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Roxana Petcu

Apa constituie o resursă
naturală importantă la
nivel mondial datorită
utilizării sale atât din punct
de vedere economic, cât şi
pentru asigurarea consumului populaţiei.
În România, Administraţia Naţională „Apele
Române” are calitatea de
operator unic al resurselor
de apă şi se află sub coordonarea
Ministerului
Apelor şi Pădurilor.
Administraţia Naţională
„Apele Române” are ca
atribuţii:
- cunoaşterea, conservarea,
utilizarea
raţională, protecţia, refacerea
şi
utilizarea
resurselor de apă ale ţării;
- întreţinerea infrastructurii
naţionale
de
gospodărire a apelor prin
construcţia de lacuri de
acumulare, diguri etc.;
- administrarea, exploatarea 2 >>
şi
întreţinerea
reţelei naţionale de observaţii
şi
măsurători
hidrologice, hidrogeologice
şi a infrastructurii „Sistemului
Naţional
de
Gospodărire a Apelor”;
- întreţinerea cursurilor
de apă de pe teritoriul ţării;
- luarea de măsuri de
siguranţă şi apărare împotriva inundaţiilor;
- supravegherea calităţii
resurselor
de
apă,
prevenirea şi avertizarea în
cazul
poluărilor accidentale;
- documentarea în vederea
constituirii
şi
gestionării fondului naţional de date hidrologice,
hidrogeologice
şi
de
gospodărire a apelor;
- implementarea Directivei Europene 60/2000/EC
şi a celorlalte directive ale
Uniunii
Europene
în
domeniul
gospodăririi
cantitative şi calitative a
apelor.
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EVENIMENT
Vârsta de pensionare nu se
va modifica, pensiile nu vor
scădea. Ministrul Apărării,
Adrian Ţuţuianu, iese la declaraţii în plin scandal privind
pensiile de serviciu. După ce
în urmă cu câteva zile Ministerul Apărării a transmis un
comunicat de presă în care
confirmă faptul că specialiştii
din MApN şi MAI lucrează la
draft-ul OUG privind pensiile
speciale, Adrian Ţuţuianu a declarat vineri dimineaţă, într-o
conferinţă de presă, că vârsta
de pensionare nu se va modifica şi nici nu vor scădea pensiile. Pag. 3

IT&C
Kaspersky Lab Anti Targeted
Attack a avut o rată de succes de 100% în detecţia ameninţărilor complexe. Având
în vedere că una din patru companii s-a confruntat cu un atac
cu ţintă precisă în ultimele 12
luni, nevoia organizaţiilor de a
avea sisteme eficiente de detecţie este mai importantă ca niciodată. Platforma Kaspersky
Lab Anti Targeted Attack a detectat 100% dintre ameninţări la
ultimele teste de verificare, realizate de ICSA Labs, ceea ce indică nivelul avansat de detecţie
a ameninţărilor pe care îl oferă
companiilor, inclusiv celor cu
cerinţe stricte de securitate cibernetică. Pag. 4

ACTUALITATE
S-a aprobat prcedura pentru
asigurații RCA cu risc ridicat. Consiliul Autorităţii de Supraveghere
Financiară
a
aprobat, în şedinţa din data de 2
august 2017, procedura privind
gestionarea de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din

România (BAAR) a asiguraţilor
RCA cu risc ridicat, potrivit prevederilor Legii 132/2017 privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin
accidente de vehicule şi tramvaie. Pag. 6
CFR începe lucrările de modernizare a 14 poduri şi podeţe feroviare din sudul
ţării. Compania Naţională de
Căi Ferate CFR SA şi SC ARCADA COMPANY SA au semnat
două contracte de lucrări, în valoare totală de 34,2 milioane lei,
pentru modernizarea a 14 poduri şi podeţe aflate pe raza judeţelor Argeş, Olt, Dolj, Gorj,
Mehedinţi şi Sibiu. Pag. 6
Lucrările de modernizare a
accesului în staţia de metrou
Berceni. Metrorex a solicitat
Constructorului noului sistem
de control-acces modificarea
programului lucrărilor de modernizare a instalaţiilor de taxare în staţia de metrou
Berceni. Pag. 6

EXTERN
Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk - ţintă a
justiţiei poloneze. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a compărut joi, în
calitate de martor, la Parchetul
din Varşovia în cadrul noii anchete referitoare la prăbuşirea,
în 2010, la Smolensk, a avionului prezidenţial, prilej cu care,
alături de 95 de personalităţi
poloneze, şi-a pierdut viaţa şi
preşedintele ţării, Lech Kaczynski, fratele geamăn al actualului preşedinte al partidului
conservator la guvernare, "Lege
şi justiţie"(PiS). Pag. 8
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Doar jumătate din populație are acces la apă
,,Bunuri şi servicii”, un capitol complicat
Cresc cheltuielile cu personalul
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EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.84 RON

LIRA STERLINĂ



5.05 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.96 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.57 RON

