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Zeci de medalii 
pentru micii 
karatiști ilfoveni

În clasamentul pe 
medalii, ACSS Buftea (ca-
re i-a avut la Sighișoara 
pe sportivii Camelia Bo-
ra, Sara Maria Călinescu, 
Alexandru Dragomir, Ro-
bert Gozi, Andreea Ioana 
Grigore, Adrian Sebastian 
Ionescu, Tudor Leahu, Sa-
ra Ioana Mihai, Ioana Mi-
lea, Vlad Dumitru Milea, 
Alexia Mitroi și Ilinca Vul-
căneanu) s-a clasat pe lo-
cul 8, CS Chitila (cu spor-
tivii Konstantin Andgu-
ladze, Emil Boliac, Adina 
Dănilă, Daria Iancu, Ale-
sia Ioniță, Alexandru Ma-
nea, Andrei Mănescu, Art-
hur Gabriel Manolescu 
Cosma, Șerban Mureșan, 
Cristinel Olteanu, Daniel 
Mihai Sauciuc, Maria Bian-

ca Tamași și Denisa Maria 
Vulcăneanu) pe locul 10, 
iar CS Karate Chitila (care 
a concurat cu sportivii An-
drei Valentin Cătălin, Ro-
bert Alexandru Dina, Ma-
ria Luisa Drăghici, Andrei 
Pocatilu, Maria Pocatilu și 
David Zaharescu) pe locul 
34 din cele 59 de cluburi 
participante.

Pe cluburi, numărul 
medaliilor obținute de mi-
cii karatiști ilfoveni au fost: 
ACSS Buftea - 19 medalii, 
dintre care 5 de aur, 7 de 
argint și 7 de bronz, CS 
Chitila - 16 medalii, dintre 
care 5 de aur, 5 de argint 
și 6 de bronz și CS Karate 
Chitila - 4 medalii, dintre 
care 1 de aur, 1 de argint 
și 2 de bronz.

Luna trecută, s-a desfășurat, la Sighișoara, 
Campionatul Național de Karate WUKF, 
eveniment sportiv la care au participat 
639 de copii sub 13 ani, de la 59 de 
cluburi din țară. Din Ilfov, de la cele 3 
cluburi antrenate de soții Magdalena și 
Dan Tamași, au participat 31 de copii, 
care s-au întors acasă cu zeci de medalii 
din care: 11 de aur, 13 de argint și 15 de 
bronz.

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 
(AJOFM) Ilfov a 
organizat vineri, 
12 aprilie 2019, 
de la ora 09.00, în 
incinta Colegiului 
Economic Viilor, 
din București, 
Bursa Generală 
a Locurilor de 
Muncă. La acest 
eveniment au 
participat 39 de 
agenți economici, 
cu o ofertă de 
1.559 de locuri de 
muncă.

Principalele meserii 
pentru care se caută an-
gajați sunt - agent de se-
curitate, paznic, manipu-
lant marfă, îngrijitor clă-
diri, ambalator manual. 
Numărul persoanelor par-
ticipante a fost de 412, 
din care, aproape 100 au 
fost selectate în vederea 
încadrării în muncă. Cele 
mai multe locuri de mun-
că oferite au fost pentru 
persoanele cu studii me-
dii (741), pentru munci-
torii calificați 243 și pen-
tru muncitori necalificați 
546. Pentru persoane cu 
studii superioare au fost 
oferite 29 de posturi (5 
de ofițer bancar, 3 pen-
tru director de magazin, 
2 de inginer biotehnolog, 
2 în industria alimentară, 
1 economist și 1 specia-

list marketing). Totodată, 
a fost organizat un punct 
de informare și consilie-
re profesională, precum 
și un punct de informa-
re cu privire la posibili-
tățile de reconversie pro-
fesională. Participanții au 

avut astfel posibilitatea 
de a identifica mai ușor 
locul de muncă potrivit 
pregătirii lor profesiona-
le sau cursul de califica-
re/recalificare/specializa-
re/perfecționare dorit. Ca 
de fiecare dată, în cadrul 

Bursei Generale a Locuri-
lor de Muncă, organizată 
de AJOFM Ilfov, s-a ame-
najat un atelier pentru in-
struire în tehnici de cău-
tare loc de muncă (con-
ceperea unui CV euro-
pean, a unei scrisori de 
intenție, prezentarea la 
un interviu), atelier la ca-
re au participat 46 de ti-
neri din liceele ilfovene, 
precum și 20 de persoa-
ne private de libertate de 
la Penitenciarul București 
- Jilava.

La eveniment au mai 
participat și reprezen-
tanții Agenției Naționale 
de Ocupare a Forței de 
Muncă, Agenției Națio-
nale Împotriva Traficului 
de Persoane și membrii 
Consiliului Consultativ al 
AJOFM Ilfov.

Se caută forţă de muncă
 Peste 1.500 de locuri de muncă, disponibile în Ilfov

44.606 locuri de muncă au fost oferite, la nivel naţional, 
la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată 
de ANOFM. Au fost prezenţi 2.562 agenţi economici, 
dintre care 27 de angajatori de inserţie, și s-au oferit 
44.606 locuri de muncă. Per total, au fost prezente 
aproape 30.000 de persoane, dintre care 282 de tineri 
cu risc de marginalizare socială. 11.923 de persoane 
au fost selectate în vederea încadrării, dintre care 44 
tineri cu risc de marginalizare socială. Au fost angajate 
pe loc 911 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, 27 dintre acestea având studii superioare, și 
884 persoane cu studii medii.

Aproape 45.000 de locuri de muncă, 
oferite la nivel naţional


