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Astronomul Bru
ce McClure a afirmat că 
eclipsa de Lună va dura 
o oră şi 43 minute. Con
form Tech Times, va du
ra aproximativ patru ore 
până când va trece de 
umbra Pământului. Eclip

sa din iulie va fi cu 40 de 
minute mai lungă decât 
Superluna albastră sân
gerie, ce a avut loc în ia
nuarie 2018. McClure es
timează că eclipsa to
tală de Lună va cuprin
de eclipse parţiale ce vor 

începe de la 2:24 p.m. 
EST (21:24, ora Români
ei) până la 6:29 p.m. EST 
(01:29, ora României).

Eclipsa de Lună 2018 
va fi vizibilă pe întregul 
glob şi va conţine culori
le specifice ale unei „Luni 
sângerii”. În România, 
această eclipsă va fi vizi
bilă parţial, de la momen
tul când Luna intră în pe
numbră.

Această eclipsă de 
Lună din 2018 va avea 
o durată îndelungată din 
cauza datei în care are 

loc. Pe 27-28 iulie (în 
funcţie de locul în care te 
afli) are loc atât Luna Pli
nă, cât şi apogeul lunar, 
când satelitul natural se 
va afla la cel mai îndepăr
tat punct de Pământ. Ast
fel, aceste două fenome
ne ce au loc simultan pro
voacă o eclipsă lunară ex
tinsă. Cea mai lungă du
rată a unui astfel de fe
nomen poate fi de o oră 
şi 47 de minute. Dura
ta eclipsei totale de Lună 
din 27 iulie 2018 va fi de o 
oră şi 43 de minute. Eclip

sa este vizibilă în întregi
me de pe teritoriul Româ
niei la începutul serii de 
27 iulie. Momentul maxim 
al eclipsei totale de Lună 
are loc la ora 23.22.

Următoarea eclip
să totală de Lună, vizibi
lă parţial (până se termi
nă totalitatea) din Româ
nia, va avea loc pe 21 ia
nuarie 2019.
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Reducere suplimentară la călătoriile 
cu trenul

Regulament privind controlul de 
stat al calităţii în construcţii

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Pentru călătoria cu trenul 
în întreaga europă, CFr 
Călători recomandă 
oferta interrail global 
Pass care, până pe 15 iulie 
2018, vine cu o reducere 
suplimentară de 15%. 
Prima zi de valabilitate 
a biletetelor de tren 
cumpărate în cadrul ofertei 
poate începe din data 
achiziţiei - până la data 
de 14 octombrie 2018. 
legitimaţia interrail global 
Pass oferă posibilitatea 
efectuării de călătorii 
nelimitate în 30 de ţări 
europene, din Scandinavia 
până în turcia și, în plus, 
traversarea maritimă 
cu vaporul între italia 
și grecia. Perioada de 
valabilitate a legitimaţiilor 
este de la cinci zile până 
la o lună, pasagerii având 
libertatea de a alege ruta 
în timpul călătoriei. Oferta 

interrail global Pass este 
valabilă și pe parcursul 
ţării de rezidenţă, pentru 
o călătorie dus-întors. 
interrail global Pass 
se adresează tuturor 
categoriilor de călători: 
tineri, adulţi, copii, seniori 
și reprezintă o variantă 
avantajoasă și relaxantă 
de a explora continentul 
european, la preţuri 
atractive. Copiii de până 
la 12 ani beneficiază de 
gratuitate, iar tinerii (vârsta 
până în 28 de ani), adulţii și 
seniorii (vârsta peste 60 de 
ani) dispun de asemenea, 
de tarife reduse.

guvernul a aprobat 
regulamentul privind 
controlul de stat al 
calităţii în construcţii, 
care stabilește cadrul 
normativ general, 
obiectivele, conţinutul, 
organizarea și modul de 
exercitare a controlului 
de stat privind calitatea 
în construcţii. Controlul 
de stat al calităţii în 
construcţii se aplică 
tuturor construcţiilor, 
inclusiv instalaţiilor 
aferente acestora, 
indiferent de forma de 
proprietate, destinaţie, 
categorie și clasă de 
importanţă sau sursă de 
finanţare. excepţie fac 

locuinţele unifamiliale cu 
un singur nivel (parter) 
și anexele gospodărești 
din proprietatea 
persoanelor fizice, situate 
în mediul rural și în satele 
aparţinătoare municipiilor 
și orașelor, precum și 
construcţiile provizorii și 
lucrările de construcţii 
care se pot executa fără 
autorizaţie de construire 
sau desfiinţare, după caz, 
potrivit legii. Controlul 
de stat al calităţii în 
construcţii se exercită 
de către personalul 
cu atribuţii de control 
și inspecţie din cadrul 
inspectoratului de Stat în 
Construcţii (iSC).

