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Etapa a II-a a Campionatului 
Național Women Rally - Bosch Car 
Service 2021, Trofeul Enel X, va 
avea loc pe 6-8 august la București, 
unde sunt așteptate la start zeci de 
concurente curajoase, care de-
monstrează că femeile au un cuvânt 
de spus când vine vorba de mașini. 

Participi cu mașina personală, 
însă locurile sunt limitate! 

Orice pasionată care vrea să își ia 
doza de libertate și adrenalină la 

volan, într-un cadru organizat și 
sigur, se poate înscrie în concurs 
până pe 28 iulie, pe site-ul oficial 
Women Rally.  

Participarea se face cu mașina 
personală, nefiind necesare expe-
riența anterioară în competițiile auto 
sau echipamente specializate, casca 
de protecție și cagula fiind asigurate 
de către organizatori.  

Singura condiție pe care trebuie 
să o îndeplinească concurentele este 

să posede permis de conducere de 
minim 2 ani. 

Campionatul Național Women 
Rally - Bosch Car Service este modul 
ideal prin care femeile  își pot îmbu-
nătăți îndemânarea la volan, îmbi-
nând spiritul competiției cu 
momente de socializare și relaxare 
într-o comunitate prietenoasă, dor-
nică de provocări.  

 
Continuare în pagina 6

Women Rally București, competiția de neratat pentru 
orice șoferiță pasionată de adrenalină și mașini 

72,90%: rata de promovare 
înregistrată la examenul național 
pentru definitivare în învățământ 



joi, 22 iulie 2021 Economie• 2 • Ziarul News - ediție națională

La sediul Camerei de Comerţ si 
Industrie a Municipiului București 
(CCIB) a avut loc semnarea protoco-
lului de colaborare între Camera bu-
cureșteană și Institutul de Cercetare 
a Calității Vieții (ICCV), care face 
parte din rețeaua de cercetare a Aca-
demiei Române și este membru al 
Institutului Național de Cercetări 
Economice „Costin C. Kirițescu”.  

Ca urmare a semnării acestui do-
cument de către președintele CCIB, 
ing. Iuliu Stocklosa, și de către direc-
torul ICCV, acad. Cătălin Zamfir, în 
prezenţa av. Cosmin Marina, vice-
președinte al Camerei bucureștene, și 
drd. Daniel Nițoi, cercetător științific 
în cadrul ICCV, cele două părţi vor 
coopera în vederea organizării în 
parteneriat de conferințe științifice, 
simpozioane și alte manifestări știin-
țifice în domeniul relaţiilor social-
economice internaţionale, cu 
participare națională și internațio-
nală. De asemenea, CCIB și ICCV au 
în vedere editarea și publicarea de lu-
crări, reviste și alte materiale de in-

formare, realizarea în colaborare a 
unor programe prioritare de cerce-
tare și cooperare știinţifică, precum 
și oferirea reciprocă de expertiză în 
domeniile de interes. 

„Rolul nostru este de a aduce plus 
valoare oamenilor de afaceri. Dato-
rită acestui parteneriat, companiile 
membre ale CCIB vor beneficia de 
studii și analize sociologice profesio-

niste, care pot contribui la luarea 
unor decizii fundamentate pentru 
dezvoltarea sustenabilă a unei afa-
ceri”, a afirmat cu acest prilej preșe-
dintele Camerei bucureștene. De 
asemenea, Iuliu Stocklosa a subliniat 
implicarea CCIB în dezvoltarea Ca-
pitalei, punctând preocuparea pen-
tru asigurarea de forţă de muncă de 
bună calitate, în concordanţă cu so-
licitările pieţei, pregătită inclusiv în 
sistem dual. 

La rândul său, acad. Cătălin Zam-
fir, a apreciat că: „Este necesară o ree-
valuare a stării Bucureștiului, pe 
componentele demografică și, eco-
nomică și din punct de vedere al per-
spectivelor, cu scopul de a crește 
conștiinţa de sine a instituţiilor care 
conduc Capitala”. În opinia directo-
rului ICCV, pentru o dezvoltare sus-
tenabilă, viziunea socială este foarte 
importantă, atât pentru oamenii de 
afaceri, cât și pentru forurile decizio-
nale. 

Conducerile CCIB și ICCV și-au 
exprimat convingerea că, printr-o 
bună conlucrare, prevederile docu-
mentului vor fi rapid puse în apli-
care. Semnarea protocolului de 
colaborare cu ICCV se înscrie în 
sfera preocupărilor constante ale Ca-
merei bucureștene de a contribui la 
susținerea și îmbunătățirea calității 
mediului de afaceri 

Despre CCIB 

Cu o tradiţie de peste 150 de ani 
în reprezentarea mediului de afaceri 
și în derularea de parteneriate cu au-
torităţile, CCIB se bucură și de o 
largă recunoaștere în țară și străină-
tate. Camera bucureșteană con-
lucrează cu peste 100 de organizaţii 
similare de pe toate continentele și, 
pe plan intern, cu mai mult de 40 de 
organizaţii profesionale, patronale, 
instituţii ale mediului academic și re-
prezentanţi ai comunităţii de afaceri.  

CCIB oferă membrilor săi, dar și 
comunităţii de afaceri bucureștene o 
gamă largă de servicii, de la înfiinţări 
de firme, sucursale, filiale; servicii 
personalizate de promovare a produ-
selor și serviciilor, inclusiv prin inter-
mediul reprezentanţelor sale din 
străinătate; eliberare de certificate de 
origine sau atestând situația de forță 
majoră; organizare de evenimente și 
până la servicii de arbitraj și mediere. 
Potrivit statutului CCIB, membrii săi 
beneficiază de o serie de facilităţi. 

