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Editorial 
Cu inima, alături de noi

P
oți fi un edil rigid, chiar cu realizări, dar dacă îți duci 
mandatul privind doar deasupra capului cetățenilor, 
cu dorința de a-i face să se uite în sus către tine, creezi 
o groapă ce nu poate fi acoperită nici cu cele mai bune 
asfaltări.

Marian Ivan a coborât însă la nivelul de viață al tuturor 
cetățenilor, ascultându-le doleanțele și făcând din locuito-
rii Pantelimonului cei mai buni consilieri personali. A așezat 
permanent relația cu pantelimonenii înaintea scopurilor și 
be neficiilor personale sau a instituției pe care o conduce de 
doisprezece ani.

Primarul nu a luat în acest interval de timp decizii fără să 
reușească să simtă mai întâi pulsul comunității privind finali-
tatea proiectelor. Știe să vorbească și să-i asculte de aproape 
pe oameni, să le prezinte pe înțelesul lor proiectele și chiar mo-
tivele unor prezente dificultăți cu care ne confruntăm cu toții. 

Desigur, ca în orice comunitate, opiniile sunt diferite. Ma-
rian Ivan nu a lăsat societatea locală să devină una dominată 
de „infecții” morale traumatizante, să fie una predispusă la 
manipulări de joasă speță, fiindcă au existat (ca peste tot) 
momente dificile, pe care le-am depășit împreună cu respon-
sabilitate și grijă pentru noi înșine. Noi, locuitorii Pantelimonu-
lui, alături de care se numără și edilul orașului.

Știe ce înseamnă să locuiești pe o stradă pietruită din Pan-
telimon, dar nu a așezat spațiul rutier-pietonal pe care ajunge 
acasă în capul listei străzilor pregătite pentru reabilitare. Știe 
ce înseamnă să faci sport de performanță, dar nu pentru el a 
adus clubul ACSO Viitorul Pantelimon la standarde naționale 
și - nu în ultimul rând - știe ce înseamnă atenția deosebită ce 
trebuie acordată copiilor din oraș și familiilor nevoiașe. În 
acest sens, primarul a urmărit constant activitățile Direcției de 
Asistență Socială din cadrul instituției pe care o conduce pen-
tru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum și altor persoane, grupuri sau comunităţi 
aflate în nevoie socială.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa 
sa prin actele normative, primarul orașului beneficiază de 
un aparat de specialitate, pe care îl conduce, dar nu fără a 
lua în seamă doleanțele miilor de „consilieri direcți, voluntari, 
nealeși” din Pantelimon, care vin cu sugestii, dar și cu critici. Nu 
îl vedem vorbind de la tribune înalte, încercând să se facă auzit 
deasupra capetelor noastre. Nu se dorește ridicat în slăvi, 
motiv pentru care am scris cu mari rezerve acest material. 
Ne vom asuma însă criticile, dacă va fi cazul, pentru că - peste 
toate - știm că Marian Ivan este cu inima alături de noi, locuitorii 
Pantelimonului.  
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Infrastructura,
piesă de rezistență

Sunt puțini cei care pot 
spune că, în urmă cu un de-
ceniu, un element indispen-
sabil din locuințe sau mașini 
erau cizmele de cauciuc. În 
anii 2008, când cutremurul 
prețurilor la imobile a deter-
minat mulți bucureșteni să 
aleagă să-și construiască aici 
locuințe, Pantelimonul era 
cunoscut publicului drept 
„comuna noroaielor”, 
„spațiul cu pauze lungi de 
curent” sau „orașul străzilor 
cu vaci”.

Nu e nevoie de întoarceri 
în timp pentru a realiza că 
schimbările structurale din 
oraș au transformat acest 
spațiu geografic, care 
găzduiește în prezent peste 
9.000 de familii, într-un oraș 
pentru care dezvoltarea este 
la vedere și se derulează 
continuu, fără pauze. Orici-
ne trece prin Pantelimon 
simte forfota dezvoltării ur-
bane, simte aerul noului și 
bunăstării reale.

De mai bine de zece ani, 
istoria nescrisă a localității a 
lăsat în urmă peste 200 de 
străzi „pavate” cu pământ, 
tot atâtea artere fără canali-
zare, apă curentă și un cen-
tru (?) noroios fără sensuri 
de circulație auto. Lucrurile 
au fost puse la punct în timp, 
iar lucrările de reabilitare 
continuă fără oprire. Un nu-
măr important de străzi au 
fost asfaltate, iar altele se află 
în prezent în apropierea fi-

nalizării lucrărilor prin care 
îi vor face pe cei care nu au 
vizitat de mult zonele să nu 
le recunoască.

Piesele grele puse pe tabla 
infrastructurii orașului nu se 
limitează însă exclusiv la re-
abilitarea stradală. Cartea de 
vizită a Pantelimonului a 
fost completată, în ultimii 
ani, cu renovarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1 (unitate de 
învățământ adusă la nivel 
european), transformarea 
structurală totală și 
finanțarea Asociației Club 
Sportiv Orășenesc Viitorul 
(ACSOV) Pantelimon, con-
struirea de locuri de joacă și 
promenadă, conversia mai 
mutor blocuri în imobile ur-
bane (prin reamenajarea 
fațadelor), rezolvarea pro-
blemei transportului locui-
torilor spre și dinspre Bu-
curești, prin intermediul le-
găturii create cu STB ș.a. 

Micul centru al orașului, 
cu sensul giratoriu și benzi-
le bine delimitate, lasă isto-
riei recente accidentele co-
tidiene din urmă cu zece ani. 
Spațiile noi comerciale și ale 
prestatorilor de servicii, for-
fota continuă și consumato-
rii satisfăcuți dau o notă plă-
cută tuturor celor care trec 
pe aici. 

Trăim cu toții istoria Pan-
telimonului, fiindcă proiec-
tele și punerea acestora în 
practică nu se termină, spre 
satisfacția locuitorilor, a edi-
lului și a administrației loca-
le.

File din istoria recentă a 
Pantelimonului

Pentru cei care locuiesc în oraș, schimbările structura-
le și drumul parcurs rapid spre urbanizare nu reprezin-
tă o noutate. E drept, mai sunt multe de făcut, însă edi-
lul și instituția pe care o conduce nu trag pe dreapta și 
nu se limitează exclusiv la vorbe și proiecte. Cu susținere 
nemijlocită din partea cetățenilor, orașul a hotărât să 
îmbrace haine moderniste și (mai cu seamă) practic-
confortabile, începând cu anul 2008.

