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CECCAR: Mâine, 21 septembrie,

Ziua Naţională a
Contabilului Român
Manifestările ediţiei din
acest an a Zilei Naţionale a
Contabilului Român se vor
desfăşura sub egida „CECCAR - 95 ani de existenţă”,
aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizaţiei profesionale
CECCAR, eveniment deosebit din viaţa profesiei contabile.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România (CECCAR) reaminteşte că ziua de 21 septembrie este sărbătorită în
fiecare an, potrivit Normelor
nr.12726/2004, în mod unitar,
la nivelul filialelor CECCAR,
cu scopul promovării imaginii,
a intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă
concurenţială.
La aniversare sunt aşteptaţi
toţi profesioniştii contabili din
România, membri ai CECCAR
sau angajaţi în diverse ramuri
ale economiei. Cu toţii prezenţi
la Ziua contabilului vor demonstra, încă odată, că „Profesia contabilă a fost, este şi
va fi pusă în slujba interesului
public, spre binele public.” Cea
de-a XII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român,
reprezintă un prilej de a reuni
familia profesioniştilor contabili şi de a reafirma adevărul
potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emble-

matic pentru ceea ce înseamnă
calitatea profesiei contabile. În
Oradea, manifestările festive
programate se vor desfăşura
miercuri, 21 septembrie 2016,
începând cu ora 15.00, la sediul
filialei CECCAR Bihor din
Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu
nr. 29 (Centrul Civic). Programul manifestărilor prilejuite
de sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român este
următorul: 21 septembrie 2016
– ora 15.00 - Deschiderea oficială a manifestărilor, urmat de
Mesajul Consiliului Superior
al Corpului şi mesajele oficialităţilor locale; ora 15.45 -16.00
- Prezentare temă: „CECCAR
- 95 ani de existenţă în slujba
profesiei contabile”; ora 16.00
- 16.15 - acordarea Diplomelor
de merit persoanelor nominalizate; 16.15 - 16.30 - Topul
local al celor mai bune societăţi membre CECCAR; 16.15
- 16.20 - Scurtă prezentare a
evenimentului; 16.20 - 16.30 Premierea societăţilor nominalizate; 16.30 - 17.00 - Aniversarea a 95 de ani de la înfiinţarea
CECCAR; 16.30 - 16.45 - înmânarea distincţiilor persoanelor nominalizate; 16.45 17.00 - Mulţumiri, aprecieri,
poză de grup, respectiv program de socializare.
Precizăm că profesia contabilă este privită ca aceea care
gestionează, calculează şi păstrează echilibrul, o profesiune

care presupune mult tact şi
echilibru. Simbolul profesiei
contabile este contul, instrument care se reprezintã de cele
mai multe ori sub forma unui T
sau a unei balanţe. Toate acestea au determinat ca, pentru
sărbătorirea ei, să se aleagă o
zi care sã sugereze echilibrul 21 septembrie, când ziua este
egală cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanţă.
Propunerea a fost aprobată de Conferinţa Naţională a
CECCAR din România din 2
septembrie 2004, care a adoptat-o în unanimitate, iar materializarea acestei idei a revenit
Consiliului Superior care, prin
Hotărârea nr. 04/62 din 20 noiembrie 2004, a aprobat Normele nr. 12.726/2004 privind
modul de organizare şi desfãşurare a manifestărilor prilejuite de ziua de 21 septembrie
ca Zi naţională a contabilului

ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ
organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, care se va desfăşura la
sediul instituției - str. Primăriei, nr.42, Oradea, astfel:
COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ŞCOLARE –Serviciul Programe Sociale
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL
- 1 post
ASISTENT MEDICAL PL		
- 3 posturi
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI – Oradea , str. Traian Lalescu nr. 3C
ASISTENT MEDICAL PL		
- 1 post
PROBA SCRISĂ :
INTERVIU: 		

