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Perioada de înscriere a firmelor în 
schema de ajutor HoReCa -  com-
pensare de 20% din diferența de cifră 
de afaceri între 2019 și 2020 va fi pre-
lungită cu o săptămână, până la 26 
iulie 2021. 

Perioada de aplicare a fost des-
chisă în data de 29 iunie 2021. Era 
programată să se închidă mâine, 20 
iulie 2021, cu posibilitate de prelun-
gire, conform procedurii. Ministrul 
Economiei, Claudiu Năsui, a emis azi 

un ordin care extinde această pe-
rioadă pentru a permite cât mai mul-
tor firme cu cifre de afaceri 
certificate pe codurile CAEN eligi-
bile să acceseze schema. 

Ministerul a estimat numărul po-
tențialilor beneficiari ai schemei la 
30.000. Până astăzi, 19 iulie 2021, cu 
o zi înainte de expirarea termenului 
inițial de depunere a a dosarelor on-
line, au aplicat 8000  de firme. 

Valoarea totală a cererilor de aju-

tor atinge, la ora publicării comuni-
catului, aproximativ 2,5 miliarde de 
lei. 

Schema este finanțată de Guver-
nul României, prin Ministerul Eco-
nomiei, Antreprenoriatului și 
Turismului, cu un credit de angaja-
ment de 2,5 miliarde de lei, creditul 
bugetar acordat schemei prin Legea 
Bugetului 2021 fiind de 1 miliard de 
lei. 

Continuare în pagina 8

Perioada pentru înscrierile la măsura HoReCa  
se prelungește cu o săptămână 

Acțiuni în trenuri și în gări
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SanoPass, cea mai mare platformă 
care conectează, digitalizează și inte-
grează servicii de prevenție medicală 
în România, a publicat rezultatele 
unui sondaj despre modul în care s-
au raportat anul trecut companiile 
mici si mijlocii la pachetele de bene-
ficii extrasalariale oferite angajaților. 
Astfel, șase din zece IMM-uri fie au 
menținut intacte aceste pachete, fie 
au păstrat valoarea diversificând ser-
viciile oferite sau le-au majorat. 
Această abordarea a fost aleasă din 
dorința de a menține angajații și 
echipele valoroase, într-o perioadă 
de criză. În aceste cazuri, beneficiile 
au fost văzute ca factori de motivare 
și au contribuit la stabilizarea activi-
tății firmelor. 

Sondajul „Impactul pandemiei 
asupra beneficiilor salariale” a fost 
realizat de SanoPass pe un eșantion 
de 190 de persoane, manageri din ca-
tegoria C-Level din companii 
românești cu până la 250 de angajați. 

„Piața muncii a fost flexibilă anul 
trecut, cu o dinamică accentuată a 

angajaților. Pachetele de beneficii ex-
trasalariale au oferit un avantaj com-
petitiv în atragerea și reținerea 
oamenilor valoroși”, a declarat An-
drei Vasile, Managing Partner Sa-
noPass. „Piața de beneficii salariale 
este într-o continuă schimbare, iar 
digitalizarea va grăbi acest proces. 
Un plus de control al angajaților asu-
pra beneficiilor și furnizorilor de so-
luții preferați ar putea contribui la 
creșterea nivelului de utilizare a aces-

tora”, a adăugat Andrei Vasile. 
Importanța  sondării frecvente a 

nevoilor angajaților și adaptarea be-
neficiilor oferite a rămas de actuali-
tate pentru creșterea nivelului de 
motivare și satisfacție la locul de 
muncă. Datele SanoPass arată că, în 
România, mulți angajatori nu au de-
talii despre utilizarea beneficiilor, iar 
aproape o treime dintre acestea 
rămân nefolosite.  

„Beneficiile medicale au devenit 
mai importante în ultimul an. 62% 
dintre managerii chestionați declară 
că vor alege beneficii de acest tip. Re-
marcăm, însă, că digitalizarea accen-
tuată și creșterea mobilității, au 
intensificat nevoia de flexibilitate în 
accesarea serviciilor medicale. Com-
paniile și angajații doresc să poată 
alege clinicile la care efectuează con-
troale, analize și proceduri. Se pune 
accent pe proximitate și prezența 
unor tehnologii de ultimă generație, 
aparatură performantă sau  instru-
mente de telemedicină”, a declarat 
Delia Iliasa, Managing Partner Sa-
noPass. 

Munca remote a influențat com-
ponenta pachetelor de servicii extra-
salariale. Aproximativ 35% dintre 
companii au regândit modul de acor-
dare a acestora. Un exemplu îl repre-
zintă optarea pentru primirea 
tichetelor de masă pe card sau adop-
tarea unui sistem de tip platformă 
electronică, cu vouchere și beneficii 

la alegere. Mulți angajați au ales să 
lucreze din orașele natale sau din 
afara orașului în care compania își 
are sediul și au avut nevoie să poată 
primi beneficiile lunare pe card sau, 
în cazul abonamentelor/asigurărilor 
de sănătate, să poată accesa servicii 
medicale în orice zonă a țării , dar și 
să poată contacta medici prin servicii 
de telemedicină. 

Chiar dacă a fost un context difi-
cil, unul din cinci IMM-uri din Ro-
mânia a investit în 2020 în acordarea 
de bonusuri, organizarea de training-
uri sau activități recreative pentru 
angajați. Unele dintre ele au fost ofe-
rite prin intermediul tichetelor cul-
turale. 

Aplicația SanoPass are peste 
16.000 utilizatori și oferă acces la o 
rețea națională de 880 de clinici par-
tenere. Abonamentele SanoPass con-
țin servicii de medicina muncii, 
consultații, investigații, analize me-
dicale, stomatologie, nutriție, psiho-
logie, fizioterapie și imagistică 
avansată. Pe lângă acestea, platforma 
oferă acces la asigurători, farmacie 
online și Telemedicină non-stop.  