Despre ICCV 

Institutul de cercetare a Calității 
Vieții (ICCV) este cea mai impor-
tantă instituție de cercetare științifică 
dedicată calității vieții și politicilor 
sociale din România, cu o tradiţie de 
peste 30 de ani în domeniu. Institutul 
desfășoară activitate științifică în 
ariile de cercetare majore ale calității 
vieții și politicilor sociale și în dome-
niile de cercetare conexe: sănătate, 
educație, ocupare, locuire, viața de 
familie, standard de viață, sărăcie, 
servicii publice, dezvoltare socială, 
economie socială, fiind preocupat de 
analiza tranziției și, în general, a 
schimbării societății românești pe 
termen lung. Producția științifică a 
institutului include peste 200 de cărți 
și culegeri de studii publicate în Ro-
mânia și în edituri internaționale, 
precum și aproximativ 1000 de arti-
cole științifice, o parte fiind publicate 
în reviste științifice cu impact. 
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Alocuțiunea Președintelui României, Klaus Iohannis, 
susținută în cadrul ceremoniei militare prilejuite  
de încheierea misiunii NATO Resolute Support  
din Teatrul de Operații din Afganistan 

Președintele României, Klaus Io-
hannis, a susținut miercuri, 21 iulie 
2021, o alocuțiune în cadrul ceremoniei 
militare prilejuite de încheierea misiu-
nii NATO Resolute Support din Teatrul 
de Operații din Afganistan. 

Vă prezentăm în continuare textul 
alocuțiunii: 

Doamnă Președinte al Senatului, 
Domnule Președinte al Camerei 

Deputaților, 
Domnule Prim-ministru, 
Domnule ministru al Apărării, 
Domnule general-locotenent, șef al 

Statului Major al Apărării,  
Doamnelor și domnilor, 
Dragi militari, 
Marcăm astăzi o zi cu totul specială, 

încărcată de emoție și, mai ales, de re-
cunoștință. Ori de câte ori vorbim des-
pre eroii României, despre cei mereu 
gata de sacrificiul suprem pentru patria 
noastră, avem poate tendința să ne gân-
dim mai degrabă la trecut. Însă erois-
mul și iubirea de țară sunt și astăzi 
printre valorile fundamentale, constitu-
tive ale națiunii noastre și de ce dovezi 
mai temeinice avem nevoie decât de sa-
crificiile uriașe ale celor care au luat 
parte la una dintre cele mai dificile ope-
rații ale Armatei noastre?  

Misiunea Forțelor Armate ale Ro-
mâniei în Afganistan va rămâne în căr-
țile de istorie drept cea mai lungă, 
complexă și importantă operaţie mili-
tară în afara teritoriului naţional de 
după cel de-al Doilea Război Mondial.  

Pe parcursul a 19 ani, peste 32.000 
de militari au participat la acțiunile des-
fășurate în Afganistan. Sunt mii de 
femei și bărbați care au lăsat în țară pă-
rinți, cărora nu au mai putut să le fie 
aproape când le-a fost greu, au lăsat în 
țară copii, pe care nu i-au mai putut 
vedea crescând, au lăsat oameni dragi, 
de care s-au despărțit o vreme pentru a 
lua parte la o misiune care le-a pus viața 
în pericol. Este un efort susținut, pe care 
doar oamenii devotați și curajoși sunt 
capabili să îl facă, și pentru toate acestea 
vă suntem profund recunoscători tutu-
ror celor care ați fost implicați. 

Participarea la această amplă opera-
ție militară a reprezentat și o pozițio-
nare strategică importantă a României, 
țara noastră așezându-se astfel alături 
de statele membre NATO în războiul 
global împotriva terorismului și de-
monstrând aderarea autentică la un set 
de valori euro-atlantice. 

Totodată, România a arătat că este 
un partener de încredere al Statelor 
Unite ale Americii, greu încercate de 
atacurile teroriste de la 11 septembrie 
2001. 

Ca urmare a angajamentelor asu-
mate, contribuţia militară românească 
în cadrul acestei operaţii a crescut ulte-
rior.  

Prezenţa noastră în Afganistan ne-a 
adus respectul aliaților și al partenerilor 
de coaliţie, al comunităţii internaţ-
ionale, atât pentru decizia de a ne im-
plica în această operaţie, cât și pentru 
felul în care militarii români și-au de-
monstrat profesionalismul, au cooperat 
cu militarii altor naţiuni și au relaționat 
cu populaţia civilă din zonă. 

În plan politic și în plan militar, Ro-
mânia și-a respectat angajamentele asu-
mate, rămânând în Afganistan până la 
îndeplinirea misiunii și retragerea for-
țelor NATO.  

Toate acestea au fost posibile, în pri-
mul rând, datorită contribuției milita-
rilor români, care nu doar că și-au 
dovedit abilitățile tehnice, rigoarea și 
caracterul, dar au avut de câștigat și 
lupta cu o climă și o zonă geografică 

aspre, aceste condiții făcând și mai di-
ficile misiunile. 

Însă, cu tenacitate și hotărâre, mili-
tarii noștri s-au adaptat războiului asi-
metric și unor proceduri în 
permanentă schimbare. Este o perfor-
manță care merită din plin respectul 
nostru. 

Totodată, a fost un efort uriaș și în 
ţară, pentru a forma și pregăti contin-
gentele, pentru a proiecta forţa la mii 
de kilometri, pentru a susţine logistic 
și financiar mai mult de 19 ani de par-
ticipare în Teatrul din Afganistan. 

Dar dincolo de cifre și statistici, suc-
cesul acestei misiuni se datorează în 
mare parte și susținerii din partea fa-
miliilor militarilor, rămase acasă.  

Copii cu un părinte plecat în mi-
siuni, rude care primeau cu inima 
strânsă fiecare știre despre evoluțiile 
din zonele de conflict sau care își trăiau 
în ţară bucuriile și dramele, fără ca mi-
litarii noștri să poată lua parte la ele, cu 
toții au fost parte a efortului din Afga-
nistan.  

Nu este ușor să stai cu urechea la 
radio, cu ochii la televizor, să tresari la 
fiecare semnal al telefonului sau de fie-
care dată când o mașină militară 
oprește în apropierea casei tale. 

Tuturor acestor familii, părinţilor, 
soţiilor și soţilor, fiicelor și fiilor doresc 
să le mulţumesc pentru înţelegere și 
pentru sprijin!  