13.10.2016 ora 10.00
18.10.2016 ora 10.00

CONDIȚII GENERALE
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014.
CONDIȚII SPECIFICE:
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL
- studii postliceale sanitare în specialitatea “asistență medicală”, absolvite cu diplomă sau echivalentă
- certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România
- adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de OAMGMAMR
- minim 5 ani vechime în funcția de asistent medical
- dovada obținerii gradului principal
- fără antecedente penale
ASISTENT MEDICAL PL
- studii postliceale sanitare în specialitatea “asistență medicală”, absolvite cu diplomă sau echivalentă
- certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România
- adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de OAMGMAMR
- minim 6 luni vechime în funcția de asistent medical
- dovada susținerii examenului de promovare pentru asistenți medicali debutanți
- fără antecedente penale
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de
la data publicării/afișării anunțului, respectiv până la data 04.10.2016, ora 15.30. la secretarul comisiei de
concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, camera
19, consilier Andreea Țenghea, telefon 0259/417945, și să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul oficial al instituţiei (www.asco-oradea.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0259/417945.”

român.
“Filiala Bihor a CECCAR
rămâne constantă şi acţionează
pentru îndeplinirea rolului ce-i
revine în gestionarea activităţii de pregătire profesională şi
deontologică a tuturor celor
care activează în domeniul
profesiei contabile în diversele
ramuri ale economiei.
Conducerea Filialei CECCAR adresează, pe această
cale, tuturor specialiştilor din
domeniul economic bihorean,
indiferent de forma şi locul
în care îşi exercită profesia,
gânduri frumoase şi urări de
sănătate, putere de muncă, împliniri şi depline satisfacţii, în
tot ceea ce întreprind, cu pasiunea, consecvenţa, rigoarea, şi
competenţa specifice comunităţii profesioniştilor contabili”
- precizează dl. Pavel Valerian
Susa, preşedintele Filialei bihorene a CECCAR.
n Doina A. NEAGOE

CJPC:

Controale
în mediul rural

Comisarii CJPC Bihor continuă să desfăşoare şi în această lună verificări care au în
atenţie respectarea legislaţiei în unităţile de
comercializare şi în unităţile de alimentaţie
publică din mediul rural. Acţiunile continuă și
pe parcursul lunii septembrie.
De la începutul demarării acestora, comisarii
instituţiei au constatat abateri privind: lipsa informării consumatorilor asupra elementelor de
identificare şi caracterizare ale produselor comercializate; lipsa monitorizării temperaturilor
din spaţiile frigorifice de păstrare prin grafice
de temperatură; comercializarea porţionată, cu
consum pe loc a băuturilor spirtoase, cafea, băuturi răcoritoare, fără ca acest profil de activitate
să figureze în certificatul unic de înregistrare la
Registrul Comerţului; dotări insuficiente ale bucătăriilor sau saloanelor de servire; utilizarea materiei prime pentru preparatele culinare fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare;
lipsa informării privind gramajele porţiilor; lipsa
informaţiilor privind ingredientele cu caracter
alergen etc. În timpul acţiunii tematice de control
au fost verificaţi 204 operatori economici, fiind
întocmite, în consecinţă, 158 de procese verbale
prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 418.300 lei. n D.A.N.

