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Astăzi în Ziarul News

Ministerul Culturii începe din 
această săptămână o informare asu-
pra evenimentelor care au loc și pen-
tru care asigură sprijin financiar, prin 
instituțiile din subordine. 

Astfel, în săptămâna ce urmează, 
iubitorii de film sunt așteptați la Cluj 
unde vineri, 23 iulie, începe cea de a 
20-a ediție a Festivalului Internațio-
nal de Film Transilvania - TIFF, care 
se va închide la data de 1 august. 

Deoarece anul acesta avem parte 
de o ediție aniversară, organizatorii 
au dorit ca emoțiile Galei de deschi-
dere să fie resimțite simultan în 20 de 
localități din țară. Astfel, în prima zi 
a festivalului, de la ora 21:00, come-
dia spaniolă „Dineu cu vecinii de 
sus” va avea parte de o proiecție spe-
cială în Piața Unirii din Cluj-Napoca, 
sub umbrela #împreunăprinfilm și va 
marca deschiderea oficială. Filmul se 

va vedea, concomitent, pe marile 
ecrane din Alba Iulia, Arad, Bistrița, 
Borșa, Brașov, Criț (jud. Brașov), 
Florești (jud. Cluj), Iași, Lugoj, Mier-
curea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Ora-
dea, Salonta, Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe, Sibiu, Sighet, Târgu 
Mureș și Toplița. Programul se gă-
sește pe site-ul organizatorului, acce-
sând acest link: tiff.ro/program 

Continuare în pagina 12

Festivalul TIFF și „Zilele unteatru 11”,  
evenimentele săptămânii viitoare 

Atenţionare de călătorie:  
Regatul Spaniei – Coduri roșu, 
portocaliu și galben de caniculă

https://tiff.ro/program
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E.ON lansează noua comunitate 
virtuală numită „Republica Inovato-
rilor” („Republic of Innovators”), 
prima platformă de acest fel lansată 
vreodată de o companie din sectorul 
energetic. Aceasta își propune să reu-
nească liderii energetici mondiali în 
jurul unei cauze comune: tranziția 
reală către o lume energetică digitală 
durabilă, prin parteneriate, inovare și 
schimb de cunoștințe. 

„Republica Inovatorilor” este un 
punct de întâlnire virtual gratuit 
pentru antreprenori, top manageri, 
lideri din diverse industrii, instituții 
și universități din întreaga lume. Fie-
care membru al comunității devine 
„cetățean al inovației” și are ocazia să 
se întâlnească, să își creeze propria 
rețea și să comunice cu experți în 
energie. 

Într-o lume 3D interactivă foarte 
captivantă, sub formă de insulă vir-
tuală zburătoare, membrii benefi-
ciază de o serie de instrumente 
interesante, inclusiv pentru dezvolta-
rea rețelei, jocuri interactive și acces 

exclusiv la evenimente online live, 
seminarii web și subiecte despre 
energie. Streamurile live planificate 
includ evenimentul emblematic al 
E.ON „Energy Innovation Days” din 
5-7 octombrie 2021, care a adunat 
anul trecut peste 5000 de telespecta-
tori din 63 de țări. 

Pentru a sublinia importanța par-
teneriatelor, insula prezintă actorii glo-
bali ai energiei în „Valea 
parteneriatelor”. Companiile care s-au 
alăturat deja includ startup-uri de top 
în domeniul energiei, precum Lume-
naza și Cuculus, universitatea de cer-
cetare RWTH Aachen, programul 
global de inovare Free Electrons și alți 
lideri din industrie. 

„Republica Inovatorilor” își pro-
pune să aibă o contribuție directă la 
transformarea digitală și la tranziția 
energetică prin creștere durabilă. În 
acest spațiu, amprenta de carbon a 
spațiului comunitar este compensată 
în întregime, făcându-l o lume virtuală 

neutră în materie de carbon. „E.ON 
este un lider în domeniul inovației, 
transformării și schimbării în lumea 
energiei - atât în   afaceri, cât și în 
modul în care interacționează cu par-
tenerii, clienții și colegii noștri”, spune 
Thomas Birr, Chief Strategy and Inno-
vation Officer la E.ON. „Republica In-
ovatorilor este un spațiu în care toți 
aceștia pot începe un dialog cu noi și 
cu alți factori de schimbare, aici pot 
împărtăși păreri și pot învăța despre 
tehnologii pentru ca împreună să ac-
celerăm astfel tranziția energetică”. 

Explorează și tu „Republica Inova-
torilor” înregistrându-te aici: 
www.eon.com/roi . 
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virtuale „Republica Inovatorilor” 
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Sesizare de neconstituționalitate asupra  
Legii pentru modificarea art. 369 din  
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal 

În data de 2 iulie 2021, Parlamentul 
a transmis Președintelui României, în 
vederea promulgării, Legea pentru 
modificarea art. 369 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal (L33/ 
2021; Plx. 134/2021). Astfel, prin arti-
colul unic din legea supusă controlului 
de constituționalitate, articolul 369 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal - al cărui titlu marginal devine 
„Incitarea la violență, ură sau discrimi-
nare” - prevede: „Art. 369. ‒ Incitarea 
publicului, prin orice mijloace, la vio-
lență, ură sau discriminare împotriva 
unei categorii de persoane sau împo-
triva unei persoane pe motiv că face 
parte dintr-o anumită categorie de per-
soane se pedepsește cu închisoare de la 
6 luni la 3 ani sau cu amendă”. Toto-
dată, potrivit mențiunii inserate după 
partea dispozitivă a legii (în acord cu 
art. 45 din Legea nr. 24/2000), legea de-
dusă controlului de constituționalitate 
transpune art. 1 alin. (1) lit. a) din De-
cizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului 
din 28 noiembrie 2008 privind comba-
terea anumitor forme și expresii ale 
rasismului și xenofobiei prin interme-
diul dreptului penal, publicată în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
L, nr. 328 din 6 decembrie 2008. 

Considerăm că, prin conținutul său 
normativ, legea dedusă controlului de 
constituționalitate contravine dispozi-
țiilor art. 1 alin. (3) și alin. (5), art. 20 
alin. (2) - prin raportare la art. 7 para-
graful 1 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, precum și celor 
ale art. 147 alin. (4) din Constituție, 
pentru motivele prezentate în con-
tinuare. 

În opinia noastră, soluția legislativă 
criticată aduce atingere atât principiu-
lui previzibilității și clarității normelor, 
așa cum acesta își găsește expresia în 
prevederile art. 1 alin. (5) din Consti-
tuție și cum a fost dezvoltat într-o bo-
gată jurisprudență constituțională cât 
și, pe cale de consecință, prevederilor 
art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală. 