Doamnelor și domnilor, 
Cu siguranță cel mai greu preț plătit 

de Armata României este preţul de 
sânge și lacrimi pentru această misiune.  

27 de militari și-au pierdut viața în 
Afganistan, iar alți 227 au fost răniţi, 
unii dintre ei cu urmări grave, care îi 
marchează pentru totdeauna.  

Cuvintele nu pot evoca profunzi-
mea durerii familiilor îndoliate și chinul 
celor care încă resimt, zi de zi, urmele 
lăsate de răni. Sunt cu toții în inima 
noastră și le rămânem pentru tot-
deauna recunoscători pentru sacrificiul 
lor, pus în slujba efortului comunității 
internaționale de a face lumea mai si-
gură. În cei peste 19 ani de operaţii, s-
au adunat și multe lecţii învăţate și, 
dintre toate, una cred că este cea mai 
importantă: lecţia solidarităţii - a soli-
darităţii și a camaraderiei militare, a so-
lidarităţii naţiunii noastre, precum și a 
solidarităţii internaţionale. 

Mulţumesc tuturor statelor alături 
de care ne-am desfășurat misiunile în 
Afganistan pentru sprijinul acordat, în 
special Statelor Unite ale Americii!  

Mulţumesc, în încheiere, Armatei 
noastre, Jandarmeriei și Poliției Ro-
mâne pentru modul exemplar în care 
și-au făcut datoria.  

În semn de apreciere a înaltului pro-
fesionalism și a rezultatelor deosebite  
obţinute de către militarii români în în-
deplinirea misiunilor specifice în Tea-
trul de Operaţii din Afganistan și 
pentru contribuţia adusă la promovarea 
imaginii României, am decorat astăzi 
un număr de 18 drapele de luptă. 

Dragi militari, bine ați revenit acasă!  
Ați scris istorie, sunteți eroii genera-

țiilor noastre și suntem mândri de voi! 
Ne-ați arătat că dragostea de țară, spiri-
tul de sacrificiu, curajul, abnegația și pa-
triotismul rămân repere fundamentale 
ale națiunii noastre.  

Sunt sentimente înalte, care i-au că-
lăuzit pe înaintașii noștri, sunt moște-
nirea pe care am primit-o și pe care, 
prin exemplul dumneavoastră, o trans-
mitem mai departe generațiilor viitoare. 

Nu ne vom uita niciodată eroii! 
Vă mulțumesc și vă doresc multă să-

nătate!

https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-de-decorare-semnate-de-presedintele-romaniei-klaus-iohannis1626853210
https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-de-decorare-semnate-de-presedintele-romaniei-klaus-iohannis1626853210
https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-de-decorare-semnate-de-presedintele-romaniei-klaus-iohannis1626853210
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72,90%: rata de promovare înregistrată  
la examenul național pentru definitivare în 
învățământ (sesiunea 2021) - înainte de contestații 

Rata de promovare din sesiunea 
2021 (medii mai mari sau egale cu 
8), înregistrat în urma desfășurării 
probei scrise din cadrul examenului 
național pentru definitivare în 
învățământul preuniversitar,  este 
72,90%,  în creștere cu peste 
3,5%,  comparativ cu anul tre-
cut (69,17%). Rezultatele obținute de 
candidați au fost publicate astăzi, 21 
iulie, ora 10:00, de către Ministerul 
Educației, pe site-ul dedicat, dar și 
în centrele de examen. 

Au fost declarați promovați, în-
ainte de înregistrarea și soluționa-
rea eventualelor contestații, 5.782 
de candidați cu medii între 8 și 
10. Precizăm că pentru a fi declarat 
promovat, un candidat trebuie să ob-
țină minimum media 8, calculată ca 
medie ponderată a notelor obținute 
la toate probele de examen, inclusiv 
proba scrisă. Nota la proba scrisă are 
o pondere de 70% în calculul mediei 
finale, care trebuie să fie de cel 
puțin  8 (opt) pentru promovarea 

examenului. 
La proba scrisă din această se-

siune au fost prezenți 8.300 de can-
didați (95,80%). Dintre aceștia, 366 
de candidați s-au retras, iar un can-
didat a fost eliminat pentru fraudă. 
Lucrările a doi candidați au fost anu-
late în centrele de evaluare. 

Astfel, din totalul celor 7.931 de 
candidaţi cu lucrări evaluate, 4.156 
de candidați au obținut note situate 

pe segmentul 8 - 10. Dintre aceștia, 
187 de candidaţi au fost notați cu 10, 
iar 701 candidați au primit note între 
9,50 și 9.99. De asemenea, 3.232 de 
candidați au avut note între 5 și 7,99. 
Cu note sub 5 au încheiat proba 543 
de candidați. 

Conform calendarului aprobat, 
contestațiile se depun la centrele de 
examen, astăzi, 21 iulie și joi, 22 
iulie. Rezultatele finale vor fi publi-

cate în centrele de examen și pe de-
finitivat.edu.ro, în data de 28 iulie. 

Cadrele didactice promovate 
dobândesc dreptul de practică în 
învățământul preuniversitar, acesta 
fiind, de altfel, și obiectivul acestui 
examen național. Prin dobândirea 
definitivării în învățământ, un cadru 
didactic depășește stadiul de debu-
tant și poate intra pe o rută ascen-
dentă de profesionalizare.

Stagii de practică în domeniul turismului pentru studenții și 
masteranzii Universității Ovidius din Constanța 

Universitatea Ovidius din Con-
stanța (UOC), prin Facultatea de Ști-
ințe ale Naturii și Științe Agricole 
(FSNSA), domeniul Geografie, a în-
cheiat un nou protocol de colaborare, 
prin intermediul căruia studenții și 
masteranzii FSNSA pot efectua stagii 
de practică în domeniul turismului, in-
formează șef lucrări dr. Mirela Paras-
chiv. 