Planurile SanoPass pentru acest 
an includ extinderea internațională, 
creșterea numărului de clinici parte-
nere din rețea, integrarea unor soluții 
de inteligență artificială, crearea de 
soluții personalizate de nutriție și 
dezvoltarea unei rețele de săli de 
sport.
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S-a lansat apelul de finanțare Sprijinirea 
inițiativelor culturale despre minoritatea romă 

Ministerul Culturii, prin Unitatea 
de Management a Proiectului, în ca-
litate de Operator al Programului 
RO-CULTURA, finanțat prin Gran-
turile SEE 2014 – 2021, anunță lansa-
rea apelului de finanțare Sprijinirea 
inițiativelor culturale despre mino-
ritatea romă. 

Acest apel se adresează exclusiv 
proiectelor care vizează  sprijinirea 
inițiativelor culturale despre mino-
ritatea romă. Proiectele selectate vor 
contribui la capacitarea (empower-
ment) persoanelor de etnie romă și la 
consolidarea identității culturale a 
acestora (limbă, obiceiuri, moștenire 
etc.). Organizațiile gestionate de per-
soane aparținând minorității rome 
sunt încurajate să depună un proiect 
în cadrul prezentului apel. 

„Ne dorim ca prin acest apel de 
proiecte să sprijinim inițiative care 
promovează și valorifică diversitatea 
culturii rome în arta și cultura con-
temporană și care contribuie la crește-
rea gradului de conștientizare și 
îmbunătățirea recepției culturii rome în 
societate. De asemenea, pentru un im-
pact cât mai mare, sunt încurajate co-
operarea culturală și schimbul cultural 
între organizațiile din România și cele 
din Statele Donatoare (Norvegia, 
Islanda și Liechtenstein). Acesta este ul-
timul apel de proiecte dedicat sectorului 
cultural din România și finanțat prin 
Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul 
Programului RO-CULTURA”, a decla-
rat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Cul-
turii. 

Suma totală alocată prezentului 
apel de proiecte este de  2.000.000 
euro. 

Valoarea sprijinului financiar ne-
rambursabil ce poate fi acordat unui 
proiect este cuprinsă între 50.000,00 
euro și 200.000,00 euro, reprezen-
tând 100% din totalul costurilor eli-
gibile ale proiectului. 

Acestea pot include promovarea 
culturii rome în arta și cultura con-
temporană, precum și creșterea gra-
dului de conștientizare și 
îmbunătățirea recepției culturii rome 
în societate. 

Pentru a fi eligibile, propunerile de 
proiecte trebuie să conducă la atinge-
rea indicatorilor de Program ce vi-
zează: măsuri de capacitare 
(empowerment) a persoanelor de etnie 
romă, crearea de locuri de muncă, 
creșterea numărului de participanți la 
activitățile culturale, sprijinirea iniția-
tivelor antreprenoriale vizând cultura 
romă, instruirea la locul de muncă a 
persoanelor de etnie romă, organizarea 
de activități de artă contemporană, dar 
și cooperarea cu un partener de proiect 
din Statele Donatoare (Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein) în domeniul 
artei contemporane. 

Solicitanții eligibili fac parte din ur-
mătoarele categorii de entități culturale: 

l instituții publice de cultură 
(muzeu, teatru, operă, operetă, filarmo-
nică, bibliotecă, arhivă, centru cultural 
etc.); 

l instituție publice a cărei activitate 
principală constă în promovarea cultu-
rii rome și/sau a incluziunii persoanelor 
de etnie romă; 

l instituții de educație și/sau de 
cercetare de drept public sau de drept 
privat; 

l organizații neguvernamentale 
înființate în urmă cu cel puțin 2 ani 
(față de data de lansare a apelului de 
proiecte), a căror activitate este, prin-
tre altele, în sectoarele culturale și 
creative, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul UE nr. 1295/2013; 

l societăți SAU societăți coope-
rative înființate în urmă cu cel puțin 
2 ani (față de data de lansare a ape-
lului de proiecte), a căror activitate 
este, printre altele, în sectoarele cul-
turale și creative, astfel cum sunt de-
finite în Regulamentul UE nr. 
1295/2013. 

Perioada de implementare a acti-
vităților proiectului poate fi cuprinsă 
între 6 luni și 24 luni. 

Cererile de finanțare se depun 
până la data de  20.09.2021, ora 
16:00, exclusiv online, în cadrul sis-
temului de management electronic al 
Programului RO-CULTURA 
(EMSC) care poate fi accesat la 
adresa emsc.ro-cultura.ro.  

Granturile SEE reprezintă contri-
buția Islandei, Principatului Lie-
chtenstein și Regatului Norvegiei la 
reducerea disparităților economice și 

sociale în Spațiul Economic Euro-
pean și la consolidarea relațiilor bi-
laterale cu cele 15 state beneficiare 
din estul și sudul Europei și statele 
baltice. Aceste mecanisme de finan-
țare sunt stabilite în baza Acordului 
privind Spațiul Economic European, 
ce reunește statele membre UE și 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca 
parteneri egali pe piața internă. În 
total, cele trei state au contribuit cu 
€3,3 miliarde între 1994 și 2014 și 
€1,55 miliarde pentru perioada de fi-
nanțare 2014-2021. Mai multe detalii 
sunt disponibile pe: 
www.eeagrants.org și www.eea-
grants.ro 

Programul RO-CULTURA este 
implementat de Ministerul Culturii 
prin Unitatea de Management a Pro-
iectului și are ca obiectiv general 
consolidarea dezvoltării economice 
și sociale prin cooperare culturală, 
antreprenoriat cultural și manage-
mentul patrimoniului cultural. Buge-
tul Programului este de aproximativ 
34 milioane de euro. Mai multe de-
talii sunt disponibile pe www.ro-cul-
tura.ro

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.ro-cultura.ro/
http://www.ro-cultura.ro/
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E.ON a instalat o centrală electrică fotovoltaică 
pentru Agricola Internațional Bacău 
l Au fost montate 1.050 panouri fotovoltaice; 
l 25% din necesarul anual de consum de energie electrică al Fermei 4 Lilieci va fi asigurat din energie solară; 
l Emisiile de CO2 vor fi reduse cu 134 tone pe an; 

E.ON Energie România a instalat 
o centrală electrică fotovoltaică pen-
tru Agricola Internațional Bacău, 
unul dintre cei mai importanți jucă-
tori din agribusiness-ul românesc, 
energia din surse regenerabile rezul-
tată fiind utilizată în procesul de pro-
ducție. 