În jurisprudența sa, instanța consti-
tuțională a reținut că incriminarea/de-

zincriminarea unor fapte ori reconfi-
gurarea elementelor constitutive ale 
unei infracțiuni țin de marja de apre-
ciere a legiuitorului, marjă care nu este 
absolută, ea fiind limitată de princi-
piile, valorile și exigențele constituțio-
nale. În acest sens, Curtea a statuat că 
legiuitorul trebuie să dozeze folosirea 
mijloacelor penale în funcție de valoa-
rea socială ocrotită, Curtea putând 
cenzura opțiunea legiuitorului numai 
dacă aceasta contravine principiilor și 
exigențelor constituționale (a se vedea, 
în acest sens, Decizia nr. 824/2015, pu-
blicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 
2016; Decizia nr. 392/2017, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Par-
tea I, nr. 504 din 30 iunie 2017). De 
asemenea, Curtea a constatat că, potri-
vit art. 1 alin. (5) din Legea fundamen-
tală, respectarea Constituției este 
obligatorie, de unde rezultă că Parla-
mentul nu își poate exercita compe-
tența de incriminare și de 
dezincriminare a unor fapte antisociale 
decât cu respectarea normelor și prin-
cipiilor consacrate prin Constituție 
(Decizia nr. 2/2014, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 71 din 29 ianuarie 2014; Decizia nr. 
392/2017, publicată în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr. 504 din 
30 iunie 2017). De asemenea, instanța 
constituțională a reținut că accesibili-

tatea și previzibilitatea legii sunt cerințe 
ale principiului securității raporturilor 
juridice, constituind garanții împotriva 
arbitrariului (Decizia nr. 139/2019, pu-
blicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea I, nr. 336 din 3 mai 2019). 

Claritatea și previzibilitatea normei 
trebuie să caracterizeze conținutul nor-
mativ al oricărei legi, însă, în materia 
dreptului penal substanțial, aceste ce-
rințe dobândesc conotații deosebite, 
din perspectiva respectării art. 1 din 
Codul penal, ce consacră legalitatea in-
criminării, potrivit căruia: „(1) Legea 
penală prevede faptele care constituie 
infracțiuni. (2) Nicio persoană nu poate 
fi sancționată penal pentru o faptă care 
nu era prevăzută de legea penală la data 
când a fost săvârșită”. 

Din această perspectivă considerăm 
că, în vederea respectării principiului 
legalității ce guvernează dreptul penal, 
consacrat chiar în primul articol din 
Codul penal, dar și în scopul protejării 
efective a grupurilor minoritare din 
România în fața discursului instigator 
la ură, violență și discriminare era ne-
cesară includerea în mod expres în 
conținutul normativ al reglementării a 
unor criterii în textul ce va incrimina 
infracțiunea de incitare la violență, ură 
sau discriminare. Numai astfel se va 
putea realiza o configurare explicită a 
conceptelor și noțiunilor folosite în 
noua reglementare, pentru a se asigura 

înțelegerea lor corectă și a se evita in-
terpretările greșite și crearea unei prac-
tici judiciare neunitare în materie de 
tragere la răspundere penală pentru 
săvârșirea infracțiunii prevăzute și pe-
depsite de art. 369 din Codul penal. În 
aparență, inexistența oricăror criterii în 
conținutul normei de incriminare 
poate conduce la concluzia că această 
infracțiune vizează orice fel de criteriu; 
în realitate, această imprecizie în regle-
mentare lasă loc subiectivismului și ar-
bitrariului în aplicare. În plus, lipsa de 
previzibilitate a normei nu permite des-
tinatarului normei o corectă raportare 
la sfera de aplicare a infracțiunii, ceea 
ce conduce la insecuritate juridică. 

De lege lata, Codul penal prevede 
în materia individualizării pedepselor 
la art. 77 litera h): „ Următoarele îm-
prejurări constituie circumstanțe agra-
vante: (…) h) săvârșirea infracțiunii 
pentru motive legate de rasă, naționa-
litate, etnie, limbă, religie, gen, orien-
tare sexuală, opinie ori apartenență 
politică, avere, origine socială, vârstă, 
dizabilitate, boală cronică neconta-
gioasă sau infecție HIV/SIDA ori pen-
tru alte împrejurări de același fel, 
considerate de făptuitor drept cauze ale 
inferiorității unei persoane în raport cu 
celelalte”. Cu toate acestea, existența 
acestei circumstanțe agravante în legea 
penală română nu este suficientă pen-
tru îndeplinirea cerinței de la art. 1 
alin. (1) lit. a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI, respectiv aceea de a 
exista un motiv de discriminare. Cir-
cumstanța agravantă este avută în ve-
dere cu ocazia stabilirii sancțiunii 
penale și a cuantumului acesteia și nu 
poate fi considerată un element consti-
tutiv al unei infracțiuni de sine stătă-
toare. Pentru a face aplicarea art. 77 lit. 
h) din Codul penal trebuie ca instanța 
de judecată să stabilească mai întâi că 
sunt îndeplinite condițiile pentru tra-
gerea la răspundere penală pentru un 
mesaj public rasist sau xenofob, reține-
rea circumstanței agravante fiind rele-
vantă într-o etapă ulterioară, cea a 
individualizării sancțiunii penale.
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Resurse științifice și educaționale pe tema 
dezvoltării teritoriale durabile a zonelor costiere 
publicate în cadrul unui proiect internațional 

Facultatea de Științe ale Naturii și 
Științe Agricole (FSNSA) a Universi-
tăţii Ovidius din Constanța (UOC) a 
publicat, recent, o serie de materiale 
științifice și educaționale bazate pe 
rezultatele și experiența acumulată în 
cadrul proiectului ERASMUS+CO-
LAND: Inclusive coastal landscapes: 
activating green and blue infrastruc-
ture for sustainable development of 
the urban-land interface, informează 
directorul de proiect, asist. univ. dr. 
Irina Florea-Saghin.  

Potrivit sursei citate, activitățile 
din cadrul proiectului au fost dedi-
cate formării profesionale extracur-
riculare a studenților și 
masteranzilor în domeniul dezvoltă-
rii teritoriale durabile a zonelor co-
stiere, din perspectivă 
interdisciplinară internațională.   

Din partea UOC au participat 
studenți și masteranzi ai FSNSA, din 
domeniile Geografie (specializările 
de licență Geografie și Geografia Tu-
rismului; programul de master „Geo-
grafie aplicată și evaluarea resurselor 
turistice”) și Biologie (programul de 
master „Conservarea biodiversită-
ții”).    

