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Astăzi în News National

l CC&G, parte a London Stock Ex-
change Group, va oferi CCP.RO BU-
CHAREST S.A., parte a Grupului 
Bursa de Valori București (BVB), teh-
nologia cu privire la servicii de com-
pensare și management al riscului  

l Tehnologia și expertiza CC&G vor 
permite CCP.RO BUCHAREST S.A. 
sã desfãșoare servicii centralizate de 
compensare pentru piețele de capital și 
de energie din România 

l Acordul demonstreazã capacitatea 
CC&G de a se dezvolta la nivel inter-
național și de a asigura servicii inova-
toare cãtre multiple contrapãrți 
centrale 
Cassa di Compensazione e Garanzia 

(CC&G), unul dintre liderii de servicii 
post-tranzacționare și parte a London 
Stock Exchange Group (LSEG), și CCP.RO 
BUCHAREST S.A., parte a Grupului , au 
semnat un parteneriat prin care CC&G va 

oferi atât consultanță privind stabilirea 
Contrapărții Centrale în România, cât și 
asistență tehnologică specifică serviciilor 
de compensare și management al riscului 
care vor fi derulate de CCP.RO BUCHA-
REST S.A. și care se aplică tuturor claselor 
de active tranzacționate pe piața de capital 
românească. CCP.RO BUCHAREST S.A. 
are rolul de a funcționa ca o Contraparte 
Centrală (CCP) independentă pentru pie-
țele din România.  

Fiecare entitate juridică va rămâne în 
totalitate responsabilă de activitatea pro-
priei contrapărți centrale. Acordul, care se 
va derula pe o perioadă de 7 ani, aduce o 
dimensiune suplimentară în ceea ce pri-
vește colaborarea privind Contrapartea 
Centrală în sensul în care va permite Con-
trapărții Centrale din România să se con-
centreze pe cerințele specifice pieței locale 
în timp ce va beneficia de expertiza CC&G 
privind serviciile de compensare și de ma-

nagement al riscului, care au la bază o ar-
hitectură IT extrem de robustă.  

Marco Polito, CEO CC&G: „Partene-
riatul dintre CC&G și CCP.RO BUCHA-
REST S.A. reprezintă un proiect de 
referință, cu beneficii pentru întreaga co-
munitate financiară din România. Acest 
acord reprezintă angajamentul nostru de a 
sprijini simultan multiple Contrapărți 
Centrale, aflate în diferite zone geografice, 
încurajând creșterea financiară și asigurând 
respectarea deplină a actualului cadru de 
reglementare al CCP potrivit principiilor 
Regulamentului privind Infrastructura 
Pieței Europene (EMIR) și celor existente 
la nivel mondial. Acest acord reprezintă un 
pas suplimentar către extinderea serviciilor 
de compensare pe care CC&G le oferă la 
nivel internațional și va conduce la noi evo-
luții pozitive pentru ambele părți și pentru 
stakeholderii acestor comunități.”  

(continure în pagina 4)
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Drumul național DN 2L asigură legă-
tura între DN 2 (E 85) din care se des-
prinde la km 200+600 (în zona localității 
Tișița) și DN 2D, pe care îl intersectează la 
km 73+780 în localitatea Lepșa.  

Valoare contractului pentru proiectarea 
și execuția lucrărilor este în valoare de 
126.778.219,70 lei cu TVA. 

Durata contractului este de 30 luni, din 
care 6 luni proiectare și 24 luni execuție lu-

crări. Perioada de garanție a lucrărilor este 
de 5 ani. 

”Vă asigur că relaţiile noastre de colabo-
rare foarte bune cu domnul ministru Ștefan 
și domnul Toma, cu foarte mulţi prieteni pe 
care îi am în Focșani, în Vrancea, în Mol-
dova, mă vor face să vin din ce în ce mai 
des. Cu siguranţă, în momentul în care o să 
vă prezentăm planurile noastre,  în ceea e 
privește dezvoltarea infrastructurii de 

transport din Moldova, din Vrancea, o să 
constataţi că drumurile noastre, ale celor 
din Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere, vor fi destul de 
dese aici, la Focșani și în Moldova, în gene-
ral. Știu că suntem, astăzi, prezenţi aici pen-
tru un moment special, mult așteptat de 
această regiune, de judeţul Vrancea, pentru 
că importanţa drumului naţional DN2L 
Soveja-Lepșa nu este doar de a lega două 

localităţi. Știm cu toţii de cât timp se dis-
cută despre acest drum naţional, de impor-
tanţa lui, dar de realizat nu s-a realizat 
nimic.  

