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Promovarea unei vieþi
active, sãnãtoase.
Combaterea
alcoolismului ºi a
fumatului

Poate vã intereseazã



Parlamentul României a adoptat
Legea 82/2012 privind reþinerea
datelor generate sau prelucrate de
furnizorii de reþele publice de
comunicaþii electronice ºi de furnizorii
de servicii de comunicaþii electronice
destinate publicului, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi protecþia vieþii
private în sectorul comunicaþiilor
electronice, lege ce a fost publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 406,
din 18 iunie 2012
Legea 82/2012 stabileºte obligaþia
furnizorilor de reþele publice de
comunicaþii electronice ºi a
furnizorilor de servicii de comunicaþii
electronice destinate publicului de a
reþine anumite date, generate sau
prelucrate în cadrul activitãþii lor,
pentru punerea acestora la dispoziþia
organelor de urmãrire penalã,
instanþelor de judecatã ºi organelor de
stat cu atribuþii în domeniul siguranþei
naþionale în scopul utilizãrii lor în
cadrul activitãþilor de prevenire, de
cercetare, de descoperire ºi de urmãrire
penalã a infracþiunilor grave sau
pentru rezolvarea cauzelor cu

persoane dispãrute ori pentru punerea
în executare a unui mandat de arestare
sau pentru executarea pedepsei.
Actul normativ se aplicã datelor de
trafic ºi de localizare a persoanelor
fizice ºi persoanelor juridice, precum
ºi datelor necesare pentru identificarea
unui abonat sau unui utilizator
înregistrat, datelor generate sau
prelucrate ca urmare a unei comunicaþii
ori a unui serviciu de comunicaþii ºi
nu se aplicã în ceea ce priveºte
conþinutul
comunicãrii
sau
informaþiilor consultate în timpul
utilizãrii unei reþele de comunicaþii
electronice, în aceste cazuri fiind
aplicabile prevederile Codului de
procedurã penalã, precum ºi cele ale
legilor speciale în materie.
Se specificã faptul cã punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.
82/2012 se face cu respectarea
dispoziþiilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în
sectorul comunicaþiilor electronice, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin aceastã lege.

Vrei sã fii
funcþionar
internaþional?
 Program de recrutare
naþionalã derulat de cãtre
Secretariatul ONU în 2012
Tinerii bine pregãtiþi, care îºi doresc o
carierã de funcþionar internaþional în
cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite,
sunt încurajaþi sã participe la programul
de recrutare naþionalã derulat de cãtre
Secretariatul ONU în 2012 (Young
Professional Programme Competitive
Examinations), informeazã Ministerul
Afacerilor Externe.
Programul se adreseazã tinerilor cu
vârsta pânã în 32 de ani, care au cel
puþin o diplomã universitarã ºi
vorbesc fluent limbile englezã sau
francezã. Perioada de înscriere este
13 iulie  12 septembrie 2012, iar
domeniile în care vor putea fi
susþinute examenele sunt: afaceri
politice, afaceri sociale, arhitecturã,
economie, producãtor radio

(portughezã, kiswahili) ºi tehnologia
informaþiei.
România se numãrã printre statele
membre ONU eligibile, în acest an, pentru
a participa, pentru a treia oarã, la
programul ONU de recrutare naþionalã
(NCRE1997, 2011, 2012). YPP2011s-a
finalizat prin includerea unui candidat
declarat admis, pe o lista de rezervã,
pentru o perioadã de doi ani.
Persoanele interesate vor putea aplica,
personal, prin intermediul portalului
de pe pagina web a ONU unde se
gãsesc informaþii detaliate despre
procesul de înscriere, simulãri de
examene, centre de examinare ºi
ultimele evoluþii:
https://careers.un.org/lbw/
home.aspx?viewtype=NCE (englezã).

