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Astăzi în Ziarul News

Secretarul de stat pentru relații in-
terinstituționale Daniela Gîtman a pri-
mit marți, 20 iulie 2021, vizita 
Trimisului special pentru problema-
tica Holocaustului în cadrul Departa-
mentului de Stat al SUA, Șef al 
delegației SUA la Alianța Internațio-
nală pentru Memoria Holocaustului 

(IHRA), Cherrie Daniels. Discuțiile s-
au axat pe eforturile celor două state, 
România și Statele Unite ale Americii, 
de a combate antisemitismul şi a pro-
mova educaţia, cercetarea și comemo-
rarea Holocaustului, atât în cadrul 
unor formate internaționale clasice, 
precum IHRA, cât și prin colaborare 

bilaterală. De asemenea, în context, a 
fost evocată importanța Parteneriatul 
Strategic dintre România și Statele 
Unite ale Americii, ce reprezintă unul 
dintre cei trei piloni fundamentali ai 
arhitecturii politicii externe și de secu-
ritate a României. 

Continuare în pagina 6
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Comunitatea timișoreană a înțe-
les din ce în ce mai bine că transfor-
marea digitală conduce în momentul 
de față schimbarea și că aceasta vi-
zează mai ales reducerea costurilor 
operațiunilor, îmbunătățirea servicii-
lor destinate cetățenilor și stimularea 
creșterii economice. 

Colectivul de specialiști de la Ti-
misoara Application Development, 
condus de doamna Silvia Terziu, au 
reușit să optimizeze activitatea și 
modul în care răspund nevoilor ce-
tățenilor Timișoarei, apelând la solu-
ții de inteligență artificială (AI) și 
Internet of Things (IoT) pentru a 
face față provocărilor și pentru a va-
lorifica oportunitățile aduse de digi-
talizare. 

Aceștia au creat o nouă aplicație 
care a devenit deja o referință a timi-
șorenilor, un fel de vitrină profesio-
nistă digitală online, disponibilă 
utilizatorilor în mod gratuit. 

Aplicația TIMISOARA CITY 
oferă beneficii multiple de ambele 
părți, atât prin posibilitatea promo-

vării și evidențierii activității afaceri-
lor pe plan local, ale cabinetelor pri-
vate sau ale producătorilor locali, cât 
și pentru cetățenii Timișoarei în sen-
sul eficientizării timpului petrecut de 
aceștia în mediul online. 

TIMISOARA CITY va permite 
afacerilor locale să fie mai aproape de 
clienți și de necesitățile acestora de 
consum, să fie mai vizibile, mai com-
petitive și să câștige clienți noi, acestea 
fiind geo-localizate. Afacerile își pot 
lista promoțiile în această aplicație dar 

și prin înscrierea online pe site-ul 
www.timisoaracity.net 

“Fără nicio exagerare, comunica-
rea este cheia către succes în relații 
sau la locul de muncă pe parcursul în-
tregii noastre vieți. Aplicația TIMI-
SOARA CITY a fost creată dintr-o 
nevoie reală de a centraliza informa-
țiile pentru timișoreni. Cu o echipă 
care deține o vastă experiență inter-
națională exigența din capitala Franței 
ajunge în Timișoara. Timisoara Ap-
plication Development este prima so-

cietate care, prin aplicația nou lansată 
TIMISOARA CITY pe platforma 
EVENTYA, permite economisirea 
timpului petrecut în online a timișo-
renilor.  Alături de Timisoara Appli-
cation Development și de actorii 
principali din zonă, am făcut un pas 
important spre digitalizarea comuni-
cării timișorenilor.” – a declarat 
doamna Silvia Terziu, inițiatorului 
proiectului. 

Aplicația este o sursă excelentă de 
informare pentru orice tip de comu-
nitate și poate fi accesată de către orice 
afacere, producător și prestator local, 
de oricare societate care caută parte-
neri. Aplicația permite listarea anun-
țurilor imobiliare locale, este un 
perfect ghid turistic digital pentru tu-
riști și pentru localnici, o platformă de 
Smart City care conține articole și 
noutăți ale vieții sociale locale, o sursă 
de informare referitoare la locațiile în 
care se desfășoară activități diverse 
pentru copii și adulți, un adevărat ca-
lendar stufos de evenimente, o plat-
formă de ticketing etc. 
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Prima inițiativă pentru accelerarea pieței muncii din România pentru nevăzători și angajatori 
prin măsuri la nivel de spațiu, tehnologie și echipă: 

AMAIS lansează “Ghid de angajare a nevăzătorilor” 
și propune 9 meserii pentru aceștia 
Programator, specialist în resurse umane, profesor sau psiholog: sunt doar câteva dintre meseriile pe care o persoană 
cu deficiențe de vedere le poate practica la fel de bine precum o persoană tipică - o persoană fără dizabilități 
reglementate de lege. AMAIS (Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială) lansează “Ghid de angajare a 
nevăzătorilor”, primul instrument din România care își propune să faciliteze colaborarea dintre angajatorii incluzivi și 
candidații cu deficiențe de vedere. 

70% dintre persoanele cu dizabi-
lități din România nu se pot angaja, 
deși pot munci, conform studiului 
realizat de AMAIS, care precede ghi-
dul. În România, există 93.591 de 
persoane cu deficiențe de vedere. 
34% dintre acestea reprezintă popu-
lația cu vârstă de angajare (18-64 
ani), iar 3% sunt minori cu nevoie de 
acces la o educație care să le permită 
un parcurs profesional tipic. Datele 
arată că doar 4% dintre persoanele 
cu deficiențe de vedere au terminat 
cursuri universitare, în timp ce 64% 
dintre nevăzători și-au încheiat edu-
cația înainte de a ajunge la liceu.  

Ghidul are la bază o cercetare 
amplă care relevă faptul că există un 
potențial de muncă nefolosit în rân-
dul persoanelor cu deficiențe de ve-
dere din cauza lipsei de informații 
privind angajarea lor. Astfel, ghidul 
vine în sprijinul angajatorilor printr-
o serie de soluții despre integrarea 
angajaților cu deficiențe de vedere în 
câmpul muncii. De cealaltă parte, 
Ghidul oferă candidaților sfaturi 
practice și modele de lucru pentru a 
le spori încrederea de a aplica la 
oportunitățile de angajare potrivite 
abilităților lor.  

