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AFIR: Fonduri europene pentru

Promovarea produselor
agricole
Producătorii primari care
doresc să-şi promoveze mai
eﬁcient produsele, să se integreze mai uşor în lanţul
agroalimentar şi să crească
valoarea adăugată a produselor pot accesa sprijinul aferent Submăsurii 4.2 ,,Sprijin
pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor
agricole”.
Sprijinul acordat prin această submăsură va contribui la:
înﬁinţarea şi /sau modernizarea unităţilor de procesare
şi comercializare; introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse şi
procesare; aplicarea măsurilor
de protecţia mediului inclusiv
scăderea consumului de energie şi a emisiilor GES; promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei
din surse regenerabile; creşterea numărului de locuri de
muncă. Investiţia trebuie să se
încadreze în cel puţin una din
acţiunile/operaţiunile eligibi-

le prevăzute prin submăsura:
înﬁinţarea, extinderea şi /sau
modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare, inclusiv
investiţii privind marketingul
produselor (ex. etichetare, ambalare); înﬁinţarea, extinderea
şi /sau modernizarea de reţele
locale de colectare, recepţie,
depozitare, condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare;
îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea
cu noile standarde impuse de
legislaţăia europeană pentru
prelucrarea şi comercializarea
produselor agro-alimentare;
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
(solară, eoliană, geotermală),
a energiei produsă cu ajutorul
pompelor de căldură, în cadrul
unităţii procesatoare exclusiv
pentru consumul propriu şi
investiţii pentru îmbunătăţirea
eﬁcienţei energetice, ca şi operaţiuni din cadrul unui proiect
mai mare de investiţii. Rata
sprijinului public nerambursabil va ﬁ de 50% din totalul chel-

tuielilor eligibile pentru IMMuri şi grupuri de producători/
cooperative şi 40% pentru alte
întreprinderi şi nu va depăşi:
1.000.000 Euro/proiect pentru
IMM în cazul proiectelor care
nu presupun investiţii care
conduc la un lanţ alimentar integrat; 1.500.000 Euro/proiect
pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun
investiţii care conduc la un lanţ
alimentar integrat; 2.500.000
Euro/proiect pentru investiţiile
care conduc la un lanţ alimentar integrat, precum şi pentru
forme asociative (cooperative
şi grupuri de producători) în

cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la
un lanţ alimentar integrat. În
această ultimă situaţie, suma
se acordă doar în cazul în care
solicitantul vizează prin proiect (pe componenta eligibilă)
investiţii în unitatea proprie pe
întreg lanţul alimentar (colectare, condiţionare, procesare,
depozitare şi comercializare
directă, respectiv, pentru procesare carne (abatorizare, procesare, depozitare şi comercializare directă).
 Doina
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form datelor BNR, la începutul
acestui an, ROBOR la 3 luni se
situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, 21 iunie
2017, indicatorul era la 0,82%
pe an. În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a rămas constant
la 3,07%.

ROBOR la nouă luni, care
reprezintă rata dobânzii plătită
la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci
comerciale, a stagnat şi el la
3,12% pe an, la fel şi indicele
ROBOR la 12 luni, care s-a situat la 3,17% pe an.
 R.C.

Indicele ROBOR

Un nou maxim istoric
Indicele ROBOR la trei
luni a urcat ieri la cel mai
mare nivel din ultimii trei
ani şi opt luni, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR).
Indicele ROBOR la trei luni,
în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu

dobânda variabilă, a urcat joi
pe piaţa interbancară la nivelul
de 2,95% pe an, de la 2,93%
cât era miercuri, ﬁind cel mai
mare nivel din ultimii trei ani
şi opt luni.
O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată pe 3 octombrie 2014,
respectiv 2,98% pe an. Con-

Spitalul Orăşenesc Ştei, cu sediul în Ştei,
strada Cuza Vodă, nr. 5, organizează în data
de 17.07.2018, Concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi, după cum urmează:
a) 1 post de ﬁziokinetoterapeut, pe o perioadă
nedeterminată - Baza de Tratament;
b) 0,5 normă post de referent de specialitate gradul I pe o perioadă nedeterminată - Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale;