Centrala electrică fotovoltaică are 
o putere instalată de 351,75 KWp și 
cuprinde 1.050 de panouri fotovol-
taice montate pe sol la Ferma 4 Li-
lieci din județul Bacău, valoarea 
investiției fiind de 320.000 de euro.  

“Prin intermediul acestui proiect 
continuăm dezvoltarea parteneriate-
lor pentru producere de energie din 
surse regenerabile. Tranziția spre 
energia verde este un obiectiv asumat 
de E.ON și ne bucurăm că soluțiile 
noastre sunt adoptate de tot mai 
multe companii pentru a deveni mai 
independente energetic și mai suste-
nabile.”, declară Claudia Griech, Di-
rectorul General al E.ON Energie 
România. 

„Suntem mândri de finalizarea și 
punerea în funcțiune a acestui proiect 
încă de la începutul lunii februarie a 
anului în curs, dar nu ne vom opri 
aici în privința utilizării energiei 
verzi. Agricola Internațional își pro-
pune ca, în viitorii ani, să crească 
ponderea energiei din surse regenera-
bile în consumul final de energie, prin 
dezvoltarea și implementarea în com-
plexele avicole și a altor facilități de 
producere a energiei electrice ce au ca 
sursă energia solară”, afirmă  Grigore 
Horoi, Director General al Agricola 
Internațional.      

Cantitatea de energie electrică 
produsă anual de centrală, 
de 470.362 MWh, este destinată au-
toconsumului, firma băcăuană asigu-
rându-și în acest fel o independență 
energetică de circa 25% din necesa-
rul anual al fermei. Prin punerea în 
funcțiune a acestui proiect fotovol-
taic, Agricola Internațional va con-
tribui la protejarea mediului 
înconjurător prin reducerea emisiilor 

de CO2 cu 134 tone/an. 
Începând din anul 2018, E.ON a 

construit și predat la cheie 55 de cen-
trale fotovoltaice cu puteri între 60 - 
1.600 kWp totalizând 13 MW putere 
instalată pentru 41 de companii din 
variate sectoare ale economiei. Au 
fost montate circa 40.000 de panouri 
fotovoltaice care generează în total 
17 GWh de energie solară și contri-
buie la reducerea emisiilor de CO2 
cu 3.900 tone pe an. 

Despre E.ON Energie România 

E.ON Energie România, membră 
a Grupului german E.ON, este furni-
zor integrat de gaze naturale, electri-
citate și soluţii energetice având un 
portofoliu variat format din circa 3,3 
milioane de clienţi, atât rezidenţiali, 
cât și companii și municipalităţi. 
Grupul E.ON este unul dintre liderii 
pieţei de energie, având în România 
o prezenţă consolidată de-a lungul a 
16 ani. De la intrarea pe piaţa din Ro-
mânia, E.ON a investit circa 1,8 mi-

liarde de euro, în principal în moder-
nizarea reţelelor. Totodată, valoarea 
contribuţiilor virate la bugetul de stat 
și bugetele locale se ridică la 2,5 mi-
liarde de euro. 

Despre Agricola Internațional  

Grupul Agricola face parte din fa-
milia celor mai relevanți jucători pe 
piața agribusiness-ului din România. 
Brandul Agricola are cea mai diversă 
paletă de categorii de hrană de pe 
piața românească: de la carnea de pa-
săre și pui cu creștere lentă la sala-
murile crud-uscate și fierte afumate, 
de la preparatele de conveniență și 
semi-preparate la ouă, de la lapte și 
derivate din lapte la praful și melan-
jul din ouă. Grupul are în compo-
nență, pe lângă Agricola, compania 
Salbac cu Fabrica de Crud-Uscate si 
Fabrica de preparate fiert-afumate, 
compania Europrod care activează 
pe piața de ready-meal și compania 
Avicola Lumina – producător de ouă 
consum.
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APIA reamintește fermierilor că pot depune  
cereri de înscriere în Programul pentru susținerea 
producției de legume în spații protejate  
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că până la data de 20 iulie 2021 
inclusiv, pot depune cererea de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate 
pentru anul 2021. 

Până ieri, 19 iulie 2021, au fost 
depuse 11.121 cereri pentru o supra-
față totală de 1203,46 hectare. 

Schema de ajutor de minimis se 
aplică pe întreg teritoriul României 
în anul 2021 pentru susținerea pro-
ducției de legume cultivate în spații 
protejate, respectiv: 

l Ardei gras și/sau ardei lung; 
l Castraveți; 
l Tomate; 
l Vinete. 
Cererile de înscriere în Program, 

însoțite de documentele obligatorii, se 
depun personal sau se transmit prin 
mijloace electronice, fax, poștă sau e-
mail la centrul județean / local / al 
municipiului București unde solici-
tantul a depus cererea unică de plată 
pentru anul 2021 sau unde are domi-
ciliul / sediul social sau în cadrul uni-
tății administrativ teritoriale unde are 
suprafața cultivată cea mai mare. 

Beneficiarii sunt: 
a) producătorii agricoli persoane 

fizice care dețin atestat de producător 
emis în temeiul Legii nr.145/2014, 
valabil pana la 31 decembrie 2021; 

b) persoane fizice autorizate, în-
treprinderi individuale și întreprin-
deri familiale, constituite potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 44/2008, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016; 

c) producătorii agricoli persoane 
juridice. 

Valoarea maximă în euro a spri-
jinului financiar de ajutor de mini-
mis/cultură/1.000 mp/beneficiar este 
de 2.000 euro și se acordă în lei, la 
cursul de schimb de 4,8725 lei, stabi-
lit de către Banca Centrală Euro-
peană, la data de 30 septembrie 2020, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria C, nr. 323 

din 1 octombrie 2020. Mai multe in-
formații referitoare la accesarea mă-
surii privind susținerea producției de 
legume în spații protejate pentru 
anul 2021, Ghidul solicitantului, mo-
delul cererii - tip și legislația, se regă-
sesc pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro 

APIA, mereu alături de fermieri!

Aderarea României, cu statut de observator-asociat,  
la Comunitatea Statelor de Limbă Portugheză (CSLP) 

În cadrul reuniunii care a avut loc 
la Luanda (Angola), la 17 iulie 2021, 
șefii de stat și de guvern ai Comuni-
tății Statelor de Limbă Portugheză 
(CSLP) au aprobat aderarea Româ-
niei la organizație, în calitate de ob-
servator-asociat.  

