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ARTICOLE DECEMBRIE 2013 

 

Locuri de muncă vacante 

 

                                    
 Dintre acestea, 153 se află la Agenţia Locală Oradea. Persoanele cu studii superioare au 

săptămâna acesta la dispoziţie 23 de locuri de muncă vacante dintr-o gamă variată. Astfel, din această 

categorie agenţii economici caută agent de vânzări, contabil, tehnician electromecanic, specialist 

resurse umane, , manager asigurări, medic. Inginerii mecanici, inginerii constructori, inginerii 

electroenergetică îşi pot găsi în prezent o slujbă. 

 Studii medii 
 Pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională sunt disponibile săptămâna aceasta 

destul de multe locuri de muncă în diverse meserii: asistent medical balneo-fizioterapeut, agent de 

securitate, confecţioner îmbrăcăminte şi încălţăminte, consultant asigurări. Se caută de asemenea 

frezor, lăcătuş mecanic, sudor, tinichigiu auto, stivuitor, spălător auto etc. 

 Persoanele necalificate au de ales dintr-o ofertă de 42 de locuri de muncă în industria 

încălţămintelor şi îmbrăcăminte, sortator deşeuri reciclabile etc. 

 La Agenţia Aleşd angajatorii au declarat ca fiind vacante 11de locuri de muncă în industria 

confecţiilor şi ambulanţiar. La Beiuş se caută 14 persoane în industria uşoară. La Marghita se caută un 

ambulanţier iar la Salonta un asistent medical generalist. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro –  

     Data: 1. decembrie 2013 17:01 
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Salarii în creştere în Bihor 

 

    
 

 Angajaţii din judeţul Bihor au câştigat mai mult în luna septembrie faţă de luna august a 

acestui an. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, câştigul salarial mediu brut în luna 

septembrie 2013 în judeţul Bihor a fost de 1.624 lei/persoană, în creştere cu 1,25% faţă de câştigul 

salarial mediu brut înregistrat în luna precedentă. 

 Câştiguri salariale medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.661 lei). 

Câştiguri salariale medii brute sub media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii 

(1.587 lei), precum şi cei din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură 

şi piscicultură (1.398 lei). 

 Câştigul salarial mediu net în luna septembrie 2013 în judeţ a fost de 1.174 lei/ persoană, în 

creştere cu 1,65% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media 

judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.194lei). Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului 

au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1.156 lei), agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 

silvicultură şi piscicultură (1.012 lei). 

 Mai mulţi angajaţi 
 Conform DJS Bihor, numărul angajaţilor din judeţ a crescut şi el în septembrie 2013 faţă de 

luna preceentă. Astfel, efectivul de salariaţi, la nivelul judeţului Bihor, la sfârşitul lunii septembrie 

2013 a fost de 156.296 persoane, în creştere cu 197 salariaţi faţă de efectivul înregistrat la sfârşitul 

lunii august 2013. 

 Numărul şomerilor în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor la 

data de 30.09.2013 a fost de 8.977 persoane, în scădere cu 1.474 persoane faţă de luna august 2013. Pe 

sexe, din totalul şomerilor înregistraţi, 4.837 erau de sex masculin şi 4.140 de sex feminin. Faţă de 

luna august 2013, numărul şomerilor de sex masculin a scăzut cu 896 persoane, iar numărul şomerilor 

de sex feminin a scăzut cu 578 persoane. Rata şomajului la 30.09.2013 a fost de 3,2%. Pe sexe, rata 

şomajului a fost de 3,4% la persoanele de sex masculin şi 3,0% la persoanele de sex feminin. 

 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 
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Bani pentru şomerii bihoreni care se mută în alte localităţi 
 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor le aminteşte şomerilor că primesc 

bani dacă îndrăznesc să-şi caute loc de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu.  

 Potrivit directorului agenţiei, Bekesi Csaba, primesc câte 1.000 de lei şomerii care se angajează 

la o distanţă de cel puţin 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, respectiv câte 3.500 de lei cei care 

îşi şi schimbă domiciliul în noua localite. 

 În 2013, AJOFM Bihor a înregistrat 31 de dosare pentru prima de instalare-relocare prin 

schimbarea de domiciliu şi alte 9 pentru prima de încadrare la o distrnaţă mai mare de 50 de kilometri", 

a explicat Bekesi pentru BIHOREANUL. 

 Pe de altă parte, AJOFM Bihor le aminteşte angajatorilor şi persoanelor juridice că toate 

creanţele fiscale care sunt scadente la data de 25 decembrie trebuie declarate până cel târziu la data de 

20 decembrie. 

 

     Sursa: eBihoreanul.ro  

     Data: 04.12.2013, 11:43 

 

Patronii bihoreni, invitaţi la Primărie 
 

 Consecvent și corect față de parteneriatul semnat acum câțiva ani cu reprezentanții mediului 

de afaceri din Bihor, primarul Ilie Bolojan i-a invitat, marţi, 3 decembrie, pe membrii Federației 

Patronilor Bihor (FPB) la tradiționala întâlnire anuală, la sediul Primăriei Municipiului Oradea. Au 

participat 32 de firme, membre ale Federației Patronilor Bihor, activând în domenii diferite. „S-a 

purtat un dialog deschis și plin de realism. Astfel, cu riscul unor măsuri neprietenoase pentru 

învățământ, s-a accentuat ideea dezvoltării școlii de meserii în Eurobusinessparc, pentru care s-a 

solicitat celor prezenți exprimarea necesarului de meseriași”, a declarat Ioan Lucian, preşedintele FPB. 

Un interes subliniat și susținut a fost extinderea aeroportului, pentru ca acesta să devină un punct 

strategic regional puternic, cu efecte finanțabile de la UE și tot aici, primarul a iterat înțelegerea cu 

primarul din Debrecen, ca liniile aeriene din Oradea să fie spre Austria, Germania, respectiv Italia-

Spania ca o alternativă complementară la ce au rezolvat ungurii spre Anglia respectiv Olanda. 

 În cadrul întâlnirii, patronii au fost informaţi despre un microbuz al poliției, superdotat pentru 

securitatea orădenilor cu aparatură de recepție pentru camerele video care transmit wi-fi, informații în 

toate zonele orașului. 

 Potrivit informaţiilor primite de la Ioan Lucian, primarul a confirmat, de asemenea, începerea 

lucrărilor la drumul rapid de la podul Macho, intenția ca transportul comun să fie exclusiv al Primăriei, 

în oraș și zona metropolitană, dezvoltarea mai multor miniterenuri artificiale de sport, precum și 
perspectiva certă a realizării unui complex sportiv lângă Cartierul Europa.  

 S-a dezbătut problema autostrăzii Transilvania și despre demersul făcut de către edil pentru 

aducerea autostrăzii M3 până la Biharia, despre un complex expozițional, dar și despre implicarea 

Federației Patronilor Bihor în organizarea evenimentelor importante ale orașului, unde participă și 

agenții economici. „Dinamizarea activităților comisiilor mixte (primărie – patronat) pentru 

monitorizarea activităților publice și comisia economică au fost cerințe pe care le-am înaintat 

primarului Ilie Bolojan”, a precizat Ioan Lucian. Patronii consideră întâlnirea extrem de utilă și s-a 

conturat ideea repetării ei trimestrial. 

  

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 5. decembrie 2013 08:59 
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Angajatorii bihoreni nu-si cunosc drepturile 
  

 

 Afirmaţia din titlu îi aparţine directorului executiv al AJOFM Bihor, Békési Csaba. 

Constatarea a fost făcută în urma mai multor întâlniri cu reprezentanţii firmelor bihorene. „În urma 

întâlnirilor cu angajatorii din Eurobusiness Parc Oradea şi alţi angajatori am observat că firmele nu-şi 

cunosc drepturile. Nu ştiu că pot beneficia de subvenţii la angajarea diferitelor categorii de şomeri”, a 

declarat Békési Csaba. Pe de altă parte, angajatorii apelează la firme private de intermedieri în angajări, 

plătind bani, pe când la noi aceste anunţuri sunt gratuite. „În plus mulţi asociază agenţia noastră cu 

acordarea ajutorurului de şomaj şi mai puţin cu ocuparea forţei de muncă”, a precizat directorul 

executiv al AJOFM Bihor. Acesta este hotărât să schimbe în cel mai scurt timp această percepţie. Cum 

se va putea face acest lucru? Prin comunicare! 

 „Mă simt ca un ambasador între firme şi cei care îşi caută un loc de muncă. Mi se pare absurd 

să nu fie cunoscută instituţia. Pentru ca firmele să ne comunice locurile de muncă, noi trebuie să 

dovedim că le putem trimite oamenii potriviţi. Trebuie să selectăm din baza noastră de date oameni 

potriviţi, pentru locurile de muncă potrivite”, apreciază şeful AJOFM Bihor. 

 Testare psihologică 
 Din 2014 acest lucru va deveni mai uşor datorită unei testări psihologice la care vor fi supuşi 

şomerii calificaţi. Se va face astfel un inventar de personalitate de caz. „Prin aceste teste trebuie să-i 

cunoaştem profilul şomerului. În ce curs de formare profesională să-l încadrăm. Poate el are o diplomă 

de inginer mecanic, dar poate că are deschidere spre altceva. Astfel îi vom găsi un loc de muncă de 

durată”, a explicat Békési Csaba. Normal că nu vor fi testaţi toţi şomerii, doar cei care prezintă 

potenţial. 

 Directorul AJOFM Bihor a declarat că nu va înceta să comunice cu angajatorii. A fost 

întâlnirea cu cei din Eurobusiness Parc, apoi cu Parisot Green Sofa şi Asociaţia Firmelor Bihorene. 

Urmează o întâlnire cu Federaţia Patronilor Bihor şi cu Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii din Oradea. „Doresc să ridic cât mai mult gradul de ocupare. Astfel că nu voi pregeta să mă 

întâlnesc cu orice angajator în acest sens”, conchide Békési Csaba. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 8. decembrie 2013 11:45  
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Porţi deschise la AJOFM Bihor 

 

 
 

 „Participanţii vor putea vedea modul de organizare funcţională al instituţiei, respectiv fluxul de 

acordare a serviciilor către clienţi fie angajatori, şomeri sau alte persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă”, informează Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. Manifestarea este ocazionată 

de împlinirea la 10 decembrie 2013 a 15 ani de la prima întâlnire a Consiliului de Administraţie al 

ANOFM . Este ziua în care, în anul 1998, s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, împreună cu agenţiile teritoriale. 

 Activitate 
 În toată această perioadă, AJOFM Bihor a avut ca obiective principale: stimularea ocupării 

forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare; prevenirea şomajului; acordarea serviciilor de 

formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; asigurarea egalităţii de şanse 

şi combaterea discriminării pe piaţa muncii; creşterea incluziunii sociale; protecţia persoanelor în 

cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj; facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele UE şi 

alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri şi sprijinirea cetăţenilor 

români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în 

domeniul forţei de muncă 

 Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Bihor a implementat politici şi programe de 

ocupare a forţei de muncă, a furnizat servicii de prevenire a şomajului, a organizat servicii de formare 

profesională, a acordat servicii de informare, consiliere şi orientare profesională, a asigurat stabilirea, 

plata şi evidenţa drepturilor bănesti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a acordat servicii 

de mediere a forţei de muncă în ţară şi străinătate, a organizat evenimente privind selecţia şi plasarea 

forţei de muncă, a subvenţionat locuri de muncă pentru categorii devaforizate de şomeri încadraţi în 

muncă, a implementat proiecte cu finanţare europeană legate de piaţa muncii şi modernizarea 

serviciului public de ocupare, a acordat stimulente financiare şomerilor care s-au încadrat în muncă şi 

a coordonat alte măsuri active în vederea creşterii gradului de ocupare din judeţul Bihor. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 
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Cursuri orientate spre piaţa muncii 
 

                                            
 

 Pentru a ridica gradul de ocupare, AJOFM Bihor organizează cursuri de formare profesională 

care au cerere pe piaţa muncii, în urma cărora şomerii au şanse mai mari de angajare. 