Potrivit sursei citate, stagiile de 
practică sunt coordonate de către 
agenția de turism Travel Time D&R 
S.R.L., cu sediul în București, și de către 
compania Grant Box Consulting 
S.R.L., cu sediul în Constanţa, în ca-
drul proiectului „Investim în tineri. 
Studenții de astăzi, profesioniștii de 
mâine: Young-Pro” (MySMIS 133306), 
derulat cu finanțare europeană. 

„În cadrul parteneriatului, studenții 
și masteranzii de la specializările de li-
cență Geografie și Geografia Turismu-
lui, dar și de la masterul Geografie 
aplicată și evaluarea resurselor turis-

tice, vor derula activități profesionale 
specifice ocupațiilor de agent de turism 
și de ghid de turism, fiind pregătiți su-
plimentar și în privința dezvoltării 
compentențelor de comunicare profe-

sională”, precizează șef lucrări dr. Mi-
rela Paraschiv. Activitățile de practică 
se vor realiza în format fizic, la sediul 
agenției de turism Travel Time din 
Constanța, existând, totodată, și posi-
bilitatea desfășurării acestora în format 
online sau hibrid, în funcție de nevoile 
studenților și masteranzilor implicați. 
La finalizarea stagiilor de practică, par-
ticipanții pot beneficia atât de premii 
în bani, cât și de recomandări în scopul 
ocupării unui loc de muncă în cadrul 
unei rețele de angajatori în domeniu.  

Informații suplimentare privind 
posibilitățile de practică și înscrierea 
online a studenților și masteranzilor 
sunt disponibile în cadrul paginii web 
oficiale a proiectului, derulat de către 
cele două companii partenere: 
https://www.young-pro.ro/. 

http://definitivat.edu.ro/generated/files/j/
http://definitivat.edu.ro/
http://definitivat.edu.ro/
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Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Bencis Holding 7 NV, 
Belgia și a Abriso Holding NV de către Quva S.a.r.l. 

Consiliul Concurenței a autorizat 
tranzacția prin care Quva S.a.r.l., Ma-
rele Ducat de Luxemburg, prin inter-
mediul Piatraco NV, Belgia, a preluat 
companiile Bencis Holding 7 NV, 
Belgia, Abriso Holding NV, Belgia, și 
Abriso - Jify NV, Belgia. 

Atât Quva S.a.r.l., Marele Ducat 
de Luxemburg, cât și Bencis Holding 
7NV, Belgia, desfășoară activităţi 
specifice holdingurilor. 

Piatraco NV, Belgia, a fost consti-
tuită special pentru această achiziție. 

Abriso Holding NV, Belgia, are ca 
obiect principal de activitate fabrica-
rea articolelor de ambalaj din mate-
rial plastic. 

Abriso-Jiffy NV, Belgia, își des-
fășoară activitatea în domeniul pro-
ducerii și distribuției de ambalaje de 

protecție și materiale de izolare. În 
România, Abriso-Jiffy NV, Belgia, 
activează prin intermediul Jiffy Pac-

kaging S.A, care își desfășoară acti-
vitatea în domeniul fabricării de 
plăci, foi, tuburi și profile din plas-
tic. 

În urma analizei, Consiliul Con-
curenţei a constatat că această ope-
raţiune nu ridică obstacole 
semnificative în calea concurenţei 
efective pe piaţa din România sau pe 
o parte substanţială 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.

Deciziile adoptate de Consiliul 
Autorității de Supraveghere Financiară 

În cadrul ședinţei de astăzi, Con-
siliul Autorității de Supraveghere Fi-
nanciară (A.S.F.) a adoptat măsuri 
privind funcționarea pieţelor finan-
ciare nebancare supravegheate – asi-
gurări, piaţă de capital și pensii private, 
după cum urmează: 

A) Reglementare 
Proiectul de Instrucțiune privind 

determinarea câștigului rezultat din 
transferul titlurilor de valoare obținut 
de persoanele fizice (proiectul va fi pu-
blicat pe www.asfromania.ro, pentru 
consultare publică, timp de 10 zile); 

Proiectul de Normă privind guver-
nanța și securitatea sistemelor de teh-
nologia informațiilor și a 
comunicațiilor (proiectul va fi publicat 
pe www.asfromania.ro, pentru consul-
tare publică, timp de 10 zile). 

B) Autorizare 
Aprobarea modificărilor aduse Ac-

tului Constitutiv al Societății Safety 
Broker de Asigurare S.R.L. - numire 
membri Consiliu de Administrație 
(domnul Vasile Viorel - președinte, 
domnul Niță Robert – vicepreședinte 
și doamna Mariana Stoican - mem-
bru), cesiune de părți sociale, noua 

structură a asociaților, schimbare 
formă juridică și numire auditor fi-
nanciar; 

Autorizarea domnului Iulian – 
Cornel Lolea în calitate de persoană 
care conduce structura de adminis-
trare a riscurilor din cadrul S.A.I. Ra-
iffeisen Asset Management S.A.; 

Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss 
Capital Asset Management S.A. de 
autorizare a modificărilor intervenite 

în documentele FDI Active Dinamic; 
Aprobarea solicitării S.A.I. Trade-

ville Asset Management S.A. privind 
retragerea avizului de înregistrare al 
Fondului Închis de Investiții Global 
Investing Fund și radierea din Regis-
trul A.S.F.; 

Aprobarea prospectului UE pen-
tru creștere în vederea majorării ca-
pitalului social al societății Magazin 
Universal Maramureș S.A. Baia Mare 

și emiterea Certificatului de înregis-
trare a drepturilor de preferință în ve-
derea tranzacționării pe Sistemul 
Multilateral de Tranzacționare admi-
nistrat de B.V.B.; 

Aprobarea retragerii de la tranzac-
ționare și a radierii din evidența A.S.F. 
a acțiunilor emise de societatea 
Famos S.A. Harghita, având în vedere 
finalizarea procedurii prevăzute de 
art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018, cu modificările și completă-
rile ulterioare. 

