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În toate reprezentanțele 
Registrului Auto Român 
(RAR) se va lucra în fiecare 
zi de sâmbătă, de la ora 
8.00 la 14.00, cu excepția 
zilelor de 2, 23 și 30 
decembrie 2017. Măsura 
a fost luată ca urmare a 
gradului ridicat de solicitări 
din partea clienților care 
se programează să obțină 
actele necesare în vederea 
primei înmatriculări în 

România a vehiculelor 
second-hand. Sistemul 
call center național le 
permite posesorilor de 
autovehicule să obțină 
programare în oricare 
dintre reprezentanțele 
RAR. Numărul unic 
021/9672 le stă la dispoziție 
în acest sens. Și, există, 
de asemenea, opțiunea 
programării online pe 
 site-ul www.rarom.ro.

RAR, deschis și sâmbăta

Ministerul 
Afacerilor Externe 
(MAE) informează 
cetățenii români 
care se află, 
tranzitează sau 
doresc să se 
deplaseze pe 
teritoriul Regatului 
Belgiei că nivelul de alertă 
teroristă se menține și în 
prezent la 3 (pe o scară de 
la 1 la 4), ceea ce înseamnă 
că există o amenințare 
„serioasă, posibilă și 
credibilă“. În perimetrul 
marilor centre comerciale, 
gărilor, aeroporturilor și 
obiectivelor turistice se 
află, în continuare, forțe de 
poliție sprijinite de militari 
care asigură securitatea 
acestora, fapt pentru care 
trebuie să se manifeste 
prudență sporită în aceste 
perimetre, precizează 
MAE. Cetățenii români 
pot solicita asistență 
consulară la numerele de 
telefon ale Ambasadei 

României la Bruxelles: 
+32(0)23475338, 
+32(0)23450040 și 
+32(0)23441658, 
apelurile fiind 
redirecționate către 
Centrul de Contact și 
Suport al Cetățenilor 
Români din Străinătate 
(CCSCRS) și preluate de 
către operatorii Call Center 
în regim de permanență. 
De asemenea, cetățenii 
români care se confruntă 
cu o situație dificilă, 
specială, cu caracter 
de urgență, au la 
dispoziție și telefonul de 
permanență al misiunii 
României la Bruxelles: 
+32(0)23440854.

Elevii de clasa a VIII-a 
și de clasa a XII-a, care 
vor participa în anul 2018 
la Evaluarea Națională 
și la Bacalaureat, au 
la dispoziție, pe site-ul 
subiecte2018.edu.ro, 
modele de subiecte, în 
vederea pregătirii celor 
două testări. Potrivit 

Ministerului Educației, 
acestea au fost construite 
în funcție de trei cerințe: 
formulare clară, precisă 
și în strictă concordanță 
cu programele de 
examen, nivel mediu de 
dificultate și posibilitatea 
de a fi rezolvate în 120 de 
minute. 

Modele de subiecte pentru Evaluarea 
Națională și Bacalaureat

Atenționare de călătorie în Belgia

Contractul de uceni-
cie, un contract individu-
al de muncă de tip parti-
cular, este încheiat pe du-
rată determinată, iar în te-
meiul acestuia o persoană 
fizică – ucenic - se obligă 
să se pregătească profesi-
onal şi să muncească pen-
tru şi sub autoritatea unei 
persoane juridice sau fi-
zice denumite angajator, 
care se obligă să îi asigu-
re plata salariului şi toate 

condiţiile necesare formă-
rii profesionale. Contractul 
de ucenicie se încheie obli-
gatoriu în formă scrisă, în 
limba română, şi se înre-
gistrează în termen de 20 
de zile la inspectoratul te-
ritorial de muncă judeţean 
şi, de asemenea, în RE-
VISAL, anterior începerii 
uceniciei. Încheierea, exe-
cutarea, modificarea, sus-
pendarea şi încetarea con-
tractului de ucenicie se fac 

în condiţiile respectării Le-
gii 53/2003 - Codul mun-
cii. Contractul de ucenicie 
are ca anexe: dispoziţia de 
repartizare, fişa postului, 
contractul de prestări de 
servicii de formare profe-
sională (în situaţia în care 
angajatorul nu este furni-
zor de formare profesio-
nală autorizat) şi planul de 
activitate al ucenicului. Pe 
lângă elementele obligato-
rii ale contractului indivi-
dual de muncă, contractul 
de ucenicie cuprinde şi cla-
uze referitoare la: denumi-
rea calificării pe care ur-
mează să o dobândească 
ucenicul; denumirea fur-
nizorului de formare care 
desfăşoară programul de 
formare profesională prin 

ucenicie la locul de mun-
că; numele coordonatoru-
lui de ucenicie şi califica-
rea acestuia  (desemnarea 
coordonatorului revine an-
gajatorului din ca drul per-
sonalului propriu); locul/
locurile în care se desfă-
şoară activitatea de for-
mare profesională; durata 
necesară pregătirii teoreti-
ce şi practice prin ucenicie 
la locul de muncă; obliga-
ţiile suplimen tare ale an-
gajatorului; obligaţiile uce-
nicului; alte clauze, potri-
vit legii.

Susţinerea 
financiară

C o n f o r m  L e g i i 
279/2005, republicată, cu 

modificările şi completările 
ulterioare, angajatorul ca-
re încheie un contract de 
ucenicie, în condiţiile legii 
amintite, beneficiază la ce-
rere, din bugetul asigurări-
lor pentru şomaj, pe întrea-
ga perioadă de derulare a 
contractului de ucenicie, de 
1.125 lei/lună, pe toată du-

rata programului de uceni-
cie (între 12 şi 36 luni).