Mai bine de un deceniu de mandat în slujba locuitorilor
ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE DUPĂ

Grădinița nr. 1, 
cea mai modernă instituție 
de acest tip din județul Ilfov

Școala Gimnazială nr. 1, 
unitate educațională ridicată 

la standarde europene

Zona încheierii traseului maxi-taxi 
și STB intrată, din rural autentic, 

în cursul urban

Nu poate să fie 
bucurie mai 
mare pentru 
noi decât acel 

moment când munca, 
seriozitatea, sacrificiul şi 
talentul copiilor noştri 
sunt recunoscute şi apre-
ciate la cel mai înalt ni-
vel. Patru dintre juniorii 
ACSO Viitorul Panteli-
mon: Cecate Patrick Ale-
xandru, Popescu Andrei 
Valentin, Ion Sebastian 

Antoniu au fost convocați 
la echipa naţională de 
lupte greco-romane, iar 
Sîrbu Teodora a fost 
selecționată pentru lotul 
național la lupte femini-
ne. Le urăm mult succes, 
să ajungă acolo sus, prin-
tre cei mai buni sportivi 
ai lumii! La ACSO Viito-
rul Pantelimon peste 600 
de copii din orașul nos-
tru practică un sport gra-
tuit. 

O adevărată fabrică 
de campioni: 

ACSO Viitorul 
Pantelimon
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Grija reală față de 
cetățeni

Atenția aparte arătată lo-
cuitorilor de către primar 
și instituția pe care o con-
duce s-a dovedit a fi reali-
tate materializată prin fap-
te, încă de la primul man-
dat. Bunăstarea locală, să-
nătatea, educația și cultu-
ra, siguranța cetățenilor, 
asistența socială, sportul 
de performanță, curățenia 
orașului, activitățile civice 
sau mijloacele de agre-
ment au ocupat tot timpul 
primele locuri într-o lun-
gă listă dedicată locuitori-
lor din Pantelimon.

Instituția Primăriei Pan-
telimon a crescut în reali-
zări incontestabile, trans-
formând din simple per-
spective, în urmă cu un de-
ceniu, în proiecte sigur re-
alizabile, terminate, aflate 
în curs de derulare sau în 
imediată demarare. Toți 
angajații Primăriei sunt 
dedicați muncii lor, iar re-
zultatul se vede în 
satisfacția cetățenilor. 
Toate compartimentele 
sunt deschise dialogului și 
acest lucru se regăsește în 
bunul mers al instituției și 
satisfacția lucrului bine fă-
cut al angajaților.

Dialogul constant al pri-
marului cu cetățenii, pur-
tat pe teren sau în 
audiențe, încă de la înce-
putul primului mandat, a 
oferit încredere și susținere 
de ambele părți. Dacă oa-
menii au venit cu solicitări, 
sugestii sau reclamații, re-
zolvările au pus lucrurile 
în ordine, iar la primul bi-
rou al Primăriei informa-
țiile obținute au oferit o 
imagine mai apropiată 
vieții din Pantelimon.

Susținerea categoriilor 
defavorizate a reprezentat, 

în toți acești ani, un obiec-
tiv important pentru 
Direcția de Asistență Soci-
ală (DAS) din cadrul Pri-
măriei Pantelimon. 
Angajații acestui compar-
timent au fost tot timpul 
„cu arma la picior”, 
pregătiți să intervină aco-
lo unde a fost și este nevo-
ie. Mii de locuitori au be-
neficiat, în timp, de ajutoa-
re directe pentru a li se ofe-
ri posibilitatea unui trai 
decent. Ajutoare financia-
re sub diferite forme, hra-
nă, îmbrăcăminte, electro-
casnice sau susținere pen-
tru plata utilităților au re-
prezentat doar câteva 
obiective. Bătrânii, persoa-
nele cu handicap, mame-
le nevoiașe, persoanele 
fără venituri, cetățenii 
aflați în căutarea unui loc 
de muncă au reprezentat 
țintele principale, dar nu 
unice, ale DAS.

Nu poate fi neglijată 
prestația din toți acești ani 
a Poliției Locale Panteli-
mon, un oraș în care (tre-
buie s-o recunoaștem) lu-
crurile erau mai mult de-
cât tulburi, în ceea ce 
privește siguranța cetă țe-
nilor. Nu fără efort, acțiu-
nile constante ale poli-
țiștilor locali au pus totul 
pe un făgaș ce atinge nor-
malitatea, iar interven țiile 
curente sunt unele firești 
și specifice.

Atenție deosebită 
pentru copii și tineri

Problema educației s-a 
arătat tot timpul o preocu-
pare atentă a primarului 
Marian Ivan. Aceasta s-a 
materializat, în timp, prin 
grija acordată bunului 
mers educativ al micilor 
pantelimoneni, aflați încă 
în primii ani de viață. 
Grădinița nr. 1, Școala 

Gimnazială nr. 1 Panteli-
mon, clubul sportiv 
ACSOV sau recentul pro-
iect derulat pentru 
construcția Grădiniței nr. 
2 reprezintă elemente de-
finitorii ale grijii oferite ce-
lor care vor fi viitorul Pan-
telimonului.

Inaugurată în anul 2012, 
Grădinița nr. 1 este cea mai 
modernă instituție de 
acest tip din Județul Ilfov. 
Fiecare sală este dotată cu 
ecrane LED, sistem de aer 
condiționat, toate comisi-
ile importante de lucru au 
la dispoziție imprimante și 
laptopuri, pentru desfă-
șurarea în condiții optime 
a actului educativ. Gră-
dinița este dotată cu bucă-
tărie proprie, unde zilnic 
se prepară hrană proaspă-
tă pentru copii, și o spălă-
torie profesională. La ca-
binetul medical din cadrul 
grădiniței sunt în perma-
nent prezente, pe durata 
cursurilor, trei asistente 
medicale. Primăria s-a im-
plicat în două proiecte so-
ciale pentru 60 de copii, 
„Sunt tot copiii noștri” și 
„Sprijinul per formanței”, 
pentru care asigură hrană, 
rechizite, caiete speciale și 

plata opționalelor desfă-
șurate. Primul proiect a ve-
nit în sprijinul persoane-
lor cu probleme financia-
re, care nu își permiteau 
plata normei de hrană sau 
a unui pachet cu alimente 
pentru copii. Cel de-al doi-
lea proiect sprijină elevii 
proveniți dintr-un mediu 
social nefavorabil, care au 
rezultate remarcabile la 
învă țătură, prin achizi-
ționarea caietelor specia-
le și a altor rechizite nece-
sare pentru continuarea 
activității în cele mai bune 
condiții. Aflată în con-
strucție, Grădinița nr. 2 își 
va deschide, la rându-i, 
porțile.

