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Astăzi în Ziarul News

Impact Developer & Contractor, 
primul dezvoltator imobiliar din Ro-
mânia listat la Bursa de Valori Bucu-
rești (din 1996), cu o capitalizare de 
842,6 mil Lei la data prezentului comu-
nicat, anunță achiziționarea, prin sub-
sidiara Greenfield Copou Residence, a 
unui teren de 2,6 ha situat pe Dealul 
Copou, una dintre cele mai căutate 
zone rezidențiale din Iași și, totodată, 
o parte istorică importantă a orașului. 

Cele 2,6 ha vin în completarea te-
renului achiziționat de către dezvolta-
tor în octombrie anul trecut. Pe întreg 
terenul, cu o suprafață totală de apro-
ximativ 4,6 ha, Impact va dezvolta an-
samblul rezidențial GREENFIELD 
Copou, cu peste 1.000 de apartamente 
dispuse în blocuri cu regim mic de 
înălțime alături de servicii de primă 
necesitate (sală de sport, restaurante, 
magazine, piscină, locuri de joacă 

pentru copii, grădiniță și after-school, 
stații de încărcare mașini electrice, 
parcaje biciclete), dezvoltate în cadrul 
unui centru comunitar integrat. Noul 
concept facilitează o viață activă, bo-
gată din punct de vedere social și cul-
tural, într-un mediu verde cu aer 
curat, rezidenții ansamblului benefici-
ind de un management integrat al pro-
prietăților. 

Continuare în pagina 12

Impact Developer & Contractor achiziționează  
în Iași un teren de 2,6 hectare pe Dealul Copou 

Adulții sună abuziv la 112,  
mai mult decât copiii
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Pandemia de coronavirus a dus 
la creșterea atenției pe care oamenii 
o acordă sănătății și tratării proble-
melor medicale existente. Spitalul 
Wiener Privatklinik, certificat 
drept unul dintre cele mai bune spi-
tale din lume în 2021, conform pu-
blicației americane Newsweek, și 
unul dintre cele mai mari spitale 
private din Viena, a primit un total 
de 524 de pacienți români în pri-
mele 6 luni ale anului 2021. Numă-
rul acestora a fost în creștere cu 
60% faţă de aceeași perioadă din 
2020.  

Printre cele mai solicitate servicii 
medicale în cadrul spitalului Wiener 
Privatklinik în primele 6 luni ale 
acestui an au fost cele de diagnostic 
și tratament oncologic, intervențiile 
de chirurgie cardiovasculară, chirur-
gia toracală, chirurgia sarcoamelor și 
intervențiile de chirurgie ortopedică, 
precum și cel de second opionion. 

„Deși pandemia de coronavirus a 
afectat în principal sistemul medical 
și mulți pacienți au fost nevoiți în 

2020 să amâne tratamentele medicale 
necesare, anul 2021 a venit cu o îmbu-
nătățire pe această zonă. Ne bucurăm 
să vedem că oamenii pun sănătatea 
pe primul loc și acordă prioritate re-
zolvării problemelor medicale. Spita-
lul Wiener Privatklinik a fost și este în 
continuare aproape de pacienții ro-
mâni, indiferent dacă au ales să se de-

plaseze la Viena sau au optat pentru 
consultații medicale online. În plus, 
spitalul are în continuare implemen-
tate toate măsurile necesare pentru ca 
pacienții să aibă acces în siguranță la 
serviciile noastre performante de 
diagnostic și tratament”, a declarat 
Ema Hafner, Directorul Departa-
mentului de Marketing și Pacienți 
Internaționali al Wiener Privatklinik. 

Pe lângă deplasarea la spitalul 
WPK din Viena pentru diferite inter-
venții, peste 120 de pacienți români 
au solicitat consultații medicale on-
line acordate de experţi austrieci în 
peste 30 de specialități medicale, care 
se realizează prin intermediul plat-
formei WPK Online Healthcare 
Center, pe care spitalul a lansat-o în 
2020. Cele mai solicitate servicii me-
dicale au fost cele de: oncologie, se-
cond opinion radiologie, medicină 
internă, cardiologie, reumatologie, 
ortopedie, endocrinologie, dermato-
logie, gastroenterologie, psihiatrie și 
ORL. 

Pacienții români au asigurați 4 
manageri de caz vorbitori de limba 
română, astfel încât întregul proces 
să fie unul facil. Aceștia oferă con-
siliere personalizată fiecărui pacient 
în parte și îl ajută cu toate etapele 
până la intrarea în întâlnirea fizică 
sau online cu specialistul. 

Anual, Wiener Privatklinik pri-
mește aproximativ 4.000 de pacienți 
internaționali. Dintre aceștia, circa 
40% sunt pacienți români, fiind ur-
mați de cei ruși și ucrainieni. În cen-
trele de competență ale spitalului, 
pacienții au acces la servicii medicale 
de înaltă performanță, prin îmbina-
rea soluțiilor de diagnostic și trata-
ment de ultimă generație, cu 
expertiza unei echipe interdiscipli-
nare de elită și condițiile de spitali-
zare de 5 stele.  

Mai mult de jumătate dintre pa-
cienții se adresează WPK Central 
European Academy Cancer Center, 
cel mai mare centru privat de diag-
nostic și tratament ultra-specializat 
al cancerului din Europa Centrală și 
de Est. Centrul oferă tratamente de 
ultimă oră, supraspecializate în 8 
clase de afecțiuni oncologice, alături 
de un pachet complet de servicii care 
include diagnosticare, tumor board 
(consultare interdisciplinară pe diag-
nostic și schema de tratament), pre-
gătire, terapie și monitorizarea 
pacientului.  

Despre Wiener Privatklinik 

Wiener Privatklinik (WPK), înfiin-
țat în 1871, cu sediul la Viena, este 
unul dintre cele mai mari spitale pri-
vate din Austria și certificat ca unul 
dintre cele mai bune din lume în 2021. 
Spitalul acoperă o gamă de peste 30 de 
specialități medicale, cu 14 centre de 
competență, 145 de paturi, un depar-
tament de chirurgie cu 4 săli de ope-
rație. Serviciile avansate de imagistică 
din cadrul Centrului de Radiologie cu 
PET-CT și medicină nucleară repre-
zintă o entitate suplimentară pentru 
WPK. În cadrul spitalului WPK s-a 
înființat în 2020 singurul centru privat 
de radioterapie din Austria. Mai mult 
de 250 de experți austrieci renumiți 
din cele mai diverse specialități sunt 
activi în cadrul Wiener Privatklinik, 
folosind cele mai inovatoare metode 
de diagnostic și tratamente de ultimă 
generație.

Trimite mail la  
anunturi@ziarulnews.ro 
cu textul în format word  

și indicați data de publicare.

