lecții și vor putea avea 
acces la platformele educa-
ționale, pu tân du-și îmbunătăți 
situația școlară. 

Atât edilii, dar mai cu seamă 
localnicii, susțin că Panteli-
monul arată cu mult mai bine 
față de acum 10 ani, când ma-
joritatea străzilor nu erau 

asfaltate, nu aveau canalizare 
sau apă curentă și siguranța 
cetățenilor nu era punctul for-
te al Pantelimonului. Astăzi, 
la un deceniu distanță, 
cetățenii se bucură de si-
guranță, de străzi asfaltate și 
de o zonă liniștită pe care să o 
numească „acasă”. l

În orașul nostru, lucrările de modernizare continuă fără în-
trerupere și noul proiect al primarului Marian Ivan a fost 
aprobat de Consiliul Local.

Nu suntem singuri
În orașul Pantelimon, oamenii au grijă de oameni! 

„După rezultatele de anul acesta la Evaluarea Națională, am cerut 
o situație Școlii Gimnaziale nr. 1 privind accesul la internet al ele-
vilor din orașul nostru. Am constatat că 75% dintre ei nu folosesc 
dispozitive proprii, ci pe ale părinților atunci când participă la  
cursurile online, iar alți 208 elevi nu folosesc niciun dispozitiv de 
comunicare, pentru că familia are o situație financiară dificilă și 
nu poate susține cumpărarea unui astfel de dispozitiv. De aceea, 
am luat inițiativa de a schimba acest lucru, de a oferi copiilor 
noștri din mediul defavorizat un sprijin în educație. Este important 
ca toți elevii orașului nostru să aibă șanse egale la educație, să nu 
mai existe situații în care să nu poată participa la cursuri, fie ele 
și online. Prin achiziționarea a 250 de tablete complet echipate și 
cu acces la internet, copiii orașului nostru vor putea beneficia de 
o educație de calitate și își vor putea îmbunătăți situația școlară. 
Educația copiilor noștri a fost dintotdeauna o prioritate și așa va 
rămâne!”, a declarat primarul Marian Ivan.
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Ce putem comanda 
on-line? 

La ora actuală, livrarea la do-
miciliu este disponibilă pentru 
majoritatea lucrurilor de primă 
necesitate: de la alimente de 
bază, băuturi, produse de igie-
nă și îngrijire personală, mân-
care pentru animalele de com-
panie, detergenți, dezinfectanți, 
până la preparatele culinare de 
la restaurantele preferate, îm-
brăcăminte, cosmetice și elec-
trocasnice. Putem comanda 
pentru noi, dar și pentru cei 
dragi, tot ceea ce ne trebuie. 

Supermarketuri care 
livrează în Pantelimon

Cora.ro oferă clienților posi-
bilitatea de a comanda on-line 
cu livrare de luni până vineri, 
între orele 14.00 și 20.00 și sâm-
băta, între orele 14.00 și 18.00. 
Numărul de telefon Call Cen-
ter suport este: 0374.400.100. 

Carrefour.ro livrează la do-
miciliu o gamă largă de produ-
se, inclusiv refrigerate, de luni 
până sâmbătă, în intervale de 
câte două ore. Putem alege ziua 
și intervalul orar când plasăm 
comanda.  

Mega-Image.ro ne pune la 
dispoziție produsele preferate 
cu transport gratuit la comenzi 
de minimum 250 de lei.

Plata pentru comenzile efec-
tuate se poate realiza on-line, 
cu cardul bancar, prin ordin de 
plată sau ramburs, în numerar 
la primirea coletului. 

Este important de menționat 
că putem evita contactul direct 
cu curierul dacă plătim on-li-
ne și solicităm telefonic ca pro-
dusele comandate să fie lăsate 
în fața usii, fiind notificați în 
prealabil de sosirea coletului, 
metodă recomandată și per-
soanelor aflate în autoizolare 
la domiciliu. 

Aplicații prin care 
comandăm mâncare 
în Pantelimon  

Prin instalarea unei aplicații 
care livrează de la restaurante-
le din apropiere tot ceea ce ne 
dorim în materie de răsfăț cu-
linar, nu ne mai expunem 
aglomerației de pe terasele 
unde se poate mânca, nu tre-
buie să stăm la rând, să ne fa-
cem griji dacă masa a fost dez-
infectată după clienții pre-

cedenți ori să ne confruntăm 
cu căldura de afară sau diver-
se intemperii. 

