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Ghid de bunã practicã
în asistenþa socialã a
persoanelor infectate cu HIV

Începînd cu 1 decembrie

ªoferii vor plãti amenzi grele pentru
depãºirea vitezei ºi folosirea antiradarelor
Cãtãlin COVRIG
ncepînd cu 1 decembrie, odatã cu
intrarea în vigoare a noului Cod
Rutier, se modificã ºi cuantumul
sancþiunilor contravenþionale ºi al
punctelor de penalizare aplicate în cazul
ºoferilor care depãºesc limita legalã de
vitezã. Potrivit purtãtorului de cuvînt al
Serviciului Poliþiei Rutiere Constanþa, insp.
princ. Marian Tudose, vor exista mai multe
clase de sancþiuni în funcþie de viteza
înregistratã de aparatul radar. Astfel,
pentru o depãºire a limitei vitezei legale
cu 10 pînã la 20 km/h ºoferul va fi
sancþionat cu 2 puncte de penalizare la
permisul de conducere ºi cu 2 sau 3
puncte de amendã. O depãºire a vitezei
cuprinsã între 21 ºi 30 km/h va fi
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sancþionatã cu 3 puncte penalizare la
permis ºi 4 sau 5 puncte amendã, între 31
ºi 40 km/h depãºire a vitezei legale,
sancþiunile aplicate vor fi de 4 puncte
pentru permisul de conducere ºi 6-8
puncte amendã, iar pentru o vitezã
curpinsã între 41 ºi 50 km/h peste limita
legalã, poliþiºtii de la circulaþie vor aplica 6
puncte sancþiune la permis ºi o amendã
de 9-20 puncte. Marian Tudose a precizat
cã la un cumul de 15 puncte penalizare la
permis, carnetul de conducere va fi
suspendat pentru o perioadã de 90 de
zile. Totodatã trebuie amintit cã un punct
de penalizare amendã reprezintã aprox.
10% din salariul minim pe economie.
Pentru ºoferi acest lucru ar însemna cã
dacã sînt surprinºi de trei ori de radar,
conducînd în localitate cu 90-100 km/h, se

Paula ANGHEL
sociaþia Românã Anti-SIDA (ARAS), filiala Constanþa, a
finalizat, la începutul sãptãmînii, proiectul „E timpul ca
adolescenþii sã vorbeascã!“ - Conferinþa Naþionalã a Adolescenþilor
Seropozitivi HIV. Proiectul a primit o finanþare de 100.000 de euro
din partea UE ºi a fost demarat pe 21 decembrie 2005. Scopul
proiectului a fost susþinerea incluziunii sociale a adolescenþilor
infectaþi cu HIV prin implicarea acestora ca voluntari în activitãþile
ARAS ºi prin mobilizarea reprezentanþilor autoritãþilor publice
locale ºi a societãþii civile. În derularea proiectului au fost implicaþi
17 adolescenþi seropozitivi, care au participat la acþiuni de
voluntariat, alãturi de alþi 41 de adolescenþi seronegativi. Astfel, ei
au dobîndit încredere în forþele proprii, iar experienþa acumulatã a
contribuit la creºterea gradului lor de integrare în comunitate. Mai
mult, a crescut capacitatea lor de comunicare ºi de relaþionare ºi
ºi-au dezvoltat abilitãþi artistice pe care nu ºi le cunoºteau.
Totodatã, 15 adolescenþi seropozitivi HIV din Bucureºti, Constanþa,
Bacãu, Iaºi, Dolj, Neamþ ºi Timiº au fost instruiþi pe teme de
advocacy ºi comunicare ºi au aflat astfel cum sã îºi susþinã
interesele ºi sã obþinã sprijin din partea autoritãþilor locale în
rezolvarea problemelor cu care se confruntã. Potrivit ARAS, 68 de
adolescenþi infectaþi HIV din judeþul Constanþa, cu vîrste cuprinse
între 14 ºi 21 ani, precum ºi familiile lor, au beneficiat de suport
material, consiliere socialã, psihologicã ºi juridicã, precum ºi de
informaþii referitoare la resursele ºi serviciile de comunitate pentru
a-ºi rezolva problemele cu care se confruntau. Tot în cadrul
proiectului a fost realizat un studiu privind nevoile adolescenþilor
seropozitivi ºi calitatea serviciilor sociale de care aceºtia
beneficiazã. Subiecþii au fost 549 adolescenþi cu HIV, cu vîrsta
cuprinsã între 15 ºi 19 ani, din judeþele Arad, Bacãu, Braºov,
Buzãu, Cluj, Constanþa, Dolj, Iaºi, Ilfov, Neamþ, Timiº ºi
municipiul Bucureºti. De asemenea, ARAS Constanþa a realizat
un ghid de bunã practicã în asistenþa socialã a persoanelor
seropozitive HIV, manuscris care cuprinde informaþii ce pot fi
utilizate pentru oferirea unor servicii sociale de calitate, conform
standardelor stabilite de legislaþia în vigoare. Baza de date cu
ONG-urile ºi instituþiile care oferã servicii sociale persoanelor
afectate HIV/SIDA, cuprinsã în acest ghid, este utilã atît
beneficiarilor, cît ºi furnizorilor de servicii. 
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vor alege cu permisul de conducere
reþinut pentru trei luni ºi cu o amendã care
poate ajunge pînã la ºase salarii minime
pe economie, adicã aprox. 20 milioane lei
vechi. Marian Tudose spune cã, în cazul
unei depãºiri cu peste 50 km/h a vitezei
legale, poliþiºtii vor dispune automat
reþinerea permisului de conducere al
ºoferului. Totodatã, de la 1 decembrie,
dacã utilizarea aparatelor detectoare de
radar este permisã legal, pentru folosirea
aparatelor antiradar (cele care bruiazã
radarele poliþiei) amenzile vor fi pe
mãsurã. Conform noilor modificãri
legislative în cazul în care un ºofer este
surprins în trafic folosind antiradarul, se va
dispune confiscarea aparatului precum ºi
amendarea celui aflat la volan cu 9
milioane lei vechi. 