Despre Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară este autoritatea naţională, în-
fiinţată în anul 2013 prin OUG 
93/2012 aprobată prin Legea 
113/2013, pentru reglementarea și su-
pravegherea pieţelor asigurărilor, a 
pensiilor private, precum și a pieţei de 
capital. A.S.F. contribuie la consolida-
rea cadrului integrat de funcţionare a 
celor trei sectoare, care însumează 
peste 10 milioane de participanţi. Mai 
multe informaţii puteţi găsi 
pe www.asfromania.ro.
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Women Rally București, competiția  
de neratat pentru orice șoferiță 
pasionată de adrenalină și mașini 

Urmare din pagina 1 
Este un prim pas accesibil în 

lumea motorsportului, unde partici-
pantele beneficiază de îndrumarea 
ambasadoarelor Women Rally, spor-
tive cu experiență în competițiile de 
profil. 

La ce să se aștepte 
participantele de la Women 
Rally Bucureşti 

Pentru al doilea an la rând, sigu-
rul campionat național de automobi-
lism dedicat exclusiv doamnelor și 
domnișoarelor revine în Capitală, de 
data aceasta concursul fiind organi-
zat pe un traseu nou, amenajat la Ro-
mexpo. Women Rally București va 
începe vineri după-masa, pe 6 au-
gust, cu un briefing, astfel concuren-
tele care se află la prima participare 
vor afla tot ce trebuie să știe pentru a 
se putea bucura în siguranță de 
prima lor competiție cronometrată 
ca pilot.  

Concursul se va desfășura sâm-
bătă, pe 7 august, și constă în parcur-
gerea cât mai rapidă a două manșe de 
concurs. Concurentele vor fi împăr-
țite în trei clase în funcție de capaci-
tatea cilindrică a motorului și pot 
avea în dreapta o prietenă în rol de 
copilot. Vehiculelor electrice le este 
dedicată clasa 4, powered by George. 
Primul banking inteligent. Inovație 

BCR., promovând astfel importanța 
unor alegeri sustenabile către un vii-
tor mai verde. De la start nu vor lipsi 
nici mașinile modificate și tinere fete 
pilot care concurează în alte campio-
nate organizate sub egida Federației 
Române de Automobilism Sportiv, 
care punctează într-o clasă separată. 
Women Rally este încă o demonstra-
ție a versatilității și incluziunii spor-
tului cu motor, unde fiecare își poate 
găsi locul, indiferent de mașina cu 
care concurează sau nivelul de expe-
riență. În primul rând, femeile con-
curează cu ele însele, pentru a-și 
îmbunătăți timpul obținut în prima 
manșă și pentru a se autoevalua sub 

presiunea competiției. Seara de sâm-
bătă va fi dedicată celebrării noilor 
prietenii și a tenacității participante-
lor, în cadrul unui dineu oficial care 
găzduiește și festivitatea de premiere. 
Cele mai rapide trei concurente vor 
urca pe podiumul fiecărui clasament, 
unde le vor fi acordate trofee și dife-
rite surprize din partea partenerilor 
evenimentului. 

Începând cu 2018, de la etapa in-
augurală organizată de Centenar, 
Women Rally schimbă mentalități și 
încurajează femeile să fie sigure pe 
propriile aptitudini la volan. Motor-
sportul este unul dintre puținele 
sporturi în care bărbații și femeile 

concurează de la egal la egal, însă 
deseori este perceput ca fiind un do-
meniu exclusivist, “al bărbaților”. 
Laura Savu, fondatoarea și organiza-
toarea Women Rally, a decis să 
schimbe această preconcepție și să 
construiască un concept cu totul 
nou de evenimente, unde concuren-
tele nu doar că își iau doza de adre-
nalină în siguranță, pe un traseu 
special amenajat și securizat, ci își și 
îmbunătățesc aptitudinile la volan, 
învață noțiuni de conducere defen-
sivă și promovează astfel responsabi-
litatea în trafic, devenind chiar ele 
ambasadori ai unei bune conduite la 
volan. 
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Aproape 150 de milioane de lei,  
ajutor de la Guvern pentru localitățile 
afectate de inundații 

La propunerea Ministerului Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației, Guvernul României a 
aprobat, astăzi, alocarea sumei de 
148.776.000 de lei, din Fondul de in-
tervenție la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021. 

Fondurile au fost alocate pentru 
17 județe, afectate de calamităţile na-
turale, respectiv pentru 243 de uni-
tăți administrativ-teritoriale lovite de 
ploile torenţiale, însoţite de descăr-
cări electrice, din ultima perioadă. 

“Vijeliile și furtunile puternice din 
ultima perioadă au distrus drumuri, 
străzi, căi de acces și de legătură între 
comunități, iar refacerea acestora 
este urgent necesară”, a conchis mi-
nistrul dezvoltării, Cseke Attila.Ast-
fel, creșterile semnificative de 
niveluri și debite pe unele cursuri de 
apă și caracterul torenţial al ploilor 
au produs inundaţii și pagube mate-
riale pe raza teritorială a unor unităţi 
administrativ-teritoriale din județele 
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bis-
trița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Seve-
rin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Maramureș, Satu-Mare, 
Tulcea și Vrancea. 

În funcție de solicitările UAT-uri-
lor afectate de inundații, fondurile 
alocate vor fi utilizate pentru reface-
rea de străzi, drumuri, poduri și po-
dețe. Se va realiza decolmatarea 
șanțurilor și refacerea și consolidarea 
malurilor prăbușite ale râurilor. Re-
țelele de apă și stațiile de epurare a 

apei au fost, de asemenea, deteriorate 
de inundații și vom oferi sprijin gu-
vernamental pentru remedierea si-
tuației. Din fondul guvernamental 
vom finanța reabilitarea a 1.085 de 
obiective afectate de calamități natu-
rale.  

Pagubele au fost estimate în baza 
evaluărilor făcute de către autoritățile 
administrației publice locale, Inspec-

toratele pentru Situaţii de Urgenţă și 
de către Instituţiile Prefectului din 
județele afectate. Conform procedu-
rii legale, Ministerul Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice și Administrației va 
centraliza proiectele de Hotărâri de 
guvern întocmite la nivelul Instituții-
lor Prefectului pentru calamitățile 
naturale produse în ultimele săptă-
mâni.