„În urma cercetării pe care am 
realizat-o, dar și a experienței la 
AMAIS am învățat că oportunitățile 
de lucru pentru persoanele cu defi-
ciențe de vedere din România sunt 
extrem de limitate, în special din 
cauza percepțiilor eronate despre po-
tențialul acestora de a munci și chiar 
de a fi niște angajați performanți. Ne-
am dat seama că este nevoie să creș-
tem conștientizarea în rândul 
angajatorilor, a societății, dar și în 
rândul candidaților, să le dăm spe-
ranța și încrederea că pot avea un 
parcurs firesc, o carieră și o viață 

bună. Așa a luat naștere «Ghid de an-
gajare a nevăzătorilor», care este de 
fapt o resursă de informații aplica-
bile”, spune Ovidiu Cucu, membru 
AMAIS și coordonator proiect.  

În realizarea ghidului, s-au luat în 
calcul accesibilitatea din perspectiva 
resursei umane, a tehnologiei și a 
spațiului fizic, a arhitecturii. Cele trei 
abordări sunt considerate comple-
mentare și necesare pentru a crea un 
mediu incluziv. 

Modele de meserii care pot fi 
făcute de către nevăzători 

Ghid de angajare a nevăzătorilor 
conține și o parte practică cu o listă 
de 9 meserii care pot fi făcute de 
către nevăzători sau slab văzători, 
împreună cu informațiile tehnice de 
care au nevoie și angajatorii pentru a 
echipa corespunzător locul de 
muncă al angajatului cu deficiențe de 

vedere și pentru a crea un design in-
cluziv. 

Programator, specialist în resurse 
umane, avocat / consilier juridic, 
Content Writer, consultant pentru ne-
văzători, profesor, psiholog, operator 
call-center, broker / consultant finan-
ciar sunt cele 9 meserii descrise în 
ghid. Lista oferă doar câteva exemple 
și poate fi extinsă. În același timp, re-
prezintă și o matriță ce poate fi scalată 
și pentru alte tipuri de dizabilități.  

“Crearea unui mediu de lucru in-
cluziv implică identificarea interven-
țiilor la nivel de spațiu, tehnologie și 
echipă. Fără aceste trei paliere este di-
ficil să aplici politici reale de diversi-
tate și incluziune, iar ghidul face 
lumină asupra pașilor pe care un an-
gajator trebuie să-i urmeze în acest 
proces”, spune Iris Popescu, fondator 
AMAIS, arhitect și coordonator pro-
iect. 

Ghidul este realizat  
de o echipă incluzivă  
și multidisciplinară 

Echipa de cercetare și producție 
este una incluzivă din punctul de 
vedere al abilităților (persoane ti-
pice și persoane cu dizabilități), 
dar și din punct de vedere profe-
sional: sociologie, resurse umane, 
analiză de date, arhitectură, tehno-
logie.  

Pentru realizarea ghidului au lu-
crat împreună nevăzători și per-
soane tipice, cu experiențe 
profesionale diferite, complemen-
tare, cu o motivație comună: aceea 
de a contribui la modelarea unei 
piețe a muncii incluzive.  

Ghidul este disponibil atât pen-
tru reprezentanții companiilor, cât 
și pentru persoanele cu deficiențe 
de vedere în căutare unui loc de 
muncă, prin accesarea website-ului 
www.ghid.amais.ro.  

Ghid de angajare a nevăzătorilor 

face parte din inițiativa Shift+Vieți, 
lansată de Fundația Comunitară 
București și ING Tech România. 
Shift+Vieți își propune să sprijine 
persoanele cu dizabilități să aibă 
acces mai ușor pe piața muncii din 
România. 

Despre AMAIS 

AMAIS (Asociația Metodelor 
Alternative de Integrare Socială) 
este o organizație non-profit, înfi-
ințată în 2015. Misiunea noastră 
este cea de a construi o societate 
incluzivă. Facem asta prin apli-
care principiilor designului inclu-
ziv în: arhitectură, tehnologie, 
evenimente și proiecte sociale. 
Mai multe despre AMAIS pe 
www.amais.ro. 

https://ghid.amais.ro/descarca-ghidul/
https://ghid.amais.ro/descarca-ghidul/
https://ghid.amais.ro/descarca-ghidul/
http://www.ghid.amais.ro
https://shiftvieti.ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://ing.ro/ithub
https://ing.ro/ithub
http://www.amais.ro
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CCIB solicită modificarea legislaţiei  
în domeniu, pentru a asigura accesul  
cât mai multor companii afectate  
de pandemie la mecanismul restructurării 

Camera de Comerţ și Industrie a 
Municipiului București (CCIB) solicită 
Executivului să extindă sfera obligații-
lor principale restante pentru care con-
tribuabilii pot beneficia de mecanismul 
restructurării prevăzut în OG nr. 
6/2019 și să prelungească termenele de 
scadenţă până la finalul anului 2021.  

Camera bucureșteană face această 
solicitare întrucât după un an și jumă-
tate de pandemie, foarte multe com-
panii, îndeosebi firme din segmentul 
întreprinderilor mici și mijlocii, se se 
confruntă cu probleme serioase în 
ceea ce privește finanţarea activităţii 
curente. Criza pandemică a condus la 
o creștere substanţială a costurilor la 
materii prime, materiale, consumabile 
și echipamente, în anumite cazuri 
consemnându-se dublări sau chiar 
triplări ale acestora. De asemenea, 
pentru a respecta condiţiile impuse de 
guvern pentru limitarea răspândirii 
noului coronavirus, firmele au fost 
nevoite să-și regândească fluxurile de 
producţie, ceea ce a generat costuri 
suplimentare deloc de neglijat, în con-
diţiile în care numărul clienţilor și va-
loarea comenzilor s-au diminuat. În 
acest context economic și financiar 
dificil, de câteva luni, mediul privat 
trebuie să plătească către organele fis-

cale atât sumele datorate amânate la 
plată în perioada pandemiei, cât și su-
mele curente, ceea ce creează o pre-
siune uriașă asupra bugetelor celor 
mai multe firme și companii, indife-
rent de domeniul de activitate. 

Camera de Comerţ și Industrie a 
Municipiului București consideră că 
statul poate și trebuie să sprijine în 
continuare mediul privat, prin luarea 
unor măsuri care să aibă cu adevărat 
impact. Prin extinderea sferei obliga-
țiilor principale restante pentru care 
contribuabilii pot beneficia de meca-
nismul restructurării prevăzut în OG 
nr. 6/2019 și prin prelungirea terme-

nelor de scadenţă pentru această mă-
sură până la finalul anului 2021, o 
parte semnificativă a instituțiilor afec-
tate de pandemie beneficiază de șansa 
de a reintra pe un trend ascendent.  