Trebuie doar să trimiți un e-mail:  
anunturi@ziarulnews.ro, 

sau la telefon 0725.200.601

•  ANUNȚURI ANGAJARE •  ADUNĂRI GENERALE 

•  COMUNICATE DE PRESĂ TIPĂRIT/ONLINE  

LA ÎNCEPUT/ FINALIZARE PROIECT 

•  HOTĂRÂRI •  CONVOCATOARE AGA, AGOE, 

•  LICITAȚII •  ERATE •  PERDERI ACTE

Anunțul tău la un pas de publicare:

ABONAMENTE DE PRESĂ 
TRIMITE SOLICITAREA TA AICI:  

office@manpres.ro 
Telefon 0722 341 546

AI UN ANUNT DE DAT? 
TRIMITE TEXTUL AICI: 

anunturi@ziarulnews.ro 
Telefon 0725 200 601

Editor: SC Agentia de Publicitate Manpres SRL 

Redactor Șef: Florina Manea 
E-mail: director@manpres.ro 

Telefon: 0725 200 601 

Rubrica Interviuri:  
Redactor: Carmen Burtea 

E-mail: carmen.burtea@yahoo.com 
E-mail: director@ziarulnews.ro 

Telefon: 0740 195 600 

IT/DTP: Florin Pârvu 

Distributie asigurata prin logistica  
SC MANPRES DISTRIBUTION SRL 

E-mail: office@manpres.ro 

Director General: Mihai Manea 
Telefon: 0722 341 546 

Abonamente: Mariana Cimpoeru 
E-mail: abonamente@manpres.ro 

Telefon: 021/ 314 48 01 

Corectură: Irina Istratescu 

Anunturi/Publicitate: 
Telefon:0725 200 601 

E-mail: anunturi@ziarulnews.ro 

www.newsnational.ro

524 de pacienți români, în creştere cu 60%,  
au apelat la serviciile medicale ale spitalului 
WPK din Viena în primele 6 luni din 2021 
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Fundația RES4Africa prezintă  
noul program strategic Grids4Africa 

Fundația va începe o serie de ac-
tivități dedicate fluidizării blocaje-
lor din rețelele de energie electrică 
cu scopul de a accelera creșterea 
producției de energie din surse re-
generabile și de a susține dezvolta-
rea unui sistem accesibil și fiabil de 
furnizare a energiei electrice pe 
continent. 

Fundația RES4Africa a lansat, în 
cadrul unui eveniment dedicat, pro-
gramul Grids4Africa. Inițiativa mar-
chează începutul unei serii de 
activități pentru susținerea dezvoltă-
rii rețelelor de energie electrică în 
Africa și are ca obiectiv să contribuie 
la înțelegerea provocărilor și oportu-
nităților asociate rețelelor de energie 
electrică și tranziției energetice de pe 
continent. 

Rețelele electrice sunt cele care 
susțin sistemele energetice actuale și 
viitoare, esențiale pentru accesul la 
energie electrică, siguranța furnizării 
și integrarea RES la scară largă. As-
tăzi, infrastuctura electrică este mai 
importantă ca oricând, iar în Africa, 
un continent cu acces limitat la surse 
de energie electrică și o calitate re-
dusă a serviciilor în contrast cu ne-
voile în creștere ale populației, este 
crucială.  

Rețelele electrice sunt indispensa-
bile pentru ca aprope 600 de mi-
lioane pe oameni din zona 
subsahariană să aibă acces la energie 
electrică. Cu toate acestea, rețelele 
de transport și distribuție din 
Africa nu au reprezentat o priori-
tate până acum. Pentru a depăși 
provocările ce apar în permanență în 
sectorul energiei electrice de pe con-
tinent, sunt necesare eforturi susți-
nute și concomitente în arii de la 
producție, la transport și distribuție. 
Din acest motiv, RES4Africa a decis 
să își extindă activitatea pentru a 
integra și rețelele electrice. 
Grids4Africa va sprijini realizarea 
acestor obiective prin desfășurarea 
unui dialog amplu cu părțile intere-
sate relevante, publicarea de analize 
strategice referitoare la infrastruc-
tura de energie electrică, sensibiliza-

rea cu privire la problemele existente, 
organizarea de activități de formare 
pentru transferul de cunoștințe și 
identificarea de soluții pentru stimu-
larea acțiunilor. Privind rețelele ca pe 
un factor cheie în tranziția energe-
tică, Fundația va începe o serie de ac-
tivități dedicate fluidizării blocajelor 
din rețelele de energie electrică cu 
scopul de a accelera creșterea pro-
ducției de energie din surse regene-
rabile și de a susține dezvoltarea unui 
sistem accesibil și fiabil de furnizare 
a energiei electrice pe continent. 

„Energia regenerabilă este cheia în 
a asigura un viitor durabil pentru 
Africa. Cu toate acestea, acest lucru 
nu va fi posibil fără infrastructura 
adecvată. Energia curată, sigură și ief-
tină poate deveni o realitate doar 
printr-o rețea electrică modernă și fia-
bilă. Acesta este motivul pentru care 
noul program RES4Africa, 
Grids4Africa, este atât de important 
– nu numai în creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la impor-
tanța rețelelor, ci și în sprijinirea dez-
voltării parteneriatelor public-privat 
pentru a permite o dezvoltare efi-
cientă a energiei pe întreg continen-
tul”, a declarat Salvatore Bernabei, 

președintele RES4Africa și CEO Enel 
Green Power. 

„Odată cu lansarea programului 
Grids4Africa, marcăm un moment im-
portant în istoria Fundației 
RES4Africa”, a adăugat Antonio 
Cammisecra, Head of Global Infras-
tructure and Networks, Enel Group. 
„Rețelele sunt infrastructura comple-
mentară și esențială pentru a crește ca-
pacitatea de energie regenerabilă și 
pentru a facilita accesul populației la 
energie la prețuri accesibile pe întreg 
continentul african. Împreună cu cele-
lalte inițiative ale Fundației 
Res4Africa, care vizează stimularea 
adoptării surselor regenerabile de ener-
gie pentru a răspunde cererii în creștere 
accelerate de energie, Enel va sprijini 
inițiativa Grids4Africa cu scopul de a 
contribui la dezvoltarea infrastructuri-
lor pentru a face energia electrică acce-
sibilă tuturor, pentru a stimula 
prosperitatea economică și pentru a 
contribui la progrese durabile”. 

„Europa urmărește integrarea 
unor cantități mari de V-RES în rețe-
lele sale și, în același timp timp, își 
modernizează sistemul de alimentare 
pentru a îmbunătăți rezistența aces-
tuia la evenimente extreme. Pe de altă 

parte, multe dintre țările africane își 
dezvoltă de la zero rețelele și au șansa 
unică de a începe prin adoptarea di-
rectă a celor mai moderne tehnologii, 
pentru a dezvolta rețele electrice 
foarte rezistente, care să asigurăre 
acces complet la energie sustenabilă. 
Prin urmare, Grids4Africa oferă o 
platformă puternică prin care țările 
africane pot accesa know-how-ul sem-
nificativ acumulat la nivel Mondial, 
prin intermediul numărului mare de 
proiecte derulate de către membri cu 
experiență precum CESI”, a conchis 
Matteo Codazzi, CEO CESI. 