Candidații la concurs trebuie să îndeplinească în
mod cumulativ următoarele condiţii:
GENERALE
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii speciﬁce potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată deﬁ nitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
B SPECIFICE
B.1. Fiziokinetoterapeut
a) diplomă de licență în specialitate;
b) 6 luni vechime în specialitate;
B.2. Referent de specialitate
a) diplomă de licență în una din specialitățile: medicină, economie, ﬁziokinetoterapie; asistenţă medicală generală;
b) 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea
studiilor;
c) curs de pregătire în domeniul calităţii
serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Caliﬁcări.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului unității;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor speciﬁce ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele
care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l

ANAF:

Precizări privind
obţinerea cazierului ﬁscal
Acest document este organizat la nivel
central de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și cuprinde peste
300 de fapte ce pot ﬁ înscrise în cazierul
ﬁscal.
Cazierul ﬁscal reprezintă un mijloc de
evidență și urmărire a respectării disciplinei
ﬁscale, contabile și ﬁnanciare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor
ﬁzice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate
de legile în vigoare. Practic, cazierul ﬁscal
este utilizat în scopul accesului la informații
privind felul în care contribuabilii au respectat legislația ﬁscală, contabilă, valală, dar și
regulile privind disciplina ﬁnanciară, conform
Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind
cazierul ﬁscal. Înscrierea în cazierul ﬁscal
a informațiilor se face în baza următoarelor
documente: extrasele de pe încheierea sau
dispozitivul hotărârilor judecătorești deﬁnitive; extrasele de pe ordonanțele procurorului
prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea
penală; extrasele de pe deciziile de soluționare
a contestațiilor; actele/documentele întocmite
de organele ﬁscale, vamale și alte organe competente din subordinea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală; actele rămase deﬁnitive
ale altor organe competente să constate faptele
sancționate contravențional sau penal de legile
ﬁscale, contabile, vamale, precum și cele care
privesc disciplina ﬁnanciară. Persoanele ﬁzice
pot depune cererea de eliberare a certiﬁcatului de cazier ﬁscal la orice organ ﬁscal competent în eliberarea certiﬁcatului de cazier
ﬁscal. Acestea pot depune personal cererea
sau prin intermediul unui reprezentant legal/
împuternicit al acestuia pe bază de procură
autentică/împuternicire avocațială. În același
timp, contribuabilii persoane juridice sau fără
personalitate juridică pot solicita eliberarea
unui certiﬁcat de cazier ﬁscal prin intermediul
reprezentantului legal al acestora sau prin
reprezentant pe bază de mandat. Certiﬁcatul
de cazier ﬁscal se eliberează astfel: în scris; pe
suport hârtie; în formă electronică. Un ultim
aspect: certiﬁcatul de cazier ﬁscal este valabil
30 de zile de la data emiterii și numai în scopul
în care a fost eliberat.  Doina A. NEAGOE

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine,
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe
a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor ﬁ prezentate şi în
original în vederea veriﬁcării conformităţii copiilor
cu acestea.
Dosarele de înscriere se depun până la data de
06.07.2018 inclusiv, orele 15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Ştei.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Ştei, str. Cuza Vodă, nr. 5.
Concursul pentru ocuparea posturilor constă în
3 etape succesive:
1. Selecţia dosarelor de concurs, al cărui rezultat
va ﬁ anunţat în data de 11.07.2018, ora 15.00. În termen de 1 zi lucrătoare de la aﬁşarea rezultatului se-

lecţiei dosarelor de înscriere (11.07.2018- ora 15.00),
candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţii.
Rezultatul contestaţiilor se comunică candidaţilor în
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
2. Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2018,
ora 10.00.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii
care au obţinut minimum 50 de puncte.
3. Interviul va avea loc în data de 19.07.2018, ora
10.00.
Sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au
obţinut minimum 50 de puncte.
După aﬁşarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel
mult 48 ore de la data aﬁşării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data aﬁşării rezultatului
probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului,
sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile depuse se soluționează în termen de
o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.
Rezultatele ﬁ nale se aﬁşează în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
contestațiilor pentru ultima probă.
Tematica de concurs şi bibliograﬁa se aﬂă aﬁşată
la aﬁşierul spitalului de la poartă şi pe site-ul unităţii
www.spitalstei.ro
Taxa de înscriere la concurs este de 50 lei.
Detalii suplimentare se pot obține de la comp.
R.U.N.O.S., tel 0259/33-34-68, persoană de contact
ec. Bucataru Alina - secretar comisie.
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