344 de persoane depistate prestând muncă nedeclarată,  
cele mai frecvente sancțiuni au fost aplicate în domeniile 
construcții, comerț, HORECA 

Inspecţia Muncii, prin inspecto-
ratele teritoriale de muncă, a desfășu-
rat, în perioada 28.06 – 17.07 2021, 
acţiuni de control în urma cărora s-
au aplicat amenzi în valoare de 
5.536.500 lei pentru nerespectarea 
prevederilor legale în domeniul rela-
țiilor de muncă și al securității și să-
nătății în muncă. Au fost depistate 
344 persoane care desfășurau muncă 
nedeclarată, au fost aplicate 3.889 
avertismente și au fost dispuse 8.415 

măsuri de remediere a neconformi-
tăților constatate. 

Rezultatele detaliate ale acțiunilor 
de control în domeniul relațiilor de 
muncă și al securității și sănătății în 
muncă, desfășurate de inspectorii de 
muncă în perioada 28.06 – 17.07 
2021, sunt disponibile pe site-ul In-
specției Muncii accesând link-ul: 

https://www.inspectiamuncii.ro/r
ezultate-saptamanale-controale-rm-
si-ssm 
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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 
ANUNŢ 
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare 
AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată 
potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor 
instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor 
şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care 
îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi 
incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, 
precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât 
accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.  
I. AGIFER scoate la concurs două posturi contractuale vacante de 
investigator gradul IA, la Serviciul Investigare Accidente Feroviare. 
II. Condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului: 
a) să aibă studii superioare în specialitatea „căi ferate drumuri și poduri”, de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;  
b) să aibă experiență de minimum 10 ani în domeniul feroviar specialitatea 
linii, din care minim doi ani în funcția de șef secție sau revizor central/ regional; 
c) la data ocupării postului să nu fie în una dintre situațiile următoare: 
- să dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la 
administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport 
feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul 
de activitate al AGIFER; 
- să facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a 
acționarilor ale entităților prevăzute la punctul 1; 
- să desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la 
aliniatul 1.  
d) cunoștințe de bază operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, 
suitei de programe Microsoft Office și a poștei electronice); 
e) disponibilitate privind lucrul în regim de program de continuitate (program 
de lucru 24/7 și deplasare operativă la locul producerii accidentelor/ 

incidentelor); 
f) să posede permis de conducere, minim categoria B. 
III. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
mai sus menţionate constă în următoarele etape: 
Selecţia dosarelor de înscriere 
- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs - 05.08.2021, 
ora 14,00; 
- selecţia dosarelor – 06.08.2021, ora 10,00; 
- afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor – 06.08.2021, ora 13,00; 
- termen de depunere a contestaţiilor pentru selecţia dosarelor – 09.08.2021, 
ora 14,00; 
- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile 
depuse pentru selecţia dosarelor – 10.08.2021, ora 12,00. 
Proba scrisă  
- data de desfășurare a probei scrise – 16.08.2021, ora 10,00; 
- termenul pentru notarea probei scrise şi afișarea rezultatelor obținute la proba 
scrisă - 16.08.2021, ora 15,00; 
- termen de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă – 17.08.2021, ora 
14,00; 
- termenul de analizare a contestațiilor şi de afișare a rezultatelor la contestațiile 
depuse pentru proba scrisă – 18.08.2021, ora 12,00. 
Interviul  
- data de desfășurare a interviului – 19.08.2021, ora 10,00; 
- termenul pentru notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute la interviu 
- 19.08.2021, ora 15,00; 
- termen de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă – 20.08.2021, ora 
14,00; 
- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile 
depuse pentru interviu – 23.08.2021, ora 14,00. 
Termenul pentru afişarea rezultatelor finale: 24.08.2021, ora 12,00. 
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de dna. Caralicea Anișoara, 
telefon nr. 0799101351. 
DIRECTOR GENERAL 
NICOLESCU Mircea

LICITAțII 
Anunț de participare la procedura de licitație deschisa achiziție 
164 TONE CARBONAT DE SODIU (SODA CALCINATA USOARA 
AMBALATA IN BIG BAGS A 1000 KG) CU LIVRARE LA SUCURSALA 
SALINA CACICA 
1. Societatea Națională a Sării S.A. organizează procedura de achiziție prin 
licitație deschisa pentru încheierea unui contract de furnizare 164 TONE 
CARBONAT DE SODIU (SODA CALCINATA USOARA AMBALATA IN 
BIG BAGS A 1000 KG) CU LIVRARE LA SUCURSALA SALINA CACICA. 
2. Legislația aplicabilă: “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
procedurilor de achiziție de produse, servicii și lucrări aplicabil în cadrul 
SNS SA”, care va fi pus la dispoziția ofertanților împreună cu documentația 
de atribuire.  
3. Procedura aplicata: licitație deschisa. Achizitorul își rezerva dreptul de a 
negocia  prețul de vânzare a produselor înainte de declararea ofertei 
câștigătoare, conform art. 66, alin. 4 din Regulament.  Negocierea prețului va 
avea loc cu toți ofertanții declarați admisibili (inclusiv din punct de vedere 
financiar), conform prevederilor din documentatia de atribuire. 
4. Valoare estimata: 221.400 lei fara TVA 
5.Cod CPV: 24313310-7 

6. Principalul loc de furnizare a produselor: Salina Cacica, jud. Suceava 
7. Termenul limită de primire a ofertelor: 02.08.2021, ora 10.00 
8. Adresa la care se transmit ofertele: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, 
sector 4, București, secretariat director general.  
9. Limba de redactare a ofertelor: limba română. 
10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 02.08.2021, ora 12.00, Splaiul 
Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București. 
11. Garanția de participare: 4.000 lei.  
12. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 
120 de zile. 
13. Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai scazut pret 
14. Nu se accepta oferte alternative. 
15. Durata contract: Contractul de furnizare urmează a fi încheiat cu 
operatorul economic a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare pentru 12 luni, 
cu posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act aditional. 
16. Documentația de atribuire se poate obține, începând cu data publicării 
prezentului anunț de participare. Informații suplimentare puteți obține la 
numărul de telefon: 021.317.89.81, 317.89.88, int. 9123, e-mail: 
anamaria.gomoescu@salrom.ro; sns@salrom.ro. Documentația va fi pusa la 
dispoziția dumneavoastră prin e-mail, după primirea unei solicitări făcută in 
scris, datata, semnata si înregistrata. 

act:20011%2080429891
act:20011%2080429891
act:39022%200
act:100236%2080457552
mailto:anamaria.gomoescu@salrom.ro
mailto:sns@salrom.ro
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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.