Fundația RES4Africa (Renewable 
Energy Solutions for Africa) pro-
pune transformarea sustenabilă a sis-
temelor de electricitate din Africa 
pentru a asigura o energie electrică 
fiabilă și accesibilă tuturor, per-
mițând continentului să aibă o dez-
voltare deplină, rezilientă, favorabilă 
incluziunii și sustenabilă. Misiunea 
Fundației este de a crea condiții fa-
vorabile pentru majorarea investiții-
lor în tehnologii de obținere a unei 
energii curate cu scopul de a accelera 
tranziția energetică echitabilă si 
transformarea continentului. Vezi 
mai multe: www.res4africa.org
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Efectele negative ale scumpirii materialelor  
de construcții pot fi gestionate prin legislația  
în vigoare. Soluțiile propuse de ARCA 

Efectele negative ale scumpirii 
materialelor de construcții pot fi 
gestionate prin legislația în vigoare. 
Soluțiile propuse de ARCA 

Asociația Română a Constructo-
rilor de Autostrăzi salută revenirea 
pe agenda publică a temei referitoare 
la creșterea galopantă a prețurilor 
materiilor prime pentru construcții 
și la consecințele directe asupra im-
plementării contractelor de infras-
tructură.  

”Apreciem orice demers care va 
duce la îmbunătățirea și eficientiza-
rea legislației privind achizițiile pu-
blice. Până la finalizarea unui astfel 
de proces, atragem atenția că există 
soluții punctuale, pe termen scurt, 
prin care se pot evita blocajele. În 
prezent, Legea achizițiilor publice 
conține mecanisme de abordare și 
corectare a situațiilor în care prețu-
rile cresc accelerat. Aceste prevederi 
trebuie să fie aplicate nediscreționar 
de către autoritățile centrale și locale, 
iar Guvernul trebuie să fie intransi-
gent în acest sens”, a declarat Vlad 
Vameșu, președintele ARCA. 

Ce propune ARCA: 

- Aplicarea formulei polinomiale 
de actualizare a prețurilor, care ia în 
considerare principalele materii 
prime, materiale și costurile forței de 
muncă din contractele de achiziție 
publică în derulare;  

- Obligarea autorităților contrac-
tante să actualizeze valorile estimate 
ale investițiilor publice la data lansă-
rii licitației; 

- Formulele de escaladare a pre-
țurilor trebuie să fie aplicate având ca 
referință data ofertei (sunt situații în 
care prețurile de referință sunt con-
siderate cele de la un an după ordinul 
de începere a lucrărilor, deci nu mai 
au legătură cu prețurile din momen-
tul ofertei); 

- Modificarea sursei indicilor și 
legarea acestora de oscilațiile din 
economia reală (bursele de mărfuri 
interne și internaționale, și nu indi-
cele de inflație). 

ARCA atrage atenția că explozia 
prețurilor materiilor prime și mate-
rialelor de construcții poate avea im-
pact negativ direct asupra pieței de 
construcții, prin insolvențe și fali-
mente, asupra proiectelor de infras-
tructură aflate în derulare, prin 

blocaje, dar și indirect, asupra evolu-
ției PIB și bugetelor publice, în lipsa 
măsurilor imediate. 

Background 

În 2020, domeniul construcțiilor 
a avut cea mai mare contribuție la 
evoluția PIB (+0,6 pp), alături de do-
meniul Informații și Comunicații 
(+0,6 pp), potrivit datelor Institutu-
lui Național de Statistică. Sectorul 
construcțiilor, cel care a împiedicat o 
scădere mai drastică a PIB în 2020, 
este într-o situație extrem de dificilă, 
din cauza creșterii fără precedent a 
prețurilor internaționale la materii 
prime și materiale, dublată de blocaje 
în lanțurile de aprovizionare.  

Asociația Română a Constructo-
rilor de Autostrăzi (ARCA) a fost 
înființată în 2019 și reunește compa-
nii cu capital românesc din domeniul 
infrastructurii rutiere. Firmele care 
fac parte din ARCA au, în prezent, 
peste 5.000 de angajați, o cifră de afa-
ceri netă de aproape 2 miliarde de lei 
și contribuții importante la bugetul 
consolidat al statului.  

ARCA își dorește un dialog cu 
Guvernul și cu autoritățile din dome-
niul construcției de infrastructură 
rutieră, pentru asigurarea unui cadru 
legal transparent și coerent, care să 
asigure atât eficiența proiectelor de 
investiții, cât și competitivitatea an-
treprenorilor români.

Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis 
Președintele României, Klaus Io-

hannis, a semnat vineri, 16 iulie 
2021, următoarele decrete: 

 
l Decret privind promulgarea 

Legii pentru modificarea și comple-
tarea Legii nr. 263/2010 privind sis-
temul unitar de pensii publice (PL-x 
75/01.02.2021); 
l Decret privind promulgarea 

Legii pentru modificarea și comple-
tarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară (PL-x 
6/01.02.2021); 
l Decret privind promulgarea 

Legii pentru ratificarea Acordului 
dintre Guvernul României și Cabi-
netul de Miniștri al Ucrainei privind 
cooperarea în domeniul tehnico-mi-
litar, semnat la București, la 5 sep-
tembrie 2020 (PL-x 143/06.04.2021); 
l Decret privind promulgarea 

Legii pentru ratificarea Acordului 
dintre Guvernul României și Guver-

nul Statelor Unite ale Americii pri-
vind cooperarea în legătură cu pro-
iectele nuclearo-energetice de la 
Cernavodă și în sectorul energiei 
nucleare civile din România, semnat 
la București, la 9 decembrie 2020, și 
la Upper Marlboro, la 4 decembrie 
2020 (PL-x 128/22.03.2021); 
l Decret privind încetarea ra-

porturilor de serviciu ale domnului 
chestor de poliție Stan Cristian-Ionuţ 
din Ministerul Afacerilor Interne.
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Adulții sună abuziv la 112,  
mai mult decât copiii 
Serviciul de urgență 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, în prima jumătate a acestui an. Cele mai  
multe astfel de apeluri s-au înregistrat în Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. În doar șase luni, un adult din Olt  
a sunat la 112 de 22.456 de ori, folosind două cartele SIM prepay. Apelurile efectuate de acesta reprezintă peste  
20% din numărul total al apelurilor din județ. Îngrijorător este faptul că sunt de zece ori mai mulți adulți care sună 
abuziv la 112 decât copii. 