Școala Gimnazială nr. 1, 
reabilitată și extinsă, oferă 
încă de la intrare aerul mo-
dernului didactic euro-
pean. Cadrele didactice 
bine pregătite coordonea-
ză cu succes activitatea 
elevilor de aici. Programe-
le și proiectele dedicate co-
piilor, derulate cu sprijinul 
edilulului și al Primăriei, 
au făcut ca elevii să pri-
vească dintr-un unghi po-
zitiv instituția școlii. l

File din istoria recentă a 
Pantelimonului
Mai bine de un deceniu de mandat în slujba locuitorilor

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂÎNAINTE DUPĂ

„Educația copiilor rămâne obiectivul principal al proiec
telor mele pentru dezvoltarea orașului nostru! Timp de 
10 ani, data de 1 iulie dădea startul școlii de vară și ta
berelor, unde peste 230 de copii participau în diverse 
activități extrașcolare, menite să apropie elevii de 
școală. Cele 11 cluburi derulate în cadrul școlii au contri
buit la dezvoltarea aptitudinilor elevilor noștri, orientân
dui în alegerea carierei. Avem profesori care șiau pe
trecut verile în școala de vară și tabere, alături de elevi, 
învățândui și aducândui mai aproape de școală, profe
sori care șiau rupt din timpul lor liber pentru activități 
extrașcolare alături de elevii lor” (Marian Ivan, primarul 
orașului Pantelimon).

Terenuri virane insalubre, 
transformate în locuri de 

joacă autorizate,
agreate azi de copii

Atenția deosebită pentru 
sport se regăsește 

în performanțele clubului 
ACSO Viitorul Pantelimon

Înainte, „centrul orașului” 
se prezenta jalnic. Astăzi, 

este un spațiu al urbanității

Strada Crinului, reabilitată 
(asfalt, canalizare)
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Străzile, una dintre 
prioritățile primăriei - 
stadiul lucrărilor

În luna august, primăria a 
demarat noi lucrări pentru re-
abilitarea străzilor din zona 
Tractorului și strada Livezilor. 
De când strada Tractorului a 
devenit stradă cu un singur 
sens, pe un segment de drum, 
au început în forță lucrările de 
reabilitare a acesteia și a celor 
adiacente ei. De acum vom 
avea trotuare mai late, iar ris-
cul accidentelor rutiere va fi 
mai mic. Acest demers al 

Poliției Rutiere Naționale nu 
a fost pe placul unora dintre 
cetățenii care tranzitau aceas-
tă zonă, dar acum, când ve-
dem rezultatele, percepțiile 
încep să se schimbe. În sfârșit, 
avem spațiu unde ne putem 
plimba copiii în cărucioare, 
unde putem circula în 
siguranță pe stradă. În acest 
moment se lucrează la străzi-
le adiacente străzii Tractoru-
lui, iar termenul de execuție al 
acestui proiect, care mai cu-
prinde si alte străzi, este de pa-
tru luni de la emiterea ordinu-

lui de începere, însă 
autoritățile locale speră ca 
muncitorii să se încadreze 
într-un termen mai scurt, dacă 
va fi posibil și dacă nu vor exis-
ta situații care să întârzie 
desfă șurarea normală a 
execuțiilor.

În cadrul proiectului „Mo-
dernizarea infrastructurii ru-
tiere în orașul Pantelimon, 
județ Ilfov”, din care fac parte 
42 de străzi, primele două lo-
turi, ce cuprind în total 23 
străzi, au fost deja finalizate, 
iar acum se lucrează simultan 
pe: str. Făgetului, str. Curcu-
beului, str. Călărași, Intrarea 
Biruinței, str. Fagurilor, Intr. 
Fagurilor. 

Cea mai avansată este stra-
da Făgetului, care este aproa-
pe de finalizare și urmează să-i 
fie turnat ultimul strat de as-
falt, cel de uzură. 

Străzile Călărași și Curcube-
ului au fost decopertate și s-a 
așternut primul strat de pia-
tră, au fost demarate lucrările 
de montare a bordurilor și 
execuție a trotuarelor. 

Pe Intrarea Biruinței se lu-
crează la drenurile pentru ca-
nalizarea pluvială. Alte lucrări 
au loc și în cartierul Damache, 
pe Intrarea Fagurilor, unde se 

montează bordurile, și pe stra-
da Fagurilor se decopertează 
și se execută canalul pentru 
preluarea apelor pluviale. 

Pe str. Câmpului se lucrea-
ză la stația de pompare a ape-
lor pluviale, care va prelua apa 
provenită din precipitații din 
zonele în care s-a extins 
rețeaua de canalizare pluvia-
lă, astfel încât după finaliza-
rea lucrărilor să nu ne mai 
confruntăm cu probleme ma-
jore provocate de inundații. În 
același timp, se introduce pe 
stradă rețeaua de canalizare 
pentru ape pluviale.  

Construcția noii grădinițe 
din oraș continuă

Proiectul cu fonduri euro-
pene ce se află în derulare în 
orașul nostru, pentru tinerele 
familii cu copii mici din Pan-
telimon, este cel al construcției 
noii grădinițe, cu grupe de 
creșă, pe strada George Căli-
nescu. Primăria urmărește în-
deaproape lucrările și le veri-
fică în permanență, pentru ca 
totul să se desfășoare conform 
proiectului. Acum se lucrează 
la armarea elementelor verti-
cale de la etajul I aferente 
tronsonului III. Au început lu-
crările de zidărie la nivelul 
parterului, atât la tronsonul 

IV, cât și la tronsonul III. 
Părinții așteaptă cu nerăb-

dare finalizarea lucrărilor, însă 
acest lucru nu va fi posibil 
până anul viitor, când sperăm 
să auzim glasurile fericite ale 
copiilor în curtea noii 
grădinițe. 

Igienizarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1 și a 
Grădiniței nr. 1

Pentru că anul școlar ur-
mează să înceapă, primăria a 
dispus începerea igienizării și 
repa ra țiilor în clădirile Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Pantelimon 
și în Gră dinița nr. 1. În contex-
tul actual, pentru evitarea răs-
pândirii noului coronavirus, 
se vor lua măsuri sporite pen-
tru igienizare și dezinfecție, 
astfel încât copiii să fie în 
siguranță. Vom reveni cu mai 
multe amănunte referitoare la 
noile măsuri impuse de noua 
legislație și măsurile luate de 
Școala și Grădinița Panteli-
mon. 

Așadar, pas cu pas, proiect 
cu proiect, orașul nostru își 
schimbă fața și va ajunge 
mândria fiecărui locuitor în 
parte, care să spună, cu sufle-
tul împlinit, atunci când 
pășește în localitate: „Am 
ajuns acasă!”. 

În orașul nostru se lucrează de zor, pe multe străzi se aude 
zgomotul utilajelor și al muncitorilor care nu se opresc, iar 
edilii locali inspectează fiecare șantier din Pantelimon. 

Poliţia Locală Pantelimon a demarat recent o campanie publică de informare 
şi avertizare destinată tuturor cetăţenilor oraşului şi agenţilor economici cu 
privire la riscul de a fi victime ale diverselor infracţiuni. Această iniţiativă vi-
ne pe fondul unei creşteri alarmante a activităţii infracţionale în oraşul nos-
tru în ultimele luni, în special a spargerilor din locuinţe şi depozite.

Recomandările poliţiei sunt pre-
ventive şi se referă la o atenţie 
sporită în ceea ce priveşte mă-
surile de protecţie la furt (încu-

ie rea uşilor, verificarea sistemelor de 
alarmă etc.) şi păstrarea discreţiei cu 
privire la eventualele deplasări, în spe-
cial cele de durată mai lungă (conce-
dii, deplasări de serviciu etc.). Postarea 

tuturor evenimentelor din viaţa perso-
nală pe reţelele de socializare nu este 
recomandată, aceste reţele fiind bine 
monitorizate de infractori.

În încheiere, Poliţia Locală Panteli-
mon vă adresează rugămintea de a 
semnala orice activitate suspectă sau 
indicii ale unei infracţiuni, sunând la 
numărul unic de urgenţă 112. 

Poliţia Locală vă 
ATENŢIONEAZĂ!

Pantelimon, 
orașul care 
se schimbă
Luna august a adus pentru orașul 
nostru multe lucrări, Pantelimonul 
se transformă sub ochii tuturor
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Campanii medicale pentru 
femeile și copiii din oraș

Anul acesta, ziua de 5 
septembrie este dedi-
cată femeilor din Pan-
telimon. Primăria 

orașului, prin Direcția de 
Asistență Socială, va desfășura, 
la policlinica din oraș, înce-
pând cu ora 10.00, două cam-
panii medicale gratuite pentru 
doamnele și viitoarele mame 

din localitate. 
Viitoarele mămici au posibi-

litatea să se înscrie în campa-
nia „O sarcină monitorizată, 
un bebeluș sănătos”, unde me-
dicul specialist dr. Băluță Mi-
haela va efectua consultații și 
ecografii pentru femeile însăr-
cinate din mediul defavorizat 
și nu numai. Prin acest demers 

se încearcă încurajarea mame-
lor pentru monitorizarea sar-
cinii, publicul-țintă fiind feme-
ile foarte tinere sau cele care 
nu au posibilitatea să își urmă-
rească sarcina așa cum ar tre-
bui. Chiar dacă această cam-
panie se adresează mămicilor 
din categoria mai sus-
menționată, orice viitoare 
mamă domiciliată în orașul 
nostru poate lua parte la aceas-
tă acțiune susținută de DAS 
Pantelimon, prin efectuarea 
unei ecografii, a unui consult 
sau pentru a primi de la un me-
dic avizat sfaturi despre 
evoluția sarcinii. Dacă doriți să 
vă alăturați acestei campanii 
sau aveți cunoștințe care vor 
să beneficieze de consult gra-
tuit, înscrierile se fac la numă-
rul de telefon 0754.071.844, de 
luni până vineri. Asociația „Și 
eu am dreptul să fiu părinte” 
este partenerul fără de care 
această campanie, aflată la cea 
de-a III-a ediție, nu ar fi fost 
posibilă. Încurajăm viitoarele 
mămici ale localității noastre 
să-și monitorizeze sarcina 
pentru sănătatea lor și a 
bebelușilor. 

A doua acțiune din ziua 
de 5 septembrie este 
cea de combatere a 
cancerului mamar 

pentru toate femeile orașului 
nostru. Cancerul mamar este 
una dintre cele mai comune 
forme de cancer, cu o morta-
litate crescută în țara noastră 
și la nivel european, din cau-
za depistării tardive a acestu-
ia. De aceea, Primăria Pante-
limon, prin Direcția de 
Asistență Socială, cu sprijinul 

Asociației „Și eu am dreptul să 
fiu părinte”, a demarat aceas-
tă acțiune, prin care toate fe-
meile se pot înscrie la numă-
rul de telefon: 0754.071.844 
pentru a beneficia de o eco-
grafie mamară gratuită. 
Doamna doctor Silvia Bărbu-
lescu este medicul care va 
efectua consultațiile și va ofe-
ri indicațiile necesare pentru 
menținerea sănătății și preve-
nirea apariției acestei boli 
necruțătoare. 

Ne place să vă povestim despre campaniile frumoase ce au 
loc în orașul nostru. Și de această dată cei de la Direcția de 
Asistență Socială Pantelimon au fost ocupați să facă bine. 