Pentru a contrabalansa impactul 
pe termen scurt pe care această mă-
sură îl va avea asupra bugetului de 
stat, Camera bucureșteană apreciază 
ca fiind deosebit de utilă concentrarea 
atenției autorităţilor competente pe 
destructurarea mecanismelor care ali-
mentează economia subterană, care 
reprezintă o treime din Produsul In-
tern Brut. Astfel, pe de o parte, buge-
tul de stat este alimentat cu sume 

consistente, iar pe de altă parte, sunt 
scoși de pe piaţă cei care viciază com-
petiţia și creează dificultăţi suplimen-
tare întreprinzătorilor onești.  

Măsura de extindere a ariei de apli-
cabilitate a mecanismului restructu-
rării ar completa în mod fericit 
celelalte decizii luate de Executiv în 
sprijinul companiilor private, apre-
ciate la justa lor valoare de către Ca-
mera bucureșteană la timpul potrivit, 
și care, în ansamblu, conduc la “repu-
nerea pe picioare” a comunităţii de 
afaceri, grav afectată de criza sanitară 
și economică din ultimul an și jumă-
tate.

Consiliul Concurenței a autorizat externalizarea  
unor servicii de către OMV Petrom 

Consiliul Concurenței a autorizat 
tranzacţia prin care OMV Petrom 
S.A. externalizează unele servicii de 
intervenții și reparații la sonde, ope-
rațiuni conexe activităţilor de extra-
cţie și producţie a petrolului și gazelor 
naturale, împreună cu activele și an-
gajaţii deservenţi, către consorţiul for-
mat din Christof MB Well S.R.L., J. 
Christof E&P Services S.R.L. și MB 

Well Services GmbH, Germania 
(Consorţiul Christof). 

Astfel, Consorţiul Christof a sem-
nat cu OMV Petrom un acord-cadru 
pentru servicii de intervenţii și repa-
raţii la sonde. 

În urma derulării unei proceduri 
de achiziție, Consorțiul Christof a fost 
desemnat ofertantul cel mai bine cla-
sat pentru zona de producţie Moesia. 

Procedura presupune vânzarea 
unor bunuri mobile, închirierea unor 
bunuri imobile ale OMV Petrom, pre-
cum și transferul unor salariați către 
Consorţiul Christof, urmând ca la 
sfârșitul duratei acordului-cadru, 
unele active să fie returnate către 
OMV Petrom S.A. 

Consiliul Concurenţei a analizat 
aceste operațiuni și a constatat că nu 

ridică obstacole semnificative în calea 
concurenţei efective pe piaţa din Ro-
mânia sau pe o parte substanţială a 
acesteia și că nu există îndoieli se-
rioase privind compatibilitatea aces-
tora cu un mediu concurenţial 
normal. Decizia vor fi publicată pe 
pagina web a autorităţii naționale de 
concurenţă, după eliminarea infor-
mațiilor cu caracter confidențial.
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Cerere de reexaminare asupra  
Legii pentru aprobarea Ordonanței  
de urgență a Guvernului nr. 22/2021 

Cerere de reexaminare asupra 
Legii pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
22/2021 privind modificarea și 
completarea Legii educației națio-
nale nr. 1/2011 și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calității educa-
ției 

Președintele României, Klaus Io-
hannis, a trimis marți, 20 iulie 2021, 
Parlamentului, spre reexaminare, 
Legea pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 22/2021 
privind modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 și 
a Ordonanței de urgență a Guvernu-
lui nr. 75/2005 privind asigurarea ca-
lității educației. 

CERERE DE REEXAMINARE 
asupra 
Legii pentru aprobarea Ordo-

nanței de urgență a Guvernului nr. 
22/2021 privind modificarea și 
completarea Legii educației națio-
nale nr. 1/2011 și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calității educa-
ției 

Legea pentru aprobarea Ordonan-
ței de urgență a Guvernului nr. 
22/2021 privind modificarea și com-
pletarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asi-
gurarea calității educației a fost trans-
misă Președintelui României în 
vederea promulgării la data de 1 iulie 
2021. Cu ocazia aprobării OUG nr. 
22/2021, Parlamentul a operat unele 
modificări și completări asupra celor 
două acte normative menționate care, 
prin conținutul normativ, nu îndepli-
nesc standardele de calitate a legii, 
fiind lipsite de claritate și previzibili-
tate, motiv pentru care se impune 
reexaminarea acestora de către Parla-
ment. 

Totodată, analizând prevederile 
OUG nr. 22/2021, precum și proce-
dura de adoptare a legii de aprobare 
a acestei ordonanțe de urgență, re-

zultă că obiectul de reglementare al 
ordonanței de urgență a fost extins la 
Senat, Cameră decizională, prin in-
troducerea amendamentului potrivit 
căruia instituțiile de învățământ su-
perior de stat care au facultăți de me-
dicină acreditate au posibilitatea de a 
înființa or prelua în administrare uni-
tăți sanitare, medicale ambulatorii, 
spitale clinice cu secții universitare, 
institute și centre medicale clinice în 
care se desfășoară activitate medicală, 
de învățământ și de cercetare științi-
fică, cu includerea acestora în rețeaua 
de asistență de sănătate publică, prin 
hotărâre a Guvernului, precum și de 
a aloca fonduri pentru unitățile sani-
tare din structura lor. Or, având în ve-
dere că prima Cameră, Camera 
Deputaților, nu a avut ocazia să ana-
lizeze și să se pronunțe asupra acestor 
prevederi adoptate de Camera deci-
zională, Senatul, considerăm că ar fi 
oportun ca noua soluție legislativă să 
fie supusă dezbaterii și Camerei De-
putaților, ca primă Cameră. 

Mai mult, întrucât actul normativ 
supus reexaminării are ca scop, în an-
samblu, asigurarea calității actului 
educațional, considerăm că ar fi 
oportun ca adoptarea unei asemenea 
soluții legislative să fie rezultatul unui 
dialog amplu, în care să fie consultați 
toți actorii constituționali și institu-
ționali implicați, experții recunoscuți 
în domeniu, precum și reprezentanții 
societății civile. 

Articolul unic pct. 3 din legea su-
pusă reexaminării prevede: „Institu-
țiile de învățământ superior de stat 
care au facultăți de medicină acredi-
tate, pe baza hotărârii senatului uni-
versitar, pot înființa ori prelua în 
administrare unități sanitare, unități 
medicale ambulatorii, spitale clinice 
cu secții universitare, institute și cen-
tre medicale clinice în care se des-
fășoară activitate medicală, de 
învățământ și de cercetare științifică, 
cu includerea acestora în rețeaua de 
asistență de sănătate publică, prin ho-
tărâre a Guvernului inițiată de Minis-
terul Educației, după cum urmează: 
a) în cadrul acestora, ca structuri fără 
personalitate juridică; b) în subordi-
nea acestora, caz în care instituțiile de 
învățământ superior de stat devin or-
donatori secundari de credite”. 

