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În luna noiembrie au fost 
vândute, la nivelul întregii 
ţări, 60.183 de imobile, 
cu 23.492 mai puţine 
faţă de luna octombrie a 
acestui an, informează 
Agenţia Naţională de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Numărul 
caselor, terenurilor 
și apartamentelor 
care au făcut obiectul 

contractelor de 
vânzare-cumpărare, la 
nivel naţional, în luna 
noiembrie a acestui an 
a fost însă cu 11.823 mai 
mare faţă de perioada 
similară a anului trecut. 
Cele mai multe vânzări 
de imobile au fost 
înregistrate, în noiembrie, 
în București - 12.132, Ilfov 
- 5.498 și Cluj - 3.456.

București-Ilfov, în topul vânzărilor 
imobiliare

Militarii vor sprijini DSP-urile

Zile libere, în 2021

Ministerul Apărării 
Naţionale (MApN) pune 
la dispoziţia Direcţiilor 
de Sănătate Publică din 
ţară aproximativ 600 de 
militari pentru a sprijini, 
în perioada următoare, 
eforturile generale de 
combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19. 
Potrivit MApN, militarii 
vor îndeplini sarcini de 
operatori call-center, 
pentru realizarea de 
anchete epidemiologice, 
precum și de operatori 
calculator, pentru 
completarea bazelor de 
date care se întocmesc 
în cadrul acţiunilor de 
combatere a pandemiei 
de COVID-19. Primii 
230 dintre aceștia 
acţionează, începând 

de săptămâna trecută, 
în judeţele Alba, Arad, 
Bacău, Bihor, Botoșani, 
Brașov, Caraș-Severin, 
Cluj, Constanţa, Covasna, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, 
Iași, Maramureș, Mureș, 
Neamţ, Prahova, Sibiu, 
Suceava, Teleorman, 
Tulcea. De asemenea, 
sunt pregătite efective 
care să-și desfășoare 
activitatea, în aceleași 
condiţii, în Municipiul 
București și în alte judeţe, 
în funcţie de solicitările 
Direcţiilor de Sănătate 
Publică. Colaborarea 
cu direcţiile de sănătate 
publică se realizează în 
baza unor protocoale 
instituţionale, la solicitarea 
acestora.

În urma evaluării de 
risc, care ţine cont de zo-

na de călătorie, durata şe-
derii, activităţile desfăşu-

rate şi antecedentele vac-
cinale, s-a actualizat lis-
ta cu ţările pentru care se 
solicită vaccinarea antipo-
liomielită, astfel: Afganis-
tan, Pakistan, Malaysia, 
Filipine şi Yemen, preci-
zează MAE. Pentru cetă-
ţenii care nu au fost vac-
cinaţi antipolio în ultimele 
12 luni, vaccinarea se va 
face cu patru săptămâni 
înaintea călătoriei sau, în 
cazuri de urgenţă, chiar 
înaintea acesteia. Vacci-
narea va fi notificată pe 
certificatul internaţional 
de vaccinări (conform Re-

gulamentului Sanitar In-
ternaţional 2005) şi va în-
soţi documentele de călă-
torie.

Este posibil ca persoa-
nele care intenţionează 
planificarea unei călătorii 
să nu aibă dreptul să pă-
răsească teritoriul acestor 
ţări, indiferent de punc-
tul de trecere a frontierei 
(rutier, naval, aerian), fă-
ră documentele prin care 
se atestă vaccinarea anti-
polio! În caz contrar, au-
torităţile de frontieră ale 
acestor ţări au dreptul să 
interzică părăsirea teri-

toriului. Pentru evitarea 
acestor situaţii, cetăţenilor 
din ţările respective, care 
călătoresc spre România, 
li se va solicita carnetul in-
ternaţional de vaccinări, 
în care este înregistrată 
efectuarea vaccinării. Vac-
cinarea este recomandată 
acelor persoane care călă-

toresc spre şi dinspre: An-
gola, Benin, Burkina Faso, 
Camerun, Republica Cen-
tral Africană, Ciad, Coasta 
de Fildeş. Guineea, Repu-
blica Democratică Congo, 
Etiopia, Ghana, Mali, Ni-
ger, Nigeria, Somalia, Su-
dan, Sudanul de Sud, To-
go şi Zambia.

Regia Naţională 
a Pădurilor (RNP) 
- Romsilva a pus 
în vânzare pentru 
sărbătorile de 
iarnă din acest an 
aproape 43.000 de 
pomi de Crăciun, 
la preţuri între 
15 şi 35 de lei, 
însă încurajează 
folosirea brazilor 
în ghivece pentru 
a putea fi ulterior 
transplantaţi şi, 
practic, redaţi 
naturii, a declarat, 
pentru Agerpres, 
reprezentatul 
Direcţiei Comerciale 
din cadrul Regiei, 
Bogdan Boghian.