Cel mai îndelungat fenomen de acest fel din acest secol

27-28 iulie - Eclipsă totală de Lună
Una dintre cele mai spectaculoase eclipse 
de lună va avea loc în curând. Luna 
Plină şi eclipsa de Lună ce vor avea loc 
pe 27-28 iulie vor fi un fenomen aparte, 
deoarece va fi cea mai lungă eclipsă de 
Lună din secolul XXI.

Monografia economi
co-militară a unui judeţ, 
respectiv a Capitalei, este 
acel document care cu
prinde date şi informaţii 
din cadrul unităţilor ad
ministrativ-teritoriale ne
cesare pentru susţinerea 
efertului de apărare, asi
gurarea ordinii publice 
şi securităţii naţionale, 
pentru prevenirea şi ges
tionarea situaţiilor de 
urgenţă şi de criză, pre
cum şi pentru acordarea 
Sprijinului Naţiunii Gazdă 
(HNS) în cadrul acţiunilor 

cu statele membre  NATO 
şi partenere. Datele şi 
informaţiile cuprinse în 
monografie sunt fur
nizate de autorităţile 
administraţiei locale, al
te instituţii publice, ope
ratorii economici şi alte 
persoane juridice de pe 
raza judeţului, respectiv 
a municipiului Bucureşti, 
denumite ”enităţi furni
zoare”. Structura terito
rială pentru probleme 
speciale sprijină consi
liile judeţene, respectiv 
CGMB, în centralizarea 

datelor şi informaţiilor 
solicitate pentru întoc
mirea şi actualizarea 
proiectului monografi
ei, în colaborare cu con
siliile locale şi cu parti
ciparea structurilor te
ritoriale ale Institutului 
Naţional de Statistică, 
Oficiul Teritorial al Regis
trului Comerţului, Oficiu
lui de Cadastru şi Publici
tate Imobiliară, structuri
lor teritoriale ale direcţiei 
pentru Evidenţa Persoa
nelor şi Administrarea 
Bazelor de Date, pre
cum şi a instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul ape
lor. Datele şi informaţiile 
necesare întocmirii şi ac
tualizării proiectului mo
nografiei sunt furniza
te fără plată, cu respec
tarea confidenţialităţii 
acestora de către perso
nalul căruia îi sunt des
tinate, în condiţiile legii.

Sancţiuni de până 
la 10.000 de lei

Proiectul monogra

fiei se întocmeşte o da
tă la 4 ani, se actualizea
ză anual, până la sfârşitul 
semestrului 1 şi se adop
tă prin hotărâre a Consi
liului Judeţean, respec
tiv Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. În 
conformitate cu prevede
rile Legii 477/2003 pri
vind pregătirea economi
ei naţionale şi a teritoriu
lui pentru apărare - re
publicată, cu modificările 
şi completările ulterioa
re, ”pregătirea economi
ei naţionale şi a teritoriu
lui pentru apărare se asi
gură de către autorităţile 
publice, conform compe
tenţelor stabilite prin le
ge”. Aceeaşi lege stipu
lează că, ”neîndeplinirea 
atribuţiilor specifice con
stituie contravenţie  (...) 
şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 la 
10.000 de lei”.

Actuala Monogra
fie economico-militară 
a judeţului Ilfov a fost 
aprobată în 2016, prin 
hotărârea CJI 97/2016.

A fost actualizată Monografia 
economico-militară a judeţului

În şedința Consiliului Județean Ilfov din 28 iunie 
2018 a fost aprobată actualizarea Monografiei 
economico-militare a județului, document 
clasificat ”secret de serviciu” – (motiv pentru 
care trebuie păstrată, mânuită şi gestionată în 
conformitate cu prevederile în vigoare privind 
protecția informațiilor clasificate), prin înlocuirea 
a patru anexe - 1a, 8e, 10 şi 16 - în conținutul 
cărora au intervenit modificări. Anexele care au 
fost înlocuite sunt ”nesecrete”, au câte 5, 3, 153, 
respectiv 22 de pagini şi se referă, pe rând, la 
structura populației pe sexe şi grupe de vârstă, 
servicii poştale, operatori economici şi mijloace de 
transport.