În perioada ianuarie – iunie 2021, 
conform statisticilor Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, numărul de 
urgență 112 a fost apelat de 4.896.261 
de ori, dintre care mai mult de jumă-
tate, 57,86% au reprezentat urgențe 
(2.376.367), iar 42,14% non-urgențe 
(2.063.122). Din totalul apelurilor 
non-urgente înregistrate în primul se-
mestru, un număr de 231.919 
(11,24%) au fost apeluri abuzive. Sunt 
situațiile în care, chiar dacă nu au o 
urgență reală, persoanele sună la 112 
pentru a glumi, pentru a aduce injurii 
operatorilor sau apelează numărul de 
urgență fără a spune nimic.  

Comparativ cu prima jumătate a 
anului 2020, apelurile abuzive sunt în 
ușoară scădere. În aceeași perioadă a 
anului trecut s-au înregistrat peste 
311.000 de apeluri abuzive, reprezen-
tând 13,96% din numărul apelurilor 
non-urgente. Cetățenii înțeleg impor-
tanța apelării responsabile a serviciu-
lui de urgență, însă există încă un 
număr mare de adulți care sună abu-
ziv la 112, în timp ce alte persoane au, 
cu adevărat, nevoie de intervenția 
echipajelor de salvare. 

Le reamintim cetățenilor să sune la 
112 doar când au cu adevărat o ur-
gență, când sunt în pericol viața, pro-
prietatea sau mediul.  

Apelarea abuzivă a Serviciului de 
urgență 112 se pedepsește cu amendă 
până la 2.000 de lei, iar dacă echipajele 
de intervenție se deplasează în teren 
și constată că a fost o alertare falsă, 
amenda poate ajunge la 4.000 de lei. 
Constatarea contravențiilor și aplica-
rea amenzilor se fac de către Ministe-
rul Afacerilor Interne. 

* Apelarea abuzivă reprezintă ape-
larea repetată, cu rea intenție, a numă-
rului 112, fără ca apelantul să justifice 
o stare care necesită acțiunea agenții-
lor specializate de  intervenție și, de 
asemenea, se consideră apel abuziv, 

apelarea 112 pentru a aduce injurii 
operatorilor. 

** Alertarea falsă este utilizarea in-
tenționată și nejustificată a numărului 
112 pentru alarmarea sau determina-
rea intervenției agențiilor specializate 
de intervenție, fără a fi înregistrată o 
urgență. 

Sfaturi utile pentru cetățeni: 
1. Sunați la 112 doar când aveți o 

urgență sau dacă cineva se află într-
o situație de urgență. O situație de 
urgență este aceea în care este nece-
sară intervenția imediată a agențiilor 
specializate – Ambulanță, Poliție, 
Pompieri, Jandamerie – atunci când 
viața,  proprietatea sau mediul sunt 
puse în pericol (incendii, accidente cu 
victime, persoane inconștiente, pro-
bleme medicale grave, agresiuni și alte 
infracțiuni, inundații, tentative de sui-
cid, tâlhării etc).  

2. Blocați telefonul pentru a evita 
apelarea accidentală (dacă ați sunat 
din greșeală la 112, rămâneți pe fir și 
informați operatorul că ați apelat 
dintr-o eroare). 

3. Cooperați cu operatorul 112 
atunci când apelați serviciul de ur-
gență. Răspundeți cât mai corect la 
întrebările pe care acesta vi le adre-
sează, spuneți adresa cât mai exactă 
a evenimentului și oferiți toate de-
taliile despre ce s-a întâmplat. Între-
bările pe care vi le adresează 
operatorul 112 sunt clare și concise și 
au ca scop acordarea ajutorului în cel 
mai scurt timp posibil. Cu cât sunt 
mai detaliate și corecte informaţiile 
pe care le furnizați, cu atât mai repede 
vor putea ajunge echipajele la dum-
neavoastră. 

4. Nu sunați la 112 pentru pro-
bleme non-urgente! Apeluri non-ur-

gente reprezintă acele situații în care 
nu este nevoie de intervenția ime-
diată a echipajelor Ambulanței, Poli-
ției, Pompierilor sau ale Jandarmeriei. 
Apelarea nejustificată a numărului 
112 poate costa viaţa unei persoane 
aflate în pericol. În timp ce operato-
rul se ocupă de un apel non-urgent, 
pe linie poate aștepta o persoană care 
are într-adevăr nevoie de ajutor! 

5. Nu apelați numărul de ur-
gență pentru a face glume, farse, pen-
tru a adresa injurii operatorilor, 
pentru a solicita diverse informații 
care nu fac obiectul unei intervenții 
de urgență (starea vremii, mersul tre-
nurilor, ora exactă, date de contact ale 
autorităților etc.) 

Mai multe informații despre Servi-
ciul de urgență 112 sunt disponibile 
pe site-ul STS: https://www.sts.ro/ro/ 
112-serviciul-de-urgenta.

PRIMELE CINCI JUDEțE ÎN CARE S-AU ÎNREGISTRAT CELE MAI MULTE APELURI ABUZIVE: 

Județul Numărul total al 
apelurilor

Numărul apelurilor  
non-urgente

Procent apeluri 
non-urgente

Numărul apelurilor 
abuzive

Procent apeluri 
abuzive

Olt 101.408 57.140 56,35% 23.500 23,17%
Gorj 72.170 46.442 64,35% 14.622 20,26%
Harghita 54.835 32.885 59,97% 10.163 18,53%
Ialomița 85.635 43.991 51,37% 12.903 15,07%
Constanța 208.550 103.747 49,75% 28.175 13,51%

https://www.sts.ro/ro/112-serviciul-de-urgenta
https://www.sts.ro/ro/112-serviciul-de-urgenta
https://www.sts.ro/ro/112-serviciul-de-urgenta


luni, 19 iulie 2021 Economie• 6 • Ziarul News - ediție națională

Colliers: Românii preferă sistemul de lucru hibrid, 
la fel ca majoritatea cetățenilor europeni 
Optimismul general pe piața forței de muncă sugerează o recuperare post-pandemică mult mai rapidă comparativ cu 
criza financiară din 2008 

Tendințele actuale de pe piața 
muncii și modul de lucru din viitor 
vor influența evoluția nevoilor compa-
niilor pentru spații de birouri în urmă-
torii ani. Cererea va depinde de 
politica de lucru la distanță adoptată 
de fiecare companie, care poate duce 
sau nu la o suprafață închiriată mai 
mică, în funcție de domeniul de acti-
vitate, precum și de planurile de anga-
jare, potrivit consultanților Colliers. 
Cum intențiile de angajare pe termen 
scurt sunt încurajatoare, sugerând fie 
stagnarea, fie o creștere a forței de 
muncă, principalul factor de care de-
pinde cerere va fi abordarea mediului 
de afaceri față de sistemul de lucru hi-
brid. Biroul va rămâne elementul cen-
tral în cadrul companiilor, dezvăluie 
Colliers în cel mai recent raport „Ex-
ploring the post-COVID Work-
place”, întrucât lucrul de la distanță nu 
poate înlocui pe deplin importanța pe 
care birourile o au ca mijloc de con-
struire a echipelor, mentorat și cultură 
corporativă. Mai mult, consultanții 
Colliers se așteaptă la un nou mod de 
lucru, care va implica un amestec între 
munca de la birou și de la distanță, de 
acasă sau din alte spații și o redresare 
a pieței muncii care ar putea avea loc 
în aproximativ un an, față de doi ani 
în majoritatea cazurilor după criza fi-
nanciară globală din 2008. 