Pentru perioada imediat următoare, AJOFM Bihor are în vedere organizarea a şapte cursuri de formare 

profesională, potrivit informaţiilor primite de la Teofil Popa, responsabilul cu organizarea acestor 

cursuri la AJOFM Bihor. 

 Cursuri 
 Unul dintre acestea este cursul de operator maşini unelte cu comandă numerică. Durata 

cursului, pentru 28 de persoane, este de cinci luni. Pot participa şomerii absolvenţi ai învăţământului 

general obligatoriu, care au cunoştinţe de desen tehnic şi care dau dovadă de implicare şi 

responsabilitate. „Gradul de ocupare la cursul de operator maşini cu comandă numerică (CNC) este de 

93%”, a precizat Teofil Popa. 

 Alt curs cerut pe piaţa muncii este cel de instalator instalaţii tehnico-sanitare, cu durata tot de 

cinci luni. Foarte cerut este şi cursul de inspector resurse umane. Drept urmare, AJOFM Bihor va 

organiza un astfel de curs cu durata de trei luni, în care vor fi cuprinşi 28 de şomeri. Aceştia trebuie să 

fie absolvenţi de studii superioare. 

 Cursurile de coafor, cameristă hotel, machior şi agent de securitate sunt alte programe de 

formare profesională ce vor fi organizate de agenţia judeţeană începând cu luna ianuarie 2014. 

 „Canalizăm programele de formare profesională în aşa fel încât să existe posibilitatea de 

angajare. În cele mai multe cazuri toată partea de instruire practică, şi, de multe ori şi cea teoretică, o 

organizăm în interiorul organizaţiilor, cu lectori de la ei”, a specificat reprezentantul AJOFM Bihor. 

Şomerii trebuie să ştie că beneficiază de gratuitate la aceste cursuri, inclusiv de transport gratuit. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 
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Patronatele, parteneriat strategic cu CJ 
    

    
 

 Marţi, 17 decembrie 2013, Consiliul Judeţean a fost gazda întâlnirii dintre Preşedintele 

Consiliului Judeţean Bihor, dl. Cornel Popa, pe de-o parte şi toate asociaţiile patronale din judeţul 

Bihor, FPB, CNIMM, PISC, AFB, pe de altă parte.  

 „Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica posibilităţi concrete de parteneriat între mediul de 

afaceri bihorean şi autoritatea judeţeană responsabilă cu dezvoltarea economică a judeţului. În fapt, 

ceea ce a rezultat în urma discuţiilor a fost exact cel mai important lucru şi anume implementarea 

strategiei de dezvoltare economică a arealului judeţului Bihor şi implicit de creştere a potenţialului 

economic al acestei zone”, spune Ioan Lucian, preşedintele FPB. 

 Organizaţiile patronale au propus semnarea unui parteneriat strategic între aceste organizaţii şi 

Consiliul Judeţean, parteneriat menit a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea zonei şi creşterea 

gradului de ocupare a forţei de muncă. Mai concret, se doreşte consemnarea în acest protocol de 

colaborare înfiinţarea comisiilor comune C.J./ organizaţii patronale de monitorizare a achiziţiilor 

publice. De asemenea, organizaţiile patronale doresc să facă parte din comisia consultativă economică 

pentru a contribui la nivel de specialişti şi experţi la conturarea celor mai bune măsuri economice care 

să dezvolte mediul de afaceri şi să sporească contribuţiile sociale, nu prin mărirea procentelor ci prin 

amplificarea activităţilor productive. 

 S-a mai stabilit că astfel de întâlniri pragmatice să se permanentizeze, cu o periodicitate 

trimestrială. Preşedintele Cornel Popa a apreciat concordia deosebită dintre organizaţiile patronale din 

judeţ şi obiectivul lor comun: un mediu de afaceri corect, onest şi benefic tuturor părţilor implicate, 

bazat pe profesionalism şi performanţă. Poate acesta a fost şi motivul pentru care a promis că va 

implica organizaţiile patronale, în elaborarea acelor Hotărâri de Consiliu Judeţean cu impact pentru 

mediul economic judeţean. 

      

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

      Data: 19. decembrie 2013 11:06 
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În 2013, AJOFM Bihor a trimis la muncă peste 1.800 de şomeri 
 

 Aniversând 15 ani de la înfiinţare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor a 

avut, marţi, Ziua Porţilor Deschise, prilej cu care directorul instituţiei, Bekesi Csaba, a făcut şi o 

prezentare a activităţii AJOFM şi a rezultatelor obţinute în 2013. 

 În primele 11 luni ale acestui an, 1.809 bihoreni s-au încadrat în muncă prin intermediul 

AJOFM Bihor. Dintre aceştia, 334 au fost proaspeţi absolvenţi de diferite nivele de studiu, 242 

persoane din categorii defavorizate, precum întreţinători unici de familie ori persoane cu handicap, 11 

tineri în pericol de marginalizare, cum sunt cei ce provin din centre de plasament, iar 9 elevi şi studenţi 

pe perioada vacanţelor. În total, anul acesta, 7.631 de bihoreni au fost consiliaţi sau orientaţi 

profesional de AJOFM. 

 Cu toate acestea, la final de an, Bihorul are 11.556 de şomeri, din care 4.546 indemnizaţi. Asta 

înseamnă că rata şomajului este de 4,16%, ceea ce situează judeţul pe locul 7 în clasamentul naţional. 

 "Noi acţionăm pe două direcţii: vrem să fim un partener real pentru cei care îşi caută un loc de 

muncă, dar şi pentru agenţii economici. Zilnic avem porţile deschise pentru toţi aceşti oameni", a 

declarat Bekesi. Directorul a constatat însă că patronii bihoreni nu prea ştiu că, prin AJOFM, pot primi 

bani dacă angajează anumite categorii de bihoreni. De pildă, o firmă care angajează absolvenţi 

primeşte, timp de un an, o suvenţie lunară de 750 de lei, cu condiţia ca să păstreze angajatul cel puţin 

18 luni. De asemenea, AJOFM acordă prime şi pentru angajaţi, cum ar fi pentru şomerii care se 

încadrează în muncă şi reuşesc să-şi păstreze job-ul un an ori pentru cei care acceptă un loc de muncă 

la o distanţă mai mare de 50 de kilometri. 

 Un alt lucru neştiut de patroni, după spusele lui Bekesi, este că AJOFM poate ţine cu brio locul 

unei firme de recrutări de personal. Însă ca să facă recrutări eficiente, Agenţia trebuie să aibă o 

evidenţă reală a locurilor de muncă vacante din judeţ. "În baza de date avem 200, 300 de locuri de 

muncă vacante. Dar dacă mă uit pe site-uri sau dacă luăm oraşul la pas, vedem anunţuri care nu se 

găsesc în această listă", a spus Bekesi, atrăgând atenţia patronilor că sunt obligaţi atât să anunţe 

locurile de muncă vacante, precum şi ocuparea lor. AJOFM are nevoie de o listă completă a locurilor 

de muncă vacante ca să ştie şi care sunt necesităţile angajatorilor bihoreni. "Nu pot să formez continuu 

bucătari, când pe piaţă se cer cameriste", a precizat Bekesi. 

 Pe de altă parte, probleme sunt şi pe partea şomerilor, care refuză locuri de muncă fără niciun 

argument plauzibil. "Mi se pare aberant ca un şomer cu 250 de lei pe lună să-şi premită să refuze un 

loc de muncă plătit cu 1.000 de lei lunar", a declarat şeful AJOFM. 

 

     Sursa: www.eBihoreanul.ro   
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Normele de venit pe 2014, la sediile unităţilor fiscale 
 

    
 

 Potrivit art. 49 din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale 

(venituri din fapte de comerţ, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din 

practicarea unei meserii), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul 

desfăşurării activităţii.  

 Direcţiile generale ale finanţelor publice au obligaţia stabilirii nivelului normelor de venit şi a 

publicării acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica. 

 „Prin decizia nr. 4648 din 11.12.2013, DGRFP Cluj-Napoca a aprobat nivelul acestor norme de 

venit pentru anul 2014. Până la publicarea pe site-ul ANAF a anexei la decizia de mai sus cuprinzând 

normele de venit pentru judeţul Bihor aplicabile pentru anul 2014, acestea pot fi consultate la sediile 

unităţilor fiscale din Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta şi Oradea”, ne-a informat Ioan Bercea, şef 

adjunct colectare a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor. 
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ARTICOLE IANUARIE 2014 

 

Locuri de munca in Bihor 
 

 

                   
 

 Peste 250 de locuri de muncă disponibile în Bihor, dintre care 39 pentru persoanele cu studii 

superioare.  

 Persoanele care au terminat o facultate au şanse mari de angajare la începutul acestui an. 

Potrivit ultimei oferte de locuri de muncă de la AJOFM Bihor, dintre cele 266 de locuri de muncă, 39 

sunt destinate persoanelor cu studii superioare. 

 Inginerii sunt cei mai căutaţi. Fie că au profilul mecanic, construcţii civile, maşini unelte, 

metalurgie neferoasă, producţie sau proiectanţi, calitate sau mentenanţă. La mare căutare sunt şi 

economiştii, medicii sau agenţii de vânzări ori managerii în asigurări. 

 Liceu şi şcoală profesională 

 Pentru cei care au terminat un liceu sau o şcoală profesională oferta este de 176 de posturi. În 

ordine alfabetică există posturi pentru asistent manager, asistenţi medicali, brutari, cameriste, casieri, 

confecţioneri îmbrăcăminte şi încălţăminte, consultanţi în asigurări, electricieni, frezori, gestionari, 

infirmiere, îngrijitoare, lăcătuşi mecanici, lucrători comerciali, maşinişti, operatori CNC, operatori 

mase plastice, operatori roboţi industriali, reprezentanţi comerciali, sculeri matriţeri, strungari, sudori, 

tâmplari, tapiţeri, vopsitori industriali. 

 Oferta pentru persoanele necalificate este de 28 de locuri de muncă: brancaedieri, manipulanţi 

marfă, femei de serviciu, muncitori în construcţii, muncitori la sortat mase plastice, etc. 

În judeţ, la Aleşd sunt oferite 13 locuri de muncă, iar la Beiuş – zece locuri de muncă. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 2 ianuarie 2014 20:22  
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Noutăţi în regimul reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene 
 

                                                  
 ANAF reaminteşte că, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 

1.898/2013, au fost modificate şi completate Reglementările contabile conforme cu directivele 

europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009. 

 În documentarul de mai jos prezentăm, sintetic, noile prevederi care se aplică de la 1 

ianuarie 2014. 
 Sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, au 

obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în 

străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare 

anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat 

să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. 

 Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod 

credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de 

scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea 

creşterii de active sau reducerea datoriilor. 

 Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod 

credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de 

o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii 

valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor. 

 În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, precum şi în cazul valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi 

costurile direct atribuibile achiziţiei lor. 

