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Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a 
extins facilitatea privind 
efectuarea plăților prin 
intermediul cardului 
bancar în sistemul 
informatic integrat de 
cadastru și carte funciară 
eTerra la nivelul tuturor 
celor 42 de oficii de 
cadastru și publicitate 
imobiliară din țară. Astfel, 

partenerii ANCPI care au 
acces în eTerra cu user și 
parolă pot achita tarifele 
serviciilor solicitate online, 
utilizând cardul bancar.

Plata cu cardul, prin eTerra

Noi analizoare  
pentru măsurarea poluării

Probleme la Poliția Măgurele

Ministerul Mediului a 
anunțat că în Capitală 
au fost montate încă 
3 analizoare pentru 
măsurarea particulelor 
PM10, în Titan, Berceni 
și Drumul Taberei. 
Informațiile sunt 
transmise către public 
în timp real. Analizoarele 
de PM10 sunt conforme 
cu legislația europeană în 
domeniul calității aerului 
și au o marjă de eroare 
de numai 2 micrograme/
mc. Practic, noile puncte 

de măsurare vor acoperi 
partea de Est, de Vest și 
de Sud a Bucureștiului. 
Iar în cursul acestei 
săptămâni vor fi instalate 
analizoare similare și 
la stațiile Măgurele și 
Balotești, din Ilfov.

Procurorii DNA - Secția 
de combatere a corupției 
au dispus punerea în 
mișcare a acțiunii penale și 
reținerea pentru 24 de ore, 
începând cu 4 decembrie 
2020, a inculpatului Bleja 
Cornel, agent șef adjunct 
la Biroul Ordine Publică al 
Poliției orașului Măgurele, 
din cadrul Inspectoratului 
de Poliție al Județului 
Ilfov, pentru comiterea 
infracțiunilor de trafic de 
influență (3 infracțiuni). 
Astfel, în perioada 2015 - 

decembrie 2020, agentul 
ar fi pretins și primit de 
la mai multe persoane 
sume de bani, lăsând să se 
înțeleagă că va interveni 
la procurori ori la polițiști 
pentru a ameliora condițiile 
răspunderii penale ori 
contravenționale a unor 
rude ale celor dispuși să 
plătească banii ceruți.
Inculpatul a fost prezentat 
Tribunalului București cu 
propunere de arestare 
preventivă pentru 30 de 
zile.

Târgul își propune să 
ofere tuturor persoanelor 
interesate de a începe sau 
consolida o carieră în do-
meniul feroviar șansa de 
a intra în contact direct cu 
angajatorii. La eveniment, 
care se bucură de colabo-
rarea cu câteva instituții 
de învățământ cu pro-
fil tehnic, și-au anunțat 
prezența 8 companii, 
printre care și Societatea 
de Transport București 

STB SA.
Organizarea târgului 

vine ca un demers de re-
zolvare a problemelor cu 
forța de muncă din dome-
niul feroviar și al trans-
portului pe șină, în ge-
neral. Evenimentul ofe-
ră candidaților posibili-
tatea unei cariere ferovi-
are, propunând atât lo-
curi de muncă, cât și sta-
gii de practică și oferte de 
 cursuri de calificare. Do-

meniul feroviar oferă o 
stabilitate a locurilor de 
muncă prin însuși speci-
ficul său: nu sunt proiec-
te cu durată limitată de 
execuție (cum este ca-
zul constructorilor sau al 
proiectanților) și reprezin-
tă un domeniu de viitor, în 
condițiile eforturilor depu-
se la nivel european pen-
tru trecerea la moduri de 
transport ecologic.

Pașii ce trebuie 
urmați pentru a 
crește șansele de 
a fi chemat la un 
interviu

Dacă dorești să îți 
găsești un loc de muncă 
și ai început să studiezi 
oferta și chiar să aplici la 
diverse anunțuri, iată care 

sunt pașii pe care ar tre-
bui să îi urmezi pentru a-ți 
crește șansele de a fi che-
mat la un interviu.

 Să identifici anun-
țurile de angajare care ți 
se potrivesc,

 Să trimiți, împre-

ună cu CV-ul, o scrisoare 
de intenție,

 Să ai un CV rele-
vant din punct de vedere 
al postului la care aplici,

 Să atașezi, la apli-
care, toate documentele 
cerute în anunț.

Ce trebuie să faci 
pentru a participa 
la Târgul de 
Carieră Feroviară 
în România?