Primăria Pantelimon, prin Direcția de Asistență Socială, desfășoară  
trei acțiuni medicale pentru cei mai puțin norocoși dintre noi

Un alt proiect drag nouă, dedicat 
copiilor, aflat în desfășurare, este 
„Vezi lumea cu ochi noi”, adresat 
copiilor din comunitatea noastră 

care au probleme oftalmologice netratate. 
Primăria orașului Pantelimon, prin Direcția 
de Asistență Socială, împreună cu Asociația 
Noi Orizonturi - Familia, oferă posibilitatea 
tratării gratuite a afecțiunilor oftalmologice 
de strabism, canal lacrimal înfundat și nis-
tagmus, mișcare involuntară, oscilatoare a 
globului ocular. 

„Vezi lumea cu ochi noi” se adresează, în 
principal, părinților din orașul nostru care 
nu-și permit să achite costul unei consultații 
și al unui tratament la oftalmolog. Cei 
interesați se pot înscrie pentru a beneficia 
de un consult la numărul: 0754.071.844, în 
fiecare zi de luni până vineri. 

Vă îndemnăm să nu ratați posibilitatea 
unui consult gratuit în cazul în care sesizați 
probleme oftalmologice la copiii dumnea-
voastră, întrucât 80% din informația pe care 
aceștia o primesc din exterior este înregis-
trată cu ajutorul ochilor, iar noi, părinții, 
avem datoria să ne asigurăm că și cei mici 
beneficiază de o vedere bună. Mulți părinți 
consideră că un copil ar trebui dus la un con-
sult oftalmologic după vârsta de 3 ani. Aceas-
tă informație este greșită. Este posibil ca 
micuții să aibă nevoie de oftalmolog de în-
dată ce apare orice fel de problemă la nive-
lul ochilor. Cu cât sunt depistate mai repe-
de problemele oftalmologice, cu atât pot fi 
tratate mai ușor și mai rapid. Pentru dum-
neavoastră am cerut și sfatul unui specialist 
și am adresat doamnei prof. dr. Cătălina 
Corbu câteva întrebări legate de afecțiunile 
oftalmologice la copii. 

Gazeta Pantelimon: Când pot apărea prime-
le semne ale problemelor oftalmologice la copii?

Prof. Dr. Cătălina Corbu: Cel mai des aces-
tea sunt depistate la grădiniță sau în clasa 
pregătitoare, învățătoarea este cea care-și 
dă seama când copiii se apropie mai mult 
decât ar trebui de caietul de lucru. Și părinții 
pot sesiza afecțiuni, dar cel mai adesea aces-
tea se întâmplă după vârsta de 3 ani. 

Care sunt cele mai periculoase afecțiuni oftal-
mologice la copii?

Cel mai periculos, din punctul meu de ve-
dere, este atunci când părinții refuză ca 
micuții să poarte ochelari, iar copiii rămân 
cu un ochi ambliop, adică leneș, și după vâr-
sta de 9 ani vederea nu se mai corectează cu 
ochelari.  

Care sunt cele mai comune afecțiuni oftal-
mologice la copii?

Cele mai comune afecțiuni la copii sunt 
viciile de refracție, adică: hipermetropia, mi-
opia și astigmatismul. Toate pot fi corecta-
te cu ochelari. 

Se tratează strabismul la copii? De la ce 
vârstă?

Strabismul poate fi sesizat de părinți 
atunci când ochii sunt deviați. În acest caz, 
trebuie să solicite o consultație chiar mai 
devreme de împlinirea vârstei de un an. În 
cazul în care pacientul are sub un an, stra-
bismul este unul congenital și se operează 
în primul an de viață. Acesta mai poate fi co-
rectat și prin ochelari pentru o perioadă de 
2-3 ani, iar dacă persistă, copiii pot fi operați 
până la vârsta de 7-8 ani. Recomandarea 
mea este ca, după vârsta de 3 ani, toți copi-
ii să facă un examen oftalmologic. 

Cei de la Direcția de Asistență Socială con-
tinuă să facă fapte bune și luna aceasta, să 
se ocupe îndeaproape de cei mai puțin 
norocoși, care au nevoie de sprijin, așa cum 
este și motto-ul lor: „Suntem aici pentru 
șansa ta!” 
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Ce măsuri se iau pentru dimi-
nuarea riscului de contaminare 
a elevilor și a cadrelor didactice 
cu noul coronavirus?

Ludovic Orban a declarat că 
Guvernul a decis alocarea a 175 
de milioane de euro pentru de-
contări necesare învăţământului 
online şi materialelor de protec-
ţie. „Pregătim cu mare atenţie 
deschiderea şcolilor. Încercăm să 
facem tot ceea ce este posibil în 
vreme de pandemie, astfel încât 
să reducem la maximum riscul de 
îmbolnăvire a copiilor şi cadrelor 
didactice”, a afirmat premierul.

Conform Ordonanței de Ur-
gen  ță din 19 august 2020, insti-
tuțiile școlare preuniversitare tre-
buie să asigure respectarea nor-
melor de siguranță sanitară prin 
di    verse metode, în funcție de 
situația epidemiologică și spațiul 
disponibil. În situația în care spa-
țiile existente în unitățile de în  -
vățământ nu sunt suficiente pen-
tru respectarea normelor de si gu-
ranță sanitară, stabilite de auto-
ritățile de resort, inspectoratele 
școlare pot solicita autori tăților 
administrației publice locale să 
pună la dispoziția unită ților de 
învățământ preuniversitar alte 
spații adecvate pentru desfășu-
rarea activităților didactice.  

Ministrul educației, Monica 
Anisie, a precizat că hotărârea re-
feritoare la mijloacele de profila-
xie suplimentare, pe lângă purta-
rea obligatorie a măștilor de 
protecție, cum ar fi utilizarea vi-
zierelor sau instalarea paravane-
lor de plexiglas, cade în seama 
unităților școlare, împreună cu 
autoritățile publice locale și 
direcțiile de sănătate publică. 
Doamna ministru a adăugat că 
activităţile sportive se vor desfă-
şura în aer liber, iar pentru activi-
tăţile de învăţare decizia este la 
nivelul unităţii de învăţământ, 
astfel încât o lecţie de muzică sau 
de pictură să poată fi efectuată și 
în exterior, atât timp cât vremea 
o permite.

Cum se va realiza triajul elevi-
lor în vederea stabilirii stării de 
sănătate compatibilă cu partici-
parea la cursuri?