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova în calitate de
Beneficiar, a lansat campania de informare Promovarea unei
vieþi active, sãnãtoase. Combaterea alcoolismului ºi a
fumatului în cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/89015
Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul
rural. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013 Investeºte în oameni!
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea
calitãþii resurselor umane în zonele rurale din judeþul Dolj în
vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi nonagricole
ºi de dezvoltare a spiritului antreprenorial ºi a competenþelor
necesare pentru desfãºurarea unor activitãþi independente.
Campania de informare se deruleazã în perioada iunie 2012
-ianuarie 2013. În cadrul acesteia, aproximativ 300 de persoane
vor fi informate ºi conºtientizate, vor fi distribuite 300 de
pliante ºi 200 de ghiduri, se vor organiza douã întâlniri cu
membrii grupului þintã, în cadrul cãrora vor avea loc dezbateri
ºi prezentãri Power Point. Campania de informare este gratuitã
ºi se adreseazã locuitorilor comunei Almãj din judeþul Dolj.
În cadrul campaniei, echipele de experþi lectori, împreunã cu un
medic, se vor deplasa în comuna Almãj ºi vor contacta locuitorii
comunei, atât în gospodãriile acestora, cât ºi în locurile publice.
Principalele paliere pe care se va desfãºura campania sunt:
O viaþã sãnãtoasã cu ajutorul sportului
Beneficiile aduse de sport corpului uman sunt nenumãrate:
 ajutã la eliminarea kilogramelor în exces ºi autoregleazã
greutatea corporalã; reduce considerabil depresia ºi
anxietatea;  întãreºte oasele, inima, muºchii, întregul sistem
cardio-respirator; creºte încrederea în sine ºi autosatisfacþia;
 îmbunãtãþeºte rezistenþa fizicã ºi concentrarea psihicã;  ajutã
la coordonarea miºcãrilor, pãstrarea echilibrului ºi
flexibilitãþii coloanei vertebrale ºi mobilitatea articulaþiilor;
 revigoreazã activitatea sexualã;  sportul eliminã prin piele,
cu ajutorul procesului de transpiraþie, o gamã largã de toxine,
impuritãþi, grãsimi, hormoni;  regleazã în mod strãlucit
metabolismul organismului uman;  sistemul nervos
beneficiazã într-o mare mãsurã de efectele activitãþii fizice;
 calitatea ºi durata somnului sunt considerabil îmbunãtãþite
de orice efort fizic;  reduce considerabil efectele stresului.

Alegeþi o dietã sãnãtoasã, bazatã pe fructe, legume ºi
alimente sãnãtoase din punct de vedere nutriþional. Strecuraþi
mai multe legume în meniul dumneavoastrã. Consumaþi mai
multe fructe. Consumaþi lactate.
Renunþaþi la fumat ºi alcool!!!
Fumatul este o boalã!!! Efectele fumatului: Fumatul
provoacã poli pulmonare, afecteazã pielea ºi dinþii, cauzeazã
boli ale sistemului nervos central ºi ale sistemului circulator,
cauzeazã boli coronariene (ale inimii), cauzeazã boli de stomac.
Consumul cronic de alcool poate cauza diferite probleme
de sãnãtate, apãrute în special la nivelul anumitor organe,
precum ficatul, sistemul nervos central (în special creierul)
ºi inima. Agraveazã hipertensiunea arterialã, afecþiuni ale
sistemului digestiv (recidive ale ulcerului peptic), poate
agrava osteoporoza sau poate cauza diferite tipuri de cancer.
Alcoolismul poate conduce la apariþia unui comportament
violent, accidente, izolare socialã ºi dificultãþi apãrute la
locul de muncã sau în familie.
Adoptaþi o viaþã sãnãtoasã prin înlãturarea stresului
din viaþa dumneavoastrã. Efecte ale stresului asupra
organismului la nivel fizic: durerile de spate; durerile în piept;
crampele ºi spasmele musculare; disfuncþiile erectile; stãrile
de leºin; scãderea libidoului; scãderea imunitãþii; durerile
musculare; probleme de digestie; palpitaþiile; transpiraþiile;
diarea sau constipaþia; tremor; greaþa, voma; pruritul.
Efecte ale stresului asupra organismului la nivel psihic:
furia; anxietatea; depresia; nesiguranþa; irascibilitatea,
ostilitatea; probleme de memorie; probleme de concentrare;
oboseala; tristeþea; neliniºtea; diminuarea iniþiativei ºi lipsa
de interes; stimã de sine redusã; neatenþie la detalii;
diminuarea capacitãþii de a se bucura de evenimentele plãcute.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la: 0743.160.300,
Simion Ciunã  manager grup þintã, 0723.151.068 Ilie Dragoº
 manager relaþii publice, e-mail: secretariat@dezvoltarerurala-durabila.ro sau la sediul Facultãþii de Management
Financiar Contabil Craiova, str. Brazda lui Novac nr.4,
telefon 0251598265.
Website: www.fseromania.ro, www.fonduri-ue.ro,
ww.europa.eu, www.dezvoltare-rurala-durabila.ro

