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Cazuri noi în oncopediatrie

DJ 401 intră în reabilitare

La eveniment au par-
ticipat circa 32 de agenți 
economici cu o ofertă bo-
gată de locuri de muncă - 
aproape 950 - principale-
le meserii oferite fiind de 

agent de securitate (259), 
paznic (126), zidari (60), 
stivuitor (37), încărcător/
descărcător (32), lucrător 
comercial (31) etc. Cele 
mai multe locuri de muncă 

oferite au fost pentru per-
soanele cu studii medii, 
muncitori calificați şi pen-
tru muncitori necalificați 
(926). Pentru persoane cu 
studii superioare au fost 
oferite 19 de posturi.

Numărul persoane-
lor participante a fost de 
aproape 300.

Agenții economici 
participanți la Bursa lo-
curilor de muncă pentru 
absolvenți au avut prile-
jul să cunoască şi  să-şi 
recruteze personal di-
rect, fără intermediari, în 
funcție de cerințele con-
crete ale locului de mun-
că pe care l-au ofertat.

Ca la fiecare ediție a 
Bursei, AJOFM Ilfov a or-
ganizat un punct de in-
formare şi consiliere pro-
fesională, precum şi un 

punct de informare cu 
privire la posibilitățile de 
reconversie profesiona-
lă. Participanții au avut 
astfel posibilitatea de a 
identifica mai uşor locul 
de muncă potrivit pregă-
tirii lor profesionale sau 
cursul de calificare/reca-
lificare/specializare/per-
fecționare dorit. A fost 
amenajat un atelier pen-
tru instruire în tehnici de 
căutare de loc de mun-
că (unde tinerii au fost 
învățați cum se realizea-
ză un CV european, o 
scrisoare de intenție sau 
cum să se prezinte la un 
interviu pentru un loc de 
muncă). La acest ateli-
er au participat, pe rând, 
elevi din Ciorogârla, de la 
Liceul ”Pamfil Șeicaru”, 
anul 2 de şcoală profe-

sională calificarea ospă-
tar-chelner în unitățile de 
alimentație publică, şi de 
la Dragomireşti-Vale, de 
la Liceul ”Vintilă Brătia-
nu”, clasa a XII-a, profil 
economic. De asemenea, 
au participat şi 15 per-
soane private de libertate 
de la Penitenciarul Jilava.

Prefectul județului, 
Mihai Sandu Niță a do-
rit să participe la Bursa 
Locurilor de Muncă pen-

tru Absolvenți şi a stat de 
vorbă cu angajatorii des-
pre problema generală 
a lipsei forței de muncă, 
în majoritatea domenii-
lor de activitate. La Bur-
sa ilfoveană au mai par-
ticipat şi reprezentanți ai 
Consiliului Județean Ilfov, 
ai Agenției Naționale de 
Ocupare a Forței de Mun-
că şi membrii Consiliului 
Consultativ al AJOFM Il-
fov.
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Legea referitoare la 
colectarea selectivă 
a deşeurilor ar 
putea prevedea 
ca amenzile 
aplicate Unităţilor 
Administrativ-
Teritoriale (UAT) să 
fie plătite direct de 
către primari, nu 
din bugetul local, 
a declarat Marian 
David, director 
în cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu 
(GNM), la Direcţia 
Controlul Poluării.

Oficialul a venit cu o 
serie de precizări pe mar-
ginea unor solicitări pe 
care membrii Comunității 
Declic le-au adus în prim 
plan, cu ocazia organiză-
rii în fața sediului GNM a 
acțiunii cu titlul ”Ducem 
gunoiul la Garda de Me-
diu”, care şi-a propus să 
atragă atenția asupra ne-
respectării legii de colec-
tare separată a deşeu-
rilor. ”Piedica principală 
este implementarea no-
ii legislații care a apărut 
în ianuarie 2019, cu ter-
men de implementare 1 
iulie 2019, un termen pu-
țin nerealist, din punc-
tul nostru de vedere. Es-
te foarte rapid pentru a 
mobiliza toate eforturile 
necesare pentru aceas-
tă implementare. GNM a 
structurat activitatea din 
2019, după cum urmea-

ză: în perioada martie - 
iulie am efectuat controa-
le cu caracter preventiv şi 
informativ la toate UAT-
urile pentru stabilirea sta-
diului în care se află ges-
tionarea deşeurilor, adică 
de la contracte de dele-
gare a gestiunii deşeuri-
lor până la modalitatea 
practică de a asigura co-
lectarea selectivă. Nor-
mal că procentele erau şi 
sunt în continuare sub li-
mita propusă. Ţinta es-
te atingerea obiectivului 
asumat de România pen-
tru finalul anului 2020, de 
a recicla 50% din cantită-
țile de deşeuri generate. 
După această prevenție, 
noi, în perioada august-
septembrie, am mers în 
teren pentru identificarea 
locațiilor afectate de de-
pozitări şi abandonări de 
deşeuri, unde am identi-
ficat şi deşeuri care ar fi 
trebuit colectate selectiv, 
şi am mai înştiințat toa-
te autoritățile locale, adi-

că 3.184 de UAT-uri, aso-
ciațiile de dezvoltare in-
tercomunitară, prefec-
turile şi consiliile județe-
ne, pentru că toți au res-
ponsabilitate în urgenta-
rea implementării legisla-
ției în vigoare”, a explicat 
David.