Așadar, instituțiilor de învățământ 
superior de stat le sunt atribuite, prin 
efectul legii, prerogative semnifica-
tive, fără însă a se preciza procedura 
necesară pentru înființarea sau pre-
luarea în administrare a respectivelor 
unități. În concret, prin lege nu sunt 
prevăzute termenele de punere în 
aplicare a procedurii de înființare sau 
preluare a acelor unități sanitare, na-
tura juridică a raporturilor patrimo-
niale dintre organismele implicate ori 
criteriile de selecție a unităților care 
pot fi supuse unei asemenea proce-
duri. Astfel, este incert care dintre 
unitățile deja existente vor putea fi 

preluate în administrare de către in-
stituțiile de învățământ superior de 
stat. Or, în absența unor astfel de re-
glementări, apreciem că norma 
creează incertitudine cu privire la 
aplicarea uniformă a prevederilor 
noii legi. De aceea, considerăm că 
procedura de înființare sau preluare 
în administrare a respectivelor unități 
ar trebui dezvoltată fie cu prevederi 
exprese care să permită ușor identifi-
carea acestora și a termenelor proce-
durale, fie să fie instituită posibilitatea 
ca această procedură să fie reglemen-
tată într-un act normativ subsecvent. 

Semnalăm, totodată, că la art. I 
pct. 13 din OUG nr. 22/2021 se pre-
vede că „instituțiile de învățământ 
superior de stat, pe baza hotărârii se-
natului universitar, pot înființa sau 

prelua institute de cercetare-dezvol-
tare...”, iar la art. unic pct. 3 din 
Legea de aprobare a OUG nr. 
22/2021 se prevede că „instituțiile de 
învățământ superior de stat, care au 
facultăți de medicină acreditate, pe 
baza hotărârii senatului universitar, 
pot înființa ori prelua în administrare 
unități sanitare, medicale ambulato-
rii, spitale clinice cu secții universi-
tare, institute și centre medicale 
clinice în care se desfășoară activi-
tate medicală, de învățământ și de 
cercetare științifică...”. Considerăm 
că această diferență de tratament ju-
ridic, prin care legiuitorul stabilește 
un regim juridic distinct al preluării 
în administrare a unităților sanitare 
față de cel al preluării institutelor de 
cercetare-dezvoltare, pentru care nu 
s-a făcut vreo distincție cu privire la 
modalitatea de preluare a acestora, 
impune, în opinia noastră, o analiză 
atentă a legii supuse reexaminării, în 
vederea stabilirii cu precizie a solu-
ției legislative dorite, precum și a 
identificării situațiilor în care modi-
ficările sau completările nou intro-
duse necesită amendări legislative 
corelative, care să asigure rigoare în 
exprimare și uniformitate termino-
logică. 
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Primirea de către secretarul de stat Daniela Gîtman  
a Trimisului special pentru problematica Holocaustului 
în cadrul Departamentului de Stat al SUA,  
Șef al delegației SUA la IHRA, Cherrie Daniels 

Urmare din pagina 1 
Partea română a punctat cele mai 

recente evoluții la nivel național în 
lupta împotriva antisemitismului, re-
ferindu-se la adoptarea, în luna mai 
2021, a primei Strategii naționale 
pentru prevenirea și combaterea an-
tisemitismului, xenofobiei, radicali-
zării și discursului instigator la ură 
și a Planului de Acțiune aferent 
acesteia. De asemenea, a menționat 
numirea, la începutul anului 2021, a 
unui reprezentant special al Guver-
nului pentru Promovarea Politicilor 
Memoriei, Combaterea Antisemitis-
mului și a Xenofobiei, în persoana 
deputatului, politologului și istoricu-
lui Alexandru Muraru.  

Oficialul român a reafirmat anga-
jamentul ferm al României pentru 
continuarea eforturilor de promo-
vare a educației, cercetării și come-
morării Holocaustului, context în 
care a amintit inaugurarea Muzeului 
dedicat victimelor Pogromului de la 
Iași, sprijinul acordat de România 
procesului de elaborare a primei 

Strategii a UE pentru combaterea 
antisemitismului, precum și demer-
surile constante de promovare a de-
finiției de lucru a antisemitismului 

adoptată de către IHRA, deopotrivă 
în plan național și la nivelul organi-
zațiilor internaționale, precum Uni-
unea Europeană, Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa și 
Consiliului Europei.  

Reprezentantul Departamentului 
de Stat al SUA, Cherrie Daniels, a 
salutat mecanismele implementate 
de România pentru a combate nega-
rea și distorsionarea Holocaustului 
și a apreciat inaugurarea Muzeului 
dedicat victimelor Pogromului de la 
Iași, arătând că această instituție ar 
putea fi folosită şi pentru a contribui 
la procesul educațional despre isto-
ria Holocaustului. A reiterat deschi-
derea administrației de la 
Washington pentru cooperarea cu 
România în pregătirea profesorilor 
care predau despre Holocaust elevi-
lor români, derularea unor proiecte 
de cercetare în domeniu şi combate-
rea antisemitismului şi a negării şi 
distorsionării Holocaustului.  

Ambele părți au exprimat satis-
facția pentru stadiul actual al coope-
rării dintre SUA și România în 
cadrul IHRA și au convenit aprofun-
darea acesteia în dosarele de interes 
comun. 

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

hannis, a semnat marți, 20 iulie 2021, 
următoarele decrete: 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru modificarea și completa-
rea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, precum și pentru dispunerea 
unor măsuri de transpunere a Direc-
tivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 apri-
lie 2019 privind combaterea fraudelor 
și a contrafacerii în legătură cu mij-
loacele de plată fără numerar și de în-
locuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI 
a Consiliului (PL-x 162/21.04.2021); 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 36/2021 
privind utilizarea semnăturii electro-

nice avansate sau semnăturii electro-
nice calificate, însoțite de marca tem-
porală electronică sau marca 

temporală electronică calificată și si-
giliul electronic calificat al angajato-
rului în domeniul relațiilor de muncă 

și pentru modificarea si completarea 
unor acte normative (PL-x 
263/14.06.2021); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 63/2016 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență nr. 109/2008 
privind acordarea de ajutor de stat in-
dividual având ca obiectiv dezvoltarea 
regională (PL-x 25/01.02.2017); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 14/2021 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străini-
lor în România (PL-x 
138/24.03.2021).
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Bosch investește în formarea liderilor și 
continuă programul Junior Managers (JMP) 
l JMP – drumul cel mai scurt către o carieră în poziții-cheie de coordonare 
l Bosch pregătește, din 2014, 25 de absolvenți și tineri talentați pentru a deveni lideri 
l Peste 1.300 de candidați interesați de program în ultimii cinci ani 
l Cheia dezvoltării profesionale: combinația dintre competențe profesionale și personalitate 