Ministrul sănătății, Nelu Tăta-
ru, a renunțat la ideea unui triaj 
efectuat în cadrul unităților 

școlare prin măsurarea tempera-
turii elevilor înainte de începerea 
orelor de curs, deoarece o astfel 
de operațiune necesită mult timp 
și există pericolul de supraaglo-
merare la intrarea în incinte. 

Întreaga responsabilitate 
este plasată asupra părinților, 
care trebuie să evalueze sta-
rea copiilor și să ia deciziile 
în consecință. Dragoș Garofil, se-
cretar de stat în Ministerul 
Sănătății, a afirmat că părinții tre-
buie „să evalueze starea de sănă-
tate, să termometrizeze copilul. 
Când are febră, copilul nu trebu-
ie adus la școală. E o măsură obli-
gatorie”.

Care sunt cele trei scenarii 
după care se pot desfășura 
cursu rile în anul școlar 
2020-2021,  în funcție de situația 
epidemiologică?         

Individualizate cromatic prin 
verde, galben și roșu, scenariile 
propuse de președintele Klaus Io-
hannis au drept criteriu de 
diferențiere numărul de cazuri 
noi de îmbolnăviri din ultimele 
14 zile la mia de locuitori. 

Scenariul verde reprezintă cea 
mai bună situație, în care mai pu-
ţin de o persoană la mia de locu-
itori este depistată cu COVID-19 
în ultimele 14 zile.

După cum sublinia ministrul 
educației, Monica Anisie, în ca-
zul scenariului verde, în care este 
prevăzut ca toți copiii să meargă 
la școală, acest lucru este obliga-
toriu, nu opțional.

Scenariul galben, de risc me-
diu, presupune între una şi trei 
persoane detectate pozitiv cu 
noul coronavirus la mia de locu-
itori, în ultimele 14 zile. În acest 
caz, vor merge la școală preşco-
larii, elevii din clasele 0-4 şi cei din 
anii terminali, iar restul copiilor 
vor face ore atât online, cât și în 
unitatea de învățământ, prin ro-
taţie.

Scenariul roșu, de avarie, este 
cel în care sunt mai mult de trei 
persoane depistate pozitiv la mia 
de locuitori în ultimele 14 zile. În 
acest caz, școlile se închid și în-
treaga activitate didactică se 
desfășoară online.

Conform asigurărilor preșe-
dintelui Iohannis, la ora actua lă, 
doar 50 de localități din Româ-

nia se încadrează în scenariul 
roșu și câteva sute, în scenariul 
galben, restul zonelor fiind de 
tip verde.

Cum se decide trecerea la 
școala online? 

Potrivit ordonanței de urgență 
din 19 august, în învățământul 
preuniversitar, în funcție de 
evoluția situației epidemiologice, 
Consiliul de administrație al școlii 
poate propune, în urma consul-
tării Asociației de părinți, ca 
desfășurarea activității didactice 
care presupun prezența fizică a 
antepreșcolarilor, preşcolarilor și 
elevilor, să se realizeze prin inter-
mediul tehnologiei și al interne-
tului. Propunerea școlii, avizată 
de Inspectoratul Școlar Județean, 
este înaintată Comitetului 
Județean pentru Situații de 
Urgență, în vederea aprobării. Se 
vor lua astfel hotărâri cu privire 
la perioada de aplicabilitate a mă-
surilor adoptate și, referitor la alte 

măsuri specifice ce trebuie luate 
de către școală, în funcție de 
situația epidemiologică. 

Reluarea activităților didactice, 
în condiții de siguranță sanitară, 
este decisă prin hotărârea Comi-
tetului Județean pentru Situații 
de Urgență, cu avizul Direcției 
Județene de Sănătate Publică și 
cu informarea unității de 
învățământ preuniversitar și a In-
spectoratului Școlar Județean. 

În cazul limitării sau suspendă-
rii activităților didactice pentru 
realizarea cărora se impune pre-
zenţa fizică a elevilor, Ministerul 
Educației și Cercetării poate mo-
difica, prin ordin de ministru, nu-
mărul de ore alocat disciplinelor 
de studiu prin planurile-cadru de 
învăţământ, precum și ponderea 
numărului de ore de predare şi 
evaluare în programa școlară 
aprobată. 

Le dorim mult succes copiilor 
în noul an școlar! 

Elevii și părinții privesc luna septembrie cu mai multe emoții decât de 
obicei. Copiii așteaptă cu nerăbdare să își revadă colegii și profesorii 
după 6 luni de învățământ online și vacanță, iar părinții sunt îngrijorați 
de siguranța prezenței la cursuri, în contextul pandemiei de COVID-19. 
În același timp, autoritățile caută soluții optime pentru a preîntâmpina 
orice posibilă problemă, elaborând scenarii și noi reglementări menite 
să adapteze învățământul la situațiile care pot apărea. 
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A început bacalaureatul 
de toamnă
Peste 42.700 de candidaţi 
s-au înscris în vederea sus-
ținerii probelor din a doua se-
siune (august - septem brie) 
a examenului național de 
bacalaureat 2020, începând 
de luni, 24 august. Conform 
datelor transmise de inspec-
toratele şcolare judeţene, din 
totalul celor înscrişi, peste 
24.900 de candidați provin 
din promoţia 2019-2020, iar 
aproximativ 17.800 de can-
didați sunt din promoţiile an-
terioare. La fel ca în pri ma se-
siune, rezultatele e  le   vi     lor vor 
fi publicate prin a     nonimizarea 
numelui și a prenumelui, în 
conformitate cu prevederile 
specifice în vigoare (Regula-
mentul general privind pro-
tecția datelor - RGPD). 

Vaccinul anti-COVID nu 
va fi  obligatoriu
Alexandru Rafila, președin-
tele Societății Române de Mi-
crobiologie, a vorbit la Digi24 
despre vaccinul anti-COVID 
și despre cine va avea ac-
ces mai întâi la vaccinare. În 
opinia lui, vaccinul anti-COVID 
nu ar trebui să fie obligato-
riu. Alexandru Rafila crede 
că nu toate persoanele vor 
răspunde la fel la vaccin, 
bătrânii având o imunitate mai 
scăzută. În aceste condiții, 
trebuie stabilită o ordine a 
categoriilor de oameni care 
vor avea acces la vaccin. El 
este convins că România va 
beneficia de vaccin odată cu 
celelalte țări din UE. 