Glovoapp.com și Takeaway.
com livrează în orașul nostru 
mâncare de la resaurantele de 
tip fast-food (burgeri, pizza), 
preparate cu specific italian sau 
libanez, deserturi, băuturi etc. 

Restaurante cu servicii 
de livrare  

Restaurantele din Panteli-
mon, dar și unele localuri din 
București aflate în apropiere, 
oferă livrare gratuită dacă se 
depășește o sumă minimă im-
pusă. Pentru comenzi mai 
mari, se oferă reduceri sau bă-
uturi gratuite. Gotti Pizza, 
Teo’s, Miorița Kebap, Pizza 
Brothers Family, Speed Pizza, 
Ola Pizza, Socului Kebap și alte 
restaurante cu produse varia-
te și delicioase ne așteaptă să 
comandăm telefonic sau on-li-
ne pentru a savura prânzul sau 
cina în siguranța și confortul 
casei noastre. 

Spălătorie cu preluare 
de la domiciliu 

Orașul Pantelimon benefici-
ază de toate serviciile necesare 
unui trai modern și confortabil. 
Între facilități sunt și cele oferi-
te de Spălătoria Ecologică Blue 

Lagoon, care colectează și li-
vrează gratuit hainele și covoa-
rele pe care dorim să le curățăm. 
În felul acesta, putem să ne bu-
curăm de lucruri impecabil de 
curate și dezinfectate profesio-
nist, evitând deplasarea la se-
diul unei spălătorii.

Firme de curierat
Cea mai la îndemână soluție 

pentru cumpărăturile pe care 

le facem on-line este să apelăm 
la o firmă de curierat care să ne 
transporte în siguranță produ-
sele. Marile magazine, cum ar 
fi cele de bricolaj sau de mobi-
lă, oferă transport pentru bu-
nurile achiziționate, în celelal-
te cazuri, Fan Courier, Urgent 
Cargus, Same Day, Coletăria, 
TNT, DPD, pot aduce tot ceea 
ce ne dorim din toate colțurile 
lumii. 

Ne menținem sănătoși evitând aglomerația, înlocuind de câte ori 
este posibil deplasările în locuri publice, în special în spații închise, 
prin utilizarea serviciilor on-line.

Servicii 
on-line de 

livrare în 
Pantelimon

În plină stare de alertă impusă din cauza pandemiei de COVID-19, stă în puterea noastră 
să reducem riscul îmbolnăvirii și să limităm răspândirea virusului, prin distanţare socială

    

P
otrivit unui act normativ emis, pro-
cesatorii din industria lactatelor 
vor fi obligați să scrie pe eticheta 
laptelui proaspăt de consum 
locul exact de unde au luat laptele 

crud, cum l-au procesat și ce ingrediente 
conține acesta. De asemenea, pe etichetă 
va apărea și numele ambalatorului, dar și 
care este procentul de lapte praf pe care îl 
conține. Totodată, modificările de com po   -
ziție, precum îmbogățirea laptelui cu pro-
teine lactice, săruri minerale sau vitamine, 
re     ducerea conținutului de lactoză prin 
con   versia în glucoză și galactoză se vor 
spe  cifica pe etichetă. De asemenea, sin-
tagma „Produs românesc” v a 
putea fi folosită doar dacă 

producătorul a folosit în proporție de 100% 
lapte materie primă provenit de la fermele 
din România, iar „Produs natural” va reveni 
o   bligatoriu doar celor care folosesc în pro -
porție de 100% ca materie primă laptele nat-
ural provenit de la vaci, bivolițe, oi și capre, 
fără a avea în compoziție înlocuitori de lapte 
sau lapte praf. 

„Expresia brânză din lapte este un pleo-
nasm. Conform legislației în vigoare, nu ai 
voie să denumești brânză sau lapte decât 
dacă produsul respectiv este 100% din lapte. 
Dacă este un amestec pe bază de lapte, de 
exemplu un amestec cu grăsimi vegetale, 
acela este un produs alimentar, nu brânză/
lapte”, subliniază președintele Asociației 
Patronale Române din Industria Laptelui. 