 Să ai cont și să îți 
completezi CV-ul pe plat-
forma CfiR,

 Să urmărești ofer-
tele angajatorilor pe site-
ul târgului,

 Să te înscrii la inter-
viuri și să obții confirmarea 
din partea angajatorului,

 Să îți instalezi 
aplicația Zoom și să te în-
registrezi pentru Târgul 
de Carieră Feroviară în 
România,

 Să accesezi Zoom 
cu cel puțin 5 minute îna-
inte de ora interviului și 
să aștepți să fii introdus la 
interviu.

A III-a ediție a Târgului de Carieră Feroviară în România
În perioada 8-9 decembrie 2020 
va avea loc cea de-a III-a ediție 
a Târgului de Carieră Feroviară 
în România, care în acest an 
este organizat în format online, 
din cauza măsurilor impuse în 
contextul pandemiei.

Guvernul României 
a aprobat, în 
ședința din 4 
decembrie, Acordul 
de principiu privind 
contractarea 
de la Banca 
Internațională 
pentru 
Reconstrucție 
și Dezvoltare a 
unui împrumut, 
în valoare de 
aproximativ 100 
milioane de euro, 
pentru susținerea 
proiectului ”Școli 
mai sigure, incluzive 
și sustenabile”.

Obiectivele majore 
ale proiectului sunt: mo-
dernizarea infrastructurii 
școlare din România, asi-
gurarea standardelor mi-
nime privind instalațiile 
sanitare, canalizarea, ac-
cesul universal, încălzi-
rea, ventilația și eficiența 
energetică. Astfel, se vor 
crea condiții adecvate 
pentru protecția elevilor 
și a profesorilor în caz de 
cutremure, incendii, fur-
tuni sau inundații. Totoda-
tă, se vor realiza investiții 
integrate în infrastructu-
ra școlară, în săli de cla-
să inteligente, se va ofe-
ri sprijin pentru investiții 
viitoare în infrastructura 
școlilor durabile și moder-
ne, respectiv a manage-
mentului proiectului pri-
vind componenta de răs-
puns la situații de urgență 
de natură contingentă.

Proiectul va fi imple-
mentat într-o perioadă de 
circa cinci ani și va cuprin-
de aproximativ 70 de școli 
selectate pentru reabilita-
rea cu prioritate, atât din 

zona urbană, cât și din cea 
rurală. Școlile ce urmează 
a fi selectate se află în aria 
cu cel mai mare risc seis-
mic din România (București 
și județul Ilfov - zona 4, 
pentru care nu se pot ac-
cesa fonduri europene ne-
rambursabile), precum și 
în județele Buzău, Vran-
cea, Prahova, Argeș, Bră-
ila, Galați, Iași. În selecția 
școlilor vor fi luate în con-
siderare o serie de cri-
terii, precum: nivelul de 
rezistență în cazul produce-
rii unor eventuale de zastre 
(cutremure, inundații etc.), 
fluctuația demografică, pro-
centul ele vilor aparținând 
comu nităților minoritare și/
sau defavorizate, nivelul de 
trai al comunității respecti-
ve etc.

Ministerul Educației 
va derula proiectul prin 
Unitatea de Manage-
ment a Proiectului pri-
vind Modernizarea Rețelei 
Școlare și Universitare 
(UMPMRȘU), care dispu-
ne de personalul califi-

cat și de experiența ne-
cesară pentru implemen-
tarea proiectelor finanțate 
de instituții financia-
re internaționale (BIRD, 
BDCE etc.). În toată pe-
rioada de implementare 
a proiectului ”Școli mai si-
gure, incluzive și sustena-
bile”, Ministerul Educației 
va urmări respectarea ca-
drului general privind ela-
borarea programării bu-
getare anuale și va între-
prinde toate măsurile ne-
cesare pentru cuprinde-
rea în bugetele anuale a 
sumelor necesare imple-

mentării acestui proiect. 
De asemenea, Ministerul 
Finanțelor va întreprinde 
demersurile corespunză-
toare pentru solicitarea 
acestui împrumut din par-
tea BIRD, precum și pen-
tru parcurgerea celorlal-
te etape pentru contrac-
tarea împrumutului, res-
pectiv pentru negocie-
rea, semnarea și aproba-
rea acordului de împru-
mut, conform legislației 
în vigoare, în corelare cu 
desfășurarea procesu-
lui de aprobare la nivelul 
finanțatorului.

Bani pentru “şcoli mai sigure”

Burse nu mai mici de 100 de lei
În cadrul aceleiași ședințe de Guvern, s-a stabilit, în 
premieră, cuantumul minim al burselor de performanță, 
de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi 
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat cu frecvență, în anul școlar 2020 - 2021. Astfel, 
valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă 
este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, 
autoritățile deliberative ale administrației publice 
locale pot stabili un cuantum mai mare, în funcție de 
posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale.