Astăzi, așadar, suntem într-un moment 
special când asistăm la semnarea contrac-
tului de proiectare și execuţie a lucrărilor 
pentru acest obiectiv - Modernizarea 
DN2L Soveja-Lepșa, cei 16 km de drum 
naţional”, a declarat ministrul Lucian Bode.
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Anunțul tău la un pas de publicare:

Modernizarea DN 2L Soveja-Lepșa  
km 60+145-km 76+27 va fi executat 
de către Asocierea LEMACONS SRL - 
CITADINĂ 98 SĂ - TRAMECO SĂ 
Ministrul Lucian Bode a participat împreună cu ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan, 
alături de reprezentanții autorităților locale și ai managementului CNAIR la semnarea contractului de proiectare și 
execuție având ca obiect „Modernizare DN 2L Soveja-Lepsa km 60+145-km 76+277” cu ofertantul declarat 
câștigător în cadrul procedurii de atribuire, Asocierea LEMACONS SRL - CITADINA 98 SA - TRAMECO SA. 
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APIA: Aprobarea Ghidului solicitantului 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 
„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea  
de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la publicarea Ghidului 
solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe 
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, 
submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, sesiunea 5/2020, ediția I, cod DPD sv-SFEADRv/M8, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii 
și dezvoltării rurale nr.208/24.07.2020 

Ghidul Solicitantului este un material 
de informare tehnică a potenţialilor be-
neficiari ai Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 
constituie un suport informativ complex 
pentru pregătirea, întocmirea și depune-
rea Cererii de Sprijin, precum și modali-
tatea de selecţie, aprobare și imple - 
mentare a angajamentului. De asemenea, 
conţine lista documentelor, avizelor și 
acordurilor, modelul Cererii de Sprijin, al 
angajamentului, precum și alte informaţii 
utile implementării schemei de ajutor de 
stat „Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă 
Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor 
împădurite și îmbunătăţirea viabilităţii 
pădurilor”. 

Scopul ajutorului îl reprezintă acorda-
rea unui sprijin financiar deţinătorilor 
publici și privaţi de terenuri agricole și 
neagricole și formelor asociative ale aces-
tora pentru împădurirea și crearea de su-
prafeţe împădurite.  

Schema vizează înființarea de plan-
taţii forestiere, respectiv realizarea de: 

a) trupuri de pădure pe terenurile 
agricole și neagricole; 

b) perdele forestiere de protecție pe 
terenurile agricole și neagricole. 

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii 
publici și privaţi de teren agricol și ne-
agricol și formele asociative ale acestora.  

Sprijinul financiar se acordă ca va-
loare fixă, reprezentată de costuri stan-

dard pe hectar pentru împădurire și com-
pensarea pierderilor de venit agricol, 
după cum urmează: 

Prima de înfiinţare a plantaţiilor fore-
stiere, care acoperă și costurile cu elaborarea 
proiectului tehnic de împădurire și împrej-
muire a plantației, denumită Prima 1;  

Prima anuală acordată pe unitatea de 
suprafață, pentru acoperirea costurilor de 

întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a 
plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), 
precum și pentru compensarea pierderi-
lor de venit agricol ca urmare a împădu-
ririi, pentru o perioada de 12 ani, 
denumită Prima 2.  

Alocarea financiară pentru sesiunea 
5/2020 a schemei de ajutor de stat „Spri-
jin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 
„Investiţii în dezvoltarea zonelor împădu-
rite și îmbunătăţirea viabilităţii păduri-
lor” este de 10.000.000 euro.  

Documentele aprobate pot fi consul-
tate pe site-ul APIA la adresa: 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-ma-
suri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-
din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5.