Tot în legislație este prevăzut că hipermar-
ketul are obligația de a le poziționa separat la raft. 
Dacă vedeți margarina lângă unt pe același raft, 
comerciantul primește amendă. Dacă vedeți 
băutura pe bază de componenți, lângă produse 
100% din lapte, la fel, comerciantul este amendat!

Până acum, legea îţi permitea să spui că ai 
lapte românesc sau produs românesc dacă 
materia primă venea majoritar din România. 
Acum, acest regulament schimbă total lucru-
rile. De exemplu, dacă aveam 99% lapte din 
România eram nevoiți să apelăm la un trader 
european. Puteam să aducem lapte din Unga-
ria fără să modificăm etichetele. Acum, dacă 
se pun inscripţii tradiţionale româneşti trebuie 
să aflăm de pe etichetă că laptele provine din 
România. Un produs care va avea chiar şi 1% 

din materia primă din altă ţară va fi obligat să 
îşi schimbe ambalajul, iar din „Produs în Româ-
nia” pe etichete va fi scris „Produs în Uniunea 
Europeană”.

În urma modificărilor privind eticheta, 
consumatorii nu vor avea de suferit, însă 
aceste schimbări vor avea un impact sem-
nificativ în industria alimentară. Astfel că 
acest impact ar putea fi de 7-8 milioane de 
euro. Regulamentul Comisiei Europene va 
accepta totuşi produsele cu eticheta veche 
până la epuizarea stocului de ambalaje. 

Așteptăm cu interes momentul în care 
toți comercianții de lactate ne vor prezenta, 
în spații și la prețuri distincte, produsele 
proce sate din 100% lapte natural, separat 
de cele cu adăugiri.  

consumatorului
InfecţiaInfecţia Lactatele nu pot 

fi «făcute praf»
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Odată cu pandemia provocată de noul coronavirus, în România, peste 1.000.000 de angajați au intrat în șomaj tehnic sau și-au pierdut locul de muncă. Mulți dintre ei nici 
acum nu au putut reveni la serviciu sau au renunțat la jobul pe care îl aveau pentru a găsi altceva care le poate asigura traiul zilnic. Gazeta Pantelimon pune la dispoziție 

ofertele cu locuri de muncă pentru luna august, obținute de la Direcția de Asistență Socială Pantelimon și Autoritatea Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. 
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Bursa locurilor de muncă
  LOCURI VACANTE ANGAJATOR CONTACT OFERTĂ OFERTĂ PACHETE CERINȚE

Bun organizator al 
activităților proprii, fire 

comunicativă, capacitate 
de organizare, rezistent la 

stres și disponibilitate 
pentru un program flexibil
Pentru ajutor manipulant
logistică, bun organizator