 Elementele de imobilizări corporale achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu 

îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, pentru că dau posibilitatea entităţii să obţină 

din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar obţine dacă elementele 

respective nu ar fi fost dobândite. 

 Pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale se utilizează raţionamentul profesional la 

aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. Piesele de schimb 

importante şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale şi nu stocuri atunci 

când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 

 Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale 

perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile 

economice aferente acestor cheltuieli. 

 Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de 

închiriere, locaţie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea 

entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost 

efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu 

imobilizările corporale proprii. 

 Costurile întreţinerii zilnice a unui element de imobilizări corporale (costurile cu manopera şi 

materiale consumabile) nu sunt recunoscute de entitate în valoarea contabilă. Aceste costuri sunt 

recunoscute în contul de profit şi pierdere pe măsură ce sunt suportate. 

http://www.financiarul.ro/2014/01/06/noutati-in-regimul-reglementarilor-contabile-conforme-cu-directivele-europene/
http://www.financiarul.ro/2014/01/06/noutati-in-regimul-reglementarilor-contabile-conforme-cu-directivele-europene/


13 

 

 Cheltuielile cu lucrările de reparaţii, altele decât cele cu întreţinerea zilnică efectuate potrivit 

condiţiilor tehnice de exploatare a activelor respective, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor 

tehnici sau sunt indispensabile, la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării activelor 

la parametrii normali se includ în valoarea activului respectiv. 

 Referitor la amortizare, revizuirea duratei de amortizare poate fi justificată în condiţiile în care 

are loc o modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi numărul de schimburi în care 

este utilizat activul, precum şi în cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele 

determinate de întreţinerile zilnice, sau învechirea unei imobilizări corporale. De asemenea, în cazul în 

care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă 

îndelungată, poate justifica revizuirea duratei de amortizare. 

 Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda 

la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevaluării imobilizării corporale, acesteia i se stabilesc o nouă 

valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în 

continuare. 

 În cazul terenurilor şi clădirilor care au fost reevaluate şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, 

la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus 

realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, 

scoase din evidenţă. 

 Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la costul de achiziţie. În cazul 

achiziţiei unui portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă pentru fiecare creanţă astfel preluată. 

În cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de 

achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează 

la venituri. 

 Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, nu trebuie 

recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că: 

-  entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi 

-  subvenţiile vor fi primite. 

 Subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în 

aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile 

sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor, şi în proporţia în 

care amortizarea acelor active este recunoscută. 

 O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau 

pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista 

costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada în care 

îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept creanţă. 

 O subvenţie guvernamentală care este acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat 

unei entităţi şi care poate fi limitată la o anumită entitate este recunoscută în contul de profit şi 

pierdere în perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru primirea subvenţiei. 

 O subvenţie guvernamentală reprezintă o creanţă pentru o entitate în situaţia în care 

compensează cheltuieli sau pierderi suportate într-o perioadă precedentă. O astfel de subvenţie este 

recunoscută în contul de profit şi pierdere al perioadei în care devine creanţă. 

 Subvenţiile legate de terenuri care impun, prin contractele încheiate, îndeplinirea anumitor 

obligaţii se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor în care sunt suportate costurile îndeplinirii 

respectivelor obligaţii. 

 Bază legală: Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.898/2013, prin 

care au fost modificate şi completate Reglementările contabile conforme cu directivele europene, 

aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 727/26.11.2013. 

 
     Sursa: www.financiarul.ro 
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Gala Top branduri bihorene 
 

     
 

 Evenimentul, organizat de Federația Patronilor Bihor, aflat la cea de-a III-a ediție, va avea loc 

la Teatrul Regina Maria în fața unor invitați cu totul speciali. „Dacă la ediția din 2011 au fost premiate 

brandurile din Bihor, la cea din 2012 am premiat firmele în care bihorenii au cea mai mare încredere, 

la ediția din acest an am decis să avem ca și criteriu de premiere încrederea în anagajatorii bihoreni. 

Premierea se va face în urma unui clasament realizat împreună cu studenții Facultății de Științe Socio 

Umane care în aceste zile efectuează un sondaj în acest scop. 

 Vor fi nouă domenii de activitate în cadrul cărora vom premia primii doi clasați”, spune Ioan 

Lucian, președintele Federației Patronilor Bihor. Pe lângă aceste premii, Federația Patronilor va 

acorda și premii de excelență unor personalități din țară și din străinătate, iar o personalitate locală va 

primi ordinul „Vulturul Negru ”. Evenimentul are loc pe 28 februarie și pe lângă oameni de afaceri, 

vor participa și personalități din artă, politică. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 6 ianuarie 2014 11:36  
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Modificări în fiscalitatea locală, în 2014 
 

    
 Astfel, 2,5% este procentul de creștere a impozitului pe clădiri și auto, aferent inflației dar se 

aplică doar persoanelor fizice. Pentru cele juridice fiscalitatea, acestea rămân la nivelul anului trecut. 

Pe lângă aceste creșteri, proiectul fiscal pe 2014 conține și alte creșteri sau modificări, care, estimează 

edilii, vor aduce un plus de un milion de lei la buget, adică 1% din totalul veniturilor din 2014. 

 Pentru persoanele juridice se menține nivelul de impozitare la clădiri și terenuri, bonificația de 

5% pentru achitarea integrală a impozitului până în 31 martie și facilitățile pentru investiții majore. 

Creșterea cu inflația se aplică pe imobilele și mijloacele auto ale persoanelor fizice. Impozitul pe 

terenul agricol crește cu procente cuprinse între 15 și 19%, taxa pentru certificatul fiscal de urgență 

crește la 25 de lei. Se păstrează neschimbat procentul de 10% acordat la plata integrală a impozitelor 

și taxelor la primul termen de plată din an. 

 Administrația Imobiliară Oradea a crescut așa numita „taxă de oprire/staționare/parcare 

neregulamentară” care precede amanda. Aceasta crește de la 40 la 45 de lei. 

Şi instituția Arhitectului Șef a operat modificări: taxele de urbanism cresc cu inflația și se actualizează 

valoarea construcțiilor pentru impozitare cu cea din autorizația de construire. Se introduc și două taxe 

noi: 100 de lei/lună/stâlp pentru închiriere stâlp electric pentru montarea de indicatoare și casete 

publicitare și taxa pentru amplasare totem publicitar pe domeniul public – 100 lei/mp/an. 

 ADP-ul modifică două din taxele percepute: crește de trei ori taxa de transportare a decedaților 

la capelă – de la 50 la 150 lei și taxa de întreținere a unui câine adoptat în adăpost, de la 60 la 100 de 

lei pe lună. Direcția Monitorizare Cheltuieli introduce taxa de închiriere a Sălii Arlus, de 100 de lei pe 

oră, scade taxa de închiriere a Sălii Mari la 40-50 de lei pe oră doar pentru ONG-uri dar crește de zece 

ori taxa pentru închirierea domeniului public către comercianți – de la 5 lei la 50 de lei/mp/zi. 

 Zonare fiscală 

 Din acest an se va aplica și o reașezare a zonării fiscale, pe principii dinamice, ca urmare a 

îmbunătățirii calității vieții în urma investițiilor în rețele de canalizare și alimentare cu apă, în parcuri, 

iluminatul stradal sau locuri de parcare. 

Proprietățile imobiliare de pe 134 de străzi au fost trecute, din acest an, de la o zonă fiscală la o altă 

categorie superioară de încadrare. Asta înseamnă, de fapt, creșterea impozitului pe clădiri și terenuri 

pentru locuitorii de pe aceste străzi. 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 7 ianuarie 2014 09:09 
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Contribuţii sociale la acelaşi nivel ca în 2013 

  
  În anul 2014, cotele contribuţiilor sociale se vor păstra la aceeaşi valoare ca în 2013, potrivit 

bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale pentru anul acesta. 

 Contribuţii 
 Astfel, cotele de contribuţie de asigurări sociale pentru 2014 vor fi, potrivit bugetului 

asigurărilor sociale următoarele: 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi 

angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori; 36,3% pentru condiţii 

deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8 % 

datorate de angajatori; 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din 

care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori. 

 Nici contribuţiile la şomaj nu vor fi modificate comparativ cu anul 2013. Şi în 2014, cotele 

sunt stabilite la nivelul de 0,5% – contribuţia datorată de angajatori şi 0,5% – contribuţia individuală. 

De asemenea, angajatorii mai datorează o contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, cuprinsă între 0,15% – 0,85%, precum şi o 

contribuţie de 0,25% la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. 

 Nici în privinţa CASS nu există modificări. Astfel, CASS este menţinut la nivelul din 2013, şi 

anume: 5,2% pentru cota datorată de angajatori; 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la 

art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi 5,5% pentru 

celelalte categorii de persoane care au obligaţia plătii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse. 

 Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru 2014 a crescut cu 75 de lei faţă de anul trecut, până la 2.298 lei. 

„Cuantumul ajutorului de deces va fi de 2.298 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului. În cazul 

unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2014 de 1.149 

lei, faţă de 1.112 de lei, cât era anul trecut”, ne-a informat Leontin Ţîrle, directorul executiv al Casei 

Judeţene de Pensii (CJP) Bihor. Acesta a mai precizat că, începând cu 2014, valoarea punctului de 

pensie este de 790,7 lei. „Indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 în anul 2014 

este de 1,07”, a adăugat directorul executiv al CJP Bihor. Pe de altă parte, cuantumul indemnizaţiei 

pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este în 

cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 633 lei. 

 

     Sursa: www.eBihoreanul.ro  
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Bihorenii se pot angaja în parcul de distracţii nemţesc Europa Park 

 
 

 Bihorenii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, cu o experienţă în domeniu de cel puţin 2 

ani şi cunosc bine limba germană, îşi pot încerca norocul cu un loc de muncă în Germania.  

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor a anunţat că firma Europa Park, care 

administrează parcul de distracţii cu acelaşi nume din Rust, Germania, caută prin EURES România 80 

de lucrători calificaţi. 

 Mai precis, compania oferă 10 posturi pentru barman, 20 pentru ospătari, 40 de bucătari şi 10 

de supraveghetori de noapte. Toate joburile sunt sezoniere, însă, angajarea urmând să se facă pe o 

perioadă între 6 luni şi un an, începând cu aprilie 2014. 

 Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar, pretendenţii trebuie să aibă 

experienţă în domeniu de cel puţin 2 ani şi cunoştinţe bune sau foarte bune de limba germană, de nivel 

B1 sau B2. De asemenea, cei care speră la un post de supraveghetor de noapte, persoanele interesate 

trebuie să fi urmat cursuri de management în domeniul hotelier şi să aibă atât cunoştinţe foarte bune de 

limba germană, nivel B2, cât şi cunoştinţe de limba engleză şi franceză. 

 "Salariul oferit este motivant, în conformitate cu tariful prevăzut în contractul colectiv de 

muncă în domeniu, iar orele suplimentare sunt remunerate în avans", informează AJOFM Bihor. 

Angajatorul le asigură muncitorilor cazarea şi le oferă şi programe de formare profesională. 

 Bihorenii care corespund cerinţelor posturilor trebuie să se adreseze consilierului EURES din 

cadrul Agenţiei, pentru a fi înregistraţi şi pentru a primi o invitaţie de participare la selecţia ce va avea 

loc la Bucureşti, pe 6 martie. Înregistrarea se va face pe baza următoarelor documente: cerere tip (se 

completează la sediul AJOFM), copie act de identitate sau paşaport (valabil minim 6 luni), CV model 

Europass în limba germană, cazier judiciar în original din care să reiasă că petentul nu are antecedente 

penale şi adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiuniea "Clinic sănătos / Apt pentru muncă". 