Demersul de aderare a României 
la CSLP a fost inițiat în anul 2019 și 
a presupus parcurgerea tuturor eta-
pelor impuse de Regulamentul orga-
nizației. Pe baza contribuțiilor 

instituțiilor partenere și a consultări-
lor cu Secretariatul CSLP, Ministerul 
Afacerilor Externe a elaborat și a 
transmis, la 4 februarie 2021, Planul 
de acțiuni și Planul de activități care 
au stat la baza candidaturii pentru 
obținerea statutului de observator-
asociat. Acestea detaliază modul în 
care România va contribui și va be-
neficia de activitatea CSLP dedicată 
intensificării legăturilor politice și 
economice între membrii săi, dezvol-

tării cooperării sectoriale și promo-
vării limbii portugheze ca vector de 
cooperare în plan cultural și educa-
țional.  

Decizia Conferinței șefilor de stat 
și de guvern ai CSLP de la Luanda, 
care finalizează procesul de aderare a 
României ca observator-asociat, 
oferă noi oportunități de valorificare 
a apartenenței României la familia 
statelor care au ca limbi oficiale idio-
muri romanice, prin consolidarea 

cooperării în cadru bilateral și mul-
tilateral cu statele membre și cele cu 
statut de observator-asociat la CSLP.  

De asemenea, vocaţia tradiţională 
pentru dialog, mediere și integrare 
culturală a României recomandă ţara 
noastră drept un partener important 
pentru CSLP în susţinerea obiective-
lor organizaţiei, inclusiv în ceea ce 
privește creșterea profilului internaţ-
ional și consolidarea dimensiunii 
sale economice.

file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00166481.htm
file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00111453.htm
file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00181181.htm
http://www.apia.org.ro


marți, 20 iulie 2021 Bucureștiul în acțiune• 6 • Ziarul News - ediție națională

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone 
anunță că vom avea metrou în Sectorul 5 

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Pie-
done demarează, în premieră, împreună cu Primă-
ria Generală a Municipiului București și 
METROREX S.A., procedura de consultare pu-
blică a Planului Urbanistic Zonal - Magistrala 4 - 
Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul.  

Traseul liniei M4 de metrou Lac Străulești - 
Gara Progresul, Tronson Gara de Nord - Gara 
Progresul, are 13 stații și un depou suprateran, 
plus stația Gara de Nord 2, existentă. 

Traseul va avea aproximativ 10,84 km și re-
prezintă o continuare a Magistralei 4 existente, 

Depoul Străulești – Gara de Nord, iar conexiu-
nea se va realiza în statia Gara de Nord 2. 

Suprafața ocupată pe raza Sectorului 5, a con-
tinuării Magistralei 4, va fi cea mai mare din 
proiect. 

După stația Gara de Nord 2, existentă, traseul 
se înscrie în ampriza străzii Gării de Nord, stră-
zii Berzei, străzii Vasile Pârvan, unde se poate 
face legatura cu Magistrala 5 propusă. Continuă 
cu subtraversarea Râului Dâmbovița, Magistra-
lei 1 și 3, apoi se înscrie în ampriza străzilor 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, lzvor, Calea 13 Sep-
tembrie, bd. Tudor Vladimirescu, până in zona 
Pieței Chirigiu, unde se poate face legatura cu 
Magistrala 7 propusă. În continuare, se înscrie 
în ampriza străzii Odoarei și Șos. Viilor până la 
intersecția cu Calea Șerban Vodă și Șos. Olteni-
tei, unde se poate face legatura cu Magistrala 2 
existentă. Traseul liniei M4 de metrou continuă 
și se înscrie în ampriza Șoselei Giurgiului, inter-
sectează străzile Toporași și Ghimpați unde se 
poate face legatura cu Magistrala lnelară. Mai 
departe, continuă în ampriza Giurgiului până la 
Gara CFR Progresul , unde va fi ultima stație 
destinată călătorilor.  

Traseul liniei M4 de metrou Lac Străulești - 
Gara Progresul, Tronson Gara de Nord - Gara 
Progresul, are urmatoarele stații: 

1. Gara de Nord 2, existenta; 
2. Știrbei Vodă; 
3. Bogdan Petriceicu Hașdeu; 
4. Uranus; 
5. George Rozorea; 
6. Chirigiu; 
7. Filaret; 
8. Eroii Revolutiei 2; 
9. George Bacovia; 
10. Toporași; 
11. Nicolae Cajal; 
12. Luică; 
13. Giurgiului; 
14. Progresul. 
Stațiile, atât la suprafață cât și în subteran, 

împreună cu toate componentele de suprafață, 
vor fi tratate ca elemente distincte de arhitectură 
și vor fi avizate în Comisia Tehnică de Urba-
nism. 

Proiectul se va realiza în conformitate cu pre-
vederile PUG și PUZ coordonator Sector 5, 
aprobat cu HCGMB nr. 242/2020. 

 „Într-o capitală europeană transportul public 
trebuie să fie rapid și la îndemâna tuturor cetă-
țenilor. Așa că... facem și metrou! Sectorul 5 se ri-
dică... se civilizează!”, a precizat primarul 
Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.
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Ministerul Afacerilor Externe se alătură demersurilor 
internaționale de condamnare a operațiunilor 
cibernetice maligne asupra Microsoft Exchange 
Server și a campaniei cibernetice a Grupării APT40 

În contextul declarațiilor publi-
cate de către UE si NATO privind o 
serie de acțiuni cibernetice maligne, 
Ministerul Afacerilor Externe reite-
rează mesajele emise de către aceste 
Organizații. 

Ministerul Afacerilor Externe își 
exprimă solidaritatea cu Statele Unite 
ale Americii, Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord și ceilalți 
parteneri în contextul îngrijorărilor 
exprimate public cu privire la deru-
larea operațiunilor cibernetice ma-
ligne asupra Microsoft Exchange 
Server, precum și cu privire la cam-
pania cibernetică a grupării APT40, 
acțiuni evaluate ca fiind asociate cu 
R. P. China și care au vizat instituții 
guvernamentale și industrii cheie la 
nivel european și internațional. 