Bosch, lider global în furnizarea 
de tehnologii și servicii, investește 
constant în viitori lideri: și în acest an, 
compania a deschis aplicațiile pentru 
programul Junior Managers (JMP), 
dedicat formării și modelării viitori-
lor lideri din organizație. În 2021, 
compania derulează ediția cu numă-
rul opt a programului ce pregătește ti-
neri absolvenţi cu rezultate 
universitare foarte bune și cu poten-
țial excepțional pentru a prelua roluri 
de lideri în organizație. Bosch are 
șapte noi poziții deschise, adresate 
celor interesați atât de domeniul co-
mercial, cât și de cel tehnic, în cadrul 
unităților sale de producție din Cluj 
și Blaj. În prezent, JMP numără la 
nivel național 25 de absolvenți și ti-
neri talentați care se regăsesc în dife-
rite etape ale pregătirii și formării lor 
profesionale ca viitori lideri, fiind ex-
puși tuturor ariilor specifice activită-
ților de producție, atât în țară cât și în 
alte locații Bosch din lume. Durata 
programului variază între 18 și 24 de 
luni. Anual, prin intermediul JMP, 
Bosch oferă oportunități de carieră în 

diferite arii de interes, de la inginerie 
de producție sau calitate, până la con-
tabilitate de gestiune, logistică, sau re-
surse umane. „La Bosch, credem cu 
tărie că liderii sunt direct responsabili 
de succesul și reputația companiei, iar 
scopul JMP este să susțină această vi-
ziune de formare a tinerilor care să 
conducă organizația viitorului”, a de-
clarat Ramona Bădescu, group leader 
HR în cadrul Grupului Bosch în Ro-
mânia și coordonator al programului. 
„JMP este răspunsul nostru, ca orga-
nizație, la o lume în continuă schim-
bare, unde necesitatea dezvoltării 
abilităților de leadership nu a fost ni-
ciodată mai importantă”, a adăugat 
Bădescu.  

JMP: program de învățare 
accelerată cu expunere 
internațională 

Din 2014, Bosch recrutează anual 
noi generații de Junior Managers, ti-
neri ambițioși cu o viziune clară asu-
pra obiectivelor de carieră. În ultimii 
șapte ani, peste 1.300 de tineri și-au 
manifestat interesul pentru program 

și au acceptat provocarea de a-și do-
vedi abilitățile pe parcursul unui pro-
ces amplu și intens de selecție. 
Structurat ca un pachet individual de 
dezvoltare, JMP este un program de 
învățare accelerată ce oferă o privire 
de ansamblu asupra afacerii în toată 
complexitatea sa, cu o abordare prac-
tică. În timpul programului, partici-
panții trec prin diferite fabrici, divizii 
și departamente ale companiei. În 
mod responsabil, aceștia participă la 
sarcini asociate activității și proiecte-
lor zilnice și au acces la propriul 
buget de instruire. În plus, partici-
panții beneficiază de o expunere 
complexă la ariile principale din bu-
siness-ul Bosch, atât în țară cât și în 
alte locații din lume, trecând printr-
o succesiune de stații a câte patru 
până la șase luni fiecare. Astfel, aceș-
tia au posibilitatea de a combina ex-
punerea la funcțiuni comerciale cu 
cele tehnice, cărora li se adaugă și o 
stație externă într-una din locațiile 
Bosch din afara țării. Viitorii lideri își 
pot cultiva competențele în dome-
niile lor de interes, pe segmentele în 

care care performează cel mai bine și 
care vor face diferența în evoluția vii-
toare a organizației. De asemenea, 
participanții beneficiază de mentorat 
direct din partea experților Bosch, 
dar și de o diversitate culturală și a 
proiectelor, cărora li se adaugă inte-
racțiunea permanentă cu tehnologii 
de ultimă generație. Programul își 
propune ca tinerii ce astăzi sunt la în-
ceput de drum să își poată asuma res-
ponsabilitatea de a conduce un 
departament, după o perioadă de 
șase până la opt ani de la absolvire.  

Cheia dezvoltării profesionale: 
combinația dintre 
personalitate și competențele 
profesionale  

Pentru acest program, Bosch 
caută persoanele care au atât rezultate 
academice excepționale și un poten-
țial identificat în parcursul procesului 
de selecție, cât și capacitatea de a 
lucra în echipă și de a-i motiva pe cei-
lalți, excelente abilități interpersonale 
și deschidere pentru de a-și extinde 
rapid nivelul de cunoștințe și compe-
tențele profesionale. Pentru partici-
panții la programul Junior Managers, 
aceasta reprezintă o oportunitate de 
dezvoltare profesională. „Cu puține 
cunoștințe despre industria auto și 
electronică dar plină de ambiție și 
auto-motivație, am început progra-
mul JMP în fabrica Bosch din Cluj. 
Cu timpul s-a dovedit a fi cea mai 
bună decizie pe care am luat-o până 
acum. Pe parcursul acestor doi ani, în 
programul JMP, am avut ocazia de a 
migra de la un departament la altul. 
Am învățat să mă adaptez constant la 
sarcinile și provocările zilnice, iar 
acest fapt a fost mai satisfăcător decât 
mi-am imaginat vreodată.”, spune 
Andrada, absolvent al programului 
Junior Managers în fabrica Bosch din 
Cluj.
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Lista medicamentelor esențiale pentru pacienții  
din România, aprobată de ministrul Sănătății.  
Circa 1.000 de medicamente esențiale, decontate 100% 

Ministrul Sănătății, Ioana Mi-
hăilă, a semnat ordinul prin care 
aprobă lista medicamentelor esen-
țiale pentru pacienții din România. 
Aceasta conține 150 de denumiri co-
mune internaționale (substanțe ac-
tive), în total aproximativ 1.000 de 
medicamente care conțin aceste sub-
stanțe. Pe listă se regăsesc medica-
mente esențiale din programul 
național de oncologie, pentru boala 
Wilson, pentru diabet, precum și 
pentru bolile endocrine, printre al-
tele. 

Medicamentele cuprinse în ordi-
nul aprobat de ministrul Sănătații se 
află pe cea mai recentă listă de medi-
camente esenţiale recomandată de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii și 
sunt decontate 100% de Casa Națio-
nală de Asigurări de Sănătate, astfel 
încât povara financiară asupra pa-
cientului să fie zero. 