     Sursa: www.eBihoreanul.ro      

     Data: 09.01.2014, 
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Noutăţi în administrarea contribuabililor mijlocii 
 

7 ianuarie 2014 

                                                   
 ANAF informează că, începând cu 1 ianuarie 2014, administraţiile judeţene ale finanţelor 

publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală 

pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în 

raza de teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, cu excepţia instituţiilor publice, 

inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele 

contribuabililor persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi 

îndeplinesc criteriile de selecţie. 

 Criterii de selecţie a contribuabililor mijlocii 
 Contribuabilii mijlocii sunt selectaţi potrivit următoarelor criterii, care se pot actualiza anual. 

 A. Criteriul valoric agregat. Este criteriul de bază şi este rezultatul agregării a 2 indicatori, 

selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii: 

- volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%; 

- cifra de afaceri raportată la situaţiile financiare încheiate la31 decembrie a anului anterior celui în 

care se efectuează actualizarea – 50%. 

Important! Contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului conform Legii 

societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală nu vor fi selectaţi 

drept contribuabili mijlocii. 

 B. Criteriul insolvenţei. Potrivit acestui criteriu, sunt selectaţi contribuabili cu domiciliul 

fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu 

modificările şi completările ulterioare, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe înscrise la masa 

credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei. 

  Reguli de administrare a contribuabililor mijlocii 

 Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile judeţene ale 

finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia 

fiscală pentru contribuabili mijlocii în a căror rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea. 

 Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi tot de 

administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice 

Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii. 

 De asemenea, un contribuabil nou rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt 

contribuabil va fi administrat de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia 

generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili 

mijlocii. 

 În situaţia în care un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii 

absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile 

finanţelor publice pentru contribuabili mijloci, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei 

operaţiuni la registrul comerţului. 

 Contribuabilii mijlocii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului conform 

prevederilor art. 237 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de 

http://www.financiarul.ro/2014/01/07/noutati-in-administrarea-contribuabililor-mijlocii/
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Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi scoşi din administrarea 

administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii 

din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti începând cu 1 ianuarie a anului următor 

celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară şi vor fi predaţi spre administrare, 

pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în 

administrarea acestora. 

 În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, 

unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau 

Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru 

contribuabili mijlocii, au fost declaraţi inactivi sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în 

registrul comerţului, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial. 

Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi scoşi din administrarea 

administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii 

din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice Bucureşti după 2 ani consecutivi în care nu 

îndeplinesc aceste criterii de selecţie. 

 Alte prevederi 
 Lista contribuabililor mijlocii se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui ANAF, conform 

criteriilor de selecţie. Această listă se întocmeşte până la data 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă 

prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice 

– portalul ANAF. 

 Predarea-primirea între organele fiscale implicate se face pe bază de protocol. Protocolul de 

predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora se 

finalizează până la 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia. 

 Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor 

secundare ale acestora între organele fiscale implicate se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF. 

Bază legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind 

organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 728/26.11.2013. 

 

    Sursa: www.financiarul.ro 

    Data: 7.01.2014 
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Locuri de muncă vacante 

 

 
  

 Dintre acestea, 38 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Inginerii sunt cei mai căutaţi. 

Fie că au profilul mecanic, construcţii civile, maşini unelte, metalurgie neferoasă, producţie sau 

proiectanţi, calitate sau mentenanţă. Se caută de asemenea analist cumpărări, designer grafică, 

ecomomist, logistician, medic, pictor, sculptor, şef secţie, manager etc. 

 Liceu şi şcoală profesională 
 Pentru cei care au terminat un liceu sau o şcoală profesională, oferta este de 68 de posturi. Din 

această categorie, agenţii economici au nevoie de asistent medical, bijutier, brutar, confecţioner 

îmbrăcăminte, controlor calitate, electrician, frezor, gestionar, infirmieră. Lăcătuş mecanic, maistru, 

operator mase plastice, vânzător vopsitor sunt ale meserii căutate. Oferta pentru persoanele 

necalificate este de şase locuri de muncă. Muncitor necalificat la călcat confecţii, muncitor necalificat 

în bijuterie şi muncitor necalificat construcţii drumuri sunt locurile de muncă pentru cei din această 

categorie. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 12. ianuarie 2014 22:55 

 

ANAF. Noi modificări de la FISC cu privire la CONTRIBUŢIA 

LA SĂNĂTATE 

 
 ANAF. Stabilirea obligatiilor de plata se face in cursul anului de catre organul FISCAL 

competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul 

realizat, potrivit regulilor prevazute la art. 82 din Codul fiscal. 

 "In decizia de impunere prin care se stabilesc platile anticipate, baza de calcul al contributiei de 

asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole si a celor care 

realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, 

se evidentiaza lunar", se arata in decizia ANAF. 

 Iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv 

a ultimei luni din fiecare trimestru. 

 Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, 

iar incadrarea in plafonul maxim se face de catre organul fiscal prin decizia de impunere privind 

platile anticipate. 

 

     Sursa: www.realitatea.net  -  

     Data: 16 Ianuarie 2014 13:50 

http://www.bihon.ro/
http://www.realitatea.net/
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27 ianuarie 2014 – termen limită pentru declararea cifrei de afaceri prin 
formularul 094 
 

  

     
 

 ANAF informează contribuabilii, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că 

până luni, 27 ianuarie 2014, au obligaţia depunerii formularului „Declaraţie privind cifra de 

afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic 

şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, cod 094. 
 Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 

art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care 

au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de 

bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza 

cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a 

anului 2013, respectiv 4,4639 lei/euro. 

 Formularul semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la 

registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana 

impozabilă. 

 Baza legală: art. 156^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 7/2010 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. 

 

     Sursa: www.financiarul.ro 

     Data: 17 ianuarie 2014 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.financiarul.ro/2014/01/17/27-ianuarie-2014-termen-limita-pentru-declararea-cifrei-de-afaceri-prin-formularul-094/
http://www.financiarul.ro/2014/01/17/27-ianuarie-2014-termen-limita-pentru-declararea-cifrei-de-afaceri-prin-formularul-094/
http://www.financiarul.ro/


22 

 

 

Luni, 27 ianuarie 2014, termen pentru unele obligaţii fiscale 
  

     
 

 ANAF informează că, întrucât 25 ianuarie 2014 este zi nelucrătoare, până luni, 27 

ianuarie 2014 inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz: 

 - Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada 

fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în 

anul precedent, formular 094. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; OPANAF nr. 7/2010; 

 - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. 

Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire 

la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile 

prevăzute la art. 134^2 şi art. 156^3 alin. (11) şi alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013; 

 - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru 

obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013, formular 100. 

Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012; 

 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului 

de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 

1.045/2012; 

 - Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au 

obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 

din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2013. Reglementare: OPANAF nr. 

892/2012; 

 - Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către 

persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române 

angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile 

bugetului de stat aferente lunii decembrie 2013, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012; 

 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru 

obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV, semestrului II 2013, după caz, 

formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Atenţie! Decontul se 

depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 

152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 decembrie 2013; 

 - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii 

înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii 

intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt 

considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii 

intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii 

neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace 

de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011; 

http://www.financiarul.ro/2014/01/21/luni-27-ianuarie-2014-termen-pentru-unele-obligatii-fiscale/
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 - Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. 

Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor 

corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate 

asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a 

locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA 

de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 

153 alin. (9) lit. a) - e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 

alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa 

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 

156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013; 

 - Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al 

căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din 

Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în 

scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal şi care 

efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau 

achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. 

Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013; 

 - Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru 

obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2013, formular 390 VIES. 

Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010; 

 - Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie, trimestrul IV, 

semestrul II 2013, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială, semestrială. 

Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Declaraţia privind comunicarea pro-ratei provizorii care va fi utilizată în anul 2014 de 

către plătitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. (9) Cod Fiscal. 

 

     Sursa: www.financiarul.ro 

     Data: 21 ianuarie 2014 
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Supliment de joburi pentru Danemarca 
 

              
 

 AJOFM Bihor anunţă selecţia pentru încă 100 de locuri de muncă la cules de mazăre şi căpşuni 

în Danemarca. Această ofertă se adaugă la cele 35 de locuri de muncă anunţate anterior. Este 

important de ştiut că selecţiile se vor desfăşura la Oradea, în a doua decadă a lunii februarie 2014. 

Persoanele interesate se pot prezenta la consilierul Eures de la AJOFM Bihor, str. Transilvaniei, nr. 2, 

parter, în vederea depunerii dosarelor, până la 31.01.2014. 

 Limba engleză 

 Dacă primii 35 de muncitori selectaţi pentru cules de căpşuni în Danemarca vor fi cazaţi într-o 

clădire, ceilalţi 100, care vor fi selectaţi de un alt fermier, vor locui în corturi sau rulote cu dormitoare. 

 Una dintre condiţiile de bază pentru cei care se vor prezenta la selecţie este cunoaşterea limbii 

engleze la un nivel mediu. Candidaţii interesaţi trebuie să trimită un CV model Europass, în limba 

engleză, cu poză inclusă, pe adresa de e-mail: info@duborgjordbaer.dk pentru cei 35 care optează 

pentru prima fermă şi la adresa: work@greenpeas.dk pentru ultima ofertă de 100 de persoane. 

Preselecţia persoanelor care au aplicat se face telefonic sau prin e-mail de angajator. Invitarea la 

selecţie se va face în timp util de către consilirul Eures din cadrul AJOFM din judeţul de domiciliu al 

candidatului. Selecţia va avea loc în a doua decadă a lunii februarie la Oradea. Detalii referitoare la 

data şi locaţia programului de selecţie vor fi trimise doar persoanelor selectate. 

  

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 24. ianuarie 2014 12:52 
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IMM-urile au alternative la creşterea accizei la carburanţi 
 

       
 

 Propunerile s-au conturat în urma unui sondaj derulat printre membrii CNIPMMR şi ai 

membrilor portalului instituţiei. CNIPMMR a efectuat o consultare ce vizează oportunitatea şi efectele 

majorării accizei la carburanţi şi posibilele efecte ale acesteia asupra sectorului de IMM-uri din 

România. Conducerea CNIPMMR nu s-a mărginit doar la a testa efectele unei astfel de măsuri, ci a 

formulat şi propuneri concrete. La întrebarea „Ce altă măsură consideraţi că ar fi trebuit adoptată în 

locul majorării accizei la carburanţi?”, 47% dintre IMM-uri au solicitat reducerea cheltuielilor 

bugetare, 35% – măsuri ferme pentru reducerea evaziunii fiscale şi creşterea gradului de colectare, 

fiind punctată şi importanţa absorbţiei rapide a fondurilor europene pentru lucrări de investiţii şi 

creşterea redevenţelor pe resursele naturale. 

