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Spre exemplu, anga-
jatorii care încadrează în 
muncă, pe perioadă ne-
determinată, şomeri care 
au vârsta de peste 45 de 
ani sau sunt părinți unici, 

şomeri de lungă dura-
tă sau tineri NEETs (ca-
re nu se regăsesc nici la 
joburi, nici la şcoală) pri-
mesc lunar, pe o perioa-
dă de 12 luni, pentru fi-

ecare persoană angaja-
tă din aceste categorii, 
2.250 de lei, cu obligația 
menținerii raporturilor de 
muncă sau de serviciu cel 
puțin 18 luni. De aceeaşi 
subvenție beneficiază şi 
angajatorii care încadrea-
ză în muncă, potrivit le-
gii, şomeri care în termen 
de 5 ani de la data anga-
jării îndeplinesc, conform 
legii, condițiile pentru a 
solicita pensia anticipată 
parțială sau de acordare 
a pensiei pentru limită de 
vârstă, dacă nu îndepli-
nesc condițiile de a solici-

ta pensia anticipată parți-
ală, beneficiază lunar, pe 
perioada angajării, până 
la data îndeplinirii condi-
țiilor respective.

De asemenea, de fa-
cilitățile menționate ante-
rior beneficiază şi angaja-
torii care, în raport cu nu-
mărul de angajați, şi-au 
îndeplinit obligația, potri-
vit legii, de a încadra în 
muncă persoane cu han-
dicap, precum şi anga-
jatorii care nu au aceas-
tă obligație legală, da-
că încadrează în muncă 
pe durată nedetermina-

tă persoane cu handicap 
şi le mențin raporturile de 
muncă sau de serviciu cel 
puțin 18 luni. 

În situația încadrării 
în muncă pe durată nede-
terminată a absolvenților, 
AJOFM acordă angajato-

rilor subvenții de 2.250 de 
lei/lună, timp de 12 luni, 
pentru fiecare absolvent 
angajat. În cazul în care 
sunt încadrați absolvenți 
din rândul persoanelor cu 
handicap subvențiile se 
acordă pentru 18 luni.

Atenție la foc!

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Peste 1.000 de persoane 
au decedat în incendiile 
din ultimii 6 ani, iar 
aproape jumătate 
dintre victime au fost 
copii și vârstnici. 
necunoașterea 
regulilor de prevenire a 
incendiilor, asociată de 
multe ori cu neglijența, 
conduce în fiecare an 
la incendierea a peste 
6.500 de locuințe, 
anunță inspectoratul 
general pentru Situații 
de Urgență. ”Odată 
cu debutul sezonului 
rece, la nivel național 
s-a înregistrat o 
creștere semnificativă a 
numărului de incendii la 
locuințe și gospodării ale 
cetățenilor. (...) În cele 
mai multe dintre situații, 
cauzele probabile care 

au condus la producerea 
incendiilor au constat 
în sisteme de încălzire 
defecte, mijloace de 
încălzire improvizate 
sau nesupravegheate, 
coș de fum necurățat, 
instalații electrice 
defecte sau 
echipamente electrice 
improvizate. Pe fondul 
lipsei de supraveghere, 
copiii au devenit 
principalele victime ale 
incendiilor produse la 
locuințe și gospodării. 
Un alt factor generator 
de situații de urgență 
cu urmări grave îl 
reprezintă exploatarea 
necorespunzătoare 
a instalațiilor și 
consumatorilor de 
gaze naturale”, spun 
reprezentanții igSU.

Au fost prezenți pre-
fectul şi subprefectul 
județului, Marius Cristi-
an Ghincea şi Laurenția  
Georgeta Tortora, in-
spectorul general al Jan-
darmeriei Române, col. 
Ionuț Cătălin Sindile, 
reprezentanți ai Poliției 
Române, Inspectoratu-
lui General pentru Situații 
de Urgență, Ministeru-
lui Apărării Naționale, 
Serviciului Român de 
Informații, Direcției Ge-
nerale de Protecție In-
ternă, Serviciului de 
Telecomunicații Specia-
le, Universității Naționale 
de Apărare - Carol I, Par-
chetelor etc.), dar şi col. 
(r) Florian Cişmaşu, fos-
tul comandant al unității 
timp de 17 ani cel care a 
primit, în anul 1997, dra-
pelul de luptă al Jandar-
meriei ilfovene.