În timpul pandemiei, peste 4.000 
de profesioniști la nivel mondial au fo-
losit Workplace Expert, un instru-
ment online inovator dezvoltat de 
Colliers pentru a ajuta companiile să 
determine mediul optim de lucru pen-
tru organizația și angajații lor. Pe baza 
datelor care au fost colectate în pe-
rioada pandemiei prin Workplace Ex-
pert, consultanții Colliers au acum o 
viziune asupra modului în care orga-
nizațiile gândesc și oferă informații 
despre direcția în care se îndreaptă 
companiile. 

Cele trei obiective principale pe 
care le au companiile în vedere atunci 
când își regândesc strategiile post-
Covid la locul de muncă sunt flexibi-

litatea (14% dintre companiile res-
pondente), productivitatea (11%) și 
colaborarea în cadrul echipelor 
(10%), notează Colliers în raportul 
„Exploring the post-COVID Work-
place”. Reducerea costurilor (9%) 
este, de asemenea, importantă pentru 
multe companii, dar nu este văzută ca 
un obiectiv independent. Majoritatea 
organizațiilor își propun să creeze un 
birou care să aibă un impact pozitiv 
asupra performanței afacerii, ceea ce 
poate avea un impact financiar pozitiv 
mai mare simpla reducere a costurilor. 
Alte obiective menționate în studiu 
sunt colaborarea între echipe, atrage-
rea și păstrarea talentelor, implicarea 
angajaților, concentrarea pe clienți, in-
ovație, bunăstare și durabilitate.  

Aceleași date Colliers sugerează că 
majoritatea organizațiilor care își 
transformă birourile aleg să creeze 
zone dedicate lucrului în echipă sau 
birouri la distanță, pentru lucrul indi-
vidual de acasă. O zonă dedicată echi-
pei nu trebuie neapărat să fie zonă 
fizică fixă în birou. Ea s-ar putea mo-
difica (zilnic, săptămânal sau lunar) în 
funcție de momentul și frecvența cu 
care membrii echipei vin la birou. În 
cadrul bazei alocate echipelor, majori-
tatea companiilor implementează fle-
xibilitate maximă, fără birouri 
dedicate individual. Munca este ade-
sea un amestec de activități colabora-
tive și individuale, ceea ce face ca 

organizațiile să decidă să continue să 
creeze medii individuale de lucru și 
spații pentru concentrare.  

Cu alte cuvinte, „birourile vor de-
veni din ce în ce mai mult locuri unde 
angajații se vor întâlni pentru a cola-
bora, a se conecta și a interacționa cu 
colegii. În medie, până la 70% din spa-
țiul de birouri pre-COVID a fost alo-
cat mediilor individuale de lucru. În 
strategiile post-COVID adoptate la 
locul de muncă, acesta este reconfigu-
rat în medie între 20-40% pentru spa-
țiile individuale și între 60-80% pentru 
spațiile de colaborare”, explică Domi-
nique Bogdănaș, Workplace Advisory 
Specialist Office 360° la Colliers. 

Potrivit consultanților Colliers, au 
fost identificate însă diferențe în ca-
drul fiecărui industrii. Organizațiile 
din sectorul public și sectorul trans-
porturilor și logisticii își organizează 
cerințele viitoare la locul de muncă pe 
baza unei prezențe mai mari la birou 
(peste 68% lucrează de la birou) 
comparativ cu alte industrii. Organi-
zații din sectoarele retail, servicii pro-
fesionale, energie și utilități și auto 
se organizează pe baza celei mai mici 
prezente la birou (aproximativ 50% 
lucrează de la birou).  

Diferențele sunt identificate și între 
țările din Europa. Republica Cehă și 
Țările de Jos au cea mai mare intenție 
de a lucra de acasă după COVID (49% 
și respectiv 46%), arată raportul „Ex-

ploring the post-COVID Workplace”. 
Datele colectate de Colliers în 2020 
arată o mare dorință de a fi implemen-
tat un sistem de lucru hibrid și în Ro-
mânia (43% muncă la distanță și 
57% lucrând de la birou). Marea Bri-
tanie și Germania se remarcă datorită 
intenției relativ ridicate de a lucra din 
locațiile clienților/partenerilor (res-
pectiv 23 și 20%).  

„Găsirea celui mai eficient echilibru 
între a lucra de la birou și a lucra la dis-
tanță în post-pandemie este, fără în-
doială, cea mai presantă întrebare cu 
care se confruntă companiile. Intrucat 
fiecare companie este diferita atat din 
punct de vedere al modelului de busi-
ness cat si din punct de cedere a acti-
vitățlor, companiile necesită abordări 
diferite.Biroul post-COVID permite 
echipelor să găsească modurile de 
lucru potrivite pentru a colabora mai 
bine. Biroul viitorului integrează 
lumea virtuală și fizică și ajută echipele 
să lucreze împreună. Colliers răs-
punde provocărilor actuale și nevoilor 
viitoare de pe piața de birouri cu Of-
fice 360°, o abordare completă pentru 
definirea strategiei cu privire la spatiul 
de birouri cu scopul de a raspunde ne-
voilor și planurilor strategice ale com-
paniilor”, explică Daniela Popescu, 
Associate Director Tenant Services & 
Workplace Advisory Office 360° la 
Colliers. 

Organizațiile au început deja orga-
nizarea, redimensionarea și reconfigu-
rarea birourilor pentru a se potrivi 
nevoilor unei lumi post-COVID și 
faptul că piața muncii își revine influ-
ențează și cererea viitoare de spații de 
birouri. Analizând sondajele Comisiei 
Europene cu privire la intențiile de an-
gajare pe termen scurt ale companiilor 
locale (următoarele 3 luni), în diverse 
sectoare unde activitatea poate avea 
loc de la birou, consultanții Colliers 
notează că, în (aproape) toate cazurile, 
intențiile de angajare pe termen scurt 
sunt egale sau peste media pe termen 
lung, sugerând fie stagnarea, fie o forță 
de muncă în expansiune. 