 La întrebarea, „Cu cât consideraţi că vor creşte preţurile produselor/serviciilor companiei dvs. 

ca rezultat al majorării accizei la carburanţi?”, toţi respondenţii consideră că majorarea accizei va avea 

efect direct privind creşterea preţurilor: 74% dintre respondenţi previzionând o majorare de peste 3% a 

preţurilor produselor şi serviciilor realizate de compania lor, 24% dintre respondenţi indicând o 

creştere de peste 10%.„Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 71% microîntreprinderi, 26% 

întreprinderi mici şi 3% întreprinderi mijlocii. Structura IMM-urilor chestionate în funcţie de domeniul 

de activitate se prezintă astfel: 41% – servicii, 18% – industrie, 15% – comerţ, 9% – transporturi, 6% – 

construcţii şi 6% – agricultură. La întrebarea, „Cum vă va afecta majorarea accizei la carburanţi în 

2014?”, 76% dintre cei chestionaţi consideră că majorarea accizei la carburanţi îi va afecta în mare 

măsură, în timp ce restul de 24% indică un impact moderat. Întreprinzătorii chestionaţi au indicat 

următoarele efecte pe care măsura majorării accizei la carburanţi le va avea asupra afacerii lor: 

reducerea dimensiunii afacerii (59%), menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (24%), închiderea 

afacerii (15%) şi extinderea moderată a afacerii (3%)”, spune Ioan Mintaş, primvicepreşedinte al 

CNIPMMR. 

 Zone afectate 
 IMM-urile care au răspuns la chestionar au punctat câteva zone ale afacerii lor care vor fi 

afectate cel mai puternic de majorarea accizei la carburanţi: relaţia cu clienţii (79%), reducerea 

costurilor (53%), relaţia cu furnizorii (38%), diminuarea numărului de salariaţi (38%), realizarea de 

produse/servicii noi (24%) şi introducerea de noi procese tehnologice (6%). 

 „Referitor la magnitudinea impactului pe care creşterea accizei la carburanţi o va avea asupra 

dinamicii obligaţiilor financiare ale IMM-urilor, întreprinzătorii chestionaţi previzionează creşterea 

semnificativă a mărimii creditelor de la bancă – în proporţie de 18%, a datoriilor către furnizori – 24%, 

a datoriilor clienţilor către firmă – 32% şi a mărimii CAS-ului, TVA-ului, impozitelor, neplătite – 

32%”, a punctat primvicepreşedintele Ioan Mintaş.  

 CNIPMMR solicită: 

-luarea în consideraţie a opiniei IMM-urilor privind oportunitatea adoptării unor măsuri cu implicaţii 

fiscale; 

-realizarea unor studii de impact şi a Testului IMM înainte de adoptarea modificărilor cadrului legal; 
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-abordarea procesului de modificare şi perfecţionare a legislaţiei în vigoare din perspectiva necesităţii 

relansării economice prin stimularea investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea absorbţiei 

fondurilor europene. 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 24. ianuarie 2014 08:38;  
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ARTICOLE FEBRUARIE 

 

Procedura rambursării TVA din state membre ale UE 
 

     
 

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/28.01.2014, a fost publicat Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 59/2014 pentru 

modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a 

cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitate de către persoanele 

impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt 

stat membru al Uniunii Europene. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Legea nr. 57172003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49^1 din normele metodologice 

de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din acelaşi act normativ, persoana impozabilă 

stabilită în România, poate beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor achiziţiilor de 

bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. 

  Bunuri şi servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA 

 Persoanele impozabile stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de 

bunuri/servicii în alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru următoarele categorii de bunuri 

şi servicii achiziţionate care trebuie descrise în cererea de rambursare, formularul 318, conform 

următoarelor coduri: 

1. combustibil; 

2. închiriere de mijloace de transport; 

3. cheltuieli legate de mijloacele de transport; 

4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor; 

5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public); 

6. cazare; 

7. servicii de catering şi restaurant; 

8. acces la târguri şi expoziţii; 

9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole; 

10. alte bunuri livrate si servicii prestate. 

 Atenţie! În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a 

serviciilor prestate. 

 Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, persoana impozabilă 

stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul 

în care persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi 

operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea 

parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere. 

 Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor efectuate în alt stat membru este determinat 

conform legislaţiei din statul membru de rambursare. 

 Operaţiuni care fac obiectul rambursării TVA 
Cererea de rambursare a TVA se referă la următoarele operaţiuni: 

a) achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu 

condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării sau pentru care TVA a 

devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate 

înainte ca TVA să devină exigibilă; 

b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare. 

http://www.financiarul.ro/2014/02/06/procedura-rambursarii-tva-din-state-membre-ale-ue/
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 De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care 

nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe 

parcursul anului calendaristic în cauză. 

 Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni 

calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai în cazul în care 

aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. 

 În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an 

calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi 

mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. 

 Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la 

perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau 

echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. 

  Procedura solicitării rambursării TVA achitate. Cererea de rambursare a TVA pentru 

persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, se depune în format electronic la organul 

fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF, cel 

târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare 

 Atenţie! Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate 

informaţiile cerute. 

 În vederea completării Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în 

România, formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în 

condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi şi să se 

înregistreze pe portalul ANAF. 

 Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând 

căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa 

corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale. 

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere 

de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi. 

 Important! Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare 

pentru care se operează rectificări. 

 Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în 

cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre 

situaţiile următoare: 

- nu este persoană impozabilă în sensul TVA; 

- efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de 

deducere în temeiul art. 141 din Codul Fiscal; 

- beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la art. 152 din Codul Fiscal. 

 

     Sursa: www.financiarul.ro  -  

     Data: 6 februarie 2014 
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LICITAȚII PENTRU 1 ȘI 8 MARTIE 2014 ÎN INCINTA 

PIEȚELOR 

 

                                                           
 

 Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea anunţă organizarea, în data de 

18.02.2014 şi 19.02.2014, a licitaţiilor cu strigare pentru închirierea de locuri în vederea 

comercializării mărţişoarelor şi florilor cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie 2014, după cum urmează: 

1. Piaţa Nufărul - Velenţa - 18.02.2014 ora 10.00 

2. Piaţa Cetate - 18.02.2014 ora 12.00 

3. Piaţa Rogerius - 19.02.2014 ora 9.00 

4. Piaţa Decebal - 19.02.2014 ora 11.00 

5. Piaţa Ioşia - 19.02.2014 ora 13.00. 

      

     Sursa:  Biroul de presa  

     Data: 14 Februarie 2014, 10:22 

 

 

 

 

http://www.oradea.ro/fisiere/module_imagini/modul_1/pagina_18730/mare/index.jpg
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Compania cehă "Ekol Brno" va construi o centrală electrică, pe 

biocombustibil, la Valea lui Mihai 

 

 Orașul Valea lui Mihai va avea, în anul 2016, o centrală electrică de mare randament, bazată pe 

biocombustibil, printr-o investiție de 34 de milioane de euro a companiei cehe 'Ekol Brno' , un 

producător de marcă de sisteme energetice din Europa, a anunțat, miercuri, primăria localității.  

 
 Potrivit comunicatului remis AGERPRES, conducerea companiei a încheiat, săptămâna trecută, 

o convenție între 'Ekol Brno' S.A. din Cehia și 'Centrala Bioval' S.R.L. din Valea lui Mihai privind 

condițiile realizării acestei investiții.  

 Societatea din Valea lui Mihai, în colaborare cu o firmă de consultanță din Oradea, a elaborat 

proiectul de realizare a unei centrale electrice, de mare randament, din colectarea și arderea deșeurilor 

silvice și agricole, respectiv a plantelor energetice.  

Producția de energie se va realiza într-o cogenerare de înaltă eficiență și va beneficia, timp de 15 ani, 

de sprijin acordat sub formă de certificate verzi, în temeiul Legii nr. 220/2008, ceea ce a determinat 

investitorii să considere acest proiect ca fiind rentabil privind amortizarea cheltuielilor.  

Cehii au promis să aducă la Valea lui Mihai cele mai noi tehnologii în domeniu, centrala termică 

urmând să angajeze 50-60 specialiști cu pregătire superioară și medie în domeniu. Implicit, se vor 

dezvolta și societățile, firmele anexe, care vor efectua transportul combustibilului și vor valorifica 

energia cogenerată.  

 Proiectul prevede și înființarea unei sere de 10 hectare, încălzită cu energia termică produsă, 

unde vor lucra în jur de 150-200 de persoane.  

 Centrala va fi amplasată la nord-est de oraș, pe partea stângă a drumului național care duce 

spre Curtuișeni, la un kilometru de șosea. Termenul de finalizare a construcției este anul 2015, 

urmând să fie dată în funcțiune în 2016. AGERPRES/(AS-autor: Eugenia Pașca, editor: Diana 

Dumitru) 

     Sursa: www.agerpres.ro 

     Data: 15 Ian 2014, 15:29   

 

 

 

 



31 

 

Afacere. Doi bihoreni au plantat pe 22 de hectare Paulownia, 

arborele cu cea mai rapidă creștere 

 

 Afacerile unor bihoreni cresc văzând cu ochii. Ei au adus în România arborele cu cea mai 

rapidă creştere din lume şi l-au plantat pe 22 de hectare de teren. Convinşi că vor obţine rapid profit, 

deoarece Paulownia sau copacul prinţesei creşte într-un an cât alţii în zece, bihorenii se gândesc deja 

să extindă plantaţia. Gheorghe David şi Florin Vrăbieş au plantat primele seminţe de Paulownia în 

toamna anului trecut. Acum, pe cele 22 de hectare de teren de lângă Oradea stau să răsară 13.000 de 

puieţi. O adevărată mină de aur spun investitorii. 

 „La noi, în Europa, a pătruns în urmă cu 8-9 ani. Culturi se găsesc în Germania, Olanda, 

Spania de unde chiar se importă și în România”, spune Florin Vrăbieș. 

 „Are putere calorică excelentă, e un lemn de construcții foarte bun, ușor, cam 310 kg pe metru 

cub uscat. nu crapă, nu se torsionează, i se și spune aluminiul din lemn”, adaugă Gheorghe David. 

 Paulownia are o perioadă de creștere foarte rapidă. Într-un singur an ajunge la o înălţime de 

patru metri, spre deosebire de fag care atinge această dimensiune în 10 ani ori stejar care are nevoie de 

15 ani ca să crească la fel de mare. Arborele ajunge la maturitate în patru ani, când are deja diametrul 

de 30 de centimetri. Paulownia sau copacul prinţesei excelează şi din punct de vedere al cantităţii de 

dioxid de carbon absorbite - 28 de tone pe hectar pe an, faţă de cinci tone cât absoarbe fagul.  

 În plus, arborele are întrebuinţări multiple: rădăcina de peste 6 metri este folosită pentru 

producerea peleților, iar lemnul este recunoscut pentru valoarea sa energetică. Specialiştii spun că 

arderea a 2 kilograme de paulownia echivalează cu cea a unui litru de motorină.  

 Dar marea sa calitate este duritatea care îl recomandă în construcţii. „În primul rând nu are 

noduri, este drept, se va putea folosi la deschideri mari, având greutate mică, cu 30% mai puțin decât 

lemnul nostru clasic”, explică inginerul constructor Dumitru Berinde.  

 Convinşi că afacerea va fi un succes, cei doi bihoreni vor să planteze anul acesta cu paulownia 

alte 80 de hectare. 

 Prețul unui singur puiet poate ajunge la 6 euro, iar metrul cub de lemn uscat este vândut cu 

sume cuprinse între 300 și 2.000 de euro.   