Aceste activități cibernetice ma-
ligne au fost derulate cu ignorarea 
cadrului normativ internațional pri-
vind comportamentul responsabil 
statal în spațiul cibernetic așa cum 
este definit în rapoartele consecutive 
ale Grupului ONU de Experți Gu-
vernamentali/UNGGE, reafirmate 

de către Grupul de Lucru ONU cu 
Participare Deschisă/OEWG și apro-
bate de către Adunarea Generală a 
ONU. 

România își exprimă îngrijorarea 
cu privire la orice formă de ostilitate 
în spațiul cibernetic și comporta-
mentul iresponsabil în spațiul ciber-
netic. De asemenea, își reafirmă 

angajamentul ferm și implicarea în 
sprijinul  consolidării eforturilor la 
nivel european și internațional pen-
tru a preveni, descuraja și răspunde 
la astfel de acțiuni destabilizatoare, 
cu respectarea cadrului internațional 
de comportament responsabil statal 
adoptat la nivelul ONU, bazat pe 
dreptul internațional. 

Promovarea și protejarea unui 
spațiu cibernetic global, deschis, 
liber, stabil și sigur, precum și protec-
ția proprietății intelectuale reprezintă 
un obiectiv principal în susținerea 
dezvoltării economice, a societății și 
a securității la nivel internațional, cu 
respectarea valorilor democratice și 
a ordinii bazate pe reguli. 

Primăria municipiului demarează etapa a II-a de dezinsecţie  
pe spaţiile verzi de pe domeniul public al Râmnicului 

Primaria municipiului Râmnicu 
Vâlcea informează locuitorii că în 
perioada 21 - 28 iulie se va desfășura 
etapa a II-a de tratamente la sol de 
dezinsecţie și deparazitare împo-
triva căpușelor și ţânţarilor pe spaţ-
iile verzi aparţinând domeniului 
public. În cazul condiţiilor meteo-
rologice nefavorabile, perioada pen-
tru tratamentele de dezinsecţie și 
deparazitare se va decala (prelungi). 
Produsele utilizate sunt K-OT-
HRINE SC 25 și K-OTHRINE EC 
84 - substanţă activă deltametrin, 
destinate combaterii insectelor de 
disconfort, fac parte din grupa Xn și 

Xi de toxicitate și sunt avizate de 
Comisia Naţională pentru Produse 
Biocide din cadrul Ministerului Să-
nătăţii. 

Apicultorii și sericicultorii de pe 
raza municipiului Râmnicu Vălcea 
sunt rugaţi să ia toate măsurile de 
protecţie necesare pentru familiile 
de albine și viermii de mătase în 
scopul evitării contactului cu sub-
stanţele insecticide distribuite pe 
toate zonele verzi aparţinand dome-
niului public. Tratamentele la sol de 
dezinsecţie și deparazitare se vor 
efectua seara, începând cu orele 
22.00.
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Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis 
Președintele României, Klaus Io-

hannis, a semnat luni, 19 iulie 2021, ur-
mătoarele decrete: 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr. 63/2001 privind înfiin-
țarea Inspectoratului de Stat în Con-
strucții - I.S.C. (PL-x 244/07.06.2021); 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 42/2021 pri-
vind ratificarea Protocolului dintre 
Guvernul României și Guvernul Repu-
blicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 
martie 2021, de amendare a Acordului 
dintre Guvernul României și Guvernul 
Republicii Bulgaria privind operațiile 
transfrontaliere de poliție aeriană, 
semnat la București, la 12 octombrie 
2011 (PL-x 227/02.06.2021); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 208/2020 
pentru modificarea Ordonanței de ur-
gență a Guvernului nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecție socială în pe-
rioada sezonului rece (PL-x 
87/08.02.2021); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 39/2021 

pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 19/2020 
privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și lo-
cuințelor din România în anul 2021 
(PL-x 270/16.06.2021); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
187/2020 pentru modificarea Ordo-
nanței de urgență a Guvernului nr. 
144/2020 privind unele măsuri pen-
tru alocarea de fonduri externe ne-
rambursabile necesare desfășurării în 
condițiile de prevenție a activităților 
didactice aferente anului școlar/uni-
versitar 2020/2021 în contextul ris-
cului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2 (PL-x 26/01.02.2021); 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
195/2020 privind măsuri în dome-
niul registrului comerțului (PL-x 
34/01.02.2021).

Perioada pentru înscrierile la măsura 
HoReCa se prelungește cu o săptămână 

Urmare din pagina 1 
Amintim că plățile pe această 

schemă de ajutor de stat sunt pro-
rata. Plata ajutorului nu depinde de  
ordinea înscrierii în platforma STS 
dedicată schemei, iar dacă bugetul 
total este depășit de suma totală so-
licitată de beneficiari, cota bugetată 
de 2,5 miliarde de lei va fi împărțită 
proporțional tuturor firmelor accep-
tate. 

Precizări tehnice 

Pe parcursul perioadei inițale de 
înscriere, o parte dintre firmele care 
au încercat să aplice au întâmpinat 
greutăți în identificarea expertului 
contabil sau a auditorului care a cer-
tificat diferența de cifră de afaceri 
pentru CAEN-uri. Ministerul Eco-
nomiei, Antreprenoriatului și Turis-
mului a realizat o procedură prin 
care s-au putut verifica experții con-
tabili sau auditorii. Însă aplicația a 

detectat că sunt lipsuri în bazele de 
date furnizate de asociațiile profesio-
nale - Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România 

(CECCAR) și Camera Auditorilor 
Financiari din România (CAFR). 
Astfel devenind necesară interogarea 
bazelor de date în afara platformei 

electronice de însriere. 
În acest sens, toate cererile de 

adăugare în baza de date au fost cen-
tralizate de operatorii call-center și 
au fost verificate de către partenerii 
de la Serviciul de Telecomunicații 
Speciale cu CECCAR și ASPAAS - 
CAFR pentru a ne asigura ca cei care 
nu se regăsesc în platformă sunt au-
torizați, fapt ce a îngreunat aplica-
țiile. 

Am ținut cont de solicitările de a 
prelungire perioada de înscrieri ve-
nite din partea mediului de afaceri și 
pentru a veni în sprijinul unui număr 
cât mai mare de întreprinderi. 