al activităților proprii, 
fire comunicativă, 
rezistent la stres

Bun organizator al 
activităților proprii, fire 

comunicativă

Bun organizator al 
activităților proprii, fire 

comunicativă

Vârsta minimă  
reglementată de lege

Vârsta minimă  
reglementată de lege

Vârsta minimă  
reglementată de lege

Disponibilitatea de a 
lucra în două schimburi

Calificării după parcurgerea stagiului 
de pregătire oferit, posibilitate cazare

  Studii medii, diplomă de 
calificare în domeniu, 

vechime de specialitate 
minim 3 ani

Lăcătuși mecanici/ ACMA BUSINESS Orașul Pantelimon, județul Ilfov, Salariu atractiv Bonificații atractive    
Instalatori/   str. Sf. Andrei, nr. 3, relații la      
Electricieni   telefon: 021.317.60.94/95
Șoferi/  BREADLAND  Șos. Olteniței, nr. 219 B, București,  Salariu motivant    Asigură transportul 
Personal calificat/  sector 4; Relații la   
necalificat pentru fabrică  telefoanele: 0213.61.18.72,  
    0758.095.732, 0746.110.337
Lucrători în producția 
de cabluri  CABLEL - ICME ECAB S.A Drumul între Tarlale, nr. 42 , sector 3,  Salariu motivant  Studii medii
(doar bărbați)  București, tel. 021.20.90.309, 
    021.20.90.110, 021.20.90.415
Infirmiere  CENTRUL MEDICAL  
   „Sf Sava” Relații la telefon: 0724.338.881  Salariul 170 de lei 
     / tură de 12 ore Curs de infirmiere
Casier/Vânzător/ CORA PANTELIMON Șoseaua Vergului, 20, sector 2, București,  Salariu atractiv Bonuri de masă, sporuri salariale
Lucrător comercial  telefoane: 0374.120.095, 0757094291,  pentru orele muncite SÂMBĂTA și
    021.205.35.00, e-mail: ivesa@cora.ro  DUMINICA, avantaje de sărbători
      (Paște și Crăciun, Ziua copilului,
      Ziua femeii), abonament medical la
      clinica Medlife
Electricieni/ FIRMĂ DE ÎNTREȚINERE  Detalii suplimentare Pachet salarial atractiv Tichete de masă; loc de muncă stabil, Seriozitate,
Specialist HVAC/ ȘI MENTENANȚĂ CLĂDIRI  la telefon: 0726.770.658  mediu de lucru profesionist profesionalism
Instalator/  DE BIROURI ÎN BUCUREȘTI    și spirit de echipă
Fochist/
Frigotehnist
Lucrători comerciali   Șos. București Ploiești, nr. 42A; sector 1,  Bonuri de masă; decontarea Respectarea indicațiilor
pentru IKEA  IKEA BĂNEASA e-mail. raluca.ungureanu@IKEA.com Salariu atractiv transportului; un mediu de lucru trasate de șeful de depozit
Restaurant & Cafe  în magazinul IKEA Pallady, 0746.69.45.32  plăcut și foarte interesant; alte beneficii pentru activitățile din 
        depozit
        Program de 8 ore/zi, bonuri de masă, 
      se asigură transport, contract de muncă,
    Relații la tel. 031.101.21.39/ Salariu net 1.600 plata orelor suplimentare, instruire pentru 
Operator curățenie MP CLEANING SYSTEMS 0722.763.974/ de lei/lună folosirea mașinilor, soluțiilor, postul este  Minim 8 clase
    0732.018.935  disponibil pentru Centrul Comercial AFI 
      Palace Cotroceni (zona Militari -Apaca); 
       
         
Ajutor magazioner  PRIVILEG CATERING Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, str. Biruinței Salariu atractiv Program 8.00-16.30, masa asigurată,  
    nr. 54, tel. 0729.083.468  contract de muncă, posibilități de 
      dezvoltare personală și profesională

      Program 4, 6 sau 8 ore (la nevoie), 
      contract de muncă, relație de  
Ajutor manipulant  Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, str. Biruinței Salariu atractiv  colaborare pe termen nelimitat cu  
logistică  PRIVILEG CATERING nr. 54, tel. 0729.083.468  posibilitatea rotunjirii  veniturilor   
      existente, program de lucru flexibil  
    Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, str. Biruinței Salariu atractiv  Masa asigurată, program
Femeie de serviciu PRIVILEG CATERING nr. 54, tel. 0729.083.468  14.00-20.00, contract de muncă  
      