 

 

 
                                                            Sursa: www.Digi24.ro 

     Data: 18.02.2014 00:48 
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Cum se înfiinţează un SRL-D, prin care tinerii primesc un ajutor de 

10.000 de euro pentru a porni o afacere 

 
 Tinerii primesc un ajutor de 10.000 de euro de la stat, dacă îşi vor înfiinţa un SRL - 
debutant, SRL-D, cum este el cunoscut pe piaţă. Procedura de înfiinţare a unei astfel de 
firme nu diferă cu mult de cea pe care o necesită înfiinţarea oricărei societăţi cu răspundere 
limitată, dar costurile sau taxele sunt zero. 

 În primul rând, pentru a înfiinţa un SRL-D trebuie să aveţi până în 35 de ani şi să nu mai fi 

avut nicio firmă până la momentul solicitării finanţării. Iar primul pas pe care trebuie să îl faceţi este să 

mergeţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care veţi avea sediul, 

pentru rezervarea numelui firmei. De obicei, această rezervare se obţine pe loc, însă, fiţi pregătiţi cu 

cel puţin zece variante de nume. 

 Următorul pas este completarea şi încheierea contractului de comodat şi a actului constitutiv, 

pe care, împreună cu rezervarea de nume, le veţi duce la orice bancă, pentru depunerea capitalului 

social. De aici veţi primi o chitanţă care atestă plata capitalului social. Cu această chitanţă, alături de 

celelalte acte şi de o copie după actul de proprietate al celui cu care aţi încheiat contractul de comodat, 

vă veţi întoarce din nou la Registrul Comerţului. Aici veţi completa formularele necesare dosarului de 

înfiinţare pe care le primiţi de la biroul de Informaţii al instituţiei. 

 Cu dosarul completat, vă veţi prezenta la ghişeul destinat depunerii sale. Teoretic, în a treia zi, 

dacă nu sunt probleme în dosar, actele oficiale ale firmei ar trebui să fie gata, iarCertificatul de 

 Înregistrare va putea fi ridicat de la Registrul Comerţului. Odată obţinut, puteţi merge la orice 

magazin specializat pentru a vă realiza prima ştampilă. 

Facilităţile înfiinţării unui SRL-D 

- scutire de la taxa de înfiinţare la Registrul Comerţului 

- scutire de la taxa de publicare în Monitor 

- scutire de la plata CAS-ului 

- credite garantate de FNG, până la 80.000 de euro 

 

     Sursa: www.Digi24.ro 

     Data: 19.02.2014 11:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Afaceri+cu+banii+rudelor+SRL-D+Ajutor+stat+antreprenori+debut
http://www.digi24.ro/
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Coca Cola, vânzări şi profit în scădere. Răcoritoarele pierd 

teren în faţa energizantelor şi cafelei 

 

 Coca Cola îşi reduce costurile cu un miliard de dolari până în 2016. Americanii vor tăia 

din cheltuielile pentru marketing, aprovizionare şi IT, decizie luată în contextul în care gigantul 

american are vânzări şi profit în scădere. În ultimul trimestru din 2013, Coca Cola a făcut un 

profit de 1,7 miliarde de euro, în scădere cu 8% faţă de 2012. 

                                          
 Rezultatele mai slabe ale companiei vin pe fondul reorientării consumatorilor către băuturi 

energizante şi către specialităţile pe bază de cafea. Este un tren pe care nici Coca Cola nu îşi permite 

să îl piardă aşa că, de curând, a cumpărat 10% dintr-o companie care produce capsule de cafea. 

Împreună vor lansa o maşină de cafea care va servi şi Coca-Cola făcută în casă. 

 

     Sursa: www.Digi24.ro 

     Data: 19.02.2014 05:01 

 

Persoanele cu dizabilităţi îşi vor găsi mai uşor un loc de muncă.  
 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor, partener în cadrul 

proiectului, „Incluziunea activă pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul 

Bihor”organizează în data de 21.02.2014, ora 11:30, la sediul agenţiei, str. Transilvaniei nr. 2, unu 

seminar la care sunt invitate să participe persoanele cu dizabilităţi din judeţul Bihor interesate de 

obţinerea de sprijin specializat pentru ocuparea unui loc de muncă. 

 „În cadrul seminarului va fi prezentat proiectul, iar persoanele cu dizabilităţi vor fi informate 

cu privire la importanţa de a fi activ pe piaţa muncii. Vor fi realizate prezentări cu privire la evoluţiile 

cererii şi ofertei de pe piaţa muncii şi competenţele cele mai solicitate, iar ulterior acţiuni, măsuri 

active care să permită dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe pentru a depăşi 

obstacolele fizice şi psihologice. Astfel, vor fi organizate acţiuni de dezvoltare personală, care să 

contribuie la creşterea motivaţiei de integrare, reintegrare pe piaţa muncii”, a declarat Békési Csaba, 

directorul executiv al AJOFM Bihor. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine de la Maria Cristea, AJOFM Bihor, Tel.0359.800.960 

int.125, fax 0259.435.802, e-mail: maria.cristea@bh.anofm.ro sau Adina Nicoleta Tamaş – manager 

de proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Oradea, str. Feldioarei 

nr. 13, Tel. 0731.137.290, Fax 0259.447.435. 

  

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 20. februarie 2014 09:28 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Coca+Cola+la+dozator+Bautura+capsula+preparata+acasa
http://www.digi24.ro/
http://www.bihon.ro/
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Al doilea magazin Kaufland la Oradea 
 

     
 

 Grupul Kaufland deschide al doilea magazin la Oradea şi al 91-lea din România. Magazinul 

este situat pe str. Nufărului, nr. 10, lângă sensul giratoriu pe DN 76 Oradea – Deva. 

Inaugurarea a fost deschisă de un sobor de preoţi, care au sfinţit magazinul. Au fost prezenţi mai mulţi 

şefi de instituţii locale. 

 Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.110 

magazine în şapte ţări. În România, Kaufland a creat până în prezent 12.000 de noi locuri de muncă. 

Regionalitatea constituie unul din punctele forte Kaufland. Portofoliul firmei este axat în principal pe 

produse de la furnizori naţionali şi regionali, ceea ce contribuie la întărirea economiei locale. 

 „Magazinul nostru are o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. În el veţi găsi peste 15.000 de 

produse. Numărul de angajaţi ai magazinului este de 150 de persoane”, ne-a informat Mariana Ghiţ, 

directorul magazinului. 

 Un punct de atracţia al magazinului este departamentul de legume-fructe proaspete. La acesta 

se adaugă o gamă variată de articole alimentare şi nealimentare. Reprezentanţii magainului susţin că 

succesul magazinelor Kaufland se bazează pe o politică riguroasă de preţuri, pe amabilitatea 

angajaţilor şi pe numeroasele garanţii şi servicii acordate clienţilor: garanţia prospeţimii, garanţia celui 

mai bun preţ, garanţia rapidităţii şi garanţia schimbului de produse. 

 Magazinul este deschis de luni până sâmbătă între orele 7:30 – 22:00 şi duminica între orele 

8:00 – 20:00. 

 Kaufland va mai deschide anul acesta încă un magazin la Oradea, pe terenul din spatele Uzinei 

Înfrăţirea. 

 

 

     Sursa: Bihor online - www.bihon.ro 

     Data: 19. februarie 2014 15:55  

 

 

http://www.bihon.ro/
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ARTICOLE MAI 2014 

Calendarul sesiunilor de formare profesională pentru regiunea nord 

vest – judeţul bihor (p) 

                    
Dacă sunteți interesați de modalitățile prin care puteți obține și utiliza fonduri nerambursabile vă 

stăm la dispoziție cu trei cursuri care deslușesc integral și într-o manieră practică tot parcursul de la 

idee – la dobândirea banilor – la utilizarea banilor – și nu în ultimul rând la menținerea 

investiției pe termen mediu și lung.  

Cursurile sunt interactive şi sunt orientate pe formarea abilităţilor participanţilor în scopul creşterii 

capacităţii de scriere și gestionare a proiectelor. 

TRAINERI / CONSULTANŢI 

Codruţa MEŞTER – consultant cu acreditare internațională în managementul proiectelor, Institute of 

Leadership & Management, UK, practician cu peste 10 ani de experiență specifică în pregătirea 

documentațiilor și executarea proiectelor. Experienţă specifică: POSDRU, POR, HURO, POS CCE, 

PNDR, LEONARDO 

Radu CHINDE – consultant cu acreditare naţională în managementul proiectelor, Centrul pentru 

Implementarea Managementului Performant, Bucureşti, practician cu peste 8 ani de experienţă 

specifică în pregătirea documentațiilor și executarea proiectelor. Experienţă specifică: POR, PNDR, 

POSDRU, HURO, POS CCE 

 CURS 1. MANAGER DE PROIECT  

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI FINANȚĂRI 

NERAMBURSABILE 

Când se realizează 
Unde se 

realizează 

Diplomă recunoscută 

de Ministerul 

Educației și 

Ministerul Muncii 

Trainer / 

Consultant 

Taxă 

participare / 

persoană 

13.05.2014 -

20.05.2014 

Oradea / Băile 

Felix 

Manager proiect 

cod COR 242101 

Codruţa MEŞTER 

Radu CHINDE 

990 lei 

16.06.2014-

23.06.2014 

Oradea / Băile 

Felix 

Manager proiect 

cod COR 242101 

Codruţa MEŞTER 

Radu CHINDE 

990 lei 
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Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate până cel târziu 07.05. 2014, taxa de participare 

este de doar 890 de lei / persoană. 

 CURS 2. MANAGER 

UTILIZAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE PRIN PROIECTE. DERULAREA 

PROIECTULUI DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE 

Când se realizează 
Unde se 

realizează 

Diplomă recunoscută 

de Ministerul 

Educației și 

Ministerul Muncii 

Trainer / 

Consultant 

Taxă 

participare / 

persoană 

21.05.2014 –

26.05.2014 

Oradea / Băile 

Felix 

Manager 

cod COR 112029 

Codruţa MEŞTER 

Radu CHINDE 

1.090 lei 

Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate până cel târziu 12.05.2014, taxa de participare 

este de doar 990 de lei / persoană. 

 CURS 3. ANALIZA COST BENEFICIU 

 Când se realizează 
Unde se 

realizează 

Diplomă recunoscută 

de Ministerul 

Educației și 

Ministerul Muncii 

Trainer / 

Consultant 

Taxă 

participare / 

persoană 

12.06.2014 – 

14.06.2014  

Oradea / Băile 

Felix 

Certificat de participare Radu CHINDE 992 lei 

Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate până cel târziu 31.05. 2014, taxa de participare 

este de doar 930 de lei / persoană. 

CE VĂ OFERIM 
În urma participării la aceste cursuri veţi deprinde, prin cadrul aplicaţiilor practice, informaţiile necesare în 

vederea scrierii unui proiect cu şanse reale de a obţine finanţare şi derulării unui contract de finanţare 

conform cerinţelor Autorităţilor finanţatoare. 
Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz reale şi exerciţii privind întocmirea şi gestionarea proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă, prin utilizarea metodei experiențiale (experimentând aici și acum, fiecare cursant are 

posibilitatea de a testa ce și cum funcționează). 

Cursuri aliniate cu metodologia PMI® (Project Management Institute) – cea mai mare organizație 

profesională de profil. 

INSCRIE-TE ACUM ! Peste 85% din durata cursului învățarea se face prin aplicație practică. 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE 
Rezervarea locurilor se poate face online sau prin telefon (0727.137.637), prin completarea formularului de 

înscriere care poate fi descărcat de la adresa: http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-

de-inscriere-curs.doc , de pe site-ul www.cursuri-invest.ro , în limita locurilor disponibile. Formularele de 

înscriere se pot trimite prin e-mail la adresa: spesinvest@gmail.com , prin fax la numărul 0359.814.891.  