În 24 iunie, ministrul Sănătății, 
Ioana Mihăilă, a aprobat ordinul prin 
care au fost modificate normele pri-

vind modul de calcul și procedura de 
aprobare a preţurilor maximale ale 
medicamentelor de uz uman. Astfel, 
a fost introdusă o nouă categorie de 
produse farmaceutice, medicamen-
tele esențiale, pentru care prețul ma-

ximal aprobat va fi media celor mai 
mici trei prețuri din statele din Eu-
ropa aflate în grupul de țări de com-
parație, în loc de cel mai mic preț, 
astfel încât să se asigure disponibili-
tatea pe piața din România a unor 

medicamente esențiale pentru pa-
cienți. 

Ordinul cu lista de 150 de denu-
miri comune internaționale (substanțe 
active) a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr. 710 din 19 iulie a.c.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a primit  
vizita lui Pietro Carbini, primarul localitãții Santa Maria  
de Coghinas din Sardinia, Italia  

Primarul Sectorului 5, Cristian 
Popescu Piedone a primit astăzi vi-
zita unei delegații conduse de prima-
rul comunei Santa Maria de 
Coghinas, Pietro Carbini, din Sardi-
nia, Italia. 

Edilul italian a apreciat de la dis-
tanță activitatea primarului Sectoru-
lui 5, Cristian Popescu Piedone și a 
ținut neapărat să îl cunoască, acor-
dându-i în cadrul întâlnirii o di-
plomă de onoare și stema comunei 
pe care o reprezintă. 

De asemenea, Pietro Carbini l-a 
invitat pe edilul Sectorului 5 să-i în-
toarcă vizita și să vină la rândul lui în 
Sardinia pentru un schimb de expe-
riență și pentru a lua parte la un meci 

de fotbal alături de echipa primarilor 
din Italia.  

Totodată primarul comunei Santa 
Maria de Coghinas i-a propus pri-

marului Sectorului 5, Cristian Po-
pescu Piedone un acord de înfrățire 
între Sectorul 5 și comuna pe care o 
păstorește. „Iată că munca este apre-

ciată, chiar și de la mii de kilometri 
distanță. M-a surprins această vizită 
și sunt onorat și bucuros că un edil 
din afara țării apreciază ceea ce fac în 
Sectorul 5. Acordul de înfrățire cu 
localitatea Santa Maria de Coghinas 
va aduce cu siguranță beneficii reci-
proce, pentru cetățenii ambelor uni-
tăți administrative.  

Primarul Pietro Carbini m-a invi-
tat la un meci de fotbal alături de 
echipa primarilor din Italia. Am ac-
ceptat! Dar l-am avertizat că datorită 
gabaritului pot juca numai în poartă. 
Cu toate astea l-am asigurat că nici o 
minge nu va trece de mine.” – a pre-
cizat primarul Sectorului 5, Cristian 
Popescu Piedone
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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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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 11.08.2021, ora 0900, la sediul din Splaiul Independenței nr. 313, sector 
6, cod poștal 060042, CIF 4183199, București, clădirea Facultății de Știința și 
Ingineria Materialelor, sala JK 308, 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: 
l tehnician IA (M) – 1 post – din cadrul Facultății de Știința și Ingineria 

Materialelor, Departament Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică. 

Condiţii pentru ocuparea postului: 
a) nivelul studiilor:  medii; 
b) domeniul studiilor: tehnice; 
c) vechime în specialitatea postului: minim 5 ani; 
Proba practică va avea loc în data de 11.08.2021 la ora 0900, clădirea 
Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, sala JK 308; 
Interviul va avea loc în data de 17.08.2021 la ora 0900, clădirea clădirea 
Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, sala JK 308;              
Înscrierile se fac până la data de 03.08.2021 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.

LICITAțII 
Anunț de participare la procedura de licitație deschisa internationala 
achiziție 
SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE 
“EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR 
GRAFITOASE DE LA CARIERA UNGURELASU SI CATALINU – BAIA 
DE FIER,” 
1. Societatea Națională a Sării S.A. organizează procedura de achiziție prin 
licitație deschisa pentru încheierea unui contract de SERVICII DE 
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE “EXPLOATAREA SI 
VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR GRAFITOASE DE LA 
CARIERA UNGURELASU SI CATALINU, BAIA DE FIER”. 
2. Procedura aplicata: licitație deschisa - internationala.  
4.Cod CPV: 73420000-2 
5. Principalul loc de prestare a serviciilor: EM Rm Valcea, jud. Valcea si 
Carierele Ungurelasu si Catalinu - Baia de Fier, jud. Gorj. 
6. Termenul limită de primire a ofertelor: 04.08.2021, ora 12.00, Ora 
Romaniei 
7. Adresele la care se transmit ofertele: sns@salrom.ro ; 
anca.mahu@salrom.ro   

8. Limba de redactare a ofertelor: limba română sau limba engleza. 
Persoanele juridice straine au obligatia sa prezinte oferta in limba 
engleza/limba romana; toate documentele emise de institutii/organisme 
oficiale din tara în care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate si în 
alta limba, cu conditia ca acestea sa fie însotite de o traducere în limba 
româna/limba engleza. 
9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 05.08.2021, ora 11.00, Ora 
Romaniei, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București. 
10. Garanția de participare: 80.000 lei sau 16.000 euro 
11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 
150 de zile. 
12. Criteriul de atribuire a contractului: cea mai avantajoasa oferta tehnico-
economica. 
13. Nu se accepta oferte alternative. 
14. Durata contract: estimata la 12 luni. Totodată, părțile vor avea 
posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act adițional. 
15. Documentația de atribuire se poate obține in urma unei solicitari făcută 
in scris, datata si semnata la adresa de e-mail: anca.mahu@salrom.ro; 
sns@salrom.ro. 
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 021.317.89.81, 
317.89.88, int. 9123, e-mail: anca.mahu@salrom.ro; sns@salrom.ro. 

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.

mailto:sns@salrom.ro
mailto:anca.mahu@salrom.ro
mailto:anca.mahu@salrom.ro
mailto:sns@salrom.ro
mailto:anca.mahu@salrom.ro
mailto:sns@salrom.ro
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LISTA cu 128 puncte  
de vânzare noi INMEDIO,  
de unde puteți cumpăra  
Ziarul News-ediție națională 
Începând cu 01 februarie 2021  puteți cumpără Ziarul News-ediție națională din punctele de vânzare 
INMEDIO conform listei de mai jos