”Pentru sărbătorile de 
iarnă din acest an, în ca-
drul unităţilor RNR exis-
tă posibilitatea de recolta-
re şi valorificare a 43.000 
de exemplare de pomi 
de Crăciun, majoritatea 
din specia brad, cam do-
uă treimi, iar o treime din 
specia molid şi alte spe-
cii de răşinoase. Pomii de 
Crăciun sunt disponibili 
la nivelul Direcţiilor Silvi-
ce din structura Regiei. Ei 
provin atât din fondul fo-
restier administrat, fiind 
rezultaţi în urma lucrărilor 
de îngrijire şi de conduce-
re a arboretelor, dar şi din 
culturi specializate şi pepi-
nierele zilnice”, a explicat 
Boghian. Acesta a preci-
zat că preţurile de vânza-
re variază foarte mult, în 
funcţie de mărime şi de 
specie. ”Preţurile pornesc 
de la 15 lei şi ajung pâ-
nă la 35 de lei, însă trebu-
ie specificat că ele nu in-
clud cheltuielile de trans-

port, ambalare, manipula-
re. Comercializarea se re-
alizează uneori chiar şi de 
la locul de recoltare, din 
spaţii deschise, la sediile 
ocoalelor silvice din depo-
zitele RNP”, a adăugat re-
prezentatul Romsilva.

De asemenea, Bog-
dan Boghian a subliniat 
că RNP încurajează folo-
sirea brazilor de Crăciun 
în ghivece sau cu balot 
de rădăcină protejat, ”în 
contextul în care ei pot 
fi ulterior transplantaţi şi 
practic redaţi naturii”.

Potrivit sursei cita-
te, brazii din pieţe provin 

din fondul forestier naţio-
nal, dar şi din import sau 
de la alţi producători, de-
oarece Romsilva vinde 
doar la sediile ocoalelor 
silvice, iar persoanele fi-
zice au prioritate la achi-
ziţionarea acestora. ”În 
prezent, atât RNP, cât şi 
ceilalţi administratori de 
fond forestier au progra-
me comune cu Poliţia şi 
celelalte structuri abilitate 
ale statului pentru contro-
lul circulaţiei materialelor 
lemnoase, dar şi a pomi-
lor de Crăciun”, a spus re-
prezentantul Direcţiei Co-
merciale din cadrul RNP –

Romsilva.
Din datele RNP - 

Romsilva reiese că brazii 
cu o înălţime de până în 
1,3 metri pot fi achiziţio-
naţi la preţul cel mai ief-
tin, de 15 lei, iar exem-
plarele cu înălţimea între 
2 şi 3 metri, la circa 35 de 
lei (cu TVA inclusă). Soli-
citările pentru exemplare 
de peste 3 metri înălţime 
sunt considerate comenzi 
speciale. Romsilva admi-
nistrează, în prezent, 3,13 
milioane hectare fond fo-
restier proprietatea publi-
că a statului, aproximativ 
48% din totalul pădurilor 
la nivel naţional. Direcţia 
Silvică Ilfov administrea-
ză o suprafaţă totală de 
circa 19.500 ha fond fo-
restier naţional propri-
etate publică a statului, 
din care în raza Capita-
lei 374 ha, iar în raza Il-
fov-ului circa 19.000 ha, 
în raza judeţeului Călăraşi 
cam 200 ha şi în raza 
judeţului Ialomiţa circa 80 
ha. DS Ilfov are în subor-
dine 3 ocoale - Ocolul Sil-
vic Bucureşti, Ocolul Sil-
vic Snagov şi Ocolul Silvic 
Brăneşti.

Românii vor avea, anul 
viitor, 15 zile libere legale, 
conform Codului Muncii, 
însă doar șapte vor fi 
în timpul săptămânii, 
faţă de 11 în 2020. Zilele 

libere legale în 2021 sunt: 
1, 2 și 24 ianuarie, 30 
aprilie, 1, 2 și 3 mai, 1, 
20 și 21 iunie, 15 august, 
30 noiembrie, 1, 25 și 26 
decembrie.

Avertizare OMS!
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 
informează cetăţenii români că 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 
- Comitetul de Urgenţă al International 
Heath Regulation a decis prelungirea 
măsurii de extindere a stării de Urgenţă 
de Sănătate Publică de Importanţă 
Internaţională - USPII, în urma evaluării 
recente cu privire la pericolul de 
răspândire a virusului polio sălbatic şi/sau 
derivat din vaccin.

Împodobiţi pentru 
Crăciun brazii în ghivece!