Pentru grupuri de persoane se aplică reduceri. Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii. 

      

     Data: 5. mai 2014 06:55;  

     Sursa: www.bihon.ro 

http://cursuri-invest.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cerere-de-inscriere-curs.doc
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Locuinţele sociale centrale devin spaţii comerciale 
Primăria îşi pune-n aplicare proiectul de a transforma toate locuinţele pe care le deţine în Centrul 

Istoric în spaţii comericiale.  

Două apartamente din Centrul Istoric, unul de pe strada Episcop Mihai Pavel şi unul de pe Republicii 

– pietonal deschid lista locuinţelor sociale scoase la vânzare ca spaţii comerciale. 

Consilierii locali au votat, săptămâna trecută, propunerea executovului local, iniţiată de Administraţia 

Imobiliară Oradea(AIO) cu argumentaţia că se oprează, în acest fel, „punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, proprietatea 

privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea”. 

În ciuda invocării unui cadru legal naţional şi local, procedura este cel puţin interesantă: ceea ce scoate 

la licitaţie Primăria sunt, de fapt, apartamente pe care viitorul proprietar trebuie să le transforme, pe 

cheltuiala sa, în spaţii cu altă destinaţie. 

Gata cu chiriile sociale în buricul târgului! Un proiect mai recent al executivului local începe să 

producă efecte: pe măsură ce se eliberează, spaţiile locative din Centrul Istoric, aflate în posesia 

Primăriei, sunt scoase la licitaţie ca spaţii comerciale. 

Pe cale naturală 
Deliberativul local a votat, săptămâna trecută, măsura scoaterii la licitaţie pentru două astfel de 

locuinţe: pe strada Episcop Mihai Pavel nr. 21 – ap. 6 şi pe Republicii 15, ap 4. Proiectul de hotărâre a 

fost propus de Administraţia Imobiliară Oradea (AIO), argumentaţia juridică fiind „punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, 

proprietatea privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea”. 

Totuşi, în momentul vânzării lor, aceste bunuri nu sunt, de fapt, spaţii comerciale. Sunt locuinţe care 

vor căpăta acest statut după parcurgerea mai multor etape, între care şi obţinerea avizului vecinilor. 

Viceprimarul Ovidiu Mureşan, cel care are în subordine AIO, invocă HCL 969/2013. Aceasta prevede, 

în esenţă, că la eliberarea „pe cale naturală – deces, renunţare, evacuare, etc se va proceda la 

transformarea în spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, urmând a fi vândute la licitaţie 

publică cu strigare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale”. La vremea sa, 

HCL-ul a fost contestat în plenul Consiliului Local. Unul dintre argumentele contra a fost că evacuarea 

nu este cauză naturală şi că menţinerea acestui termen crează cadrul pentru viitoare abuzuri. HCL-ul a 

şi „picat” la prima votare în Consiliul Local, din cauza absenţei unui consilier PSD. La şedinţa 

următoare, reîntregită, maşina de vot a fostei USL a funcţionat fără cusur iar HCL-ul a ajuns, acum, în 

faza primelor efecte. 

Acord între vecini 
Vicele recunoaşte, însă, că Primăria scoate la licitaţie spaţii care pot deveni cu altă destinaţie, fapt 

prevăzut prin HCL-ul de anul trecut, dar nu iniţiază în niciun fel în demersurile legale necesare 

schimbării destinaţiei spaţiului. „Noi, ca Municipalitate, nu ne implicăm. Noul proprietar va parcurge 

paşii necesari pentru schimbarea destinaţiei”, spune Mureşan. 

Între aceşti paşi, unul dintre cei mai importanţi este obţinerea acordului vecinilor. Potrivit Legii 

Locuinţei, schimbarea destinaţiei locuinţelor situate în clădiri colective se poate face numai cu avizul 

favorabil al proprietarilor, respectiv al titularilor contractelor de închiriere ai locuinţelor învecinate pe 

verticală şi orizontală. Desigur, refuzul nejustificat al acestora poate fi suplinit prin hotărârea instanţei, 

ceea ce implică cheltuieli şi consum nervos pentru societatea interesată de aceste spaţii dar şi pentru 

orădenii proprietari ai locuinţelor învecinate. 

Pentru faţade 
În prezent, Primăria are peste 700 de locuinţe sociale în centrul istoric al oraşului. Printr-un comunicat 

de presă, Municipalitatea justifică şi vânzoleala care va urma: „menționăm faptul că fondurile obţinute 

din vânzarea spaţiilor mai sus menţionate vor fi folosite pentru renovarea faţadelor imobilelor din zona 

Ansamblului Urban – Centrul Istoric Oradea, precum şi pentru achiziţionarea de unităţi locative situate 

în afara centrului istoric”. 

     

    Data: 5. mai 2014 09:03  Sursa: www.bihon.ro 
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Locuri de muncă vacante în judeţul Bihor 

 
 Peste 280 de locuri de muncă sunt vacante în prezent la AJOFM Bihor.  

Dintre acestea, 25 sunt pentru persoanele cu studii superioare în meserii ca: inginer proiectant, inginer 

producţie, inginer textile, inginer mecanic, inginer automatist, analist calitate, asistent vânzări, etc. 

Pentru persoanele cu studii medii, oferta este de 164 locuri de muncă, iar pentru necalificaţi de 89. 

 

     Data: 5. mai 2014 10:13;  

     Sursa: www.bihon.ro 

 

Angajaţi mai puţini, salarii mai mici 

                                          
 

Scris de Dan Birta - La sfârşitul lunii februarie erau înregistraţi în Bihor mai puţin de 155.000 de 

salariaţi.  

Numărul angajaţilor din judeţul Bihor la sfârşitul lunii februarie 2014 a scăzut faţă de luna ianuarie. 

Salariile au fost şi ele mai mici. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, efectivul de salariaţi la 

nivelul judeţului Bihor la sfârşitul lunii februarie 2014 a fost de 154.792 persoane, în scădere cu 379 

salariaţi faţă de efectivul înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2014. 

Salarii 
Câştigul salarial mediu brut în luna februarie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.652 lei/persoană, în 

scădere cu 0,06% faţă de câştigul salarial mediu brut înregistrat în luna precedentă. Câştiguri salariale 

medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.710 lei). Câştiguri salariale medii 

brute sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură 

şi piscicultură (1.355 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.605 lei). 

Câştigul salarial mediu net în luna februarie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.191 lei/persoană, în 

scădere cu 0,17% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media 

judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.226 lei). Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului 

au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (982 lei) şi 

salariaţii din industrie şi construcţii (1.164 lei). 

 

    Data: 5. mai 2014 10:16; 

    Sursa: www.bihon.ro 
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Propune scutirea de TVA a plăţilor cu cardul 

  

Scris de Călin Corpaş - Din Opoziţie, senatorul PNL Cristian Bodea vine cu o idee inovatoare la 

premierul Victor Ponta.  

Bodea propune ca plăţile cu cardul să fie scutite de TVA sau măcar ca Guvernul să scutească cu 10% 

din TVA aceste plăţi. Totul pentru o mai bună fiscalizare a economiei. Aşadar, ca parte a lupte anti-

evaziune. Senatorul pleacă de la principiul conform căruia plăţile cu bani cash favorizează evaziunea, 

în timp ce cele cu cardul sunt uşor de urmărit. Dă şi exemple de bune practici: „În Grecia, tranzacțiile 

cu cardul sunt scutite total de plata TVA. În Portugalia, s-a instituit o loterie a bonurilor fiscale. În 

Coreea de Sud, 20% din plățile cu cardul sunt deductibile”. 

Bodea propune această soluţie în condiţiile în care „nu mai este un secret pentru nimeni că Guvernele 

României au scăpat evaziunea fiscală de sub control. Observăm că, de ani de zile, nu se găsesc soluții 
pentru reducerea și, ideal, eradicarea acesteia”. 

„Este o soluție revoluționară pe care România trebuie să o adopte de urgență, cu hotărâre și curaj. Da, 

vă veți plânge că bugetul ar pierde la TVA, dar ar compensa cu taxele și impozitele colectate din banii 

scoși din economia neagră”, este de părere senatorul, care îl întreabă pe Ponta dacă ia în calcul „o 

astfel de măsură pro-activă, în beneficiul economiei, pe termen mediu și lung?” şi când estimează 

premierul „că s-ar putea aplica această măsură, chiar și ca perioadă de probă?”. 

     

    Data: 6. mai 2014 08:39 

    Sursa: www.bihon.ro 

A crescut numărul firmelor înmatriculate 

  

Faţă de trimestru I din 2013, în primul trimestru din acest an, a crescut numărul firmelor înmatriculate 

în judeţul Bihor.  

Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, numărul firmelor înmatriculate în Bihor a 

fost în trimestrul I din 2014 de 1.148, cu 11,67% mai mare faţă de trimestrul I din 2013, când s-au 

înmatriculat 1.028 de firme. 

 

 

    Data: 7. mai 2014 09:14 

    Sursa: www.bihon.ro 
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Fondurile nerambursabile pentru agricultura si dezvoltare rurala. 

Informatii utile si o “frontiera” mai usor de accesat (P) 

 

Incepand din aceasta saptamana, Societatea Ager Capital Parteners Oradea patrunde si in lumea 

virtuala, oferind clientilor si partenerilor sai o prezentare online a tuturor serviciilor de consultanță și 

asistență tehnică in pregatirea proiectelor pentru accesarea de fonduri nerambursabile  

pentru agricultura si dezvoltare rurala, atat in Bihor, cat si in celelalte judete care compun regiunea de 

nord-vest a Romaniei. Informatiile de interes pot fi usor accesate inca de pe prima pagina a site-ului – 

www.agercapital.ro. Configurarea continutului a tinut cont de cele mai importante sectiuni, evidentiind, 

astfel, pagini cu date pe care clientii le solicita in mod frecvent. 

Prima sectiune prezinta obiectivele societatii, trecand, deopotriva, in revista, principiile care calauzesc 

echipa manageriala – condusa de ing.dipl. Cristina Petris (in foto) -, in dorinta sa de a dezvolta 

parteneriate durabile cu clientii, bazate pe cunoastere reciproca, incredere si deschidere. De asemenea, 

autorii site-ului au adaugat si unele referinte din partea catorva parteneri, precum si raspunsuri la cele 

mai frecvente intrebari adresate de catre solicitanti in momentul in care pregatesc proiecte pentru 

accesarea unor astfel de fonduri. 

 Urmatoarea sectiune a site-ului – “Experienta” – cuprinde toate informatiile legate de serviciile pe 

care societatea le ofera in vederea pregatirii accesarii de fonduri nerambursabile. Subsectiunile 

“Consultanta proiecte”, “Management de proiecte”, “Modificari contractuale”, “Asistenta credite de 

investitii” si multe altele stau la dispozitia clientilor care doresc sa se informeze despre oferta 

Societatii Ager Capital Parteners. 

Una dintre pagini include noutati legate de derularea fondurilor europene nerambursabile, in timp ce, o 

alta ofera acces la informatii despre programele si proiectele companiilor si institutiilor publice din 

tara care au ales drept consultant in afacerile cu fonduri europene, Societatea Ager Capital Parteners. 