Pentru informaţii su-
plimentare, persoane-
le in  teresate se pot adre-
sa la sediul Agenţiei Jude-
ţene pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă Ilfov, la tele-
fon 021.332.37.08/105 sau 
 e-mail: ajofm@if.anofm.ro.

Cum poți angaja ucenici
Angajatorii care doresc să angajeze ucenici 
au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene, în a căror 
rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, 
locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin 
încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 
5 zile de la vacantare.

Următorul punct de 
pe Ordinea de zi a vizat 
stabilirea preţurilor me-
dii la produsele agricole, 
pentru evaluarea în lei a 
arendei stabilită potrivit 
legii, în natură, valabile 
pentru anul 2018. Aces-
tea vor fi de 0,55 lei/kg, la 
grâu, 0,50 lei/kg, la orz, 
0,50 lei/kg, la porumb, 
1,20 lei/kg, la floarea soa-
relui, 1,20 lei/kg, la soia şi 
1,40 lei/kg, la rapiţă.

În continuare, con-
silierii judeţeni au apro-
bat trecerea din dome-
niul public al judeţului Il-
fov şi admnistrarea CJI, 
în domeniul public al Mu-
nicipiului Bucureşti şi ad-
ministrarea Consiliului Ge-
neral al Municipiului Bu-
cureşti (CGMB), a unor 
su prafeţe de teren pen-
tru realizarea bazinelor 
de retenţie şi staţiilor de 
preepurare din ansamblul 
de locuinţe ”Henri Coan-
dă”, dar şi încheierea unui 
Acord de Cooperare între 
judeţ, prin Consiliul Jude-
ţean şi Asociaţia Ecvestră 
Western Dream (din Tu-
nari), în vederea partici-
pării sportivei Nicole Dră-
goi (cel mai bun sportiv al 
Clubului de echitaţie Wes-
tern Dream, cu rezultate 
notabile la competiţii in-
terne şi internaţionale) la 
Concursul Internaţional 
de profil de la Roosental 
(Olanda). Acesta va avea 
loc în perioada 30.11.2017 
- 03.12.2017, iar Nicole 

Drăgoi, fiind minoră, va fi 
însoţită la concurs de an-
trenorul personal Rareş 
Stănescu şi de tatăl său, 
Mihai Drăgoi, care es-
te şi îngrijitor de cabaline 
şi medic veterinar. Atât în 
competiţiile naţionale, cât 
şi în cele internaţionale, 
echi pamentele  calului şi 
că lăreţului vor purta sigla 
CJI şi, la fel, vor fi inscrip-
ţionate remorca de trans-
port cai şi toate bannere-
le clubului care vor fi mon-
tate la viitoarele concur-
suri. Costurile estimati-
ve ale acestei deplasări, 
cu o durată totală de cir-
ca 2 săptămâni (drumul 
până în Olanda cuprinde 
şi trei opriri la diferite ba-
ze de echitaţie de pe tra-
seu, pentru odihna şi rela-
xarea calului şi a echipei, 
apoi antrenamentele de la 
baza de concurs necesare 
cu cel puţin 4 zile înaintea 
competiţiei, pentru aco-
modarea sportivului şi ca-
lului cu locaţia) au fost cal-
culate la 10.000 de euro.

Cofinanţări ale CJI 
pentru proiecte 
aprobate în cadrul 
PNDL 2017-2020

Pentru realizarea in-
ves tiţiei ”Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene din Il-
fov - DJ 602 (Domneşti - 
A1) şi limita judeţului Giur-
giu (Buciumeni/Buftea)”, 
finanţată prin Progra-
mul Naţional de Dezvol-
tare Local (PNDL) 2017-
2020, consilierii judeţeni 
au votat ”pentru” partea 
de cofinanţare de la bu-
getul local, în acest caz fi-
ind vorba de 5.186.690 de 
lei (TVA inclusă). Suma in-
clude şi plata unor cheltu-
ieli neeligibile, care nu se 
finanţează de la bugetul 
de stat, prin PNDL, pre-

cum obţinerea şi amena-
jarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile 
de avizare, studii de teren 
sau de expertize tehnice şi 
de audit etc.

Iar pentru realizarea 
in vestiţiei ”Reabilitarea şi 
mo dernizarea reţelei de 
drumuri judeţene din Ilfov 
- DJ 401A, km. 0+000 (Vi-
dra) - km. 28+209 (Dom-
neşti)”, proiect finan ţat, 
de asemenea, prin PNDL, 
cu 38.375.204 lei, a fost 
aprobată şi participarea 
CJI cu 46.508.390,80 lei 
(TVA inclusă). Suma a re-
zultat ca diferenţă din-
tre valoarea totală nece-
sară realizării obiectivu-
lui - de 84.883.594,80 lei, 
cu TVA şi valoarea apro-
bată de la bugetul de stat, 
menţionată mai sus.

Și, pentru cea de-a 
treia investiţie, ce se va 
realiza cu finanţare în ca-
drul PNDL 2017-2020, de 
25.860.203 lei - ”Consoli-
dare, reabilitare şi reparaţii 
capitale la Spitalul de Psi-
hiatrie, Eftimie Diaman-
descu, Bălăceanca” - s-a 
aprobat o cofinanţare a 
CJI de 3.871.314,68 lei 
(TVA inclusă). Aşadar, o 
valoare totală a lucrării de 
29.731.517,68 lei.

Consiliul Judeţean Ilfov, reprezentat în 
Concursul Internaţional de Echitaţie din Olanda
În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean Ilfov (CJI), din 30 octombrie 
2017, a fost aprobat contul de execuţie 
al bugetului local, pentru trimestrul III al 
anului în curs, veniturile realizate până 
la acest moment fiind mai mari decât 
planificarea, iar cheltuielile, mai mici 
decât ceea ce a fost prevăzut la începutul 
anului.


