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Cele mai multe medalii!

Se caută joburi

În perioada 23-27 
octombrie a avut loc, în 
Danemarca, la Odense, 
Campionatul European 
de Karate WUKF. 
Federația Română de 
Karate WUKF a participat 
cu 149 de sportivi și, 
din cele 24 de țări 
participante, România 
s-a clasat pe locul 1 
la numărul de medalii 
câștigate - 196!
Între sportivii participanți 
au fost și 14 sportivi 
ilfoveni, antrenați de 
Sensei Magdalena Tamași 
și Sensei Dan Tamași. Cei 
14 s-au întors acasă cu 
26 de medalii. Campionii 
ilfoveni sunt de la ACSS 
Voința Buftea - Bora 
Lorena - 2 medalii de 
bronz; Gozi Robert - o 
medalie de aur și o 
medalie de argint; Grigore 

Andreea - 2 medalii de 
bronz; Ionescu Sebastian 
- o medalie de bronz; 
Leahu Tudor - o medalie 
de argint; Mihai Sara - o 
medalie de bronz; Milea 
Vlad - o medalie de aur și 
o medalie de bronz; Mitroi 
Alexia - o medalie de aur, 
o medalie de argint și o 
medalie de bronz; Șerban 
Antonia - 2 medalii de 
argint și o medalie de 
bronz și de la CS Chitila: 
Chiriță Bianca - 2 medalii 
de bronz; Ioniță Alesia - o 
medalie de argint; Manea 
Alexandru - o medalie de 
argint; Sauciuc Oana - o 
medalie de aur și 2 medalii 
de bronz și Savu Ioana, cu 
2 medalii de bronz.
Deplasarea sportivilor 
și antrenorilor s-a făcut 
cu sprijinul primăriilor 
Buftea și Chitila.

Locurile de muncă din 
domeniile financiar-
contabilitate, inginerie 
și medical & pharma au 
ocupat, în octombrie, 
primele trei poziții în topul 
căutărilor efectuate de 
către candidații români 
pe una dintre cele mai 
importante platforme 
de recrutare online 
din România, cu peste 
80.000 de accesări. 
Astfel, conform unei 
analize BestJobs, 
interesul candidaților de 
a-și schimba jobul s-a 
menținut la același nivel 
cu luna anterioară, în 
timp ce volumul total de 
aplicări pentru un alt job 
a crescut doar cu 6% 
comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut. 

Realizatorii cercetării 
menționează că 
surpriza lunii octombrie 
vine din domeniul 
resurse umane, unde 
angajații specializați au 
înregistrat peste 21.000 
de căutări de joburi, 
fiind mai preocupați de 
perspectiva unui job nou 
decât cei din domenii 
precum transport sau 
vânzări, al căror interes a 
fost mult mai constant pe 
parcursul acestui an.
Cel mai dorit loc de 
muncă, în luna octombrie, 
cu aproape 1.000 de 
aplicanți, a fost cel de 
director de fabrică pentru 
o companie românească 
din vestul țării, care 
oferea un salariu de peste 
6.000 de euro brut.

”Astăzi (vineri, 1 no-
iembrie - n.r.) am semnat 
ordinul de ministru pentru 
Rezidenţiat şi drept urma-
re examenul de Rezidenţi-
at a intrat în linie dreaptă. 
(...) A apărut o nouă pre-
vedere, astfel încât numă-
rul de locuri să fie egal cu 
numărul absolvenţilor. Am 

aprobat o cifră de şcolari-
zare de 4.710. (...) Avem 
în România 3.401 absol-
venţi de medicină genera-
lă, numărul locurilor scoa-
se la Rezidenţiat pe medi-
cină generală este 3.990. 
Totalul de 4.710 include şi 
zona de medicină denta-
ră şi farmacie. Diferenţa 

este foarte mare între nu-
mărul absolvenţilor şi nu-
mărul locurilor la medici-
nă dentară şi farmacie. 
Logica este foarte clară. 
Numărul posturilor pen-
tru farmacişti în spita-
le este limitat. Absolven-
tul de farmacie se adre-
sează inclusiv zonei priva-
te. La fel, medicul dentist. 
(...) Această cifră - 4.710 
- va fi suplimentată dacă 
la examenul de Reziden-
ţiat se va obţine o medie 
corespunzătoare intrării 
în Rezidenţiat”, a afirmat 
Pintea. Examenul de Re-

zidenţiat se va desfăşura 
în acest an pe 8 decem-
brie.

Joi, preşedintele Kla-
us Iohannis semna decre-
tul privind promulgarea 
Legii pentru modificarea 
şi completarea Ordonan-
ţei Guvernului 18/2009 
privind organizarea şi fi-
nanţarea Rezidenţiatului. 
Legea permite ca exame-
nul să se desfăşoare în 
acest an pe 8 decembrie, 
stabilind că, în 2019, cifra 
de şcolarizare este apro-
bată prin hotărâre a Gu-
vernului. Conform actu-

lui normativ, această ci-
fră va fi egală cu numărul 
absolvenţilor de medicină 
cu diplomă de licenţă.

