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ANAF atenționează aupra unor
emailuri false

ANAF atenționează contribuabilii cu privire la
emailuri false transmise în numele Cabinetului
președintelui ANAF, cu precizarea că nu există vreo
persoană cu numele Maria Voicu care să-și
desfășoare activitatea la Cabinetul Președintelui.
Contibuabilii sunt sfătuiți să nu deschidă aceste
emailuri, iar dacă au fost deschise, să nu urmeze
pașii descriși în acestea: să nu apeleze numărul de
telefon recomandat sau să dea reply la email. ANAF
a sesizat organele abilitate cu privire la aceasta
situație, în vederea continuării cercetărilor și a
prevenirii unor potențiale fraude.

Festivalul Gastronomiei si Vinului
Românesc

În perioada 4-6 octombrie, ȋn Piața Ovidiu din
Constanța, are loc Festivalul Gastronomiei si Vinului
Românesc, „trei zile pline, cu vinuri alese şi
preparate tradiționale delicioase“, anunță
organizatorul - Camera de Comerț, Industrie,
Navigaţie şi Agricultură Constanța (CCINAC).
„Festivalul reprezintă un eveniment expozițional ȋn
cadrul căruia ȋncurajăm promovarea, cumpărarea şi
consumul de produse tradiționale românesti. Îi
invităm alături de noi pe toți cei care doresc să se  şi
bucure de o experiență culinară deosebită“, spun
reprezentanții CCINAC . Expoziţia cu vânzare va
reuni producători de vinuri, preparate culinare
diverse, produse alimentare, precum şi mesteşugari
şi artizani. Totodată, vizitatorii festivalului vor putea
urmări spectacole de muzică şi dansuri. Program de
vizitare este zilnic, între orele 11.00 și 20.00.

Constanța

Senatul a aprobat,
miercuri, ordonanţa
de urgenţă ce

prevede creşterea cuantumului
amenzilor pentru apelurile false
la 112 de cinci ori, de la 1.000
la 5.000 de lei. Amendamentul
prin care cartelele prepay nu
mai puteau fi cumpărate decât
pe baza cărții de identitate a
fost exclus din proiect.
Proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului
nr.62/2019 a fost adoptat cu 68
de voturi „pentru” þi þapte
abţineri.

Proiectul de ordonanţă are ca
obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2008 privind
organizarea şi funcţionmarea Sistemului
Naţional unic pentru apeluri de urgenţă,

se arată în raportul comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională. Un aspect important al
Ordonanţei se referă la creşterea
cuantumului amenzii pentru apelurile
false la 112, de cinci ori, de la 1.000 la

5.000 de lei. Astfel, se vor
sancţiona astfel: „a) apelarea
abuzivă a numărului unic
pentru apeluri de urgenţă 112
sau transmiterea de mesaje
abuzive la numărul 113 ori la
numărul 114, cu amendă de la
500 la 1.000 de lei; b) alertarea
falsă a agenţiilor specialziate
de intervenţie, cu amendă de
la 1.500 lei la 5.000 de lei”, se
arată în proiectul de lege.
Prevederea care se referă la
obligaţia furnizorilor de servicii
de telefonie mobile, pentru
care plata se face în avans, de
a furniza serviciul numai după

ce au colectat datele de identificare ale
utilizatorului cartelei SIM care va
beneficia de respectivele servicii, nu a
fost admisă. Senatul a fost prima
Cameră sesizată, for decizional finnd
Camera Deputaţilor.

Te-ai înscris la Crosul Mării Negre? 
După ce primele ediții au adunat

peste 5.000 de participanți , la a patra
ediție a Crosului Mării Negre  cuvintele
cheie sunt surprize și premii pentru
participanți din partea partenerilor
evenimentului. Evenimentul se va
desfășura pe 27 octombrie, începând cu
ora 10.00, pe plaja Modern. Crosul Mării
Negre păstrează latura nobilă: participanții

vor alerga pentru o Mare Neagră mai
curată, #fărădeșeuridinplastic. Cursa nu
este contra cronometru, fiecare
participant putând face acest lucru
individual. De asemenea, participanții vor
putea alege distanța pe care vor alerga, la
fel ca și în anii anteriori. Cele trei variante
sunt urm[toarele: 1. Plaja Modern - Casa
Căsătoriilor și retur - Sector de cros

dedicat doar elevilor de grădiniță și
clasele 0-I; 2. Plaja Modern - Plaja
Universitate (Zoom Beach) și retur -
distanța scurtă - 4 km; 3. Plaja Modern -
Plaja Reyna și retur - distanța lungă - 7
km. „Avem multe premii pentru
participanți și mulți parteneri care aleargă
pentru Marea Neagră“, transmit
organizatorii.

Măsuri post-Caracal

Vot în favoarea creşteriia amenzii
pentru apelurile false la 112