Proiectul ERASMUS+ CO-
LAND: Inclusive coastal landscapes: 
activating green and blue infrastruc-
ture for sustainable development of 
the urban-land interface a inclus or-
ganizarea unui curs internațional in-
terdisciplinar, în format online, cu 
privire la dezvoltarea durabilă a zo-
nelor costiere, și activități practice 
desfășurate în cadrul a patru wor-
kshopuri internaționale, la care au 
participat reprezentanți și studenți 
de la universitățile partenere. Acțiu-
nile au fost organizate atât în format 
fizic, în România (Mangalia), Esto-
nia (Tallin) și Italia (Pozzuoli), cât și 
hibrid, în Belgia (De Panne), ca ur-
mare a restricțiilor pandemice din 
2020.   

«În urma workshop-ului organi-
zat de Universitatea Ovidius din 
Constanța la Mangalia, a fost publi-
cat materialul „The case of Mangalia 
coastal area on the Black Sea”, ce cu-
prinde detalii despre activitățile de 
cercetare realizate de echipele inter-
disciplinare internaționale de stu-
denți și masteranzi, sub coordonarea 
reprezentanților universităților și 
asociațiilor profesionale partenere în 

cadrul proiectului. Publicația eviden-
țiază rezultatele analizelor de teren 
realizate în Mangalia, ce au presupus 
identificarea problemelor și a celor 
mai adecvate direcții de dezvoltare 
teritorială durabilă a zonei costiere, 
incluzând și implicarea reprezentan-
ților comunității locale - administra-
ție publică, operatori economici, 
populație, ONG-uri», a precizat asist. 
univ. dr. Irina Florea-Saghin.  

O altă publicație realizată la fina-
lul proiectului este „Guidance Re-
port: Teaching integrated planning 
and design for coastal landscapes in 
Europe by exploring digital dimen-
sions of transnational collaboration 
in higher education”, ce reprezintă 
un ghid util pentru derularea optimă 
la nivel general a activităților educa-
ționale în domeniul dezvoltării teri-
toriale durabile a zonelor costiere, 
reunind cele mai bune practici și în-
drumări rezultate în urma experien-
ței acumulate de către cadrele 
universitare și specialiștii implicați 
în derularea activităților proiectului 
CO-LAND, în special din perspec-
tiva utilizării tehnicilor online de 
predare și de comunicare, dar și a 

aplicării aspectelor teoretice în ca-
drul activităților specifice de teren.  

În cadrul acestui proiect, Univer-
sitatea Ovidius din Constanța a par-
ticipat ca partener în consorțiul 
format între șapte universități din 
Uniunea Europeană: Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” (România, coordonatorul 
proiectului), HSWT Weihenstep-
han-Triesdorf University (Germa-
nia), Nürtingen-Geislingen 
University (Germania), Universita 
degli Studi di Napoli Federico II 
(Italia), Estonian University of Life 
Sciences (Estonia), ULB Brussels - 
Faculty of Architecture La Chambre 
Horta (Belgia), și două asociații pro-
fesionale internaționale: LE:NOTRE 
Institute (Țările de Jos), ISOCARP 
Institute (Țările de Jos), ce reunesc 
cadre universitare, cercetători și spe-
cialiști din domeniile geografie, ur-
banism, arhitectură și peisagistică. 

Informații suplimentare privind 
activitățile proiectului, rezultatele 
obținute și publicațiile disponibile 
integral în format electronic pot fi 
accesate pe pagina: https://www.co-
land.eu/resources.html. 

https://www.coland.eu/resources.html
https://www.coland.eu/resources.html
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118.066 persoane angajate  
prin intermediul ANOFM în primul 
semestru al anului 2021 

Ca urmare a aplicării măsurilor de 
stimulare a ocupării prevăzute de le-
gislaţia în vigoare de către agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă ju-
dețene și a municipiului București, în 
primul semestru al anului 2021, au 
fost încadrate în muncă 118.066 per-
soane. 

Din totalul persoanelor ocupate 
până la data de 30 iunie 2021, 54.982 
au peste 45 de ani, 24.503 au vârsta cu-
prinsă între 35 și 45 de ani, 19.518 au 
între 25 și 35 de ani, iar 19.063 sunt ti-
neri sub 25 de ani (dintre care 12.888 
tineri NEET). 

Numărul femeilor încadrate este de 
54.950, iar al bărbaţilor de 63.116, 
ponderea din totalul persoanelor în-
cadrate fiind de 46,54 %, respectiv de 
53,46%. 

În funcţie de rezidenţă, 61.227 per-
soane angajate în perioada de referinţă 
provin din mediul urban, iar 56.839 
persoane sunt din mediul rural. 

Nivelul de pregătire al persoane-
lor pentru care a fost identificat un 
loc de muncă arată că cele mai multe 
au studii liceale (39.599), profesio-
nale (28.318), gimnaziale (26.244), 
11.855 fiind cu studii universitare. 

Din totalul persoanelor încadrate 
prin intermediul ANOFM în primele 
șase luni ale anului 2021, 56.266 fac 
parte din categoria celor greu sau 
foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupa-
bilitate se realizează ca urmare a ac-

tivităţii de profilare a persoanelor în-
registrate în evidenţele ANOFM. 

Un clasament al judeţelor cu cele 
mai multe persoane angajate arată că 
Timiș ocupă primul loc (9.602), 
urmat de București (6.482) și Buzău 
(5.690).  

În primul semestru al anului 
2021, numărul persoanelor care au 
beneficiat de asistenţă pentru înre-
gistrarea în evidenţă ca persoane în 
căutare de loc de muncă, în vederea 
asigurării protecţiei sociale privind 
acordarea indemnizaţiei de șomaj 
sau cuprinderea în măsuri active, a 
fost de 231.397 persoane. 

Pentru integrarea pe piaţa mun-
cii, persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă, înregistrate în 
baza de date a agenţiei teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă în 
a cărei rază au domiciliul sau reședi-
nţa, beneficiază de pachete persona-
lizate de măsuri active prevăzute de 
Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimula-
rea ocupării forţei de muncă. Toate 
măsurile de stimulare a ocupării for-
ței de muncă sunt detaliate pe site-ul 
www.anofm.ro în secțiunile „Per-
soane fizice”/ „Persoane juridice”. 

Mai multe informaţii privind re-
zultatele aplicării măsurilor de sti-
mulare a forţei de muncă ale 
ANOFM sunt disponibile pe 
www.anofm.ro, la secțiunea Pro-
grame, Statistici.