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5


• 4 • marți, 28 iulie 2020 Economie

Inspecţia Muncii: Amenzi în valoare  
de 7.000.000 de lei aplicate de inspectorii 
de muncă în ultima săptămână 
Inspecţia Muncii, prin 
inspectoratele teritoriale de 
muncă, a desfășurat, în 
săptămâna 20 - 25 iulie 2020,  
acţiuni de control în urma cărora 
s-au aplicat amenzi în valoare de 
6.933.200 de lei, din care 
6.489.700 de lei pentru 
nerespectarea prevederilor legale 
în domeniul relațiilor de muncă și 
al securității și sănătății în muncă.  
Au fost depistate 297 persoane 
care desfășurau muncă fără 
forme legale și au fost dispuse 
2.999 de avertismente și 5.332 de 
măsuri de remediere a 
neconformităților. 

 
Rezultatele detaliate ale acțiunilor de 

control sunt disponibile pe site-ul Inspec-
ției Muncii:  

https://www.inspectiamuncii.ro/do-
cuments/66402/29517464/RAPOR-
TARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.
p d f / 3 b 7 3 6 f 5 9 - 1 9 4 f - 4 4 b 1 - 9 f d a -
4f1c4b8ab573 

Acțiunile de control efectuate de in-
spectorii de muncă, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul 
prevenirii și combaterii efectelor pande-
miei de COVID-19, centralizate pentru 
perioada 20-27 iulie 2020, au avut ca re-
zultat aplicarea a 1.219 de sancțiuni con-
travenționale, din care amenzi în valoare 

totală de 443.500 lei. Din 1.878 de anga-
jatori controlați, au fost sancționați 837 și 
s-au dispus 1.500 de măsuri de remediere 
a neconformităților. 

Rezultatele detaliate ale acțiunilor de 
control privind respectarea prevederilor 

Legii nr. 55/2020 sunt disponibile pe site-
ul Inspecției Muncii:  

https://www.inspectiamuncii.ro/do-
cuments/66402/29517464/Raportare+Le
gea+55-Sapt.20-25.07.2020.pdf/ddbeff6c-
aa28-4e4d-8564-064a20a36038

(urmare din pagina 1) 
 
Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori 

București: „Suntem încântați să anunțăm 
că am inițiat acest proiect vital al Contra-
părții Centrale, atât de important pentru 
piețele de capital și de energie din Româ-
nia. Colaborarea cu CC&G, un CCP renu-
mit la nivel european, este un 
element-cheie pentru a ne atinge scopul de 
a oferi servicii centralizate de compensare 
pentru piețele operate de Bursa de Valori 
București și de Operatorul Pieței de Ener-
gie Electrică și Gaze Naturale (OPCOM). 
CC&G a implementat o soluție similară în 
Austria și vreau să-i felicit pentru această 
realizare. Alături de CC&G, ne dorim să 
lucrăm îndeaproape cu toți stakeholderii 
locali, incluzând aici autoritățile locale, Au-
toritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF), Banca Națională a României (BNR) 
și Autoritatea Națională de Reglementare 
în domeniul Energiei (ANRE), astfel încât 
CCP.RO BUCHAREST S.A. să poată fun-
cționa în cel mai eficient mod posibil, să 
putem lansa instrumente financiare deri-
vate și să creștem capacitatea de manage-

ment al riscului specific piețelor noastre.”  
Victor Ionescu, CEO OPCOM: „De la 

bun început OPCOM a fost convinsă de 
necesitatea, oportunitatea și fezabilitatea 
construcției instituționale a CCP.RO și a 
proiectului funcțional și de tehnologie afe-
rent. Parteneriatul cu Bursa de Valori Bu-
curești este, de asemenea, unul dintre 
aspectele pe care OPCOM le-a avut în ve-
dere de mai mult timp, luând în conside-
rare conexiunile dintre cele două burse 
românești, Bursa de valori și Bursa de ener-
gie, iar acest lucru se dovedește prin parti-
ciparea și angajamentul său ca acționar al 
CCP.RO. Prin beneficiile pe care o contra-
parte centrală le aduce pentru piață din 
perspectiva riscului, respectiv: trans-
parența, securitatea și marcarea la piață zil-
nică a pozițiilor  compensate, toate acestea 
într-o abordare neutră din punctul de ve-
dere al expunerii la riscul de contraparte, 
compensarea printr-o contraparte centrală 
este un pas înainte în evoluția piețelor de 
energie, care va aduce tranzacțiile de ener-
gie la următorul nivel de lichiditate în be-
neficiul întregii comunități economice, al 
industriei, investitorilor și clienților finali. 