DISTRIBUTIE:      ZIARUL NEWS-EDITIE NATIONALA
LOCATIA INMEDIO ORAS

HUB GARA CRV. BUCURESTI
HUB GARA PL. SUD BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. BERCENI BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. COTROCENI BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. CRANGASI BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. D. TABEREI BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. MILITARI BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. PALLADY BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. TITAN BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BUC. VITAN BUCURESTI
INMEDIO AUCHAN BV. CORESI BRASOV
INMEDIO AUCHAN BV. CRISTIANUL BRASOV
INMEDIO AUCHAN CRV. ELECTROP. CARAS SEVERIN
INMEDIO AUCHAN CRV. SEVERINUL CARAS SEVERIN
INMEDIO AUCHAN CT. MANGALIA CONSTANTA
INMEDIO AUCHAN CT. VIVO CONSTANTA
INMEDIO AUCHAN PIT. ARCADE PITESTI
INMEDIO AUCHAN PIT. GEAMANA PITESTI
INMEDIO AUCHAN PL. ARCADE PLOIESTI
INMEDIO BUC. AMERICA HOUSE BUCURESTI
INMEDIO BUC. BANEASA SHCITY FC BUCURESTI
INMEDIO BUC. BUCUR OBOR BUCURESTI
INMEDIO BUC. BUCURESTI MALL BUCURESTI
INMEDIO BUC. COTROCENI PARK BUCURESTI
INMEDIO BUC. IRIS TITAN BUCURESTI
INMEDIO BUC. LIBERTY CENTER BUCURESTI
INMEDIO BUC. MEGA MALL ETAJ 1 BUCURESTI
INMEDIO BUC. OPERA CENTER BUCURESTI
INMEDIO BUC. PARK LAKE PLAZA BUCURESTI
INMEDIO BUC. PASAJ UNIV. BUCURESTI
INMEDIO BUC. PLAZA ROMANIA BUCURESTI
INMEDIO BUC. PROMENADA BUCURESTI
INMEDIO BUC. RIN HOTEL BUCURESTI
INMEDIO BUC. VERANDA BUCURESTI
INMEDIO BUC.BANEASA PARCARE FC BUCURESTI
INMEDIO BUC.COSMOPOL. FRANCIZA BUCURESTI
INMEDIO BV. P-TA SFATULUI BRASOV
INMEDIO BZ. SHOP.CITY FC BUZAU
INMEDIO CARF. BR. ERP BRAILA
INMEDIO CARF. BT. EMINESCU BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. COLENTINA BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. COLOSSEUM BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. DN1 VALUE C BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. FEERIA BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. GRAND ARENA BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. MEGA MALL BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. MILITARI BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. ORHIDEEA BUCURESTI
INMEDIO CARF. BUC. VULCAN BUCURESTI
INMEDIO CARF. BV AFI BRASOV
INMEDIO CARF. BV. CALEA BUC. BRASOV
INMEDIO CARF. BZ. SHOP.CITY BUZAU
INMEDIO CARF. CT. TOMIS CONSTANTA
INMEDIO CARF. D-TS. ERP TOMIS
INMEDIO CARF. FOCS. ERP FOCSANI
INMEDIO CARF. GL. SHOPPING C. GALATI
INMEDIO CARF. IASI ERP IASI
INMEDIO CARF. IASI FELICIA IASI
INMEDIO CARF. PIT. JUPITER PITESTI
INMEDIO CARF. PL. BLEJOI PLOIESTI
INMEDIO CARF. ROMAN VALUE C. ROMAN
INMEDIO CARF. SV. UNIRII SUCEAVA
INMEDIO CORA BC. MILCOV BACAU
INMEDIO CORA BUC. ALEXANDRIEI BUCURESTI
INMEDIO CORA BUC. GRANITUL BUCURESTI
INMEDIO CORA BUC. LUJERULUI BUCURESTI
INMEDIO CORA BUC. SUN PLAZA BUCURESTI
INMEDIO CORA CT. CITY PARK CONSTANTA
INMEDIO CORA CT. CORALL CONSTANTA
INMEDIO CORA D-TS. CONSTRUCT CONSTANTA
INMEDIO CT. VIVO FC CONSTANTA
INMEDIO GL. SHOPPING CITY GALATI

DISTRIBUTIE:      ZIARUL NEWS-EDITIE NATIONALA
LOCATIA INMEDIO ORAS

INMEDIO IASI PALAS IASI
INMEDIO KFL. ALEX. STR. BUC ALEXANDRIA
INMEDIO KFL. BC. CORNISA BACAU
INMEDIO KFL. BC. NICU ENEA BACAU
INMEDIO KFL. BT. EMINESCU BISTRITA
INMEDIO KFL. BUC. AP. PATRIEI BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. BRANCUSI BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. BUCUR. NOI BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. CASCADELOR BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. COLENTINA BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. ELECTROAPAR. BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. MIHAI BRAVU BUCURESTI
INMEDIO KFL. BUC. SEBASTIAN BUCURESTI
INMEDIO KFL. BZ. FRASINET BUZAU
INMEDIO KFL. CL. EROILOR CALARASI
INMEDIO KFL. CMPL. MUSCEL CAMPU LUNG MUSCEL
INMEDIO KFL. COM. ALECSANDRI ALEXANDRIA
INMEDIO KFL. CRV. TINERETULUI CARAS SEVERIN
INMEDIO KFL. CT. AUREL VLAICU CONSTANTA
INMEDIO KFL. D-TS. CAL. TG-JIU TARGU JIU
INMEDIO KFL. FOCS. BRAILEI BRAILA
INMEDIO KFL. GL. HENRY COANDA GALATI
INMEDIO KFL. GL. OTELARILOR GALATI
INMEDIO KFL. GR. GLORIEI GIURGIU
INMEDIO KFL. IASI CHIMIEI IASI
INMEDIO KFL. MEDG. INDEPEND. MEDGIDIA
INMEDIO KFL. MIOV. VIRTUTII MIOVENI
INMEDIO KFL. PIT. ARGESIN PITESTI
INMEDIO KFL. PL. REPUBLICII PLOIESTI
INMEDIO KFL. PL. VESTULUI PLOIESTI
INMEDIO KFL. RMS. BRANCOVEANU RAMNICU SARAT
INMEDIO KFL. RMV. MIHAIESCU RAMNICU SARAT
INMEDIO KFL. SLAT. GARII SLATINA
INMEDIO KFL. SLAT. TITULESCU SLATINA
INMEDIO KFL. SLOB. DN2A SLOBOZIA
INMEDIO KFL. TL. BARAJULUI TULCEA
INMEDIO KFL. VS. DECEBAL VASLUI
INMEDIO LIDL IASI IASI
INMEDIO PIT. VIVO PITESTI
INMEDIO PL. AFI - CALOMFIRESCU PLOIESTI
INMEDIO PL.OMNIA FRANCIZA PLOIESTI
INMEDIO PL.SHOP.CITY FC PLOIESTI
INMEDIO PNT. GALLERIA PIATRA NEAMT
INMEDIO PNT. SHOPPING CITY PIATRA NEAMT
INMEDIO RMV. RIVER PLAZA RAMNICU VALCEA
INMEDIO RMV. SHOPPING CITY RAMNICU VALCEA
INMEDIO RMV. WINMARKT FRANCIZA RAMNICU VALCEA
INMEDIO SV. IULIUS MALL SUCEAVA
INMEDIO SV. JUMBO CENTER SUCEAVA
INMEDIO TGJ. SHOPPING CITY TARGU JIU
RELAY AERO BUC. OTOPENI 2 LAND AEROPORT OTOPENI
RELAY BUC. [M] SUN PLAZA BUCURESTI
RELAY GARA BUC. NORD GARA NORD BUCURESTI
RELAY GARA BUC. NORD SATELIT GARA NORD BUCURESTI
RELAY GARA BV. GARA BRASOV
RELAY GARA CT. GARA CONSTANTA