Ministerul Finanţelor 

Publice asigură resursele 
financiare necesare şco-
larizării prin rezidenţiat la 
nivelul cifrelor de şcolari-
zare aprobate.

Săptămâna trecută a 
avut loc, la Institutul 
de Fizică Atomică de la 
Măgurele, inaugurarea 
“SmartLab Măgurele”, 
primului laborator 
inteligent din județul 
Ilfov, un proiect 
derulat de Asociația 
Măgurele Science 
Park, cu sprijinul 
Asociației INACO 
- Inițiativa pentru 
Competitivitate. La 
eveniment au participat 
elevi și profesori 
ai Liceului ”Horia 
Hulubei”, din localitate, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov, Marian 
Petrache, primarul 
orașului Măgurele, 
Narcis Constantin, și 
președintele Inițiativei 
pentru Competitivitate 
(INACO), Andreea Paul.

”SmartLab Măgure-
le” a fost inaugurat cu un 
live făcut de roboţi! Cei 
doi roboţi, material didac-
tic pentru copii, s-au fil-
mat reciproc şi au filmat 
şi audienţa. ”SmartLab 
Măgurele” este cel mai 
avansat laborator didac-
tic din ţară şi primul labo-
rator inteligent din Ilfov. 
Aici, elevii din judeţ vor 
avea acces gratuit şi vor 
putea lua contact cu rea-

litatea virtuală, vor învăţa 
să lucreze cu impriman-
te şi scannere 3D, să pro-
grameze şi să foloseas-
că roboţi multifuncţionali. 
”SmartLab” este dotat cu 
9 laptopuri şi 3 deskto-
puri cu softuri de design 
grafic incluse, o tablă in-
teractivă, 15 perechi de 
ochelari VR, 2 roboţi edu-
caţionali multifuncţionali, 
2 scannere 3D, 5 impri-
mante 3D monocrome şi 
una multicoloră.

Un smartlab 
pentru fiecare 
școală!

“Am vorbit cu ceilalţi 
consilieri judeţeni şi  le-am 
propus ca anul viitor să 
prindem în buget sume 
pentru ca în fiecare loca-
litate din judeţ să facem 
câte un smartlab. Vrem 
să facem din Ilfov judeţul 

cu cea mai avansată teh-
nologie. Pe această cale, 
lansăm provocarea că-
tre Ministerul Educaţiei şi 
primăriile de sector şi lo-
cale să înfiinţăm un ast-
fel de laborator în fieca-
re şcoală din ţară! Vorbim 
de o investiţie de 100.000 
de euro, care aduce be-
neficii maxime la capi-
tolul educaţie!”, a spus 

preşedintele CJI, Marian 
Petrache.

Narcis Constantin, 
primarul oraşului Măgu-
rele, a apreciat că ”tinerii 
care au şansa să crească 
cu această tehnologie vor 
deveni o resursă umană 
foarte valoroasă pentru 
ţară”.

Iar Andreea Paul, 
preşedinte INACO a ex-
plicat că ”acest proiect 
aduce viitorul aici şi es-
te rolul copiilor să îşi an-
treneze creativitatea şi 
competenţele de care 
vor avea nevoie în viitor”. 
”Învăţarea nu mai poa-
te rămâne liniară ȋntr-o 
lume care se dezvol-
tă cu o viteză uluitoare. 
Învăţarea trebuie să de-
vină creativă şi transdisci-
plinară!”, a completat An-
dreea Paul.

Rezidențiat aprobat. 
locuri pentru toți absolvenții
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat 
că a semnat ordinul pentru examenul de 
Rezidențiat, cele 4.710 locuri urmând să fie 
suplimentate pentru medicii care obțin o 
medie corespunzătoare intrării în Rezidențiat.

”SmartLab Măgurele”, primul laborator 
inteligent pentru elevii din Ilfov

”SmartLab Măgurele” funcționează în clădirea 
Institutului de Fizică Atomică din Măgurele și va fi 
deschis de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00. 
Accesul copiilor în laborator se va face pe bază de 
programare, la adresa de e-mail  
smartlab@magurelesciencepark.ro, în grupe de câte 
10, sub supravegherea unui profesor.
În SmartLab copiii vor putea face cursuri de robotică 
sau vor putea asimila mai ușor, cu ajutorul realității 
virtuale, materiile din programa școlară, precum 
geografia, biologia sau matematica.
Laboratorul inteligent a fost dotat de CJI din fonduri 
proprii. Valoarea investiției se ridică la aproape 
100.000 de euro.

Acces pentru toți elevii din județ

Andreea Paul, INACO, Marian Petrache, CJI şi 
Narcis Constantin, Primăria Măgurele