Grupa de vârstă Total raportat

Total general 118.066

   < 25 ani 19.063

Între 25 şi 35 ani 19.518

Între 35 şi 45 ani 24.503

  Peste 45 ani 54.982

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Omniform SA de către Grupul Proplast 
Consiliul Concurenței a autorizat 

tranzacția prin care Grupul Proplast, 
prin intermediul Nutripack SAS, preia 
Omniform SA și, indirect, Duton Plast 
Muscel SA. 

Grupul Proplast, prin intermediul 
filialelor sale, este activ în principal în 
producția de ambalaje din plastic 
rigid, în forma tăvilor, pe piața euro-
peană. Grupul Proplast este, de ase-
menea, activ în sectorul vânzării de 
pahare de plastic reutilizabile și în pro-
ducția de echipamente și instrumente 
necesare pentru injecția plasticului. 

Grupul Omniform este specializat 
în producția de ambalaje, tăvi și blis-
tere personalizate, în principal pentru 

industrii alimentare. Duton Plast 
Muscel SA, filiala din România a Om-
niform SA, produce recipiente din 
plastic de unică folosință, destinate în 
principal industriilor alimentare. 

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

Decizia va fi publicată pe site-ul au-
torităţii naționale de concurenţă, după 
eliminarea informațiilor cu caracter 
confidențial.

http://www.anofm.ro
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Percheziţii la persoane bănuite de 
tăiere ilegală de arbori, furt de arbori, 
fals în înscrisuri șI fals intelectual 
Ieri, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, efectuează 12 percheziții, la 
persoane bănuite că ar fi tăiat, fără drept și ar fi sustras arbori din fondul forestier național, iar, pentru acoperirea 
faptelor, ar fi folosit avize de însoțire false. 

La data de 22 iulie 2021, poliţiștii 
Serviciului de Investigare a Crimina-
lităţii Economice din cadrul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Alba, 
sub coordonarea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sebeș, efectuează 
12 percheziţii, din care 9 în județul 
Alba, două în județul Sibiu și una în 
județul Hunedoara, la persoane bă-
nuite de săvârșirea infracţiunilor de 
tăiere fără drept de arbori, furt de ar-
bori, complicitate la furt de arbori, 
fals în înscrisuri sub semnătură pri-
vată, uz de fals și fals intelectual. 

Din cercetări a reieșit că, în pe-
rioada februarie 2015 – ianuarie 
2021, o societate comercială din ju-
dețul Alba, prin reprezentantul legal, 
ar fi exploatat, fără drept și ar fi sus-
tras arbori, din speciile molid și brad, 
din fondul forestier național.  

Reprezentanții societății ar fi în-
tocmit, în fals, mai multe avize de 
însoțire a materialului lemnos, pen-
tru ieșirea din depozit a unei canti-
tății însemnate de lemn rotund, 
către diferiți clienți, în condițiile în 

care această activitate economică nu 
s-ar fi desfășurat în acel loc.  

Pentru a da o aparență de legali-
tate materialului lemnos livrat, re-
prezentanții societății ar fi 
înregistrat avize de însoțire a lemnu-
lui de la diverși parteneri, doar pen-
tru a-și crea un stoc fictiv, fără ca 
operațiunea să aibă loc în realitate 
sau procedau la înregistrarea, în re-

gistrul de intrări – ieșiri, de material 
lemnos, cu toate că lemnul ar fi fost 
transportat și comercializat direct 
clienților, fără intrarea lemnului în 
depozit. 

10 persoane vor fi citate, 
pentru audieri. 

La percheziţii, alături de poliţiștii 
de investigare a criminalităţii econo-

mice, participă polițiștii Serviciului 
de Ordine Publică, Serviciului Cri-
minalistic și Serviciului pentru Ac-
țiuni Speciale din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Alba, Poliției Municipiului Aiud și 
polițiștii Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Hunedoara. 

Percheziţii într-un dosar penal privind  
contrabanda cu ţigarete 

Poliţiștii din Mehedinți au efectuat 
8 percheziţii domiciliare, în municipiul 
Drobeta Turnu Severin și în localitățile 
Oprișor și Cujmir, din judeţul Mehe-
dinţi și au pus în executare 4 mandate 
de aducere. 

În urma cercetărilor desfășurate 
într-un dosar penal de contrabandă, 
poliţiștii de investigarea criminalităţii 
economice din Mehedinți au efectuat, 
în cursul zilei de astăzi, 22 iulie, 8 per-
cheziţii domiciliare. 

În urma acţiunii de astăzi, poliţiștii 

au ridicat, în vederea indisponibilizării, 
25.840 de ţigarete de diferite mărci, 
fără timbre fiscal, precum și 23.700 de 
lei. 

Persoanele conduse la sediul I.P.J. 
Mehedinţi vor fi audiate, faţă de acestea 
urmând a fi dispuse măsurile legale.  

În cauză, sunt continuate cercetă-
rile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de contrabandă. 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul 
Direcţiei Operaţiuni Speciale din Po-
liţia Române.
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Publicăm raportul Ministerului Finanțelor 
care constată prejudiciul de 243 de milioane 
lei din contractul cu Romprest 

Primăria Sectorului 1 publică in-
tegral procesul-verbal de inspecție 
realizat de Direcția Generală de In-
specție Economico-Financiară din 
cadrul Ministerului Finanțelor prin 
care s-a constatat că Sectorul 1 a fost 
prejudiciat cu suma de 
243.896.931,56 lei, în derularea con-
tractului încheiat cu Compania Rom-
prest Service SA de delegare a 
serviciilor de salubritate. 

Toate persoanele interesate – cetă-
țeni, instituții media, societate civilă 
etc. – pot consulta direct pe site-ul 
Primăriei Sectorului 1 concluziile 
Ministerului Finanțelor privind deru-
larea contractului cu societatea Com-
pania Romprest Service SA și cum a 
fost prejudiciat Sectorul 1 cu suma de  
243 de milioane de lei, în ultimii cinci 
ani. 

Banii reprezintă diferența între ta-
rifele facturate de Romprest și achi-
tate de Primăria Sectorului 1, fără 
bază legală și/sau contractuală, supra-
dimensionate și creșterea de tarife cu 
indicele prețurilor de consum, pre-
cum și contravaloarea unor servicii și 
produse, neînscrise în contract și ale 
căror tarife/prețuri nu au fost stabilite 
urmare procedurii de atribuire a con-
tractului și/sau potrivit legii.   

Conform documentului, proce-
sul–verbal de inspecție cuprinde alte 
36 de anexe care sunt parte integrantă 
în acesta și conține un număr de 834 
file, precum și o anexă în format elec-
tronic (memorie USB).  