APIA: Pe toate tipurile de fonduri,

Plăţi de peste 1.960
milioane euro

Până la data de 16 septembrie 2016, din totalul de 944.075 cereri unice de plată aferente
campaniei 2015 au fost emise ordine de plată
pentru 98,56% din cereri, reprezentând un
număr de 930.488 beneficiari.
Suma totală autorizată la plată este de 2.005,33
mil. euro din care efectiv plătită în conturile
fermierilor este suma de 1.960,07 mil. euro, pe
toate tipurile de fonduri (Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR) și Buget Național. Fondul European
pentru Garantare Agricolă (FEGA) - Suma
plătită 1449,89 mil. euro, 867.210 de fermieri plătiți; Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) + Cofinanțare de
la bugetul național – Suma plătită 215,64 mil.
euro, 391.409 de fermieri plătiți; Buget național - Suma plătită 294,54 mil.euro, 766.868 de
fermieri plătiți. La aceste sume se adaugă 15,5
milioane euro, plătiți în luna decembrie 2015,
pentru Măsura 214 – “Plăți privind agromediu”, Campania 2015. În ce privește suma
de 259,87 milioane euro (FEADR+BN1) s-a
autorizat la plată după cum urmează: începând
cu data de 14.05.2016 pentru Măsura 13 – Plăți
pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice suma de 216,35 milioane euro; începând cu
data de 02.09.2016 pentru următoarele măsuri: Măsura 214 „Plăți pentru agro-mediu”cu
pachetele și subpachetele aferente - suma de
22,55 mil. euro; Măsura 10 – Agro-mediu şi
climă cu pachetele și subpachetele aferente
- suma de 16,29 mil. euro; Măsura 11– Agricultura ecologică cu submăsurile și pachetele
aferente - suma de 4,68 mil. euro.
n Doina A. NEAGOE

Săptămâna 19.09.2016-23.09.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
22.09.2016 orele 08-15 loc. Bulz - parţial, Aleşd: Cartier Şoimul: Bl. Q4, Q5, Q6, X18, Lalelelor, Piaţa Unirii,
Dȃmboviţei, Florilor, Târgului, Teiului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
22.09.2016 orele 09-15 loc. Almaşul Mare - parţial
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
22.09.2016 orele 09-15 loc. Galoşpetreu, Tarcea - parţial, Valea lui Mihai: str. Hunyadi Matyas - parţial
orele 09-17 loc. Tȃrguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
22.09.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Valani de
Beiuş, Urviş, Borz
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
22.09.2016 orele 09-17 loc. Valea Mare de Codru,
Forosig, Hodiş, Lupoaia, Talpoş - parţial; Salonta: str.
Oradiei - parţial, I.C.Brătianu, Szechenyi Istvan, Jozsef
Attila, 7 Iunie, Haiducilor, I.C.Cantacuzino, Sportului,
Miklos Toldi, Horea - parţial, Cloşca - parţial, Teodor
Neş, Mihail Kogălniceanu, Traian Moşoiu, Ştefan cel
Mare, Erkel Ferencz, Andrei Mureşanu, Călugăreni,
Lăcrămioarei; Tinca: str. Republicii, Ştefan cel Mare,
Mihai Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea,
Zorilor, Tȃrgului, Tudor Vladimirescu, Armatei Romȃne, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului, Traian, Avram
Iancu, Cloşca, Emanuil Gojdu, Andrei Mureşanu, Tulea
Şerban, Mihai Viteazul, Trandafirilor, Dorobanţi, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L.Caragiale,
Crişului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
22.09.2016 orele 08-17 loc. Haieu - parţial, Oradea: str.
Seleușului, Războieni, Ardealului, Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Calea Clujului - parţial, Eftimie Murgu,
Căii Ferate, Timotei Cipariu, Constanţei, F. Magellan,
Oituz, E. Gȃrleanu, Depoului, Izvorului, A. Bena, Herculane, Tribunalului, Barbu St.Delavrancea, Dragoş
Vodă, Transilvaniei, Szigligeti Ede
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
22.09.2016 orele 09-17 loc. Nojorid, Sȃniob, Chișirid,
Oșorhei, Fughiu, Tășad, Stracoș, Ceica, Ceișoara, Incești, Sfȃrnaș, Cenaloş, Sărsig, Hăuceşti, Ciuleşti, Gurbeşti, Sălişte, Spinuş, Lăzăreni, Sarcău, Biharia, Satu
Nou, Tămăşeu, Parhida, Niuved, Ciuhoi, Fegernicul
Nou, Fegernicul Vechi, Sȃrbi, Nădar, Chioag, Almașu
Mic, Burzuc, Gruilung, Topești, Săldăbagiu de Munte:
str. Dealul Mare, Albinelor
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
22.09.2016 orele 09-14 loc. Vaşcău
orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de
Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Suştiu, Urseşti, Briheni
orele 09-18 loc. Brădet