Contractul dintre CC&G și CCP.RO face 
parte din baza solidă și angajată de care 
OPCOM dorește ca CCP.RO să beneficieze 
în drumul său spre trecerea la operarea co-
mercială a proceselor de compensare a 
tranzacțiilor.” 

Rodica Popa, CEO CCP.RO BUCHA-
REST S.A.: „Piețele de capital și de energie 
românești au dovedit în cursul evoluției lor 
angajamentul puternic al operatorilor lor 
de piață, Bursa de Valori București și Ope-
ratorul Pieței de Energie din România, față 
de standardele tehnologice înalte, ca ele-
ment important în robustețea piețelor, cu 
un rol vital în dezvoltarea continuă a ori-
cărei piețe. Prin proiectul care va fi imple-
mentat în baza Acordului semnat cu 
CC&G, CCP.RO este angajată să ofere păr-
ților interesate posibilitatea îmbunătățirii 
capacităților post-tranzacționare prin uti-
lizarea unei tehnologii de nivel înalt care 
urmează să deservească lansarea unei con-
trapărți centrale independente. Aceasta 
presupune și trecerea la următorul nivel de 
infrastructură de afaceri, prin implemen-
tarea unei tehnologii specializate pentru 
gestionarea în timp real a marjelor și a ris-

curilor și pentru raportarea datelor. Nu în 
cele din urmă, echipa CCP.RO consideră 
Acordul ca o ușă deschisă pentru a benefi-
cia în cel mai fructuos mod din învățarea 
din experiența CC&G și din schimbul de 
cunoștințe în cadrul și între echipele de 
proiect.”  

CCP.RO BUCHAREST S.A. va găzdui 
infrastructura care va permite relansarea și 
dezvoltarea pieței derivatelor în România și 
va asigura mecanisme noi pentru diminua-
rea și transferul riscurilor la nivelul piețelor 
deservite, și anume piețele operate de BVB 
și, respectiv, de OPCOM, contribuind la 
creșterea încrederii și activității pe aceste 
piețe. Contrapartea centrală se va interpune 
între părțile tranzacției devenind contra-
parte pentru fiecare cumpărător, respectiv 
vânzător, și va garanta finalizarea decontării 
tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme 
specifice pentru administrarea riscului. 
Pentru investitorii sau participanții care ac-
tivează pe piața de capital locală, existența 
CCP va permite introducerea și dezvoltarea 
tranzacțiilor cu instrumente financiare de-
rivate (cu activ suport acțiuni, mărfuri, obli-
gațiuni, indici, curs de schimb, etc.). 

CC&G și CCP.RO BUCHAREST S.A. semnează acordul prin care  
vor fi oferite servicii specifice contrapărții centrale din România

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.pdf/3b736f59-194f-44b1-9fda-4f1c4b8ab573
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.pdf/3b736f59-194f-44b1-9fda-4f1c4b8ab573
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.pdf/3b736f59-194f-44b1-9fda-4f1c4b8ab573
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.pdf/3b736f59-194f-44b1-9fda-4f1c4b8ab573
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+20+25+iulie+SITE.pdf/3b736f59-194f-44b1-9fda-4f1c4b8ab573
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/Raportare+Legea+55-Sapt.20-25.07.2020.pdf/ddbeff6c-aa28-4e4d-8564-064a20a36038
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/Raportare+Legea+55-Sapt.20-25.07.2020.pdf/ddbeff6c-aa28-4e4d-8564-064a20a36038
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/Raportare+Legea+55-Sapt.20-25.07.2020.pdf/ddbeff6c-aa28-4e4d-8564-064a20a36038
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/Raportare+Legea+55-Sapt.20-25.07.2020.pdf/ddbeff6c-aa28-4e4d-8564-064a20a36038
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Cetățenii români pot solicita asistență 
consulară la numerele de telefon ale Am-
basadei României la Lisabona: 
+351.213.968.812, +351.213.979.982, 
+351.213.966.463, +351.213.960.866, 
apelurile primite la ultimele două numere 
de telefon fiind redirecționate către Cen-
trul de Contact și Suport al Cetăţenilor 
Români din Străinătate (CCSCRS) și pre-
luate de către operatorii Call Center, în 
regim de permanență.       