Modificarea ºi completarea

Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de admitere în magistraturã
 A apãrut, în Monitorul Oficial nr. 405 din 18 iunie 2012, Partea I, Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii
(nr.514 din 14 iunie 2012) pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea concursului
de admitere în magistraturã, aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Printre altele, modificãrile ºi
completãrile se referã la persoanele care
pot fi numite în magistraturã, pe bazã de
concurs, la condiþiile de participare,
examinarea candidaþilor, finalizarea
concursului. Astfel, Examinarea
candidaþilor se face în douã etape. Prima
etapa este eliminatorie ºi constã în
susþinerea urmãtoarelor probe scrise
eliminatorii: 1. un test-grilã de
verificare a cunoºtinþelor juridice,
susþinut la urmãtoarele discipline: a) drept
civil; b) drept procesual civil; c) drept
penal; d) drept procesual penal; 2. un
test-grilã
de
verificare
a
raþionamentului logic. La testul-grilã
de verificare a raþionamentului logic
participã numai candidaþii declaraþi admiºi
la testul-grilã de verificare a cunoºtinþelor
juridice. Nota obþinutã la prima etapã este
suma notelor obþinute la probe calculatã
în raport cu urmãtoarea pondere: testulgrilã de verificare a cunoºtinþelor juridice
- 70%, testul-grilã de verificare a
raþionamentului logic - 30%. Sunt declaraþi
admiºi în etapa a II-a candidaþii admiºi la
fiecare dintre cele douã probe, în ordinea
descrescãtoare a notei obþinute la prima
etapã, în limita dublului numãrului de
posturi scoase la concurs, atunci când
acesta este mai mare de 100, respectiv în
limita triplului numãrului de posturi
scoase la concurs, atunci când acesta este
mai mic sau egal cu 100. Numãrul
candidaþilor admiºi în etapa a II-a se
suplimenteazã în cazul mediilor egale cu
cea a ultimului candidat admis. A doua
etapã constã în susþinerea unui interviu.
Testul-grilã de verificare a
cunoºtinþelor juridice cuprinde 100 de
întrebãri, câte 25 pentru fiecare dintre
disciplinele de concurs. Timpul necesar
pentru formularea rãspunsurilor la
întrebãrile din testul-grilã de verificare a

cunoºtinþelor juridice este cel stabilit de
comisia de elaborare a subiectelor pentru
aceasta probã ºi nu poate depãºi 4 ore,
socotite din momentul în care s-a încheiat
distribuirea testelor cãtre toþi candidaþii.
Lucrãrile se noteazã cu «Admis» sau
«Respins», în funcþie de punctajul obþinut
de candidat. Sunt declaraþi admiºi la aceastã
probã candidaþii care au obþinut minimum
70 de puncte, echivalentul notei 7.
Testul-grilã de verificare a
raþionamentului logic din cadrul primei
etape a concursului cuprinde 100 de
întrebãri la care se puncteazã rãspunsurile
ºi 20 de întrebãri supuse pretestãrii în
condiþii de concurs. Întrebãrile
suplimentare sunt prestabilite, nu sunt
evidenþiate ca fiind supuse pretestãrii, iar
rãspunsurile la aceste întrebãri nu se
puncteazã. Baremul publicat nu include
rãspunsurile la întrebãrile suplimentare.
Pentru întrebãrile al cãror rãspuns se
puncteazã, fiecare rãspuns corect
valoreazã 0,1 puncte. Lucrãrile se noteazã
cu «Admis» sau «Respins», în funcþie de
punctajul obþinut de candidat. Pentru a fi
declarat admis la aceastã probã, candidatul
trebuie sã rãspundã corect la minimum
30 de întrebãri din cele 100 de întrebãri
ale cãror rãspunsuri se puncteazã.
Dupã afiºarea rezultatelor definitive
ale concursului, candidaþii admiºi dupã
cele douã etape ale concursului vor fi

verificaþi sub aspectul îndeplinirii
condiþiei bunei reputaþii vor fi programaþi
pentru a se prezenta la vizita medicalã
ºi la testarea psihologicã. Testarea
psihologicã constã în susþinerea unui test
scris ºi a unui interviu în faþa unui
psiholog desemnat de Consiliul Superior
al Magistraturii din rândul specialiºtilor
din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, curþilor de apel, precum ºi din
tabelul psihologilor acreditaþi de Colegiul
Psihologilor din România. Rezultatele
testãrii psihologice sunt concretizate
într-un raport, care cuprinde profilul
psihologic al fiecãrui candidat, precum
ºi calificativul «Admis» sau «Respins».
În vederea verificãrii îndeplinirii
condiþiei bunei reputaþii, candidaþii
au obligaþia de a depune la tribunalele,
respectiv la parchetele de pe lângã
tribunalele în a cãror circumscripþie
domiciliazã, în termen de 10 zile de la
data publicãrii rezultatelor definitive ale
concursului, o serie de documente
Rezultatele verificãrii se consemneazã
în cuprinsul raportului referitor la
îndeplinirea condiþiilor de numire în
funcþia de judecãtor sau procuror, care
se înainteazã secþiei corespunzãtoare a
Consiliului Superior al Magistraturii. La
verificarea condiþiei bunei reputaþii sunt
avute în vedere urmãtoarele criterii: tipul
ºi împrejurãrile de sãvârºire a faptei,
forma de vinovãþie, tipul de sancþiune
aplicatã, conduita adoptatã în timpul
cercetãrii disciplinare sau al procesului
judiciar, impactul asupra opiniei publice
generat de fapta persoanei în cauzã,
precum ºi perioada de timp care a trecut
de la aplicarea sancþiunii disciplinare,
contravenþionale, administrative sau de
la rãmânerea definitivã a condamnãrii.
Spor la lecturã ºi baftã la examen!