Pensiile mărite se vor 
da la începutul lunii 
septembrie
Pensiile vor fi plătite la timp, a 
dat asigurări ministrul muncii. 
Deja sunt tipărite taloanele 
cu sumele majorate de la 1 
septembrie. Punctul de pen-
sie crește de luna viitoare 
cu 14%. “Sunt implicată în 
activitatea tehnică care se 
desfășoară la Casa Națională 
de Pensii Publice în două 
locații pentru tipărirea la timp 
a fluturașilor. Vom fi la timp, 
vom fi în grafic, pensiile se 
vor da la începutul lunii sep-
tembrie”, a declarat ministrul 
muncii, Violeta Alexandru.
“Suntem deja gata cu pensiile 
pentru agricultori, suntem 
aproape gata cu pensiile de 
stat acordate în numerar 
prin Poşta Română. Sunt în 
legătură cu Poşta Română, 
asigurându-mă că şi acolo lu-
crurile sunt planificate de aşa 
manieră încât să nu existe 
nicio întârziere”, a precizat 
ministrul.

DINTR-O PRIVIRE Cum se va desfășura anul 
școlar 2020-2021?
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   Cursurile încep normal, dar situația este 
condiționată de evoluția pandemiei; se iau 
măsuri speciale de prevenire a îmbolnăvirilor 
și se fac pregătiri pentru școala online

Structura noului an școlar
Cursurile încep pe 14 septembrie 2020 și se încheie la data de 31 au-

gust 2021, având o durată de 34 de săptămâni. Pentru clasele a XII-a 
zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni 
de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. În cazul clasei a VIII-a, 
anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 
iunie 2021.

Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două semestre. Se-
mestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septem-
brie 2020 - 29 ianuarie 2021. În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 
2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din 
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă începe la 
data de 23 decembrie 2020 și se termină pe 10 ianuarie 2021.

Vacanţa intersemestrială cuprinde intervalul 30 ianuarie 2021 - 7 
februarie 2021. Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dis-
puse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021. 

În funcție de Paștele Catolic (4 aprilie) și cel Ortodox (2 mai), 
vacanța de primăvară este între vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 
aprilie 2021 și respectiv vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021. 
Vacanţa de vară începe la data de  19 iunie 2021. 

 Programul național „Şcoala altfel” se va desfășura în intervalul 
 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive 
lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
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Stoparea îmbolnăvirilor prin utilizarea substanțelor dezinfectan-
te și a mijloacelor tehnologice de combatere a virusurilor și bacte-
riilor este prioritară în această perioadă, când ne aflăm în stare 
de alertă din cauza pandemiei de COVID-19.

Metode 
e� ciente de 
dezinfectare 
Este mai ușor să prevenim decât să tratăm!

    

Ș
oferii au, de fiecare dată, emoții 
când trebuie să ajungă cu mașinile 
la service, pentru reparații ori 
verificări. Aici dau, aproape în-
totdeauna, de personaje care se 

             comportă precum chirurgii derma-
tologi după simple operații de alunițe, 
încercând parcă să atingă tavanul cu na-
sul ridicat. Chiar dacă ți-a trecut emoția 
unui mic sau major accident și ai evaluat 
împreună cu alți specialiști daunele, cei de 
la service fac lucrurile să pară o dramă 
greu de remediat. Spunem asta cu convin-
gere, fiindcă din rezultatele centralizate ale 
ANPC în acest domeniu, 65% dintre opera-
torii economici călcaseră (mai apăsat sau 
mai discret) pe bec.

Pe lângă lipsa autorizațiilor de 
funcționare la unele ateliere de cartier, 
inspectorii s-au confruntat cel mai adesea 
cu practici incorecte: constrângerea con-
sumatorilor să accepte condițiile contrac-
tuale, respectiv a renunțării la exercitarea 
dreptului de proprietate asupra autove-
hiculului și anume, a nu putea ridica autove-
hiculul reparat în cazul neachitării integrale 
a facturilor de reparație aferente acestuia, 
indiferent dacă aceste facturi sunt achitate 
de consumator sau de o firmă de asigurări 
care a acceptat devizul de reparație. 

Printre nerespectările curente ale 
regulilor prestator-consumator din acest 
domeniu se mai remarcă prestarea ser-
viciilor de reparații auto fără prezentarea 

informațiilor referitoare la timpul de re-
alizare a lucrărilor care făceau obiectul 
devizelor de lucru, folosirea notelor de 
comandă incomplete sau neeliberarea 
bonului fiscal pentru lucrările realizate.

Nerespectarea timpului de realizare a 
lucrărilor dă mari bătăi proprietarilor de 
autovehicule, lipsind - pur și simplu - infor-
marea privind acest timp de remediere a 
defecțiunilor.

Multe dintre unități service sunt străine 
(?) de expunerea sau afișarea conformă 
a prețurilor și tarifelor orare (prețurile 
sau tarifele afișate nu corespund cu cele 
din deviz, în sensul că sunt mai mici decât 
cele prevăzute în documentele oficiale, nu 
sunt așezate la loc vizibil sau sunt afișate în 

mod echivoc, fără a avea toate explicațiile 
necesare) sau dacă sunt afișate nu conțin 
valoarea TVA.

De condițiile, uneori insalubre de lucru, 
derularea activității fără autorizație RAR, 
camere de vopsit neautorizate sau in-
corectitudini privind promoțiile ar fi bine 
să nu vă plângeți. Au făcut-o alții înaintea 
voastră, iar ANPC a „ars” 500 din cele 766 
de unități service auto controlate. Sperăm 
că vizitele inspectorilor îi vor aduce cu 
picioarele pe pământ pe cei avertizați sau 
amendați. Totul spre binele nostru, al con-
sumatorilor, fiindcă noi suntem cei care 
băgăm mâna adânc în buzunar, când mer-
gem acolo pentru reparații ori verificări 
de rutină. 

consumatorului
InfecţiaInfecţia Hopuri cu mașina 

la service

Dezinfectarea mâinilor 
și a suprafețelor 
cu care venim în 
contact

Produsele avizate de Insti-
tutul Național de Sănătate 
Publică pentru igienă uma-
nă conțin ca agent activ al-
coolul sub formă de lichid 
(alcool sanitar), gel, spray, 
spumă sau în compoziția 
șervețelelor dezinfectante. 
Este important să verificăm 
procentul de etanol, care 
trebuie să fie de minimum 
70%, dacă nu este în com-
binație cu o altă sub stanță 
dezinfectantă. 