Principalele constatări ale 
echipei de control 

- Contractul de delegare a servi-
ciilor de salubrizare a fost atribuit 
printr-o procedură de licitație des-
chisă, dar pe care Primăria Sectoru-
lui 1 a pregătit-o și derulat-o, în 
perioada 2007-2008, cu nerespectări 
flagrante ale prevederilor legale, în 
scopul explicit de a atribui contractul 
către Romprest, procedura nefiind 
altceva decât o formalitate; 

- Contractul a fost încheiat și de-
rulat în mod defectuos, cu nerespec-
tarea prevederilor legale, inclusiv în 
ceea ce privește tarifele facturate de 
Romprest și achitate de Primăria 

Sectorului 1 din fonduri publice fără 
bază legală și/sau contractuală; 

- Primăria Sectorului 1 a “apro-
bat” prin actul adițional nr. 7/ 
12.06.2012  “indexarea” tarifelor cu 
0,515, adică cu 51,5%, termen/ pro-
cedură inexistentă în legislația inci-
dentă, în condițiile în care, potrivit 
legii, aprobarea este atribuția con-
siliului local, printr-un act adițional 
părțile convenind, ci nu aprobând; 

- Prin semnarea Actului adițional 
nr. 7, Romprest și-a autoaprobat in-
dexarea tarifelor, în condițiile în care 
printr-un act aditional, părțile con-
vin modificări/ completări ale clau-
zelor contractuale, ci nu aprobă; 

- Prin Actul adițional nr. 11, fără 

număr de înregistrare la Primăria 
Sectorului 1 și la Romprest, încheiat 
în data de 16.09.2019, tarifele au fost 
modificate în sensul creșterii, fără 
bază legală și/sau contractuală; 
- Echipa de control a constatat un 
prejudiciu pe seama fondurilor pu-
blice în valoare totală de 
243.896.931,56 lei, calculat ca dife-
rență între tarifele facturate de Rom-
prest și achitate de Primăria 
Sectorului 1, fără bază legală și/sau 
contractuală, mult supradimensio-
nate și creșterea de tarife cu indicele 
prețurilor de consum, precum și 
contravaloarea unor servicii și pro-
duse, neînscrise în contract și ale 
căror tarife/prețuri nu au fost stabi-
lite urmare a procedurii de atribuire 
a contractului și/sau potrivit legii; 

- Faptele descrise în actul de con-
trol, efectuate cu nerespectarea pre-
vederilor legale, care au creat 
prejudicii fondurilor publice – buge-
tul local al Primăriei Sectorului 1, în 
valoare de 243.896.931, 56 lei, pot în-
truni elementele constitutive ale in-
fracțiunilor de gestiune frauduloasă 
și abuz în serviciu. 

- Echipa de control a dispus ca 
Primăria Sectorului 1 să recupereze 
creanța bugetară de 243.896.931,56 
lei, de la Compania Romprest Ser-
vice SA și/sau de la persoanele răs-
punzătoare. 

Documentul poate fi consultat pe 
pagina Primăriei Sectorului 1- 
https://bit.ly/3eHWJ5u

Într- o singură zi  ITM BUCUREȘTI a identificat 35 de persoane  
fără contracte individuale de muncă 

Numai intr-o singura zi, prin 
actiunile de control coordonate de 
dl. inspector sef Constantin Bujor, 
inspectorii de munca din  
cadrul INSPECTORATUL TERI-
TORIAL DE MUNCA BUCU-
RESTI au identificat un 35 de 
persoane care au declarat ca nu au 

contracte individuale de munca. 
Actiunea s-a desfasurat pe raza 
municipiului Bucuresti, cu spriji-
nul echipajelor de politie din ca-
drul D.G.P.M.B.  

Obiectivele actiunii au fost: 
-identificarea si combaterea 

muncii nedeclarate; 

-verificarea modului de respec-
tare a dispozitiilor legale in dome-
niul securitatii si sanatatii in 
munca; 

-modul de respectarea a preve-
derilor Legii nr. 55/2020 pentru li-
mitarea raspandirii infectiei cu 
SARS –CoV-2 (COVID 19)

https://bit.ly/3eHWJ5u
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Atenţionare de călătorie:  
Regatul Spaniei – Coduri roșu, 
portocaliu și galben de caniculă 

Ministerul Afacerilor Externe in-
formează cetățenii români care se 
află, tranzitează sau doresc să călăto-
rească în Regatul Spaniei că Agenția 
Meteorologică spaniolă a emis coduri 
roșu, portocaliu și galben de caniculă 
pentru perioada 22 - 24 iulie 2021, 
astfel: 

Pentru 22 iulie 2021: 

l Cod portocaliu de caniculă  (cu 
temperaturi între 39 - 41ºC) în comu-
nitățile Madrid, Andaluzia, Aragon, 
Castilla La Mancha, Catalonia, Na-
varra, La Rioja și Insulele Baleare; 

l Cod galben de caniculă (cu 
temperaturi între 34 -39ºC) în comu-
nitățile Cantabria, Castilla y Leon, 
Extremadura, Murcia, Țara Bascilor 
și Comunitatea Valenciană.  

Pentru 23 iulie 2021: 

l Cod roșu de caniculă (cu tem-
peraturi de 41ºC) în comunitatea 
Aragon; 

l Cod portocaliu de caniculă  (cu 
temperaturi între 39 - 41ºC) pentru 
comunitățile Andaluzia, Castilla La 
Mancha, Catalonia, Murcia, Navarra, 
La Rioja, Comunitatea Valenciană și 
Insulele Baleare; 

l Cod galben de caniculă (cu 
temperaturi între 34 - 39ºC) în comu-
nitatea Madrid.  

Pentru 24 iulie 2021: 

l Cod portocaliu de caniculă  (cu 
temperaturi între 39 - 41ºC) în comu-
nitățile Andaluzia, Murcia, Comuni-
tatea Valenciană și Insulele Baleare; 

l Cod galben de caniculă (cu 
temperaturi între 34 - 39ºC) pentru 
comunitățile Castilla La Mancha și 
Catalonia.  

Ministerul Afacerilor Externe re-
comandă consultarea și respectarea 
cu strictețe a atenționărilor și reco-
mandărilor autorităților spaniole. De 
asemenea, se recomandă cetățenilor 

români care se află în zonele afectate 
ca, în caz de urgență, să contacteze 
autoritățile spaniole competente, ape-
lând numărul de telefon de urgență 
112.    