Asociaþiile datornice la RAJA pot evita debranºarea
Ion CHIVÃRAN
entru recuperarea debitelor de la
abonaþii rãu-platnici, mãsura cea mai
eficientã este debranºarea de la sistemul de
alimentare cu apã potabilã. În doar cîteva zile,
dupã ce au rãmas fãrã apã la robinete,
datornicii îºi achitã cea mai mare parte a
restanþelor. În aceste condiþii, sãptãmînal sînt
avizaþi ºi debranºaþi sute de abonaþi cu
restanþe, indiferent de statutul juridic al
acestora.
În perioada 20 – 24 noiembrie, 27 agenþi
economici, 17 asociaþii de locatari sau
proprietari ºi 432 de gospodãrii individuale din
Constanþa, Eforie, Hârºova, Nãvodari, Castelu,
Ovidiu, Corbu, Lumina, Techirghiol ºi Mangalia
au fost avizaþi pentru debranºare din cauza
datoriilor de peste 270.000 lei cãtre Regia
Autonomã Judeþeanã de Apã (RAJA)
Constanþa. Datornicii pot rãmîne fãrã apã
potabilã dacã în termen de cinci zile de la
avizare nu se achitã de obligaþii. Abonaþii ale
cãror debite sînt foarte mari se pot prezenta la
sediul regiei pentru încheierea proceselorverbale de eºalonare. “Cele mai mari probleme
existã în cadrul asociaþiilor de proprietari,
unde, pentru datoriile unor locatari, procedãm
la debranºarea întregii asociaþii. Soluþia viabilã
pentru evitarea debranºãrii este încheierea
convenþiilor de facturare individualã. Pentru
aceasta, reprezentanþii asociaþiilor de
proprietari se pot adresa Departamentului
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Juridic din cadrul RAJA Constanþa, la sediul
central, de pe strada Cãlãraºi, nr. 22 – 24”, a
declarat purtãtorul de cuvînt al RAJA, Irina
Oprea.
La data avizãrilor, printre societãþile
datornice cãtre RAJA se numãrau ºi: SC „MG
Gentile” SRL, cu un debit de 587,3 lei, SC
„Imvest” SA, cu 334,88 lei, SC „Myt Dan
Impex” SRL, cu 6.059,49 lei, SC „Lascu Bros”
SRL, cu 4.965,04 lei, SC „Xpress Promotion”
SRL, cu 2.170,17 lei, SC „Baf Mamaia” SRL,
cu 830,18 lei, SC „ Robstone Products” SRL,
cu 15.219,53 lei, SC „Noul Orizont” SRL, cu
4.328,03 lei, toate din Constanþa, ºi SC
„Formula 1” SRL din Ovidiu, cu facturi
neachitate în valoare de 143,62 lei. Cele 17
asociaþii de locatari ºi proprietari din
Constanþa, Nãvodari, Ovidiu ºi Mihail
Kogãlniceanu aveau, la data avizãrilor, datorii
de aproape 170.000 lei. La Constanþa au primit
somaþii Asociaþiile de proprietari: BM7/30, cu
un debit de 1.684,93 lei, FZ 11, cu 1.166,4 lei,
Bl. N1 Ion Ursu, cu 1.000 lei, U2, cu 994,61 lei,
Tomis, Bl. F1, cu 1.042,99 lei ºi nr. 472, cu
976,77 lei. La Nãvodari, RAJA a vizat în
vederea debranºãrii Asociaþiile de proprietari:
M2A, cu un debit de 298,76 lei, T2 Taºaul, cu
334,31 lei, T7 Taºaul, cu 792,6 lei, T1 Taºaul,
cu 496,61 lei ºi Bl. H7, cu 1.907,68 lei. De
asemenea, au mai fost avizate Asociaþia de
proprietari nr.2, cu o restanþã de 14.044,04 lei
ºi Asociaþia de locatari nr. 3, cu 2.593,6 lei,
ambele din Ovidiu. La Mihail Kogãlniceanu au

Purtãtorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea:
“Soluþia viabilã pentru evitarea
debranºãrii este încheierea convenþiilor
de facturare individualã. Pentru aceasta,
reprezentanþii asociaþiilor de proprietari
se pot adresa Departamentului Juridic din
cadrul RAJA Constanþa, la sediul central,
de pe strada Cãlãraºi, nr. 22 – 24.”
fost somate sã îºi achite facturile Asociaþiile de
locatari 1, 2 ºi 4, cu datorii de 31.319,93 lei,
49.683,72 lei ºi respectiv 32.213,09 lei. Tot în
aceastã localitate a mai fost avizatã ºi
Asociaþia de proprietari nr. 3, cu un debit total
de 20.755,72 lei. 

Reþeaua oficiilor informatizate din judeþul Constanþa se extinde
Ion CHIVÃRAN
oºta Românã anunþã cã, începînd
din aceastã lunã, oficiile poºtale
Negru Vodã, Hîrºova, Basarabi ºi Ovidiu din
judeþul Constanþa sînt incluse în reþeaua
on-line a companiei. Clienþii acestor oficii
vor beneficia de servicii noi, cum ar fi:
mandate on-line, achitarea transferurilor de
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sume Western Union, mandate Eurogiro, emandat ºi corespondenþã electronicã, plata
facturii
Romtelecom,
prezentarea
mandatelor poºtale internaþionale º.a. De
asemenea, toate trimiterile de tipul
Prioripost, Ultrapost, scrisori cu valoare
declaratã, Expres Mail Service, scrisori
recomandate externe de la nivelul acestui
oficiu poºtal vor fi monitorizate prin

sistemul Track & Trace. Reprezentanþii
Poºtei Române susþin cã în present
compania are cea mai extinsã reþea online din România, cuprinzînd peste 500 de
locaþii. Infrastructura de reþea este
structuratã la nivel local, regional ºi
central, fiind una dintre cele mai complexe
reþele VPN din þarã, din punctul de vedere
al configuraþiei. 

Sesiunile de comunicãri metodice
ale Casei Corpului Didactic,
mai devreme decît de obicei
n fiecare an ºcolar, Casa Corpului Didactic (CCD) Constanþa
oferã cadrelor didactice prilejul unui larg schimb de experienþe
profesionale în cadrul sesiunii de comunicãri metodico-ºtiinþifice
„Colocvii didactice”. “Aceastã manifestare tradiþionalã, ajunsã la cea
de-a XV-a ediþie, se va desfãºura, spre deosebire de anii anteriori,
mai devreme, în zilele de 16 – 17 februarie 2007, sub genericul
<Calitatea în educaþie - provocare pentru o ºcoalã mai bunã>”, a
declarat purtãtorul de cuvînt al CCD, Mihaela Roºulescu. Dascãlii
constãnþeni au, astfel, încã un prilej de a-ºi exprima punctele de
vedere asupra unui concept care orienteazã preocupãrile în
învãþãmînul preuniversitar românesc, puncte de vedere al cãror
suport este chiar practica didacticã care reflectã, de fapt, realitatea de
fiecare zi.
Toþi cei interesaþi au fost invitaþi sã gîndeascã o temã pe care sã
o înscrie, pînã la data de 21 ianuarie 2007, într-una dintre secþiuni :
Comunitatea ºi ºcoala - ca echipã; Informare vs formare în
devenirea elevului; Utilitatea curriculum-ului în viaþã; Sintalitatea
grupului de elevi, personalitatea ºi stilul dascãlului; Multimedia în
spaþiul ºcolar; Educaþia interculturalã ºi multiculturalã; Acceptabil/inacceptabil în comportamentul
juvenil;
Editor: S.C. Telegraf Advertising S.R.L.
instruirea
adulþilor. 
Redactor-ºef: Mona Lisa POPA
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Poliþia de Frontierã
angajeazã ofiþeri

Valu lui Traian - str. Mihai Eminescu; Medgidia str. Independenþei, bl. D2; Topraisar.