OFERTE DE MUNCĂ 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, anunță amânarea concursului, conform Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de asistent medical 

la Serviciul intern de prevenire și protecție și de muncitor calificat treapta 
profesională I (calificare electrician) la Compartimentul întreținere – 
Serviciul administrativ, gospodărire patrimoniu și întreținere din cadrul 
Direcției generale de investiții, achiziții publice și servicii interne, organizat 
inițial în data de 27.07.2021, ora 10,30 - proba scrisă și proba practică, la o 
dată care se va comunica ulterior. 

LICITAțII 

În conformitate cu H.G. nr. 81 din 2003, pentru aprobarea regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea 
bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele 
proprii aflate in administrarea M.A.I. cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Instrucţiunii nr. 167 din 2009 privind scoaterea din functiune, 
valorificarea si casarea bunurilor in unitatile M.A.I., Garda de Coastă cu 
sediul în Aleea Zmeurei, nr. 3, Constanța, organizează în data de 01.09.2021, 
ora 09.00, prima etapă privind vânzarea prin licitație publică cu strigare, în 
vederea valorificării a douazecisinoua buc. autovehicule speciale tip - 
PA/W40V/W40VC/MAS001/Iveco Massif, una buc. autospeciala 
MITSUBISHI tip. KAOT/KB122/MCT022/L200 și una buc. autoturism 
Lada Niva 4x4. Dacă nu se întrunesc condiţiile de ţinere a licitaţiei, aceasta 

se va repeta pe data de 29.09.2021, ora 09.00, iar etapa a III-a, dacă se 
impune, se va desfăşura în data de 13.10.2021, ora 09.00. La licitaţia de 
vânzare a bunurilor poate participa orice persoana fizică sau juridică. 
Pentru participarea la licitatie se va achita la casieria organizatorului o taxa 
de participare la licitaţie in valoare de 10 lei, începând cu data de 
17.08.2021, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 - 14.00. Solicitanţii care 
achita taxa de participare la licitaţie li se permite examinarea amănunţită a 
bunurilor, la locul în care acestea se afla, Tulcea, str. Isaccei, nr.103, fără 
punerea în funcţiune s-au efectuarea de probe. Caietul de sarcini poate fi 
procurat, contra cost - 20 lei, începând cu data de 17.08.2021, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 09.00 - 14.00, de la sediul Gărzii de Coastă, Aleea 
Zmeurei, nr. 3, Constanța. Relaţii suplimentare la sediul unității Fax. 
0241.698668, telefon 0241.641038 int. 26071 și adresa de e-mail 
gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro

mailto:pioncescu@constantza-port.ro
mailto:astefan@constantza-port.ro
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Locuri de muncă vacante la nivel 
național și în rețeaua EURES 

22.619 locuri de muncă 
vacante la nivel naţional  

Potrivit datelor furnizate de age-
nţii economici privind locurile de 
muncă vacante, în evidenţele Agenţ-
iei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (ANOFM), sunt disponi-
bile 22.619 locuri de muncă la nivel 
naţional.  

Cele mai multe locuri de muncă 
sunt oferite pentru: lucrător comer-
cial (1.281);  muncitor necalificat la 
asamblarea și montarea pieselor 
(1.275); agent de securitate (920); 
muncitor necalificat în industria 
confecțiilor (650); muncitor necalifi-
cat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet (630); șofer autocamion/ma-
șină de mare tonaj (601); confecțio-
ner cablaje auto (584);  manipulant 
mărfuri (569); montator subansam-
ble (357), vânzător (343). 

Din cele 22.619 locuri de muncă 
vacante declarate de angajatori la 
agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă, 1.812 sunt destinate persoa-
nelor cu studii superioare (progra-
mator; inginer în diferite domenii de 
activitate; analist servicii client; ana-

list financiar; manager proiect etc.), 
6.088 pentru persoanele cu studii li-
ceale sau postliceale (lucrător comer-
cial; agent servicii client; ipsosar 
(exclusiv restaurator); controlor cali-
tate etc.), 5.453 pentru persoanele cu 
studii profesionale (lăcătuș mecanic; 
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj; zidar – rosor - tencuitor; ope-
rator confecționer industrial îmbră-
căminte din tesături, tricotaje, 
materiale sintetice; sudor etc.), restul 
de 9.266 locuri de muncă fiind des-
tinate persoanelor fără studii sau cu 
studii primare/gimnaziale (muncitor 
necalificat la asamblarea și montarea 
pieselor; confecționer cablaje auto; 
agent de securitate; muncitor necali-
ficat în industria confecțiilor; mun-
citor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mo-
zaic, faianță, gresie, parchet etc.). 

Precizăm faptul că baza de date 
este dinamică, actualizându-se în 
timp real în funcție de locurile de 
muncă declarate de angajatori, de va-
labilitatea ofertelor, precum și de nu-
mărul repartițiilor emise în vederea 
ocupării. 

Oferta locurilor de muncă vacante 
la nivel național poate fi accesată pe 

site-ul www.anofm.ro în secțiunea Lo-
curi de Muncă Vacante. 