Dominique Bogdănaș,  
Workplace Advisory Specialist  

Office 360° la Colliers

Daniela Popescu, Associate Director 
Tenant Services & Workplace Advisory 

Office 360° la Colliers 

https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-developing-the-post-covid-workplace-2021
https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-developing-the-post-covid-workplace-2021
https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-developing-the-post-covid-workplace-2021
https://apps.colliers.com/workplaceexpert/
https://office360bycolliers.ro/
https://office360bycolliers.ro/
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LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, 
organizează, în temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare în data de 03.08.2021, ora 12.00 la 
sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploieşti, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, vânzarea  prin licitație publică a 

următorului autovehicul: 
Autoturism Audi A4 TDI, model 8E,  serie şasiu WAUZZZ8E36A186666, 
an fabricație 2006, valoare de pornire 16.425 lei 
Pasul de licitație este de 10% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0244-407710, interior 753. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură 
teritorială de valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  
anunțul nr. A_VPL 1309 / 15.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, 
organizează, în temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare în data de 03.08.2021, ora 12.30 la 
sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploieşti, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, vânzarea  prin licitație publică a 

următorului autovehicul: 
Autoturism BMW 520 D (pentru piese),  serie şasiu 
WBANC520X0B591270, an fabricație 2004, valoare de pornire 2.000 lei 
Pasul de licitație este de 15% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0244-407710, interior 753. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură 
teritorială de valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  
anunțul nr. A_VPL 1323 / 15.07.2021. 

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, 
organizează, în temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare în data de 03.08.2021, ora 11.00 la 
sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploieşti, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, vânzarea  prin licitație publică a 

următorului autovehicul: 
Autoturism Mercedes Benz E200 CDI, serie şasiu WDB2110071B169691, 
an fabricație 2007, valoare de pornire 22.500 lei 
Pasul de licitație este de 10% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0244-407710, interior 753. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură 
teritorială de valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  
anunțul nr. A_VPL 1308 / 15.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, 
organizează, în temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare în data de 03.08.2021, ora 13,30 la 
sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploieşti, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, vânzarea  prin licitație publică a 

următorului autovehicul: 
Autoturism FORD FOCUS TOURNIER (pentru piese),  serie şasiu 
WFOHXXWPDN5C54779, an fabricație 2004, valoare de pornire 1.500 lei 
Pasul de licitație este de 15% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0244-407710, interior 753. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură 
teritorială de valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  
anunțul nr. A_VPL 1324 / 15.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, 
organizează, în temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare în data de 03.08.2021, ora 11.30 la 
sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploieşti, strada 
Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, vânzarea  prin licitație publică a 

următorului autovehicul: 
Autoutilitară Iveco Daily, model 35C13, serie şasiu ZCFC359100D119687, 
an fabricație 2000, valoare de pornire 18.525 lei 
Pasul de licitație este de 10% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0244-407710, interior 753. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură 
teritorială de valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  
anunțul nr. A_VPL 1307 / 15.07.2021.

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
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LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 28.07.2021 ora 10, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Mercedes Benz Sprinter, an fabricație 1996, diesel, 

valoare de pornire a licitației 7.350 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de 
pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3791/08.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 28.07.2021 ora 11, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Volkswagen Transporter, an fabricație 2003, diesel, 

valoare de pornire a licitației 21.375 lei, pasul de licitație 10% din valoarea 
de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3792/08.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 28.07.2021 ora 12, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca BMW X5, an fabricație 2003, diesel, valoare de pornire 

a licitației 10.875 lei, pasul de licitație 10% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3793/08.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 28.07.2021 ora 13, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Peugeut 307, an fabricație 2003, diesel, valoare de 

pornire a licitației 4.800 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3794/08.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 28.07.2021 ora 14, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 

1. Autovehicul Mercedes Benz, an fabricație 2007, diesel, valoare de pornire a 
licitației 64.500 lei, pasul de licitație 5% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3795/08.07.2021.
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LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 12, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Hyundai, an fabricație 2003, diesel, valoare de pornire 

a licitației 13.125 lei, pasul de licitație 10% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3842/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 13, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Opel Astra, an fabricație 1999, diesel, valoare de 

pornire a licitației 4.350 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3844/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 15, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca VW Golf Variant, an fabricație 2004, diesel, valoare de 

pornire a licitației 4.125 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3843/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 11, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Mercedes Benz Sprinter, an fabricație 2005, diesel, 

valoare de pornire a licitației 23.250 lei, pasul de licitație 10% din valoarea 
de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3845/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 14, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Mercedes Sprinter Benz, an fabricație 2004, diesel, 

valoare de pornire a licitației 16.500 lei, pasul de licitație 10% din valoarea 
de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3846/12.07.2021.

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/


luni, 19 iulie 2021 Publicitate• 10 • Ziarul News - ediție națională

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 29.07.2021 ora 10, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Citroen Jumpy, an fabricație 1998, diesel, valoare de 

pornire a licitației 4.800 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3847/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 30.07.2021 ora 10, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Ford Mondeo, an fabricație 2002, diesel, valoare de 

pornire a licitației 5.250 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3848/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 30.07.2021 ora 11, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Opel Vivara, an fabricație 2005, diesel, valoare de 

pornire a licitației 15.750 lei, pasul de licitație 10% din valoarea de pornire a 
licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3849/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 30.07.2021 ora 12, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Nissan Almera Tino, an fabricație 2003, disel, valoare 

de pornire a licitației 5.250 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de pornire 
a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3851/12.07.2021.

LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de 
valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri 
nr.1,Compartimentul judeţean de valorificare bunuri.Suceava, în temeiul art. 
9 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, organizează în data de 30.07.2021 ora 13, la 
sediul din municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, etaj 1, 
cam. 22, vânzarea  prin licitaţie publică a următorului bun mobil: 
1. Autovehicul marca Nissan Almera Tino, an fabricație 2002, benzina, 

valoare de pornire a licitației 4.800 lei, pasul de licitație 15% din valoarea de 
pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Compartimentul 
judeţean de valorificare bunuri Suceava.sau la nr. de telefon  0230/521358 int 
215.   
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – 
Unitate/Subunitate fiscală - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1, 
categorie: Autovehicule,ambarcațiuni -  Anunțul nr. A_VIS 
3850/12.07.2021.
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LICITAțII 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de valorificare 
bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3, organizează, în 
temeiul art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
în data de 12.08.2021, ora 11.00 la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri 
nr. 3, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 5, cam. 502B, vânzarea  prin licitație publică a 
următorului imobil: 
Imobil teren și construcții ,,Complex BORA,, (fostă fermă zootehnică) situat în 
Slobozia, șoseaua DN2A KM 4, cu valoarea de pornire 6.337.084 lei (prețul nu 
conține TVA *) compus din :   
l teren intravilan categorie folosință „curți-construcții”, suprafaţa totală de 
152.547 mp. și construcțiile situate pe acesta (clădiri industriale și administrative), 

înscrise în cartea funciară nr. 31165 a localităţii Slobozia 
l teren extravilan categorie folosință „drum acces”, suprafaţa totală de 5.795 mp., 
înscris în cartea funciară nr. 31272 a localităţii Slobozia 
l 8 terenuri extravilane în suprafața totală de 1.005 mp. și construcțiile (puțuri) 
situate pe acestea, înscrise în cartea funciară a localităţii Slobozia astfel : CF 31156 - 
176 mp.; CF 31157 - 120 mp.; CF 31159 - 103 mp.; CF 31160 - 120 mp.; CF 31162 - 
122 mp.; CF 31163 - 120 mp.; CF 31166 - 130 mp. și CF 31174 - 114 mp. 
Vânzarea imobilului menționat se realizează numai ca ansamblu de bunuri. 
Pasul de licitație este de 5% din valoarea de pornire a licitației. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0727-
820886, persoană de contact Postole Aurelia. 
Anunţul integral se află postat pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - 
Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului – Structură teritorială de 
valorificare - Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3  -  anunțul nr. A_VPL 
1306/15.07.2021.

