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AFIR. Pentru achizițiile publice de produse

Documentația standard
Potrivit Ordinului ANAP
nr. 1017/2019, documentația
standard de atribuire a contractului de achiziție publică
de produse, anunţul de participare standard sau simpliﬁcat vor ﬁ utilizate obligatoriu
de către toți beneﬁciarii publici ai Programului Național
de Dezvoltare Rurală atunci
când se inițiază proceduri
pentru atribuirea contractelor de furnizare.
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale a adus,
pintr-un anunţ, clariﬁcări referitoare la intrarea în vigoare a Ordinului președintelui
Agenției Naționale pentru
Achiziții Publice (ANAP) nr.
1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi
modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziție
publică sau sectorială de produse, precum şi a modalităţii
de completare a anunţului de
participare standard sau simpliﬁcat.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, documentația
standard reprezintă modelul
pe baza căruia autoritățile
contractante au obligaţia de a
întocmi ﬁecare documentaţie

Tarifele pentru scoaterea
deﬁnitivă sau temporară
din circuitul agricol a terenurilor aﬂate în extravilan,
precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan s-ar putea
schimba din nou.
Sumele pe care proprietarii
le au de plătit pentru scoaterea terenurilor din circuitul
agricol și introducerea lor în
intravilan ar putea scădea de
10 ori , potrivit unei iniţiative
aﬂată în dezbatere la Senat.
Iniţiatorii susţin în expunerea
de motive că această taxare
excesivă reprezintă o piedică
în calea investițiilor. Concret,
iată care sunt tarifele care ar
putea intra în vigoare de la 1
ianuarie 2020 pentru scoaterea deﬁnitivă sau temporară
din circuitul agricol a terenurilor aﬂate în extravilan,
precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, dacă proiectul va ﬁ
aprobat de Parlament: Teren
agricol clasa 1 - 0,40 lei/mp
Teren agricol clasa 2 - 0,350
lei/mp; Teren agricol clasa 3
- 0,30 lei/mp; Teren agricol
clasa 4 - 0,250 lei/mp; teren
agricol clasa 5 - 0,20 lei/mp.
 Doina A. NEAGOE

Direcția de Asistență Socială Oradea

cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr.42, organizează concurs de promovare în funcție în
vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Coordonator Creșă – Creșa
nr.14 “Micul Prinț” din cadrul Creșe Oradea
– Serviciul Programe Sociale.
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.
Concursul se va desfășura la sediul
instituției, str. Primăriei nr. 42, astfel:
Proba scrisă : 21.05.2019 ora 10°°
Proba interviu: 24.05.2019 ora 9°°
Condiții generale
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 din anexa la H.G. nr.286/2011, actualizată.

de atribuire de produse. Astfel, se pun la dispoziţia tuturor potenţialilor candidaţi sau
ofertanţi informaţiile necesare
privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau
sectorială de produse (buldoexcavatoare, autoutilitare,
echipamente specializate etc.
achiziționate prin procedură
simpliﬁcată sau licitație deschisă). De asemenea, la întocmirea anunţului de participare, autoritățile contractante au

Pentru proprietarii CJPC Bihor
de terenuri agricole

Taxă mai mică

ANUNȚ

obligaţia de a utiliza modelul
anunţului de participare standard sau simpliﬁcat prevăzut
pentru achiziția de produse.
Introducerea modelului de
documentație de atribuire și
de anunț de participare pentru achiziția de produse completează baza de informații și
îndrumări pentru beneﬁciarii
PNDR, constituind încă o dată
măsurile administrative necesare care le facilitează acestora derularea procedurilor de
achiziții în conformitate cu

cele mai noi modiﬁcări legislative. Documentația standard
de atribuire a contractului de
achiziție publică de produse,
anunţul de participare standard sau simpliﬁcat vor ﬁ utilizate obligatoriu de către toți
beneﬁciarii publici ai Programului Național de Dezvoltare
Rurală atunci când se inițiază
proceduri pentru atribuirea
contractelor de furnizare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Sfaturi la cumpărarea produselor speciﬁce
În perioada zilelor libere
26 aprilie - 1 mai, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor va asigura permanenţa
pentru preluarea reclamaţiilor la numărul de telefon
0259.431.817.
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
Bihor, acţionează conform
competenţelor stabilite prin
actele normative în vigoare,
veriﬁcând în această perioadă
comercianţii de produse speciﬁce sărbătorilor pascale, pentru a preîntâmpina eventuale
cazuri nedorite. CJPC Bihor
precizează, de asemenea, că
pentru situaţii deosebite - dacă
evaluarea nivelului de risc pe
care îl reprezintă evenimen-

