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Bursa Generală a Lo-
curilor de Muncă este o 
măsură activă destinată 
corelării cererii și ofertei lo-
curilor de muncă, care vi-
ne în sprijinul celor care se 

află în căutarea unui loc de 
muncă. Obiectivul principal 
al Bursei Generale a Locu-
rilor de Muncă îl constituie 
creșterea gradului de ocu-
pare, existând posibilitatea 

interacțiunii directe dintre 
angajator și solicitantul lo-
cului de muncă. Acțiunea 
reprezintă o oportunita-
te pentru persoanele afla-
te în căutarea unui loc de 
muncă de a-și alege un loc 
de muncă conform pregă-
tirii lor profesionale, sau 
să se orienteze/reorien-
teze profesional. Angaja-
torii care doresc să par-
ticipe la această acțiune 
sunt rugați să comuni-
ce, în scris, oferta de lo-
curi de muncă, comple-
tând formularul “Situația 

locurilor de muncă va-
cante“, anexa 1A la ”Nor-
mele metodologice de 
aplicare a Legii 76/2002 
privind sistemul asigură-
rilor pentru șomaj și sti-
mularea ocupării forței 
de muncă” reglementa-
te prin HG 174/2002, cu 
modificările și completări-
le ulterioare, până în da-
ta de 9 aprilie 2019. Pen-
tru transmiterea ofertei 
de loc de muncă și relații 
suplimentare persoanele 
interesate se vor adresa 
Agenției Județene pen-

tru Ocuparea Forței de 
Muncă Ilfov, cu sediul 
în strada Ruginoasa 4, 

sector 4, București, tel/
fax:021.332.37.08/105, 
e-mail:ajofm@if.anofm.ro.
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Complexul olimpic de nataţie 
Otopeni, aproape finalizat

Titluri retrase

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Viceprim-ministrul 
Vasile-daniel Suciu, 
ministrul dezvoltării 
regionale, a verificat 
stadiul lucrărilor la 
Complexul olimpic de 
nataţie Otopeni, obiectiv 
cu o valoare de investiţie 
de 158,13 milioane de lei, 
finanţarea fiind asigurată 
prin Cni, subprogramul 
„Bazine de înot”. 
Complexul din Otopeni 
va avea o capacitate 
de 2.797 locuri pentru 
spectatori, vestiare 
pentru sportivi, săli de 
forţă, săli metodice, 
saune, cabinet medical, 
sală de conferinţe, 
cabine pentru presă și 
o sală de antrenament 
pentru sportivii de la 
sărituri cu înălţime liberă 
mare - 6 m. Obiectivul 
include: un bazin olimpic 
de înot (25 x 51,25 m, cu 

adâncime variabilă); un 
bazin olimpic de sărituri 
(21 x 25 m, cu adâncime 
variabilă 3,5-5 m); un 
bazin de antrenament 
(15 x 25 m, cu adâncime 
variabilă H = 1,36-1,81 
m); un bazin de iniţiere 
și recuperare (7 x 12 
m, cu adâncime 1,2 m); 
un bazin de iniţiere și 
recuperare (6 x 12 m, cu 
adâncime 1,2 m); un bazin 
de iniţiere și recuperare 
cu formă semicirculară 
(5 x 9.80 m, cu adâncime 
0,6 m). În acest moment, 
se execută lucrări de 
branșamente la utilităţi, 
lucrări ce revin în sarcina 
beneficiarului - Uat 
Otopeni. totodată, la 
nivelul Cni se află în 
achiziţie lucrări necesare 
finalizării, precum și 
dotării obiectivului de 
investiţii.

Bursa Generală a Locurilor de Muncă Ilfov 2019
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov organizează 
vineri, 12 aprilie 2019, “Bursa generală a 
locurilor de muncă“, la care sunt așteptați/
așteptate să participe angajatori cu locuri 
de muncă vacante și persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă.

Ministerul Sănătății 
a anunțat că a 
avut loc prima 
întâlnire privind 
introducerea 
canabisului ca 
terapie adjuvantă 
în boli cronice, 
unde s-a subliniat 
diferența între 
substanța 
psihoactivă 
din canabis, 
prezentă în tabelul 
substanțelor 
interzise, și 
canabidiol, un 
compus utilizat în 
scop terapeutic.