RADET

Liviu Cezar DIDILESCU

ELECTRICA

onstãnþenii care au studii superioare ºi
doresc sã intre în rîndul Poliþiei de Frontierã
îºi pot depune dosarele pentru a participa la
concursul pentru ocuparea a douã posturi de ofiþeri
din sursã externã. Cei care sînt interesaþi sã devinã
ofiþeri de poliþie în cadrul Inspectoratului Judeþean al
Poliþiei de Frontierã (IJPF) Constanþa trebuie sã fie
licenþiaþi în drept sau ºtiinþe umane ºi sã fie declarat
apt din punct de vedere medical. De asemenea,
candidaþii trebuie sã aibe cazierul curat ºi sã nu fie
cercetat în prezent pentru sãvîrºirea unor infracþiuni.
Candidaþii îºi pot depune cererile de participare la
concurs la sediul IJPF Constanþa în perioada 22 -27
noiembrie, iar dosarele cu actele necesare pînã cel
tîrziu pe 4 decembrie. Concursul se va susþine în
zilele de 7 ºi 8 decembrie în locaþii care urmeazã sã
fie stabilite ulterior. De asemenea, IJPF Constanþa mai
scoate la concurs un post de referent III, absolvent al
cursului de inspector de personal ºi al unui curs de
operare pe calculator, precum ºi un post de ºofer
categoriile B, C, D, E, cu experienþã minimã patru ani.
Relaþii suplimentare ºi tematice de concurs se pot obþine
de la sediul Inspectoratului situat pe Aleea Zmeurei sau
la telefon 64.11.88, interior 26082, 26080, 26079. 

Pentru lucrãrile anuale de reparaþii ºi
întreþinere a instalaþiilor ºi reþelelor electrice,
precum ºi a posturilor de transformare,
Sucursala de Distribuþie a Energiei Electrice
Constanþa anunþã întreruperea furnizãrii
energiei electrice în timpul lucrãrilor, dupã
urmãtorul program, între orele 9:00-16:00,
astfel: Miercuri, 22 noiembrie, în: Constanþa str. Dezrobirii, blocurile DE14, DE15, DE16,
DE17, Aleea Garofiþei, blocurile L105, L106;
Mangalia - str. Ghe. Neþoi, O. Cruºoveanu, G.
Vîrtejan, M. Basarab; Techirghiol - zona
Rãscoalei, cu strãzile adiacente, zona Bãlcescu,
cu strãzile adiacente; Ovidiu - str. Mugurel ºi str.
Nucilor; Medgidia - str. Independenþei bl. A3;
localitãþile: Izvoru Mare, Topraisar, Negreºti,
Tufani. Joi, 23 noiembrie, în: Constanþa - str.
Dezrobirii, blocurile DE18, DE19, DE20, Aleea
Garofiþei, blocurile L107 ºi L108; Mangalia - str.
Ghe. Neþoi, O. Cruºoveanu, G. Vîrtejan, M.
Basarab; Techirghiol - zona Rãscoalei, cu
strãzile adiacente, zona Bãlcescu, cu strãzile
adiacente; Ovidiu - str. Mugurel ºi str. Nucilor;
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Pentru efectuarea
lucrãrilor de
automatizare în punctele termice 130 si 131,
RADET sisteazã furnizarea apei calde de
consum si a încãlzirii dupã cum urmeazã: astãzi,
22 noiembrie 2006, între orele 07.30 ºi 18.00, la
punctual termic 130, iar mîine, 23 noiembrie
2066, între orele 07.30 ºi 18.00, la punctual
termic 131. Vor fi afectaþi consumatorii din
perimetrul strãzilor Eliberãrii, Dezrobirii ºi
Cutezãtori.

RADARE
Astãzi, poliþiºtii de la Circulaþie acþioneazã
cu radare pe DN 39, în Eforie Nord, Tuzla ºi
Mangalia. Conducãtorii auto vor întîlni aparate
radar ºi pe DN 3, în Valu lui Traian ºi Cobadin.
Radarele vor acþiona ºi pe DN 22C, în localitãþile
ªtefan cel Mare, Poarta Albã ºi Satu Nou. ªi pe
DN 2A vor fi amplasate radare în localitãþile
Hîrºova ºi Ovidiu, iar pe DN 22, în Lumina ºi
Nãvodari. În municipiul Constanþa, aparatele
radar se vor afla pe bulevardele 1Mai, I.C.
Brãtianu, Mamaia, Lãpuºneanu, Tomis, pe
ºoseaua Mangaliei ºi pe strada Soveja.
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