De asemenea, cetățenii români care se 
confruntă cu o situație dificilă, specială, 
cu un caracter de urgență, au la dispoziție 
și telefonul de permanență al misiunii di-
plomatice a României în Republica Por-
tugheză: +351. 927.411.628. 

Ministerul Afacerilor Externe reco-
mandă consultarea paginilor de Internet: 
www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/, 
www.prociv.pt, http://lisabona.mae.ro, 
www.mae.ro și pagina de Facebook a Am-
basadei României în Republica Portu-
gheză, www.meteoalarm.eu.  

MAE reamintește faptul că cetățenii 
români care călătoresc în străinătate au la 
dispoziție și aplicația „Călătorește în sigu-
ranță” (www.mae.ro/app_cs), care oferă 
informații și sfaturi de călătorie.

MAE: Atenționare de călătorie - 
Republica Portugheză -  
incendii de vegetație  
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Republica 
Portugheză că, pe fondul temperaturilor ridicate, autoritățile portugheze au instaurat, pentru perioada 27– 29 iulie 
2020, stare de alertă pentru incendii de vegetație în zonele rurale de pe întreg teritoriul continental. 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a 
semnat luni, 27 iulie a.c., următoarele decrete: 

l Decret privind promulgarea Legii pentru modifica-
rea, completarea și abrogarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Par-
lamentului European și al Consiliului din 12 decem-
brie 2017 de stabilire a unui cadru general privind 
securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru 
o securitizare simplă, transparentă și standardizată 
și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regula-
mentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 
(PL-x 345/10.06.2020). 

 
l Decret privind eliberarea din funcția de judecãtor a 

doamnei Carmen Corina Fiț, președintele Secției de 
contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel 
Alba Iulia – pensionare.

Decrete semnate de Președintele României,  
domnul Klaus Iohannis 

http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
http://www.prociv.pt
http://lisabona.mae.ro
http://www.mae.ro
http://www.meteoalarm.eu
http://www.mae.ro/app_cs


• 6 • marți, 28 iulie 2020 Poliția în acțiune / Administrație

În acordul de recunoaștere a vi-
novãției, procurorii au reținut urmãtoa-
rea stare de fapt: 

În vara - toamna anului 2011, incul-
patul i-ar fi transmis ministrului Dezvol-
tării Regionale și Turismului de la acea 
dată, promisiunea unui om de afaceri de 
a-i oferi suma de 5.000.000 de dolari pen-
tru ca demnitarul să-și exercite influența 
în vederea menținerii, în parametrii deja 
negociați (preț și cantitate de energie fur-
nizată), a contractelor încheiate de fir-
mele omului de afaceri cu SC 
Hidroelectrica SA. 

În același context, în perioada noiem-
brie 2011- februarie 2012, inculpatul 
B.R.I., printr-un intermediar, ar fi predat 
fostului ministru suma de 3.800.000 do-
lari, pusă la dispoziție de omul de afaceri. 

În prezența avocatului ales, inculpatul 
a declarat expres că recunoaște comiterea 
faptei reținută în sarcina sa, acceptă înca-
drarea juridică pentru care a fost pusă în 
mișcare acțiunea penală și este de acord 
cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, 
precum și cu forma de executare a aces-
teia, respectiv: 

- 2 ani închisoare, cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei sub su-
praveghere, pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani.  

Dosarul de urmărire penală privindu-
l pe inculpat, împreună cu acordul de re-
cunoaștere a vinovăției au fost trimise la 
Tribunalul București. 