De asemenea, cetățenii români 
pot solicita asistență consulară la nu-
mărul de telefon al Secției Consulare 
ale Ambasadei Românei la Madrid: 
+34 91.734.4004, apelurile fiind redi-
recționate către Centrul de Contact și 
Suport al Cetățenilor Români din 
Străinătate (CCSCRS) și preluate de 
către operatorii Call Center în regim 
de permanență. 

Totodată, cetățenii români care se 
confruntă cu o situație dificilă, spe-
cială sau cu caracter de urgență au la 
dispoziție și următoarele linii telefo-
nice de permanență, în funcție de re-
giune: 

l Secția consulară din cadrul 
Ambasadei României la Madrid:   
+34 669.362.202; 

l Consulatul General Barcelona: 
+34 661.547.853; 

l Consulatul General Sevilla: 
+34 648.212.169; +34 659.923.533; 

l Consulatul General Bilbao: 
+34 608.956.278; 

l Consulatul Castellon de la 
Plana: +34 677.842.467; 

l Consulatul Ciudad Real: +34 
609.513.790; 

l Consulatul Zaragoza: +34 
663.814.474; 

l Consulatul Almeria: +34 
682.733.408. 

Ministerul Afacerilor Externe re-
comandă consultarea paginilor de 
Internet http://www.aemet.es/es/el-
tiempo/prediccion/avisos, http://ma-
drid.mae.ro/, www.mae.ro și 
reamintește faptul că cetățenii ro-
mâni care călătoresc în străinătate au 
la dispoziție aplicația “Călătorește în 
siguranță” (www.mae.ro/app_cs), 
care oferă informații și sfaturi de că-
lătorie.

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

hannis, a semnat joi, 22 iulie 2021, 
următoarele decrete: 

 
l Decret privind promulgarea 

Legii pentru declararea zilei de 15 
noiembrie ca Ziua Revoltei Antico-
muniste de la Brașov din 1987 (PL-x 
248/07.06.2021); 

· Decret privind promulgarea 
Legii pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 6/2019 privind insti-

tuirea unor facilități fiscale (PL-x 
533/28.10.2019); 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru modificarea art. 1 alin. 
(1) din Legea nr. 137/2011 privind 
transmiterea unor terenuri din do-
meniul public al statului și din admi-
nistrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice „Gheorghe Io-
nescu-Șișești” - Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof 
și Sfeclă de Zahăr Brașov în dome-

niul public al municipiului Brașov și 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Brașov, județul Brașov 
(PL-x 266/14.06.2021); 

l Decret privind promulgarea 
Legii pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
104/2001 privind organizarea și fun-
cționarea Poliției de Frontieră Ro-
mâne (PL-x 464/14.10.2019); 

l Decret privind acreditarea 
domnului Cezar-Manole Armeanu 

în calitate de ambasador extraordi-
nar și plenipotențiar al României în 
Republica Coreea, cu reședința la 
Seoul; 

l Decret privind acreditarea 
domnului Dragoș Viorel Radu Țigău, 
ambasador extraordinar și plenipo-
tențiar al României în Republica 
Kenya, și în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Ro-
mâniei în Republica Burundi, cu re-
ședința la Nairobi.

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos
http://madrid.mae.ro/
http://madrid.mae.ro/
http://www.mae.ro
http://www.mae.ro/app_cs
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OFERTE DE MUNCĂ 
ANUNȚ 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
anunţă organizarea în data de 16.08.2021, la sediul din Splaiul 
Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala AN 034, a 
concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 
muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului 
contractual vacant de execuţie de consilier juridic gradul I (S), din cadrul 
Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane. În cazul ocupării postului scos la 
concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă 
determinată de 1 an. 
l Condiţiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificaţiei 
Fişei Postului: 

a) nivelul studiilor: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) domeniul studiilor: specialitatea Drept 
c) vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani; 
d) vechime în învățămant : minimum 1 an; 
e) alte competențe (cunoașterea unei limbi străine, cunoștințe operare PC, 
carnet de conducere, alte abilități și deprinderi etc): 
1. experienţa în faţa instanţelor judecătorești constituie un avantaj; 
2. cunoștințe operare PC. 
Proba scrisă va avea loc în data de 16.08.2021, la ora 1100, sala AN 034. 
Interviul va avea loc în data de 20.08.2021, la ora 1100, sala AN 034. 
Înscrierile se fac până la data de 06.08.2021 inclusiv, ora 1600, la sediul UPB 
din Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, București, 
corp Rectorat, etaj 3, camera R312, telefon 021/4029330. 
Tematica concursului, bibliografia, fișa postului, documentele necesare 
înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității 
www.upb.ro.

LICITAțII 
ANUNT de participare la procedura de Licitație Deschisă 
pentru ” Servicii integrate de marketing si PR” 
1. Societatea Națională a Sării SA organizează procedura de achiziție prin 
licitație deschisă pentru încheierea unui contract de prestare ” Servicii 
integrate de marketing si PR” 
2. Legislația Aplicabilă: ”Regulament propriu privind organizarea si 
desfășurarea procedurilor pentru achizițiile  de produse, servicii si lucrări 
aplicabil în cadrul SNS SA”, care va fi pus la dispoziția ofertanților împreună 
cu documentația de atribuire. 
3. Procedura aplicată: Licitație deschisă. Achizitorul își rezervă dreptul de a 
negocia prețul de vânzare a serviciilor 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) și se va face prin depunerea în plic închis a unei noi oferte 
financiare reduse (doar pentru elementul “preț”).  Ofertantii stabiliti drept 
admisibili vor fi invitati la negociere, sens in care se va tine o sedinta deschisa 
de negociere cu toti ofertantii admisibili, ocazie cu care fiecare ofertant va 
avea ocazia sa-si imbunatateasca oferta financiara (doar pretul ofertei) pana in 
punctul in care reprezentantul ofertantului respectiv va decide, declarand sub 
semnatura proprie, ca oferta de pret nu mai poate fi imbunatatita. Astfel, pot 
avea loc, in cadrul sedintei de negociere, una sau mai multe runde de 
negociere, in urma carora un singur operator economic va fi castigator, in 
urma reaplicarii criteriului de atribuire (oferta cu pretul cel mai mic). 