LICITAțII 
ANUNŢ 

REGIA AUTONOMA “ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI 
PROTOCOLULUI DE STAT’’ 

PRIN 
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA   

ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI   IMOBILIAR, 
cu sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, Cod poştal: 
020331, Nr.Reg.Com.:  J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 2351555, C.U.I.: 14814939 
organizează licitaţie publică cu strigare privind închirierea următoarelor spaţii: 
1. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 18.46 mp (camera nr. 39), situat la etajul 5 

al imobilului din Bucureşti, sector 1, B-dul Magheru, nr. 28-30, 
     tariful de pornire a licitaţiei: 7.20 euro/mp/luna, 
     garanţia de participare la licitaţie: 265.82 euro 
2. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 16.97 mp (camera nr.7,), situat la etajul 6, 

Corp C1, al imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, 
      tariful de pornire a licitaţiei: 7.2 euro/mp/luna, 
      garanţia de participare la licitaţie: 244.37 euro 
3. Spaţiu cu destinatia de locuri de parcare, în suprafaţă de 37.71 mp (Boxa nr.41 

– 10A, 10B, 10C), situat in garajul imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata 
Presei Libere, nr. 1. 

      tariful de pornire a licitaţiei: 333 euro/luna/locatie, 
      garanţia de participare la licitaţie: 666 euro 
4. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 57.50 mp (ap. nr.11,), situat la etajul 4 al  

imobilului din Bucureşti, sector 1, Str. Paris nr.45A, 
      tariful de pornire a licitaţiei: 8.10 euro/mp/luna, 
     garanţia de participare la licitaţie: 931.5 euro 
5. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 83.56 mp (cam. nr.73 si nr.75), situat la 

etajul 2 al imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3, 
     tariful de pornire a licitaţiei: 6.3 euro/mp/luna, 

     garanţia de participare la licitaţie: 1052.86 euro 
6. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 19.74 mp (cam. nr.104), situat la etajul 3 al 

imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3, 
       tariful de pornire a licitaţiei: 6.3 euro/mp/luna, 
       garanţia de participare la licitaţie: 248.72 euro 
7. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 54.70 mp (cam. nr.99, 100 si 101), situat la 

etajul 3 al imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3, 
     tariful de pornire a licitaţiei: 6.3 euro/mp/luna, 
     garanţia de participare la licitaţie: 689.22 euro 
8. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 66.87 mp (cam. nr.76, 77 si 78), situat la 

etajul 2 al imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3, 
     tariful de pornire a licitaţiei: 7.29 euro/mp/luna, 
    garanţia de participare la licitaţie: 974.96 euro 
9. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 20.87 mp (cam. nr.37), situat la parterul  

imobilului din Bucureşti, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3, 
    tariful de pornire a licitaţiei: 7.92 euro/mp/luna, 
    garanţia de participare la licitaţie: 330.58 euro 
10. Garaj in suprafata de 54.43 mp si a terenului aferent in suprafata de 227.00 mp 

(total teren 281.43 mp) situat in Bucureşti, sector 2, B-dul Dacia nr.79 
     tariful de pornire a licitaţiei: 612 euro/luna/locatie, 
    garanţia de participare la licitaţie: 1224 euro 
Licitaţia va avea loc la sediul S.A.I.F.I în data de  10.08.2021 ora 10.00  
Persoanele interesate se pot adresa catre S.A.I.F.I. cu sediul in în Bucureşti, Şos. 
Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, la Serviciu F.I.S.A.D. 
Data limită de înscriere este 06.08.2021 ora 10.00 
Preţul dosarului de licitaţie este de 300 lei si se poate achizitiona de la sediul 
S.A.I.F.I. din Şos. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2.  
Data limita de obtinere a dosarului de licitaţie si solicitare clarificari este de 
05.08.2021. 
Persoana de contact domnul Racoti Alexandru, telefon 021/409.13.19; 
0722.184.811

OFERTE DE MUNCĂ 
ANUNȚ 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile LG 
53/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 
286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data 
10.08.2021, ora 1000, la sediul din Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, cod 
poștal 060042, CIF 4183199, București, clădirea Rectorat, sala AN 215, a 
concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (pentru persoanele 
pensionate angajarea se va face pe perioadă de 1 an), cu normă întreagă, a 
următorului post contractual vacant de execuție: 
 administrator financiar I (S) – 1 post – din cadrul Direcției Valorificarea 
Infrastructurii și a Capitalului Academic. 
Condiţii pentru ocuparea postului: 
a) studii de specialitate: studii superioare în domeniul științele comuncării, 
comunicare și relații publice, absolvite cu diplomă de licență; 
b) perfecționări (specializări):studii de master; 
c) vechime în muncă: minim 3 ani; 
d) alte competenţe: 
1.cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel avansat în utilizarea 
programelor(Windows, pachet MSOffice, internet și rețele de sociale, aplicații 

informatice, instrumente de dezvoltare); 
2.limbi străine: o limbă străină de circulație internațională la nivel mediu; 
3.abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: sinteză și analiză; abilități de 
comunicare scrisă și verbală; capacitatea de a lua decizii în condiții de stres; 
capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă; capacitatea 
de a respecta termene limită; buna comunicare și adaptarea la lucru în echipă; 
capacitatea de a învăța pe cont propriu și de a lua inițiativa. 
e) alte condiţii specifice: experiență în domeniul comunicării și relațiilor publice; 
experiență în elaborarea și aplicarea de norme/proceduri/instrucțiuni; 
experiență în activități administrative; disponibilitatea de a efectua deplasări în 
țară și/sau străinătate, delegări, detașări; 
Proba scrisă va avea loc în data de 10.08.2021 la ora 1000, clădirea Rectorat, sala 
AN215; 
Interviul va avea loc în data de 16.08.2021 la ora 1000, clădirea clădirea Rectorat, 
sala AN215;              
Înscrierile se fac până la data de 02.08.2021 inclusiv, ora 15:00, la sediul UPB 
din Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, București, 
cladirea Rectorat, etaj 1, camera 114, telefon 021/4029233. 
Tematica concursului, bibliografia, fișa postului, documentele necesare înscrierii 
și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro.

http://www.anaf.ro/
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Universitatea Ovidius din Constanța organizează 
conferința de lansare a proiectului RESTART4EDU 

Universitatea Ovidius din Con-
stanța (UOC) organizează miercuri, 
21 iulie 2021, conferința de lansare a 
proiectului RESTART4EDU (Restart 
for Education in a Digital Era 
through Project-based E-learning), 
cod 2020-1-RO01-KA226-HE-
095772, finanţat cu 186.529 de Euro 
prin Programul european Erasmus 
Plus, informează ec. drd. Răzvan-
Ionuț Drugă, referent în cadrul Bi-
roului.  