Suprafețele din locuință 
sau mașina personală se pot 
curăța cu produse destina-
te în acest scop, care conțin 
alcool sau clor diluat. Este 
necesar să acordăm o 
atenție deosebită zonei de 
acces în casă, care trebuie 
dezinfectată cât mai des.

Dezinfectarea zonelor 
mari de spațiu locuibil 
și purificarea aerului

Aerisirea frecventă a 
locuinței este o metodă sim-
plă de a ne asigura că aerul 
pe care îl respirăm este cu-
rat și de a reduce riscul de 
inhalare a eventualilor 

a genți patogeni aduși în 
casă pe haine sau încăl-
țăminte. 

Filtrarea aerului cu ajuto-
rul unui aparat de purifica-
re dotat cu filtre speciale de 
tip HEPA duce la eliminarea 
virusurilor, bacteriilor și 
alergenilor într-un procent 
de peste 99% într-un inter-
val de câteva minute. Sen-
zorii aparatului scanează 
calitatea aerului și îl repor-
nesc de câte ori este nevoie. 

Folosirea unui nebuliza-
tor care vaporizează o 
substanță dezinfectantă 
special formulată este o altă 
metodă eficientă de a com-
bate riscul de infectare. 
Dezinfectantul vine astfel în 
contact cu toate suprafețele 
din proximitate, ceea ce este 
dificil de realizat prin 
ștergerea manuală cu un li-
chid de același tip, deoare-
ce presupune mult efort fi-
zic și timp consumat în mod 
constant. Aparatul poate fi 
setat pentru ca dezinfecta-
rea să aibă loc într-un inter-
val al zilei când membrii fa-
miliei nu sunt acasă. 

Aparatele de dezinfectare 
cu ozon pot fi folosite cu 
maximă eficiență pentru 
purificarea aerului din 
locuință. Această tehnolo-

gie nu necesită consumabi-
le, dezinfectarea suprafe-
țelor se face în mod ecologic, 
fără substanțe chimice, fără 
costuri suplimentare. A pa-
ratul generator de ozon des-
tinat locuințelor este porta-
bil, astfel încât îl putem fo-
losi pe rând în fiecare încă-
pere sau îl putem seta să 
funcționeze pentru 15-20 
minute în lipsa noastră. 
După funcționarea aparatu-
lui, aerul din casă este proas-
păt, precum cel de munte, 
iar sporii de mucegai, viru-

surile și celelalte microorga-
nisme sunt eliminate. 

Dezinfectarea prin folosi-
rea lămpilor cu ultraviolete 
este o soluție eficace și co-
modă. Lampa portabilă are 
telecomandă,  deci poate fi 
pusă în acțiune de la 
distanță, iar sterilizarea me-
diului se realizează rapid, în 
30 de minute. Cele mai noi 
aparate combină tehnologia 
dezinfectării cu ozon și raze-
le UV pentru rezultate de 
99,97% în combaterea pato-
genilor de toate tipurile. 

Pe lângă utilizarea în 
locuințe, aceste metode 
sunt recomandate agenților 
comerciali pentru spațiile 
închise cu un număr mare 
de vizitatori, înainte și după 
începerea programului de 
lucru. Sălile de sport, spațiile 
medicale sau cele destinate 
procedurilor de înfrumu-
sețare trebuie să fie dotate 
cu astfel de mijloace de dez-
infectare, adaptate suprafe-
ței și scopului, pentru a-și 
desfășura activitatea în 
condiții de siguranță. 
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Pentru oamenii din orașul nostru care își caută o slujbă, sperăm că pot găsi în Bursa locurilor de muncă o șansă nouă pentru o viață mai bună. 
Un loc de muncă înseamnă stabilitate și responsabilitate, un loc de muncă poate însemna oameni noi și prieteni pentru o viață

GAZETA PANTELIMON / ILFOV / UTIL AUGUST 2020

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   Drumul între Tarlale, nr. 42 , sector 3,
de cabluri  CABLEL - ICME ECAB S.A  București, tel. 021.20.90.309, Salariu motivant  Studii medii
(doar bărbați)   021.20.90.110, 021.20.90.415
    
Casier    Șoseaua Vergului, 20, sector 2, București,  Bonuri de masă, sporuri salariale pentru orele muncite
    CORA PANTELIMON telefoane: 0374.120.095, 0757.094.291, Salariu atractiv  SÂMBĂTA și DUMINICA, avantaje de sărbători (Paște și Crăciun,
    021.205.35.00, e-mail: ivesa@cora.ro        Ziua copilului, Ziua femeii), abonament medical la clinica Medlife
Vânzător/  CORA PANTELIMON Șoseaua Vergului, 20, sector 2, București,  Salariu atractiv Bonuri de masă, sporuri salariale
Lucrător comercial  telefoane: 0374.120.095, 0757.094.291,  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
Muncitori necalificați SALTEX MOB Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, bd. Biruinței,   Salariu: 2.300 de lei 500 lei bonus de performanță
    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 de 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/  S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281,  1.800 EURO Transport și cazare
    e-mail: office.tutotal@gmail.com 
    Germania - Frankfurt, Persoană contact, 
Șef echipă   S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281, 1.800 EURO Transport și cazare
     e-mail: office.tutotal@gmail.com
Operator utilaj (excavator,  Germania - Frankfurt, Persoană contact,
încărcător frontal) S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281, 1.800 EURO Transport și cazare
    e-mail: office.tutotal@gmail.com
Șofer autocamion,  Germania - Frankfurt, Persoană contact,
categ. C+E  S.C. Total Tuby S.R.L. Costin Ciobanu, tel: 0738.671.281, 1.800 EURO Transport și cazare
    e-mail: office.tutotal@gmail.com
5 Ambalatori (băieți) S.C. CONVENIENCE Tunari, Șoseaua de Centură, nr.18, 
   PROD S.R.L telefoane: +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