tul respectiv - va arăta că e
nevoie de o intervenţie, există
pregătită echipa de intervenţie
operativă. Reprezentanţii instituţiei atenţionează, totodată,
consumatorii ca, în această perioadă premergătoare sărbătorilor, să ﬁe atenţi la produsele
alimentare cumpărate. Astfel,
în ceea ce priveşte carnea de
miel: cumpăraţi numai din
măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate
în pieţe; carnea trebuie să prezinte ştampila sanitară - veterinară; carnea achiziţionată
trebuie transportată în condiţii igienice, cât mai repede şi
se va depozita la temperaturi
de refrigerare, respectiv 0 - 4
grade C. La cumpărarea peştelui, veriﬁcaţi dacă cel proaspăt
prezintă solzi care se desprind

uşor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, branhii de
culoare cenuşie sau brună. În
aceste situaţii, peştele este sigur alterat şi poate prezenta un
pericol pentru sănătate. Comisarii CJPC Bihor precizează că
peştele proaspăt trebuie păstrat
şi expus la comercializare în
vase cu gheaţă, parţial acoperit de gheaţă. Totodată, trebuie
evitată cumpărarea ouălor a
căror coajă este crăpată, murdară sau spartă. Veriﬁcaţi data
durabilităţii minimale înscrisă
pe ambalaj - în cazul ouălor
ambalate - sau pe un aﬁş împreună cu alte informaţii precum categoria de calitate, categoria de greutate, o menţiune a
metodei de creştere etc.
 Doina A. NEAGOE

ACEBOP

Preţul cărnii ar putea creşte
Potrivit unui comunicat
al Asociaţiei Crescătorilor
şi Exportatorilor de Bovine,
Ovine, Porcine din Romania
(ACEBOP), preţul la carnea
de porc şi de pasăre va creşte
cu încă 30-40%, după scumpirile înregistrate în ultimele
săptămâni.
„Preţul cărnii de porc şi de
pasăre atinge cote alarmante
pentru buzunarul consumatorului român. În cadrul Con-

ferinţei SIIC’2019 – Industria
Cărnii, atrăgeam atenţia asupra creşterii preţului la carnea
de porc şi pasăre, în doar două
săptămâni, cu 20% şi previzional pentru perioada imediat următoare cu aproximativ
40%. Preţul la carnea de porc
şi pasăre a atins aceste previziuni şi va creşte în continuare
cu 30-40%”, se menţionează în
document. Potrivit ACEBOP,
importatorii din România care

doresc să achiziţioneze porci
vor ﬁ nevoiţi să plătească 80 de
euro/cap, în contextul în care
necesarul fermelor de îngrăşare s-a dublat. ACEBOP solicită
de urgenţă sprijinul direct al
Guvernului pentru prioritizarea construcţiei de ferme de
reproducţie, ca acţiune împotriva celui mai mare risc, acela de prăbuşire a producţiei de
carne din România.
 Doina A. NEAGOE

Condiții speciﬁce
Coordonator creșă S, gradul II
* Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: psihologie, științe ale educației, științe
juridice sau asistență socială;
* Minimum 2 ani vechime în specialitatea
studiilor
* Să nu ﬁe cercetat disciplinar sau sub efectul unei sancțiuni disciplinare
* Fără antecedente penale
Bibliograﬁa, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se aﬁșează la sediul
instituției și pe pagina de internet www.dasooradea.ro.
În vederea participării la concurs,
candidații depun dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare, de la data
aﬁșării anunțului, respectiv până la data
13.05.2019, ora 15.30 la secretarul comisiei de
concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială
Oradea, camera 42, telefon 0259/417945 și va
cuprinde documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr.286/2011.

Firmele vor putea vinde doar

Telefoane capabile de
Ro-Alert

Firmele care vor încălca obligațiile în cauză riscă amenzi de la 5.000 la 50.000 lei, iar
pentru abateri repetate amenda poate crește
la 10.000 - 100.000 lei.
Operatorii economici care comercializează
telefoane mobile vor ﬁ obligate să pună pe siteurile proprii și în magazinele ﬁzice informații
despre capacitatea de recepționare a mesajelor
de urgență RO-ALERT, iar aparatele incapabile
să facă asta nu vor mai ﬁ permise la vânzare.
Telefoanele mobile aﬂate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, care nu au activată posibilitatea
recepționării mesajelor RO-ALERT, pot ﬁ
comercializate până la lichidarea stocurilor, dar
nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării
în vigoare a noilor prevederi legale. Reamintim
că sistemul de alarmare a populației în cazuri
de dezastru RO-ALERT este gestionat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
din subordinea Ministerului de Interne și de
Serviciul de Telecomunicații Speciale.
 Doina A. NEAGOE