Menționăm că cererile de adău-
gare a experților contabili/auditorilor 
financiari în aplicatia informatica, 
pot fi preluate în call center până joi, 
22.07.2021, ora 17.00, pentru a avea 
timpul necesar procesării datelor 
până la închiderea aplicației electro-
nice de înscriere.
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Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care KPS Capital 
Partners, LP, SUA, a preluat companiile Siderforgerossi Group 
S.p.A și Immobiliare San Giorgio S.r.l., ambele din Italia. 

KPS are ca principala activitate 
realizarea de investiții de capital prin 
achiziționarea de pachete de control 
în companii producătoare și indus-
triale. Principalele categorii de pro-
duse și activități din comercializarea 
cărora KPS realizează venituri în Ro-
mânia pot fi grupate după cum ur-
mează: conversie și stocare a energiei 
electrice pentru aplicații de putere de 
rezervă și mobilitate specială, ansam-
bluri de osii, șasiuri, suspensii și 
componente conexe, ventilatoare, 
compresoare, schimbătoare de căl-
dură, turbine cu aburi și alte echipa-
mente de manipulare a aerului și 
gazelor, echipamente, tehnologii, 
servicii și soluții de liftare cu prăjini, 
echipamente de forță și cardiovascu-
lare, mese de biliard și accesorii și 
motoare pe benzină pentru echipa-

mente electrice de exterior, generare 
de electricitate, mașini de spălat sub 
presiune, produse pentru îngrijirea 
gazonului și a grădinii, baterii litiu-

ion pentru echipamente industriale 
mobile. 

Siderforgerossi Group S.p.A este 
prezentă în domeniul producerii și 

comercializării de produse din oțel 
forjate prin roluire, forjate în matriță 
deschisă și forjate în matriță închisă. 

Immobiliare San Giorgio este un 
holding imobiliar care deține clădirile 
în care își desfășoară activitatea Sider-
forgerossi Group S.p.A și filialele sale. 
Societatea nu deține alte proprietăţi 
imobiliare în România. 

În urma analizei, Consiliul Con-
curenţei a constatat că această operaţ-
iune nu ridică obstacole semnificative 
în calea concurenţei efective pe piaţa 
din România sau pe o parte substanţ-
ială a acesteia și că nu există îndoieli 
serioase privind compatibilitatea sa cu 
un mediu concurenţial normal. 

Decizia va fi publicată pe site-ul 
autorităţii naționale de concurenţă, 
după eliminarea informațiilor cu ca-
racter confidențial.

Aquila a finalizat integrarea companiei Agrirom 
Aquila, liderul pieței de distribuție 

a bunurilor de larg consum și logistică 
la nivel național, a finalizat cu succes 
procesul de integrare a companiei 
Agrirom, specializată în distribuția 
produselor alimentare în regim de 
temperatură controlată.  

Integrarea vine în urma fuziunii 
prin absorbție a celor două companii. 
Achiziția Agrirom  a reprezintat una 
dintre cele mai mari tranzacții din ul-
timii ani din sectorul de distribuție în 
piața de HoReCa. Aquila își consoli-
dează astfel poziția de lider pe acest 
segment. 

„Achiziția Agrirom face parte din 
strategia de a ne extinde prezența pe 
canalele complementare activității 
noastre și de a oferi clienților soluții 
complete și cu valoare adăugată, atât 
la nivel național, cât și regional. Fina-
lizarea procesului de integrare repre-
zintă un pas important în consolidarea 
Aquila, care, în peste 26 de ani, a reușit 
să crească în mod sustenabil și să de-
vină lider de piață”, a declarat Răzvan 
Bagherea, Director Organizare și Re-

surse Umane, Aquila. 
Compania Agrirom a fost achizi-

ționată de către Aquila la începutul 
anului 2019. Odată cu aceasta, în 
portofoliul Aquila au intrat mai 
multe branduri, printre care și cele 
două branduri de produse congelate 
ale Agrirom – Gradena și Yachtis.  

Finalizarea procesului de inte-
grare a Agrirom face parte dintr-un 
proces mai amplu de consolidare a 
businessului care a mai inclus, la fi-
nalul anului 2019, absorbția Seca 
Distribution și integrarea activității 
sale în Aquila.  

Despre Aquila 

Înființată în 1994 și cu o echipă de 
peste 3.000 de angajați, Aquila este li-
derul pieței de distribuție din Româ-
nia, activând cu succes și în 
Republica Moldova. Aquila oferă 
partenerilor săi soluții integrate, prin 
vânzare de produse și servicii com-
plementare. În 2020, compania a în-
registrat o cifră de afaceri de peste 
370 milioane de euro.
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ANUNț IMOBILIAR 
Acasă, în Delta Dunării!  
Coltul tau de rai, ascuns in inima 
biosferei naturale a Deltei Dunarii.  
Indiferent de tipul de casa pe care il 
cauti, locuinta permanenta sau o casa 
pentru vacanta, aceasta proprietate va 
fi perfecta pentru tine, pentru 
prietenii sau pentru familia ta. Puteti 
sa va aventurati prin Delta cu barca, 
sa pescuiti si sa va construiti amintiri 
frumoase si de neuitat impreuna.  
Unde? 
Crişan, Județul Tulcea, Romania 
Ce dimensiuni are? 
Casa - 150 m² (parter) 
Suprafata teren - 1600m² 
Deci ce as gasi acolo?  
Living 
Bucatarie deschisa cu bar 
Baie 
4 dormitoare 
o curte superba 
si o sauna Lipoveneasca 
Ce o face unica si un good deal?  
Casa este traditionala, cu access prin 

fata la Dunare, si prin spate la 
rezervatia naturala. Este mobilata si 
echipata complet, are ferestre 
termopan, o sauna si toate utilitatile 
incluse (incalzire centrala, apa, aer 
conditionat, electricitate etc.). 
“... şiiii pentru cât devine a mea?” 
80.000€ este pretul la care ne-am 
gandit noi. Desigur, cu toate cele 
mentionate incluse. 
Sunati la +40722821425 pentru mai 
multe detalii.

Descriere

Cautam un coleg / colega deschisa sa invete lucruri noi si sa ne 
alature in echipa de vanzari abonamente presa MANPRES.
 