4. Valoarea estimată : 500.000 Lei 
5. Cod CPV : 79413000-2 
6. Principalul loc de furnizare a produsului: Sediul central SNS SA - 
Bucuresti 
7. Termenul limită de primire a ofertelor:  10.08.2021, orele 12.00 
8. Adresa la care se trimit ofertele: Secretariat Director General, Splaiul 
Unirii, nr.76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București 
9. Limba de redactare a ofertelor: limba română 
10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:  11.08.2021, orele 12.00, Splaiul 
Unirii, nr.76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București 
11. Garanția de participare: 10.000 lei. Garanția de participare va fi 
constituită conform indicațiilor din documentația de atribuire. 
12. Garantia de buna executie: 5% din valoarea estimată a contractului, fără 
TVA. 
13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă : 
120 zile 
14. Criteriul de atribuire a contractului: cea mai buna oferta tehnico 
economica 
15. Documentatia de atribuire, impreuna cu Regulamentul aplicabil în 
cadrul Societatii Nationale a Sarii SA, se vor obtine, incepand cu data 
publicarii anuntului de participare, dupa transmiterea unei solicitari scrise la 
adresa de e-mail: lucian.zamfira@salrom.ro. Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon: 0213178981/88, e-mail 
lucian.zamfira@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:lucian.zamfira@salrom.ro
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OFERTE DE MUNCĂ 
ANUNŢ 
publicat în data de 23.07.2021 
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

Raiffeisen Bank face încă un pas important  
spre agenții fără casierii  
l Clienții companii pot depune numerar în 5 valute la mașinile Smart Dropbox; l Primele 20 de mașini au fost instalate; 

Raiffeisen Bank a început instala-
rea în unele agenții a mașinilor Smart 
Dropbox, pentru depunerile de nume-
rar făcute de companii care utilizează 
volume mari de cash. La aceste mașini 
se pot depune sume în lei, euro, dolari 
(USD), franci elvețieni și lire sterline, 
in limita a 20.000 de bancnote, potrivit 
unui comunicat de presă. 

Au fost instalate 20 Smart Dropbox 
în agențiile din: Alexandria, Baia 
Mare, Bârlad, Brașov, București, 
Buzău, Constanța, Craiova, Focșani, 
Horezu, Iași, Piatra Neamț, Râmnicu 
Vâlcea, Roșiorii de Vede, Sibiu, Slobo-
zia, Târgoviște, Târgu Mureș, Tecuci și 
Timișoara. În prezent 150 de clienți 

folosesc aceste mașini, iar feedback-ul 
lor este foarte bun, se mai arată în co-
municat. 

Identificarea clienților la echipa-
mente se face pe bază de QR code, iar 
după depunerea cash-ului se primeste 
o chitanță cu datele de identificare ale 
companiei/PJ, precum și suma de-
pusă. Creditarea conturilor este auto-
mată, în aceeași zi, spun oficialii 
Raiffeisen Bank. 

„Instalarea echipamentelor în-
seamnă continuarea proiectului nos-
tru „agenții fără casierii”. Reușim 
astfel să le oferim clienților metode 
rapide de depunere a sumelor mari de 
numerar în principale valute, iar pen-

tru angajații noștri mai mult timp 
pentru consilierea clienților și reduce-
rea unor riscuri operaționale, pe care 
le presupune manevrarea sumelor 
mari de numerar. Anul viitor ne pro-
punem să mai instalam încă cel puțin 
25 de mașini, în așa fel încât să avem 
Smart Dropbox în fiecare județ al 
țării”, a spus Bogdan Popa, vicepreșe-
dinte Operațiuni și IT la Raiffeisen 
Bank. 

Investițiile semnificative făcute de 
Raiffeisen Bank în soluții automati-
zate pentru numerar, cu disponibili-
tate 24/7 și tendința clienților de a 
migra plățile curente în mediul digi-
tal, au permis reducerea treptată a 

numărului unităților băncii care pro-
cesează manual operațiunile cu nu-
merar, la aproximativ 100 de agenții. 
În consecință, în peste 65% dintre 
unitățile băncii angajații se pot con-
centra pe activități de consiliere și 
servisare, cu valoare adăugată mai 
mare pentru clienți, se mai arată în 
comunicat. 

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani 
de activitate pe piața bancară din Ro-
mânia și aproximativ 2,2 milioane de 
clienți, persoane fizice și juridice. 
Banca are peste 4.800 de angajați, 300 
de agenții în toată țara, 720 de ATM-
uri, aproximativ 400 de MFM-uri și o 
rețea de peste 24.300 de POS-uri.

act:20011%2080429891
act:20011%2080429891
act:39022%200
act:100236%2080457552
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Ministrul Sănătății, măsuri pentru asigurarea 
disponibilității medicamentelor utilizate 
pentru rezolvarea unor nevoi speciale 
Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a semnat, ordinul prin care modifică și completează cadrul legal în vederea 
asigurării disponibilității medicamentelor utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale. 

Conform noilor reglementări, se 
introduce o procedură clară pentru 
acordarea autorizației privind furni-
zarea de medicamente pentru nevoi 
speciale. Astfel, se creează cadrul 
legal pentru selectarea ofertei distri-
buitorului angro având ca prim cri-
teriu punerea pe piață a 
medicamentului în cel mai scurt 
timp, într-un interval propus printr-
un anunț publicat pe site-ul Agenției 
Naționale a Medicamentului și a Dis-
pozitivelor Medicale din România 
(ANMDMR), ulterior urmând a fi 
aleasă oferta cea mai avantajoasă ca 
preț. 

Totodată, prin noile modificări să 
introduc obligații explicite pentru 
distribuitorii cărora li se acordă au-
torizația, menite să asigure pe piață 

stocuri adecvate și continue de me-
dicamente pentru nevoi speciale. 
Noile prevederi menționează obliga-
ția ANMDMR de retragere a autori-
zației pentru nerespectarea asigurării 
disponibilității efective a medica-
mentului pentru pacienți. De aseme-
nea, ANMDMR are obligația de a 
comunica Ministerului Sănătății, 
lunar, un raport cuprinzând situația 
tuturor autorizațiilor privind medi-
camentele pentru nevoi speciale în 
vigoare, cu evidențierea informațiilor 
referitoare la stoc, punerea efectivă 
pe piață a fiecărui medicament din 
această categorie, întreruperi sau 
orice alte probleme apărute în apro-
vizionare. 

Ordinul urmează să fie publicat în 
Monitorul Oficial.

Coordonatorul Agenţiei de Cooperare  
şi Coordonare Turcă TIKA, vizită oficială la UAIC 

Joi, 22 iulie 2021, domnul Hasan 
Burak CERAN, coordonatorul Age-
nţiei de Cooperare și Coordonare 
Turcă TIKA, a efectuat o vizită ofi-
cială la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde a 
avut o întrevedere cu prof. univ. dr. 
Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. 
La întâlnire au mai participat prof. 
univ. dr. Mihaela ONOFREI, prorec-
tor pentru activităţi studenţești și 
parteneriate cu mediul economic și 
prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, 
prorector pentru relaţii internaţionale 
și parteneriate de studii și cercetare. 