Facem precizarea că această etapă a 
procesului penal reprezintă, conform Co-
dului de procedură penală, finalizarea an-
chetei penale și trimiterea acordului de 

recunoaștere a vinovăției la instanță spre 
judecare, situație care nu poate să în-
frângă principiul prezumției de nevino-
văție.

Comunicat de presă -  
Direcția Națională Anticorupție 
În cauza mediatizatã prin comunicatul nr. 1808/VIII/3 din 19 noiembrie 2015, procurorii din cadrul Direcției Naționale 
Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței 
de judecatã, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedurã penalã, cu acordul de recunoaștere a vinovãției 
inculpatului B.R.I., sub aspectul sãvârșirii  infracțiunii de complicitate la cumpãrare de influențã. 

Online-ul, principalul instrument  
de comunicare în Sectorul 6 
De la începutul pandemiei și pânã în prezent, 
peste 3.100 de pãrinți din Sectorul 6 au depus 
online dosarele privind indemnizația de îngrijire și 
creștere a copilului, alocația de stat a copiilor sau 
stimulentul de inserție pe piața muncii. În acest 
mod, digitalul a devenit principalul instrument de 
comunicare și de procesare a documentelor 
depuse de mãmici și tãtãci în ultimele cinci luni, 
activitatea funcționând eficient și în siguranțã atât 
pentru angajați, cât și pentru cetãțeni.  

“Digitalizarea serviciilor locale este astãzi mai nece-
sarã ca oricând și își dovedește utilitatea într-o perioadã 
excepționalã, pe care nu ne-am gândit cã o vom traversa. 
Însã viața și munca noastrã nu se oprește, trebuie sã ne 
adaptãm și sã continuãm sã transformãm online-ul în 
principal instrument de comunicare, o realizare care în 
zilele noastre poate chiar salva vieți,” a declarat Gabriel 
Mutu, primarul Sectorului 6. 

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția 
Copilului Sector 6 reamintește cetãțenilor cã pot trimite 
în continuare online documentele scanate privind sti-
mulentul de inserție/ indemnizație pentru creșterea co-
pilului/alocație de stat  la adresele de email: 
office@dgaspc6.com / alocatii@dgaspc6.com. 

Informații privind documentele și formularele ne-
cesare se regãsesc pe site-ul: www.asistentasociala6.ro, 
la secțiunea Alocații și indemnizații. 

Dupã ce sunt analizate de angajații Serviciului Alo-
cații din cadrul instituției, dosarele sunt transmise mai 
departe cãtre Agenția Naționalã pentru Plãți și Inspecție 
Socialã, instituția care se ocupã de plata alocațiilor, in-
demnizațiilor și stimulentelor.  

Pentru orice informație sau îndrumare cãtre alte 
servicii din cadrul Direcției Generale de Asistențã So-
cialã și Protecția copilului, puteți apela numãrul 
021.9970, de luni pânã duminicã, între orele 08:00 – 
20:00.
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Ca urmare a situației dificile cu care 
se confruntă locuitorii din localitățile 
afectate de inundațiile din județul Galați, 
tânărul Mihai Căldăraru a înfiintat doua 
puncte de colectare a ajutoarelor. 

Cele două containere, achiziționate 
recent, care au funcționat până în pre-
zent, ca puncte de prim ajutor în caz de 
caniculă, vor deveni locații în care oame-
nii cu suflet, sensibili la drama cu care se 
confruntă semenii lor, vor putea dona 
îmbrăcăminte, încălțăminte, apă potabilă, 
alimente neperisabile, pături și orice alte 
obiecte pe care le consideră utile gospo-
dăriilor afectate de inundații. 

Reamintim că cele 2 containere sunt 
amplasate aceste containere se află în zo-
nele: Strada Popa Tatu 78 si Str. Intrarea 
Bârsei nr 6. 

Campania va debuta vineri, 31.07  – 
30 septembrie a.c., colectarea ajutoarelor 
având loc în fiecare zi (inclusiv sâmbăta 
și duminica), în intervalul orar 09.00 – 
19.00. 