Bucătar, cofetar-patiser PRIVILEG CATERING Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, str. Biruinței,   Contract de muncă, posibilitatea de
    nr. 54, tel. 0729.083.468 Pachet salarial atractiv câștig extrasalarial prin participarea
      la evenimente (nunți, botezuri etc...),
      posibilitatea de dezvoltare personală
    Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, str Biruinței. Salariu atractiv  Contract de muncă, relație de colaborare
Spălător de vase PRIVILEG CATERING nr. 54, tel. 0729.083.468  pe termen nelimitat cu posibilitatea  
      rotunjirii  veniturilor existente
Încărcător / descărcător SALTEX MOB Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, bd. Biruinței,   Salariu: 2.600 de lei 
Saltex depozit  nr. 282, tel. 0784.073.299
Muncitori necalificați  Electromontaj S.A. Date de contact - telefon : 021.330.50.25   Salariul la angajare 3.000    
    e-mail: personal@electromontaj.ro, adresa: de lei brut (2.400 de lei net)
    București, strada Poteraș, nr. 26-28, sector 4
 Lăcătuș - cu sau fără Electromontaj S.A. Date de contact - telefon: 021.330.50.25  Salariul la angajare 3.000 Experiența se va dovedi atât prin
experiență   e-mail: personal@electromontaj.ro, adresa:  de lei brut (2.400 de lei net) adeverințe/diplome/calificări,   
    București, strada Poteraș, nr. 26-28, sector 4  cât și prin probe practice 
Electricieni   Electromontaj S.A. Date de contact - telefon: 021.330.50.25  Salariul la angajare 3.000 Posibilitate cazare, activitatea se va
- cu sau fărăexperiență/  e-mail: personal@electromontaj.ro, adresa:  de lei brut (2.400 de lei net) desfășura în București, la filialele   
Șoferi macaragii  București, strada Poteraș, nr. 26-28, sector 4  /sucursalele din țară sau în afara țării  
Analist calitate în cadrul ARENA Group SA Punct de lucru Voluntari bd. Dunării, nr. 54, Ilfov, telefon: 021.270.45.24, 
Compartimentului   interior 211; 021.351.07.17, interior 211; mobil: 0745.07.33.63;              
Controlul Calității   CV la adresa de e-mail daniela.munteanu@arenagroup.ro 
    Oraș Voluntari, Ilfov; CV la adresa de e-mail
    daniela.munteanu@arenagroup.ro; pentru Salariu minim 1.450 lei net; 
    detalii suplimentare vă rugăm să ne  Tichete de masă în valoare Transport asigurat; 
 Ambalatori manuali ARENA Group SA contactați la numărul de telefon 0745.07.33.63,  de 15 lei pentru fiecare zi ore suplimentare plătite
    unitate de industrie farmaceutică cu punct lucrată
    de lucru în orașul Voluntari
      Program de lucru 5 zile din 7, 3 schimburi,
       Transport asigurat și gratuit din următoarele zone:        
Muncitori în producție Teamland (Fabrică Relații la tel. 0755.111.234 Adrian Transport gratuit 1. Bucur Obor-șoseaua Colentina-Voluntari-Fabrica 
   Pantelimon - Șos. de centură)   2. Bucur Obor-MegaMall-Piața Delfinului-șos. Pantelimon-Complex 
      Lebăda-Biserica-Fabrica
Coafeză   Mare Beauty Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, str. Sfântul  Salariu motivant Cursuri de specialitate
    Gheorghe, nr. 97, tel. 0751421983
    Germania - Frankfurt, Persoană contact, 
Muncitori necalificați S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281,  1.400 EURO Transport și cazare
    e-mail: office.tutotal@gmail.com 
Jonctor fibră optică/  Germania - Frankfurt, Persoană contact, 
Pavator/Șef echipă/ S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281,  1.800 EURO Transport și cazare
Operator utilaj (excavator,  e-mail: office.tutotal@gmail.com 
încărcător frontal)/
Șofer autocamion,   
categ. C+E
Stivuitorist - Piker,   ZONA PANTELIMON, STRADA CÂMPULUI, SALARIU MOTIVANT   CUNOȘTINȚE SCANNER
Muncitor necalificat Elton Group Romania NR.5, TEL. 0752.061.555/ 021.350.72.57 ȘI BONURI DE MASĂ PROGRAM L-V 8.30-17.00 WMS, AUTORIZIȚIE
    SAU C.V. : info.bucharest@elton-group.com    STIVUITORIST ISCIR
5 Ambalatori (băieți) S.C. CONVENIENCE Tunari, Șoseaua de Centură, nr.18, telefoane
   PROD S.R.L +40 21 266 52 51; +40 799 933 172; E-mail:
    eugenia.enescu@convenience.ro

Absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ supe-
rior - Politehnica specialitatea chimie, Universitate specialitatea chimie.  
Minimum 6 luni de experiență în specialitate (laborator sau producție)

Experiența nu este necesară. Studiile nu sunt necesare, 
Disponibilitate pentru lucrul în ture: 3 ture x 7,5 ore/zilnic, 

Rezistență la efort fizic

 S.C. Total Tuby S.R.L.  4.000 LEI
Program 8 ore sau după necesitate, 12/24 ore în 3 schimburi, 

transport, cazare dormitoare firmă în București, masa la prânz.
Fabrică nouă, 5 linii extrudare țevi diametre 20-630 mm

 Măgurele-Ilfov, Persoana contact FILIP 
TOBOȘARU, telefon: 0724.657.222, 

e-mail filip@romtuburi.ro

Muncitor calificat REGLOR 
pe linii extrudare țevi polieti-
lenă apa-gaze-corugata