219 locuri de muncă vacante 
în Spaţiul Economic European  

Angajatorii din Spaţiul Economic 
European oferă, prin intermediul 
reţelei EURES România, 219 locuri 
de muncă vacante, după cum ur-
mează:  

Norvegia – 101 locuri de muncă 
pentru: medic; tâmplar, programator 
CNC; șef departament de Științe Fi-
zice Aplicate; operator CNC; dulgher; 
lucrător în producția de crabi; ma-
seur terapeut; cercetător principal/ 
superior; bucătar; brutar; șofer și asis-
tent bucătărie; muncitor forestier; ti-
nichigiu auto, inginer/ inginer 
principal/ operator în cadrul contro-
lului proceselor nucleare; mecanic 
motociclete; mecanic auto; ortodont;  
zidar/faianțar; tinichigiu auto;  

Olanda - 66 locuri de muncă 
pentru: culegător mere; culegător 
flori; legumicultor; lucrător în ferma 
de vaci; culegător ciuperci;  culegător 
capșuni;  

Germania - 16 locuri de muncă 
pentru: lăcătuș mecanic; mecanic de 
proces – turnare prin injecție; electri-

cian; șofer profesionist; șofer de ca-
mion; tehnician service;  

Danemarca - 13 locuri de muncă 
pentru: muncitor în producție (mani-
pulant mărfuri); digital marketing 
project lead(specialist marketing pro-
iecte digitale); product owner; dezvol-
tator software full-stack;  

Irlanda – 10 locuri de muncă pen-
tru: șofer vehicul greu de transport 
marfă; 

Polonia – 7 locuri de muncă pen-
tru: operator CNC; lăcătuș; sudor 
MAG; strungar; șlefuitor; 

Finlanda – 4 locuri de muncă 
pentru:  muncitor în procesarea mân-
cării, personal curățenie; 

Malta - un loc de muncă pentru: 
nivelator șapă de beton; 

Belgia – un loc de muncă pentru: 
bucătar șef. 

Persoanele interesate să ocupe un loc 
de muncă Spaţiul Economic European 
pot consulta ofertele accesând 
www.anofm.ro/EURES. 

Persoanele interesate să ocupe un 
loc de muncă se pot adresa agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă de domiciliu sau de reședinţă 
ale căror date de contact se află pe site-
ul www.anofm.ro.

http://www.anofm.ro
http://www.anofm.ro/EURES
http://www.anofm.ro
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Verificări la operatori ce exploatează resursele 
minerale din albiile cursurilor de apă 
În perioada 14-16 iulie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, a organizat  
o acțiune de verificare a operatorilor economici care exploatează agregate minerale în albia râului Mureș. 

În acțiuni au participat și repre-
zentanți ai Administrației Naționale 
„Apele Române”.  

Echipele mixte, formate din poli-
țiști de investigare a criminalității 
economice, de ordine publică și po-
lițiști rutieri, alături de inspectori din 
cadrul ANAR și ISCTR Mureș, au 
verificat operatori economici din ju-
dețele Mureș, Hunedoara și Alba și 
au efectuat controale în trafic. 

În urma neregulilor constatate, au 
fost aplicate 20 de sancțiuni contra-
venționale, în valoare de 248.640 de 
lei și 5 măsuri complementare, fiind 
constatată și o infracțiune flagrantă.  

Dintre sancțiunile contravențio-
nale, 14 au vizat încălcări ale regimu-
lui rutier,  nerespectarea regulilor 
privind perioadele de conducere și 
utilizarea aparatelor tahograf, fiind 
reținute 4 certificate de înmatricu-
lare. 

Au fost verificate autoutilitare 
care transportau agregate. În cazul 
uneia dintre acestea, conducătorul 
auto nu deținea documente de pro-
veniență pentru încărcătura trans-
portată, astfel încât a fost aplicată o 
sancțiune contravențională, de 

25.000 de lei, în baza Legii apelor nr. 
107/1996, iar, ca măsură comple-
mentară, a fost dispusă confiscarea a 
12.000 kg. de agregate minerale. 

Au mai fost aplicate 2 sancțiuni, 
totalizând 16.000 de lei, una pentru 
lipsă tichet de cântar și o sancțiune 
pentru lipsă activitate tahograf. 

Unii operatori din localitățile Sân-
paul (județul Mureș) și Beldiu (județ 

Alba) au primit 3 sancțiuni contra-
venționale, în valoare de 185.000 de 
lei, pentru încălcări ale prevederilor 
Legii apelor nr. 107/1996, respectiv  
extragerea de agregate minerale din 
afara perimetrului autorizat și ne-
aducerea la îndeplinire a unor mă-
suri dispuse în controale anterioare. 

Poliţiștii de investigare a crimina-
lității economice din Hunedoara s-au 

sesizat din oficiu, sub aspectul săvâ-
rșirii infracţiunii de executarea de 
activităţi miniere fără permis sau li-
cenţă, prevăzută de Legea minelor 
nr.85/2003. În urma verificărilor 
efectuate la un operator, s-a constatat 
că acesta ar desfășura activităţi de ex-
tracţie a agregatelor din albia Mu-
reșului, fără a deţine documentele de 
reglementare impuse de lege.

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

hannis, a semnat miercuri, 21 iulie 
2021, următoarele decrete: 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
188/2020 privind unele măsuri tem-
porare necesare pentru exercitarea 
funcției de conducător al comparti-
mentului financiar - contabil din ad-
ministrația publică centrală (PL-x 
27/01.02.2021); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 74/2019 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea și finanțarea re-
zidențiatului, precum și pentru com-
pletarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății (PL-x 
23/17.02.2020); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 75/2019 
pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 119/2006 

privind unele măsuri necesare pen-
tru aplicarea unor regulamente co-
munitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană, 
precum și pentru modificarea Or-
donanței de urgență a Guvernului 
nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru (PL-x 26/17.02.2020); 

l Decret pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
53/2020 pentru modificarea și com-
pletarea unor acte normative pri-
vind măsuri de protecție socială 
determinate de răspândirea corona-
virusului SARS-CoV-2 (PL-x 
284/20.05.2020).