Domeniul de activitate: Comert prinvind vanzarea si distributia de 
abonamente la ziare si reviste.

Sediul: Bucuresti, Sector 1, Piata Presei Libere nr. 1

Oferta noastra:

Salariu net ( in mana ): 2.500 Lei/4.300 brut (pentru primele 2 luni de 
proba, cu posibilitate de marire a salariului in functie de performanta si 
experienta)

Experienta necesara: Minim 1 an ca Responsabil abonamente presa sau 
Operator calculatoare

Cerintele postului:

 Contactarea abonatilor deja existenti, in apropierea datei de expirare a 
abonamentului pentru a ii convinge sa prelungeasca si pentru a face 
formalitatile necesare prelungirii abonamentului;
 Contactarea posibililor clienti dintr-o baza de date in vederea cresterii 
numarului de abonamente;
 Inregistrarea abonatilor in programul de abonamente MANPRES;
 Emitere facturi proforme de vanzare abonamente ziare si reviste la 
abonatii existenti sau abonati noi;

 Comandarea abonamentelor la editori;
 Rezolvarea reclamatiilor de nelivrare abonamente;
 Transmitere facturilor pe e-mail la abonati;
 Contactare telefonica  atat abonatilor/clientiilor cat si a editorilor pentru  
pentru confirmari de comanda.

Program de lucru:

Luni - Vineri: 09.00-17.30 – post full time

Abilitati necesare:

 Lucru pe calculator si pe internet;
 Microsoft Excel;
 Comunicare si lucru in echipa;
 Spirit de ordine si disciplina;
 Atitudine pozitiva si persuasiune;
 Discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
 Rezistenta la efort si stress;
 Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate.

Nu este necesara dar reprezinta un avantaj:

Experienta cu lucru in Departamentele de abonamente la ziarele sau 
revistele din Bucuresti sau Posta Romana. 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de email 
office@manpres.ro in atentia D-lui Manea Mihai.

MANPRES angajeaza 
RESPONSABIL ABONAMENTE PRESA!
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ANUNț DE MEDIU 

ANUNȚ PUBLIC 
Având în vedere faptul că depozitul ecologic utilizat în prezent pentru 
eliminarea deșeurilor portuare își va atinge capacitatea proiectată în cca. un 
an de zile, CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță 
intenția de a gestiona pe viitor deșeurile generate din activitățile proprii, de 
navigație și din activitățile agenților economici de pe platforma portuară, 
prin intermediul unor stații de transfer și de sortare a deșeurilor 
reciclabile. 
Soluția realizării unor astfel de instalații a fost identificată printr-un studiu 
realizat în 2020 privind managementul deșeurilor, studiu efectuat în spiritul 
bunelor practici specifice “porturilor verzi”, ca urmare a prevederilor actuale 
ale legislației de mediu care interzic amplasarea depozitelor de deșeuri în 
zone portuare și în zone libere. 
Stația de transfer și cea de sortare a deșeurilor vor fi situate pe același 
amplasament, și anume în portul Constanța, zona Poarta 6, în porțiunea de 
teren acoperită de parcelele 64 - 68. Utilitățile disponibile în zona respectivă 
sunt următoarele: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețea de gaze 
naturale și telefonie. 
Stația de transfer și cea de sortare a deșeurilor vor cuprinde construcții, 
utilaje și instalații care asigură preluarea deșeurilor de la autospeciale de 
transport (autogunoiere), sortarea deșeurilor și stocarea separată în 
containere destinate fiecărei fracții de deșeuri, compactarea deșeurilor și 
transferul lor către amplasamente autorizate pentru eliminare sau 
valorificare aflate la distanțe relativ mari față de port. 
Tipurile de deșeuri acceptate pe amplasament se referă în principal la 

următoarele categorii: 
• hârtie/carton  
• metal  
• plastic 
• sticlă 
• lemn 
• cauciuc/anvelope 
• deșeuri biodegradabile (inclusiv bucătării și cantine) 
• deșeuri solide periculoase (ambalaje de substanțe periculoase, traverse CF, 
etc.) 
• deșeuri din echipamente electrice 
• baterii și acumulatori 
• deșeuri stradale 
• municipale  
• deșeuri de la curățatul canalizării și stații de tratare ape industriale 
Pentru o bună informare și evaluare a situației actuale, prezentăm mai jos 
cantitățile totale de deșeuri pe ultimii patru ani: 
An 2017 10.209 tone    
An 2018 9.493 tone   
An 2019 9.914 tone   
An 2020 10.789 tone   
Față de cele expuse, CN APM SA așteaptă sugestii și propuneri de colaborare 
venite din partea companiilor cu experiență în domeniul gestionării 
deșeurilor și care sunt interesate de subiectul prezentat.  
Pentru relații suplimentare, puteți contacta Biroul de Mediu din cadrul CN 
APM SA, la următoarele date de contact: tel. 0241 601 624/0241 601 628, e-
mail: pioncescu@constantza-port.ro; astefan@constantza-port.ro. 

LICITAțII 
Compania Națională “ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME” 
SA CONSTANŢA, adresa poștală:  Incintă Port Constanța, Gara Maritimă, 
cod poștal: 900900, România, RC: J13/2308/1998; CUI: 11062831; CIF: 
RO11062831; tel: +40.241.611.540; fax: +40.241.619.512, telefon persoană de 
contact: 0241/602.199, adresă e-mail de contact: 
licitatii_inchirieri@constantza-port.ro, organizează licitație publică 
deschisă cu strigare, pentru atribuirea contractului de închiriere pentru 
următoarele parcele de teren domeniu public: 
1. Parcela 188 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public 
amenajat 
Informații generale privind obiectul închirierii: 
Parcela 188 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de 
transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului 
Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă CN 
APM, în suprafață totală de 11.038 mp, situat în Portul Constanța sector 
Nord, zona pasarelă Poarta 3. 
Prețul de pornire a licitației este: 2,35 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA), 
format din: 
l 1,08 lei/mp/lună – preț închiriere teren și 
l 1,27 lei/mp/lună – preț închiriere platformă. 
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități comerciale/industriale. 
Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii 
conform prevederilor legale în vigoare. 
2. Parcela 70 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public 
neamenajat 
Informații generale privind obiectul închirierii: 
Parcela 70 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de 
transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului 
Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață 