Potrivit sursei citate, evenimentul 
se va desfășura online, începând cu 
ora 14:00, pe platforma Webex, la 
adresa: https://ovidius.webex.com/ 
meet/daniela.caprioara și se adre-
sează comunității academice a UOC. 

„În cadrul conferinței vor fi pre-
zentate obiectivele și activitățile pe 

care le vom desfășura în cadrul pro-
iectului. Totodată, vom prezenta eta-
pele procesului de selecție a grupului 
țintă și condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească potențialii candidați. 
Cei admiși vor avea oportunitatea de 
a participa la un eveniment de for-

mare, ce va avea loc în luna mai a 
anului 2022, la Eskișehir Osmangazi 
University, Turcia, unul dintre parte-
nerii noștri. Costurile cu privire la 
deplasarea și șederea participanților 
în țara gazdă vor fi suportate din bu-
getul proiectului, în baza unor sume 

forfetare”, precizează managerul de 
proiect, prof. univ. dr. Daniela Dumi-
tra Căprioară. 

Proiectul RESTART4EDU își pro-
pune creșterea calității procesului de 
predare, învățare și evaluare în învă-
țământul superior prin promovarea 
metodelor active și colaborative 
(învățare bazată pe proiecte), utili-
zând resursele digitale.  

Universitatea Ovidius din Con-
stanța este instituția coordonatoare a 
Proiectului RESTART4EDU, realizat 
în cadrul unui consorţiu în asociere 
cu trei parteneri instituţionali: Initia-
tives Pour Une Formation Efficace 
ASBL (Belgia), Universidade Cato-
lica Portuguesa (Portugalia) și Es-
kișehir Osmangazi University 
(Turcia). 

Impact Developer & Contractor achiziționează în Iași  
un teren de 2,6 hectare pe Dealul Copou 

Urmare din pagina 1 
„GREENFIELD Copou se adre-

sează segmentului de piață mediu și 
îmbină arhitectura modernă cu peisajul 
natural, fiind situat lângă Grădina Bo-
tanică, pe Dealul Copou, plămânul 
verde al Iașului. În cadrul  acestui pro-
iect ne-am propus să construim o co-

munitate de oameni preocupaţi de ca-
litatea vieţii, care acordă importanţă 
impactului pe care îl au asupra mediu-
lui, o comunitate durabilă, în armonie 
cu natura”, a declarat Tinu Sebeșanu, 
CEO Impact Developer & Contractor. 

Proiectul GREENFIELD Copou va 
fi construit la standarde nZEB, precum 

și la standarde internaționale de suste-
nabilitate. Proiectul țintește certificarea 
BREEAM Excellent, având integrate 
importante elemente de sustenabilitate 
specifice proiectelor verzi. 

Recent, Impact Developer & Con-
tractor și-a majorat capitalul social cu 
50%, la valoarea de 393,75 milioane lei, 

prin emiterea a 131.250.000 de acţiuni 
noi. În cadrul acestei operațiuni, com-
pania a oferit acționarilor săi o acţiune 
gratis la două deţinute. De asemenea, 
acțiunile Impact au fost splitate în ra-
portul de 1:4, capitalul social fiind astfel 
împărțit în 1.575.000.000 de acţiuni, cu 
valoarea nominală de 0,25 lei/acțiune. 

Claudiu Crețu: Demersul de recuperare a datoriilor de la municipalitate 
este legal și justificat și nicidecum un atac politic! 

Directorul general al Companiei 
Municipale Termoenergetica Bucu-
rești (CMTEB), Claudiu Crețu, a de-
clarat, astăzi, 16 iulie 2021, în cadrul 
unei conferințe de presă, că situația fi-
nanciară a companiei  este una foarte 
dificilă, iar demersurile întreprinse 
pentru recuperarea datoriilor de la 
municipalitate nu sunt atacuri politice. 
Demersul administrativ al Companiei 
Municipale Termoenergetica este unul 
legal și justificat și nu poate fi încadrat 
ca un atac politic. 

” Situația financiară a companiei 
este una foarte dificilă. Compania are 

datorii de peste 500 de milioane de lei 
către furnizori și în același timp are de 
încasat peste 500 de milioane de lei de 
la Primăria Municipiul București. Nu 
este vorba de atacuri politice. Demer-
surile legale pe care Termoenergetică 
le face pentru recuperarea banilor nu 
au niciun substrat politic. Este mo-
mentul să scoatem sistemul de termo-
ficare de sub discuțiile politice. Este 
momentul să înțelegem că acest sistem 
de termoficare  - de fapt infrastructura 
energetică a orașului - este o infras-
tructură de mare importanță și trebuie 
tratată ca atare”, a arătat Claudiu Crețu. 

Directorul general CMTEB a ex-
plicat că în ultimii 10-15 ani sistemul 
de termoficare a  a fost permanent 
subfinanțat și prin subfinanțare, ală-
turi de lipsa investițiilor și lipsa re-
mune rației personalului, sistemul de 
termoficare a ajuns în cel de-al doi-
sprezecelea ceas. 

„Nu este cazul de atacuri politice, 
sunt demersuri legale care au fost ini-
țiate încă de acum două luni . Demer-
suri pe care o companie le face pentru 
a recupera sumele necesare pentru a 
avea bani de salarii, investiții și repa-
rații. Sistemul de termoficare este în al 

doisprezecelea ceas. Este nevoie de in-
vestiții, reparații și toate acestea se pot 
face doar cu o situație financiară se-
rioasă. Acest lucru înseamnă să avem 
banii necesari pentru a putea face re-
parații, investiții și pentru a asigura 
salariile oamenilor. Mesajul pe care îl 
dăm este un mesaj de încredere pen-
tru că acest sistem este unica soluție 
la nivel macro pentru orașul Bucu-
rești, însă primul pas pentru a putea 
implementa aceste soluție este de a 
avea resursele financiare necesare", a 
mai completat Directorul Claudiu 
Crețu.
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