Puncte de vanzare- chioscuri traditionale de presa
 SC CALLIOPE SRL PLOIESTI
 SC CALLIOPE SRL BUSTENI
 SC CALLIOPE SRL AZUGA
 SC CALLIOPE SRL COMARNIC
 SC CALLIOPE SRL SINAIA
 SC CALLIOPE SRL CAMPINA
 SC CALLIOPE SRL BREAZA
 SC CALLIOPE SRL SLANIC
 SC CALLIOPE SRL BAICOI
 SC CALLIOPE SRL PLOPENI
 SC CALLIOPE SRL VALENII DE MUNTE
 SC CALLIOPE SRL URLATI
 SC CALLIOPE SRL TARGOVISTE
 SC CALLIOPE SRL PUCIOASA
 SC CALLIOPE SRL MORENI
 SC CALLIOPE SRL BRASOV
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21 iulie: proba scrisă din cadrul concursului 
de ocupare a posturilor/catedrelor didactice 
vacante/rezervate din învățământul 
preuniversitar (Titularizare 2021) 
Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ 
preuniversitar (sesiunea 2021) se va desfășura miercuri, 21 iulie. 

Proba va începe la ora 9:00, în 118 
centre de concurs, respectându-se 
toate măsurile igienico-sanitare, va-
labile în cazul examenelor naționale, 
privind normele de acces în spațiile 
de examen, în vederea protejării can-
didaților și a personalului implicat, 
în contextul situației epidemiologice 
generate de pandemia de Covid-19. 

Pentru susținerea acestei probe 
s-au înscris 34.120 de candidați, 
dintre care 5.190 de candidați pro-
vin din promoția curentă. 

Candidații trebuie să fie prezenți 
în sală cel mai târziu la ora 8:15. 
După primirea subiectelor, durata de 
redactare a lucrărilor este de 4 
(patru) ore, cu posibilitatea prelun-
girii cu una-două ore în situațiile 
speciale (candidați nevăzători, am-
bliopi sau cu anumite deficiențe de 
vedere). În aceste cazuri, comisiile 
județene de organizare și desfășurare 
a concursului asigură condiții de 
egalizare a șanselor pentru candidații 
cu deficiențe, prin adaptarea proce-
durilor de redactare a lucrărilor la 
subiectele de concurs, în funcție de 
particularitățile individuale și de cele 
specifice deficienței respective. 

Subiectele, traducerea acestora în 
limbile minorităților naționale și ba-
remele de evaluare pentru cele 122 
de discipline de concurs sunt asigu-

rate de Centrul Național de Politici și 
Evaluare în Educație și vor fi publi-
cate după susținerea probei scrise, pe 
site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00). 

Primele rezultate vor fi afișate în 
data de 27 iulie, la sediile inspectora-
telor școlare și pe site-ul http://titu-
larizare.edu.ro. Contestațiile se 
depun la sediile inspectoratelor șco-
lare județene sau se transmit prin 
mijloace electronice, în zilele de 27 
iulie, după afișarea rezultatelor, până 
la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până 
la ora 12:00. Contestaţiile pot fi 
transmise si prin e-mail, după afișa-
rea rezultatelor, până în data de 28 
iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se 
afișează la sediile inspectoratelor 
școlare județene și pe site în data de 
3 august. 

Pentru angajarea pe perioadă ne-
determinată (titularizare), candidații 
trebuie să obțină la proba scrisă mini-
mum nota 7 (șapte), iar pentru anga-
jarea pe perioadă determinată 
(suplinire), minimum nota 5 (cinci). 
Proba practică și inspecția la clasă au 
fost eliminate pentru anul în curs prin 
OUG nr. 70/2020, aprobată prin 
Legea nr. 179/2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Repartizarea candidaților pe postu-
rile didactice de predare vacante publi-
cate pentru angajare pe perioadă 
nedeterminată, în ordinea descrescă-
toare a notelor obținute la proba scrisă, 
se realizează în ședințe publice sau on-
line, organizate de către inspectoratele 
școlare în intervalul 4 - 5 august. 

La nivel naţional sunt disponibile 

4.814 posturi didactice/catedre vacante 
pentru angajare pe perioadă nedeter-
minată (3.500 în mediul urban și 1.314 
în mediul rural). Cele mai multe pos-
turi vacante pentru angajare pe pe-
rioadă nedeterminată vizează 
următoarele discipline/ specializări: 
educatori/profesori pentru învăţământ 
preșcolar în limba română (1103), în-
văţători/profesori pentru învăţământ 
primar în limba română (828) și mu-
zică instrumentală (310). 

Cadrul normativ care reglementează 
organizarea și desfășurarea concursului 
național de ocupare a posturilor/cate-
drelor didactice vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar, sesiunea 
2021, precum și programele specifice 
pentru concurs sunt disponibile pe site-
ul http://titularizare.edu.ro.

Bărbat prins în flagrant delict cu substanţe susceptibile  
a avea efecte psihoactive 

Din cercetări a reieșit că bănuitul 
ar fi comandat substanțe psihoac-
tive, pe care ar fi urmat să le comer-
cializate în orașele București și Iași. 

În baza probatoriului adminis-
trat, procurorul de caz a dispus reţi-

nerea sa, pentru 24 de ore, urmând 
a fi prezentat Tribunalului Iași, cu 
propunere legală. 

Cantitatea de substanţe psihoac-
tive ar fi putut duce la obţinerea 
unor profituri ilicite de peste 

1.000.000 de lei. Acțiunea a benefi-
ciat de sprijinul jandarmilor din ca-
drul Brigăzii Speciale de Intervenție 
a Jandarmeriei. 

Cercetările sunt continuate, pen-
tru săvârșirea infracțiunii de deru-

lare de operaţiuni cu substanţe sus-
ceptibile a avea efecte psihoactive, 
fără a deţine autorizaţie, în condiţiile 
legii, în vederea stabilirii întregii si-
tuaţii de fapt și luării măsurilor le-
gale care se impun.

http://titularizare.edu.ro/
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