totală de 195 mp, situat în Portul Constanța sector Nord, zona fluvio-
maritimă. 
Prețul de pornire a licitației este: 1,43 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) 
– preț închiriere teren. 
  Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de servicii anexe 
transportului pe apă. 
Durata contractului de închiriere: 1 (un) an, fără posibilitatea prelungirii. 
Informații privind procurarea documentației de atribuire și data la care 
se ține licitația: 
Metode de intrare în posesia documentației de atribuire a infrastructurii de 
transport naval: 
1. Solicitare pe e-mail la adresa: licitatii_inchirieri@constantza-port.ro, în 
care să specificați datele de identificare ale societății și parcela de teren vizată 
și care să conțină. de asemenea, dovada achitării contravalorii documentației 
de licitație. Prețul documentației de licitație este de 134 lei la care se adaugă 
TVA și se poate achita prin transfer bancar în contul RO83 BRDE 140SV 063 
7300 1400 sau prin depunere numerar la casieria CN APM SA. 
2. Documentația de atribuire poate fi procurată pe suport de hârtie, zilnic de 
la sediul CN APM SA (Serviciul Contracte Închirieri și Concesiuni, camera 
229). 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.07.2021 ora 1600. Perioada 
de răspuns la clarificările formulate este 23 – 27.07.2021, ora 1600. 
Documentațiile pot fi depuse la sediul CN APM SA (Registratură, camera 
10), în perioada: 28 – 30.07.2021 ora 1600. 

Licitația de atribuire se va desfășura la sediul CN APM SA din Gara 
Maritimă, sala consiliu, parter, în data de 05.08.2021, începând cu ora 1000. 
 În situația în care la licitația de atribuire se prezintă un singur ofertant, 
aceasta se va repeta în data de 20.08.2021 ora 1000. În acest caz, data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 09.08.2021 ora 1600, perioada de răspuns 
la clarificări este 10 – 11.08.2021 ora 1600, iar perioada de depunere a 
ofertelor este 12 – 16.08.2021 ora 1600.

mailto:pioncescu@constantza-port.ro
mailto:astefan@constantza-port.ro
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Acțiuni în trenuri și în gări 
La data de 14 iulie 2021, polițiștii de la transporturi au derulat o acțiune, la nivel național, pentru asigurarea unui climat de 
ordine și siguranţă publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători. 

În cadrul acțiunii, polițiștii au 
efectuat verificări în 288 de stații de 
cale ferată și 265 de trenuri de călă-
tori, fiind legitimate 1.468 de per-
soane. 

Pentru neregulile constatate, poli-
țiștii au aplicat 364 de sancțiuni con-
travenționale, dintre care 162 la Legea 
nr. 61/1991, pentru sancționarea fap-
telor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii 
publice, 101 la Legea 55/2020, pri-
vind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, 4 la Legea 333/2003 pri-
vind paza obiectivelor, bunurilor, va-
lorilor și protecția persoanelor, 41 la 
HG 203/1994 pentru stabilirea și san-
cţionarea contravenţiilor la normele 
privind transporturile pe căile ferate 
române și 56 la alte acte normative.  

Valoarea totală a sancțiunilor con-
travenționale aplicate a fost de 97.100 
de lei, iar a bunurilor confiscate de 
525 de lei. 

În cadrul acțiunii, au fost depistate 
3 persoane bănuite de comiterea unor 
infracțiuni (dintre care 2 prinse în 
flagrant delict), 4 persoane date în ur-
mărire, 7 migranți, 3 minori lipsiți de 
supraveghere și 1 comerciant ambu-
lant neautorizat. 

Exemple: 
1. Polițiștii de la transporturi din 

Sfântu Gheorghe au depistat o per-

soană, de 49 de ani, care ar fi condus 
un autocamion, pe Drumul național 
12, dinspre Malnaș spre Bodoc și ar 
fi avariat unul dintre braţele unei se-
mibariere, aducându-l în stare de ne-
funcționare.  

Sunt efectuate cercetări în carul 
unui dosar penal. 

2. La data de 14 iulie 2021, poli-
țiștii de la transporturi din Constanța 

în timp ce se aflau într-o stație de 
tren din Constanța au depistat, în 
sala de așteptare, trei persoane, mi-
nore care erau date în urmărire de 
către Inspectoratul de Poliție Jude-
țean Constanța – Serviciul de Inves-
tigații Criminale.  

Persoanele în cauză au fost inter-
nate în Centrul de Plasament „Ovi-
diu” din municipiul Constanța. 

3. La data de 14 iulie 2021, poli-
țiști de la transporturi din Vrancea 
au găsit, într-o stație de tren din Foc-
șani, un portofel, în care se aflau 
2.470 de lei, însă niciun document 
care să ducă la identificarea proprie-
tarului.  

În urma activităților derulate de 
polițiști, s-a reușit identificarea pro-
prietarei, portofelul fiind restituit.

Acțiuni ale Poliției autostrăzi 
Polițiștii Brigăzii Autostrăzi din 

Inspectoratul General al Poliției Ro-
mâne acționează permanent pentru 
prevenirea accidentelor de circulație 
și pentru siguranța traficului rutier. 

La data de 19 iulie a.c., la ora 
01.00, în urma mai multor sesizări de 
la participanții la trafic, polițiștii de 
la autostrăzi au reperat în trafic, pe 
autostrada A2, la km 47, un autotu-
rism, care circula haotic. 

L-au condus în parcarea de la 
nodul rutier de la km 35, iar, în urma 
testării cu aparatul Drugtest, a reieșit 
că șoferul, de 22 de ani, din Bucu-

rești, ar fi consumat METADONA, 
urmând a fi întocmit dosar penal. 

De asemenea, polițiștii Biroului 
Poliție Autostrada A2 s-au sesizat cu 
privire la modul în care se deplasa, 
pe A2, un alt autoturism. 

Acesta a fost condus în aceeași 
parcare, iar, ca urmare a controlului 
efectuat asupra conducătorului auto, 
de 31 de ani, s-a stabilit ca are sus-
pendată exercitarea dreptului de a 
conduce autovehicule pe drumurile 
publice. 

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal.