În cadrul discuţiilor au fost abor-
date diverse oportunități de dezvol-
tare a unor proiecte din sfera 
studiilor universitare, accentul fiind 
pus pe importanța cooperării dintre 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și mediul academic 

din Turcia. De asemenea, s-a discutat 
despre înființarea unui lectorat de 
limbă turcă la UAIC, dar și despre 
perspectiva creării Centrului Cultu-
ral Turc în Iași. 

Pe parcursul întâlnirii, prof. univ. 
dr. Tudorel TOADER a afirmat des-
chiderea Universității din Iași pentru 
stabilirea de noi colaborări cu insti-
tuții de învățământ superior din Tur-

cia, pentru dezvoltarea celor exis-
tente, dar și pentru realizarea unor 
proiecte comune de către UAIC și 
Agenția de Cooperare și Coordo-
nare Turcă TIKA. Coordonatorul 
Agenţiei TIKA și-a manifestat în-
treaga disponibilitate pentru a spri-
jini consolidarea cooperării dintre 
instituțiile academice din Turcia și 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și a apreciat eforturile 
Universității din Iași pentru dezvol-
tarea unor proiecte în parteriat, 
având în vedere faptul că educația și 
cultura sunt domenii prioritare și 
pentru organizația pe care o coordo-
nează.  

Agenția de Cooperare și Coordo-
nare TIKA este subordonată direct 
Primului Ministru al Turciei, are ofi-
cii de coordonare în 50 de țări, cel 
din România fiind deschis în 2015. 
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Peste 23 de milioane de lei de la Ministerul 
Dezvoltării pentru transportul public urban  
de călători, din municipiul Târgu Jiu 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației, Cseke At-
tila, a semnat un contract de finan-
țare, în valoare totală de 
23.715.000,00 de lei fără TVA, prin 
Programul Operațional Regional, 
pentru achiziționarea a 9 troleibuze 
cu autonomie, pentru transportul 
public din Târgu Jiu. 

„Achiziția de mijloace electrice 
are ca scop facilitarea unui transport 
public modern pentru locuitorii mu-
nicipiului Târgu Jiu, dar reprezintă și 
o investiție verde, prietenoasă cu me-
diul și adaptată politicilor asumate de 
actuala coaliție”, a declarat ministrul 
Cseke Attila. 

Achiziția presupune punerea în 
circulație a unor troleibuze care pot 
funcționa fie folosind rețeaua cate-
nară, fie pot circula autonom, pe ba-
teria proprie. Astfel că, Târgu Jiu va 
beneficia de un traseu de circulație 
cu troleibuzul și în zonele unde nu 
este prevăzută rețeaua electrică. Mai 
exact, o porțiune din traseul de 
transport public va putea fi utilizată 
chiar dacă nu există, în zonă, un sis-
tem de suspendare a liniilor de trac-
țiune specifică acestui tip de 
transport public. 

Așadar, proiectul prevede atât 
atingerea obiectivelor de mediu prin 
achiziționarea celor 9 troleibuze mo-

derne, cât și facilitarea mobilității 
pentru locuitorii din Târgu Jiu, care 
vor beneficia de un traseu extins al 
transportului public de călători. 

În urma finalizării fără contestații 
a procesului atribuirii achiziției pu-
blice, a fost declarat ca ofertant câști-
gător compania SOLARIS BUS & 
COACH sp. z. o. o din Polonia, care 
va furniza, în termen de 15 luni de 
la momentul semnării contractului 

dintre beneficiar și operatorul eco-
nomic, 9 troleibuze cu autonomie, 
de lungime de cca. 12 metri, tipul 
vehiculului fiind Solaris Trollino 12. 

Finanțarea proiectelor este asi-
gurată de MDLPA, prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Priori-
tatea de investiții 4e - „Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon pentru toate tipu-
rile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale du-
rabile și a măsurilor de adaptare re-
levante pentru atenuare”, Obiectivul 
specific 4.1 – „Reducerea emisiilor 
de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană dura-
bilă”.

Festivalul TIFF și „Zilele unteatru 11”, evenimentele săptămânii viitoare 
Urmare din pagina 1 
Până duminică, 25 iulie, suntem aș-

teptați la Grădina Casei Universitarilor 
din Strada Arthur Verona, din capitală, 
unde are loc festivalul de teatru, mu-
zică și film „Zilele unteatru 11”. 

Evenimentul inaugurează stagiunea 
de vară Unteatru Open-Air și este un 
proiect finanţat de Ministerul Culturii. 

l Pe 22 iulie, va avea loc premieră, 
„Aici Moscova”, cea mai nouă produ-
cţie #unteatruCinematic. Actorii Nico-
leta Lefter, Alex Călin, Liviu 

Romanescu și Răzvan Rotaru vor fi 
protagoniștii unei experienţe teatral - 
cinematice, în care aparatul de filmat 
devine personaj principal,   într-un 
spectacol conceput și coordonat de Ca-
tinca Drăgănescu și Simona Deaco-
nescu. 

l Pe 23 iulie, tot în premieră, sun-
tem așteptați de la ora 19,00, la specta-
colul „O familie fericită” cu Alina 
Berzunţeanu și Istvan 

l Teglas, iar de la ora 20,30 la con-
certul acustic al uneia dintre cele mai 

cunoscute trupe de punk-rock din 
România, EMIL. Programul complet 
al Zilelor unteatru, biletele de acces și 
condițiile de acces sunt disponibile 
pe www.unteatru.ro. 

Sibienii pot vizita gratuit, la data 
de 25 iulie, Palatul Brukenthal un 
eveniment premergător zilei de naș-
tere a Baronului Samuel von Bruken-
thal, și participa la vernisajul 
expoziției fotodocumentare „Excurs 
Brukenthal”, în Piața Mare Sibiu, de 
la orele 13:00. Expoziția va rămâne 

deschisă până în octombrie. Brașove-
nii sunt invitați în cadrul proiectului 
cultural Bastionul Artiștilor - din Ba-
stionul Țesătorilor -, care se derulează 
cu finanțare de la  AFCN, la mai multe 
evenimente culturale. La data de 22 
iulie de la ora 19:00 are loc Jazz Ba-
stion - Marta Popovici & On the Fly, 
la data de 23 iulie de la ora 17:30, tea-
trul pentru copii „Prințesa și bobul de 
mazăre”, iar la data de 29 iulie, ora 
19:00, la Jazz bastion Concert  - Power 
Vibes.