Se aplică sancțiuni
Reprezentantul GNM 

a adăugat că, în aceas-
tă perioadă, încep acți-
unile concrete de sanc-
ționare a entităților ca-
re nu s-au conformat le-
gii, deşi sancțiunea nu 
rezolvă situația. ”Sancțiu-
nile sunt de la 20.000 la 
40.000 de lei pentru UAT-
uri sau operatorii econo-
mici de salubritate. Sanc-
țiunea nu prea vrem să o 
dăm pentru că, până la 
urmă, dăm în cetățean. 
Avem o propunere legis-
lativă, astfel încât prima-
rul să plătească din buzu-
nar prejudiciul, poate aşa 

îl determinăm mai bine 
să-şi facă treaba. Legea 
211, care este modificată 
prin Ordonanța 74, ar pu-
tea include prevederea ca 
sancțiunea să fie imputa-
tă primarului. Termenul 
de 1 iulie 2019 era pentru 
impunerea în contracte-
le de delegare a respon-
sabilităților bine definite 
între UAT-uri, primării şi 
asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară şi ope-
ratorii de salubritate, în 
sensul asumării indicato-
rilor de performanță, care 
înseamnă inclusiv obiecti-
vele-țintă de reciclare - 
valorificare. Obligația pri-
măriilor este să aibă con-
tract de delegare cu un 
operator de salubritate. 
Indicatorii la colectarea 
selectivă de la gospodă-
riile individuale sunt foar-
te slabe, undeva la 17%, 
deşi obiectivul-țintă asu-
mat pentru 2018 era de 
35%”, a mai explicat re-
prezentantul GNM.

Nerespectarea legii privind colectarea 
selectivă a deșeurilor va duce la

Amenzi pentru primari, 
plătite din propriul buzunar

Consiliul Județean ilfov 
(CJi) anunță că dJ 401, 
de la intrarea în județ, 
în dreptul localității 
Vidra, și până la Centura 
București, în dreptul 
localității Berceni, 
intră în reabilitare. 
Ordinul de începere a 
lucrărilor se dă pe 28 
octombrie, iar execuția 
va demara la începutul 
lunii noiembrie 2019. 
lungimea dJ 401 este 
de 11 km și 750 de metri. 

Constructorul va asfalta, 
va executa o rețea de 
canalizare pluvială, 
trotuare și piste de 
biciclete. Contractul de 
execuție a fost semnat 
săptămâna trecută, la 
sediul CJi. lucrarea 
va fi făcută de firma 
alpenside Srl și are o 
valoare de 38.588.482 
lei fără tVa. lucrările 
trebuie finalizate până în 
noiembrie 2020, conform 
contractului.

aproximativ 400 de cazuri 
noi de cancere pediatrice 
sunt diagnosticate și 
tratate anual în românia, 
ceea ce înseamnă o 
incidență anuală de 10 
cazuri la suta de mii de 
copii, arată un studiu 
prezentat de Societatea 
română de Onco-
Hematologie Pediatrică. 
Conform acestui studiu, 
în perioada 2010 - 2017 
s-au înregistrat 3.708 
cazuri de cancer la 
copii, cea mai mare 
frecvență fiind la grupa 
de vârstă 0 - 4 ani, iar 
cele mai puține cazuri 
- la adolescenți (15 - 19 

ani). Cele mai frecvente 
tumori ce afectează copiii 
sunt leucemiile (31%), 
urmate fiind de limfoame 
(16%), tumorile sistemului 
nervos central (14%) 
și de tumori osoase și 
țesuturi moi (7%), arată 
studiul. rata medie de 
supraviețuire la copiii din 
românia diagnosticați cu 
cancer este de 69,1%, 
cu 10% mai mică decât 
media europei de Vest, 
dar în concordanță cu 
media regiunii europei 
de est - 70% (Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, 
Slovacia, lituania, 
estonia, letonia).

Aproape 1.000 de locuri de muncă, disponibile la Bursa pentru Absolvenți Ilfov
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (AJOFM) Ilfov a organizat vineri, 18 octombrie 
2019, începând cu ora 09.00, în incinta Colegiului 
Economic Viilor din Bucureşti, Bursa Locurilor de 
Muncă pentru Absolvenţi. 

Conducerea AJOFM Ilfov şi 
prefectul jud. Ilfov, Mihai Niţă de 
vorbă cu angajatorii