”(…) A avut loc pri-
ma întâlnire a Grupului 
de lucru înființat de Mi-
nisterul Sănătății pentru 
a analiza posibilitatea in-
troducerii în practica me-
dicală din România a ca-
nabisului medicinal ca te-
rapie adjuvantă în boli-
le cronice. Din grupul de 
lucru fac parte reprezen-
tanți ai Ministerului Sănă-
tății, CNAS, ANMDM, șefi 
ai comisiilor de specialita-
te neurologie pediatrică, 
psihiatrie adulți și psihia-
trie pediatrică, dar și re-
prezentanți ai asocia-
țiilor de pacienți”, pre-
cizează un comunicat 
de presă al Ministerul 
Sănătății. Potrivit re-
prezentanților institu-
ției, în cadrul întâlni-
rii specialiștii au sub-
liniat că unicul produs 
benefic în tratamentul 
adjuvant al epilepsii-
lor rare (Sindrom Dra-
vet și Lennox - Gasta-

ut) din cele existente pe 
piața externă și care are 
autorizație de punere pe 
piață de la FDA (Food and 
Drog  Administration), es-
te în prezent comerciali-
zat doar în SUA. ”Proce-
dura de autorizare pen-
tru piața europeană es-
te posibil să fie finaliza-
tă de Agenția Europeană 
a Medicamentului (EMA) 
în prima jumătate a aces-
tui an. Legislația româ-
nească permite utilizarea 
canabidiolului în medica-
mente, nefiind substanță 
controlată.

Diferenţa dintre 
THC și CBD

În cadrul întâlnirii 
s-a subliniat diferența în-
tre THC - care reprezin-
tă substanța psihoactivă 
din cannabis, ce se regă-
sește în tabelul 1 al Le-
gii 339/2005 care cuprin-
de substanțe interzise 

și fără interes în medici-
nă și CBD - canabidiol - 
o substanță care poate fi 
utilizată în scop terapeu-
tic”, se arată în comunica-
tul menționat. ”Ministerul 
Sănătății dorește să asi-
gure accesul la tratamen-
te inovative care aduc be-
neficii pacienților și aces-
ta este motivul pentru ca-
re am înființat acest grup 
de lucru. Trebuie să iden-
tificăm soluții care să res-
pecte toate convențiile in-
ternaționale, în acest caz 
vorbim despre Convenția 
Unică asupra Stupefian-
telor din 1961 și Conven-
ția Națiunilor Unite din 
1971 asupra substanțe-
lor psihotrope. În aceste 
condiții, vom urmări au-
torizarea în Europa a pro-
dusului Epidiolex, pentru 
asigurarea accesului ra-
pid la tratament pentru 
pacienții cu epilepsie ra-
ră din România”, a decla-
rat Octavian Alexandres-

cu, secretar de 
stat în Ministe-
rul Sănătății. Iar 
ministrul Sănătă-
ții, Sorina Pintea, 
spune că legali-
zarea canabisu-
lui a fost cerută 
de pacienți și de 
rudele pacienți-
lor cu boli rare și 
cu afecțiuni on-
cologice. ”Asoci-

ația de pacienți cere in-
troducerea unui medica-
ment deoarece canabisul 
medicinal este un medi-
cament folosit pentru a 
trata pacienții cu boli ra-
re și pacienți cu afecți-
uni oncologice. Deci se 
cer tot mai mult discu-
ții pe această temă și in-
troducerea acestui medi-
cament ca legal în Româ-
nia. Am construit această 
comisie de specialiști în 
primul rând pentru a pu-
tea preciza foarte clar di-
agnosticele care se pre-
tează la un asemenea 
tratament”, a spus minis-
trul Sănătății. Acesta a 
anunțat că va urma încă 
o întâlnire ”mai punctua-
lă, în sensul că vom lua 
niște decizii mai concre-
te”. Pintea consideră că 
legalizarea canabisului ar 
fi ”un lucru bun”, cel me-
dicinal fiind utilizat atât în 
Canada, cât și în Germa-
nia, pentru efectele sale 
benefice în special pen-
tru pacienții cu boli on-
cologice în fază termina-
lă sau pentru cei cu boli 
rare, cum este epilepsia. 
De asemenea, ministrul 
a respins categoric suspi-
ciunea potrivit căreia ar fi 
legalizate, astfel, drogu-
rile, și a spus că singu-
rii beneficiari ai legalizării 
canabisului ar fi exclusiv 
pacienții.

Discuţii despre introducerea 
canabisului ca terapie adjuvantă 
în boli cronice

Unui număr de 16 
persoane care au 
obţinut titlul de doctor la 
academia naţională de 
informaţii ”Mihai Viteazul” 
a Sri le-a fost retras 
titlul de către Consiliul 
naţional de atestare 
a titlurilor, diplomelor 
și Certificatelor 
Universitare (CnatdCU). 
Printre cei cărora le-a 
fost retras titlul de 
doctor se află generalul 
dumitru dumbravă, 
fost secretar general 
al Serviciului român de 
informaţii sau fiica și 
ginerele lui gabriel Oprea, 
tudor Marius alexandru 

și Oprea ana Maria, 
dar și adela loredana 
Popescu, fostă secretară 
a fostului ministru de 
interne.
academia naţională de 
informaţii „Mihai Viteazul” 
anunţase recent că 
a finalizat procesul 
de evaluare a Școlii 
doctorale, concluzia 
fiind că se confirmă 
suspiciunile de plagiat 
în cazul a 30 de teze 
de doctorat, aceste 
rezultate fiind transmise, 
la acel moment, 
Ministerului educaţiei, cu 
propunerea de retragere 
a titlului de doctor.