Revenirea acvilei 
încoronate, 
înlăturată în 1947 
de către comuniști

”Simbolurile na țio-
nale ale României - dra-
pelul național, ziua 

națională, imnul național, 
stema şi sigiliul reprezin-
tă coordonatele perene 
ale națiunii române şi sta-
tului român. (...) Drapelul 
de luptă al unității noas-
tre este simbolul onoarei, 
vitejiei şi gloriei militare. 
El reprezintă trecutul glo-
rios de luptă al poporului 
român - pentru libertate 
națională şi tradițiile de 
luptă ale unității, amin-
tind fiecărui militar dato-
ria sfântă de a servi pa-
tria, de a apăra cu orice 
preț unitatea, suveranita-
tea şi independența Ro-
mâniei. Drapelul de lup-
tă al IJJ Ilfov a fost atri-
buit de către preşedintele 
României Emil Constan-
tinescu prin Decretul 
Prezidențial 8/20.01.1997 
şi a fost înmânat fes-
tiv, pe 24.01.1997, co-
mandantului unității. Sub 
acest stindard, persona-
lul unității care a servit 
sub drapel până în pre-
zent a îndeplinit cu suc-
ces numeroasele misiuni 
încredințate - de la misi-
unile curente de pază, or-
dine publică şi intervenție 
până la misiunile în tea-
trele de operațiuni din 

Kosovo şi Afganistan. (...) 
Structura de Jandar-

merie a unității adminis-
trativ-teritoriale Ilfov este 
una dintre cele mai vechi 
din Jandarmerie. În ur-
ma cercetărilor efectuate 
în Arhivele Naționale ale 
României, Fondul Minis-
terului de Interne - anul 
1894, am constatat că în 
dosarele 11 şi 12, în care 
se găseau Decretele Re-
gale de numire prin ca-
re se  înființau Compa-
niile de jandarmi rurali şi 
erau numiți ofițerii la co-
manda acestora, se afla 
şi Înaltul Decret Regal 
2.799/15.07.1894, prin 
care locotenentul Alexan-
dru Cociu a fost numit la 
Compania de Jandarmi 
Rurali Ilfov. Prin urmare, 
în urma documentației 
întocmite, 15 iunie a fost 
stabilită ca zi a unității il-
fovene, iar în 2014, In-
spectoratului ilfovean i-a 
fost atribuită denumi-
rea istorică ”Lascăr Ca-
targiu”. În 2015, la pro-
punerea Comisiei de he-
raldică a MAI, pentru IJJ 
Ilfov s-a atribuit însem-
nul heraldic - toate aces-
tea constituind elemen-

te de identitate istorică şi 
instituțională. 

În 2016, în confor-
mitate cu prevederile Le-
gii 146 pentru modifica-
rea Legii 102/1992 pri-
vind stema țării şi sigi-
liul statului, acvila încoro-
nată a revenit pe stema 
țării!”, a declarat col. Bog-
dan Enescu, inspector şef 
IJJ Ilfov. 

Avansări în grad și 
recompense

În partea a doua a 
evenimentelor, după ce-
remonialul militar şi reli-
gios de prezentare a no-
ului drapel, în sala de 
festivități a IJJ Ilfov, ca-
drele militare ilfovene ca-
re s-au distins prin modul 
de executare a misiunilor 
încredințate, au obținut 
rezultate deosebite în 
îndeplinirea atribuțiilor 
şi au avut o comporta-
re demnă şi meritorie au 
fost recompensate cu în-
aintarea în gradul militar 
următor înaintea expirării 
stagiului minim, diplome 
de merit, mulțumiri, feli-
citări şi citare prin Ordin 
de zi pe unitate.

Prezentarea noului drapel de luptă și 
adunare festivă, la Jandarmeria ilfoveană

Pe 28.11.2018, 
la sediul 
Inspectoratului de 
Jandarmi Județean 
(IJJ) Ilfov au avut 
loc ceremonialul 
militar și religios 
dedicat prezentării 
și sfințirii noului 
drapel de luptă al 
unității și adunarea 
festivă a cadrelor.

Subvenţii lunare pentru angajatorii care încadrează șomeri
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (AJOFM) Ilfov aplică o serie de măsuri active 
ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor 
și persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 
Printre măsurile destinate creșterii șanselor de 
ocupare a șomerilor se numără acordarea de 
subvenții în vederea stimulării angajatorilor pentru 
a încadra pe piața muncii persoane aparținând 
unor categorii dezavantajate sau cu acces mai 
dificil la locuri de muncă.