”În astfel de situații, trebuie să fim so-
lidari cu semenii noștri, care traversează 
momente dramatice”. 

Consider că nu putem rămâne indife-
renți, fiecare dintre noi, cu mai mult, cu 
mai puțin, în funcție de posibilități, să ne 
mobilizăm și să punem umărul la reface-
rea gospodăriilor afectate, astfel încât, și 
pentru acești oameni viața să-și reia cur-
sul firesc”. (Mihai Căldăraru. Directorul  
General - Direcția Generală de Asistență 
Socială și Persoane cu Dizabilități  
AEDOPS ROMÂNIA).

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Persoane cu Dizabilități AEDOPS 
ROMÂNIA dă startul Campaniei 
Umanitare ”AJUTĂ-ȚI SEMENII!” 
Campanie umanitară, demarată de tânărul Mihai Căldăraru, în sprijinul sinistraților din județul Galați. 
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Anunțul tău la un pas de publicare:

Trimite mail la  
anunturi@newsnational.ro 

cu textul în format word  
și indicați data de publicare.

Abonează-te la 

Modalități de abonare: 
• MANPRES DISTRIBUTION E-mail: office@manpres.ro 
• Online pe www.manpres.ro/abonamente

Pentru mai multe informații  
și sesizări abonamente: 

office@manpres.ro  
Telefon: 0722 341 546 

Preț  
abonamente: 

n 1 lună 
69.00 lei

n 3 luni 
194.00 lei

n 6 luni 
359.00 lei

n 12 luni 
599.00 lei

REDUCERE  de până la  52%
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Prezentare și Rate Card an 2020  
pentru ziarul News National
News National este un ziar de 
interes general cu stiri direct din 
surse oficiale, prezentand intr-o 
manieră clara si accesibila, 
evenimentele ce au impact asupra 
cetateanului, economiei si mediului 
de afaceri romanesc.  
Ziarul News National este Partener 
oficial al Confederatiei Nationale 
pentru Antreprenoriat Feminin–
CONAF. Ziarul News National este 
ideal pentru promovarea business-
ului tau! 
 
Categorii de continut editorial 
Ziarul News National apare in regim 
de cotidian national zilnic, de luni 
pana vineri si contine informatie 
generalista, informatie de business, 
informatie cultural-educational avand 
urmatoarea structura editorialista: 
 sectiunea administratiilor 

centrale si locale: Administratii 
Publice, Politica Externa, 
Activitatea ambasadelor straine in 
Romania, Justitie, Politia in 
actiune; 

 sectiunea economic&financiar: 
Economie, Actualitatea nationala; 

 sectiunea de interes general: 
Cultura si Educatie, Sanatate, 
Bucurestiul in timp real, Sport; 

 sectiunea de Mica Publicitate: 

Anunturi Publice, Anunturi de 
Mediu, Convocatoare AGA, Citatii, 
Somatii, Vanzari, Anunturi 
Imobiliare, Comunicate de Presa. 

 
Profilul cititorilor 
 Varsta: 30 - 59 ani; 
 Studii:  superioare si 

postuniversitare; 
 Venituri:  medii si mari; 
 Mediu:  preponderent urban. 
 
Categorii de public: 
 ambasadori, politicieni; 

 top-level managers: Executive 
managers, Presedinti, Vice – 
Presedinti, CEO, CFO; 

 antreprenori romani. 
 
Structura publicului tinta 
 Sex:  65% barbati  35% femei 
 Varsta:  30% intre 30 si 35 ani  

70% între 36 si 59 ani 
 Mediu:  95% urban  5% rural 
 Studii:  90% universitare  
 Venituri:  80% ridicate  
 80% din cititorii News National  

au locuinta proprietate personala 

 90% din cititori au cel putin un 
autoturism; 

 90% din cititori sunt activi detinand 
functii de conducere ( presedinti, 
directori generali sau directori execu -
tivi, antreprenori, oameni politici, 
ambasadori, rectori univeristari); 

 
Online 
Publicitatea pe site-ul 
www.newsnational.ro este gestionata 
exclusiv de firmele Agentia de 
Publicitate Manpres S.R.L. si  
Manpres Distribution S.R.L.
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