Sectiunea “Contact” pune la dispozitia clientilor toate canalele de comunicare pe care acestia le au in 

relatia cu Societatea Ager Capital Parteners, inclusiv formularul necesar inregistrarii in baza de date a 

companiei. De asemenea, persoanele care doresc sa obtina si mai multe informatii o pot face prin e-

mail, trimis la adresa cpetris@agercapital.ro, prin serviciul de corespondenta, la adresa Oradea, Piata 

Nucetului, Nr.20, Bl. A4, Apart. 6, Bihor, sau prin fax la 0359.199.677, respectiv telefon 

0755.090.728. 

“Credem in parteneriate de lunga durata si în sustinerea initiativelor de afaceri realiste” este 

deviza sub care Societatea Ager Capital Parteners Oradea va invita sa ii fiti parteneri in vederea 

pregatirii proiectelor finantate prin fonduri europene nerambursabile. Un motiv in plus il reprezinta 

rata de succes a proiectelor elaborate de societate, care depaseste 90%! 
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31.000 de cereri depuse de fermierii bihoreni 

  

Scris de Simona Albinaru - Au mai rămas doar şase zile în care se pot depune cererile de sprijin pe 

suprafaţă fără penalităţi.  

Numai până la 15 mai fermierii din judeţul Bihor care utilizează teren agricol pot depune cererea unică 

de plată pe suprafaţă fără penalităţi. În perioada 16.05 – 10.06 se vor percepe penalităţi de 1% pentru 

fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

Până la 05.05.2014, la APIA Centrul Judeţean Bihor, au fost depuse un număr de aproximativ 31.000 

de cereri, numărul total de cereri depuse în anul 2013 fiind de 39.252. 

Subvenţii 
În anul 2014, din fondurile europene F.E.G.A., F.E.A.D.R. şi bugetul naţional, prin intermediul APIA, 

se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin: Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţă (S.A.P.S.), ANT (Ajutoare Naţionale Tranzitorii), Schema de plată separată pentru zahăr şi 

Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană. 

De asemenea, sunt prevăzute măsuri cu finanţare F.E.A.D.R. şi buget naţional, ce vizează acordarea de 

plăţi compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri agricole în cadrul Măsurii 211 – Plăţi 

compensatorii pentru zonele montane defavorizate – ZMD, Măsurii 212 – Plăţi compensatorii pentru 

zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural – ZSD şi ZDS şi Măsurii 214- 

Plăţi de Agro-mediu 

Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul 

agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi 

administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, 

concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau 

închiriat. 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/măsurilor de plată potenţialii beneficiari trebuie să 

depună anual la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate 

conform legislaţiei comunitare şi naţionale. Pentru depunerea cererilor fermierii care utilizează 

suprafeţe de teren sub 50 de ha trebuie să se adreseze Centrului local APIA unde este arondat respectiv 

cei care utilizează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha Centrului Judeţean al APIA Bihor. 

Probleme întâmpinate 
„Vreau să reamintesc fermierilor că mai au doar şapte zile la dispoziţie iar noi facem tot posibilul ca ei 

să poată depune cererile de plată unică pe suprafaţă fără penalizări. Deoarece nu au respectat 

programările făcute de către APIA se poate ajunge în imposibilitatea de a procesa toate cererile înainte 

de 15.05.2014. De asemenea, am constatat şi în anii precedenţi că fermierii care au depus cereri nu şi-

au respectat obligaţia de a informa, în scris, APIA în 10 zile, despre orice modificare survenită asupra 

cereii de plată. Cel mai des ne-am întâlnit cu situaţia în care solicitantul sprijinului a decedat iar 

moştenitorii nu ne-au anunţat şi au fost probleme cu validarea cererii şi cu virarea/ ridicarea sprijinului 

din contul decedatului”, a precizat Florian Pavel, directorul APIA Bihor. 

Fermierii bihorebni trebuie să ştie că cererile se depun în nume personal iar în cazul în care fermierii 

sunt reprezentaţi de alte persoane este obligatorie prezentarea documentului de împuternicire şi cartea 

respectiv buletinul de identitate a reprezentantului şi a celui reprezentat în original. 

„De asemenea, reiterez apelul făcut către fermierii care au depus cereri unice de plată şi în special 

către proprietarii sau administratorii de pajişti permanente bihoreni, având în vedere că în perioada 

imediat următoare vor avea loc controale prin teledetecţie şi controale clasice pe teren să-şi 

îndeplinească angajamentele asumate cu privire la respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu. 

Nerespectarea de către agricultori a normelor de ecocondiţionalitate poate conduce la reducerea 

plăţilor sau excluderea de la plată la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi 

ani”, a punctat directorul APIA Bihor. 
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Modele și practici de business bazate pe integritate și excelență 
 

 

Evenimentul se doreşte a fi o platforma de interacţiune şi dialog între mediul de afaceri şi mediul 

academic internaţional.  

Conferinţa GSMAC 2014 va aduce împreună reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai societăţii civile, 

ai administraţiei publice şi mediului educaţional pentru a putea contura soluţii integrate şi 

aplicabile.Ce face ca acest eveniment să fie unic este dedicarea de a provoca și împuternici fiecare om 

de afaceri din România să își îmbrățișeze rolul de agent al schimbării și să creeze mediul de care are 

nevoie să prospere.Conferinţa Internaţională GSMAC este un eveniment de anvergură organizat anual 

de Griffiths School of Management. Obiectivul evenimentului este de a favoriza interacţiunea, 

dezbatera, rafinarea şi validarea conceptelor de business într-un context transdisciplinar, contribuind 

astfel la dezvoltarea mediului economic din România, dar si a societătii ca şi întreg. 

În 2014, conferinţa va fi dedicată dezbaterilor pe subiectul eticii în afaceri şi conducere şi va urmări 

identificarea şi promovarea modelelor şi practicilor de business bazate pe integritate şi excelenţa care 

pot duce la dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil în România. GSMAS 2014 se doreşte a fi 

locul unde cunoașterea și practica de business își dau mâna pentru a produce o transformare în mediul 

de afaceri din România.Conferința GSMAC 2014 este dedicată dezbaterilor pe subiectul eticii în 

afaceri și conducere și va urmări identificarea și promovarea modelelor și practicilor de business 

bazate pe integritate și excelență care pot duce la dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil în 

România.GSMAC 2014 – Etica în Afaceri și Leadership este un eveniment organizat de Griffiths 

School of Management și susținut de Romcom și de The Mario Bruhlmann Chair of Economic 

Development and Poverty. 

Speakeri: 
- Silviu Hotăran – Managing Director GKTI Semper Human, fost CEO Microsoft România 

-Marian Popa – Director al Deutsche Bank Romania 

-Victor Alistar – Președinte Transparency International România 

- Sebastian Văduva, MBA – Decanul Facultăţii de Management Griffiths 

-Dacian Palladi – Consultant – Moderator workshop 

GSMAC 2014 – Etica în Afaceri și Leadership este un eveniment organizat de Griffiths School of 

Management și susținut de Romcom și de The Mario Bruhlmann Chair of Economic Development 

and Poverty. 
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Târg de locuri de muncă pentru studenţi 
 

Scris de Cristian Horgoș - Târgul locurilor de muncă pentru studenţi şi absolvenţi se va desfăşura 

miercuri, între orele 10 şi 18, pe platoul din faţa Bibliotecii Universităţii din Oradea.  

Organizatori sunt Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera (CCSC) din cadrul Universităţii şi 

AIESEC Oradea. 

„Evenimentul va debuta cu o serie de acţiuni de prezentare a firmelor participante la târg iar în paralel 

vor avea loc sesiuni de recrutare de studenţi şi absolvenţi. Scopul evenimentului este de a oferi 

studenţilor oportunitatea de a intra în contact direct cu angajatorii, mediul economic, de a cunoaşte 

aşteptările companiilor şi de a facilita tranziţia studenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii”, anunţă 

psiholog Adriana Borza – coordonator CCSC. 

De asemenea, ca element de noutate, în cadrul târgului va avea loc o tombolă cu premii (un aparat foto, 

o imprimantă, bilete la teatru etc) pentru participanţi. 

Pe toată perioada târgului vor avea loc preluări de CV-uri, micro-interviuri şi discuţii preliminare cu 

studenţii şi absolvenţii în vederea angajării. 

Printre companiile care vor oferi locuri de muncă în Oradea se numără Celestica, Plexus, Faist 

Mekatronic, Connect Group, Leoni şi altele. 

Sponsorii sunt CG&GC, Idea Art, Teatrul Regina Maria, Carla‟s Dressy Accessories, GrafX. 
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Acuze în mega-licitaţie: „subiectivi” în beneficiul italienilor 
 

       
Scris de Cristina Ghilea - Romelectro, liderul uneia dintre cele două asocieri perdante, avertizează că 

va chema Primăria în proces la Curtea de Apel.  

Rezultatul licitaţiei pentru achiziţia centralei pe gaz, este contestat de asocierea Romelectro Bucureşti 

şi Istroenergo Group (Slovacia), descalificată de comisia municipală sub motivul lipsei de experienţă. 

„Ne suprinde decizia eliminării în favoarea unei asocieri care are ca titular o companie înfiinţată fix la 

data publicării anunţului pentru licitaţie”, ne-a declarat Vasile Munteniţă, director executiv al 

Romelectro SA. „E de domeniul hilarului”, apreciază acesta. Mai spune că asocierea va face 

demersurile pentru a contesta rezultatul, până vineri, cel târziu. 

Licitaţia, în valoare de 242.988.812 lei a fost atribuită de comisia municipală asocierii Elsaco 

Engineering Botoşani şi STC spa, cu capital italian. Celelalte două oferte, aparţinând asocierilor 

Construcţii Bihor şi Fovallalkozo (Ungaria) şi celei conduse de Romelectro, au fost descalificate. 

 „Vom contesta licitaţia. Toate documentele pe care le-am depus sunt legale, veridice şi verificabile. 

Comisia de evaluare a avut o atribuire subiectivă”, ne-a spus reprezentantul Romelectro. 
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„E prea ciudat!” 
Printr-un comunicat de presă, Romelectro reclamă că membri comisiei de licitaţie au arătat rea voinţă 

faţă de unii ofertanţi şi subiectivitate în evaluarea documentelor. Beneficiari ai acestei subiectivităţi ar 

fi italienii de la Elsaco Engineering Botoşani – STC spa. 

„Despre societatea Elsaco Engineering SRL, nu am putut afla prea multe, întrucât aceasta a fost 

înfiinţată abia în anul 2013, pe data de 18 iulie, exact la data când a fost publicat anunţul pentru 

această licitaţie”, se arată în comunicatul de presă. Acesta mai relevă că Elsaco Engineering Botoşani 

este, de fapt, un pui al companiei mari Elsaco Electronic SA. 

Reclamanta mai arată că firma mare, Elsaco Electronic SA, a fost restricţionată la această licitaţie de 

CNSC, în 2013, pentru că „şi-a îndeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 

imputabile ofertantului în cadrul unui contract de lucrari, culmea, tot la sistemul de termoficare din 

Oradea”. 

„Cum se face că firma italiană STC spa are o cifră de afaceri aproape exact egală cu valoarea cifrei de 

afaceri solicitate prin caietul de sarcini?”, insistă comunicatul de presă. Documentul dă de înţeles că 

italienii ar fi fost favorizaţi de comisie şi în ceea ce priveşte constituirea garanţiei: „Ce companie 

„italiană” a solicitat exact în ultima zi înaintea depunerii ofertelor, clarificări privind constituirea 

garanţiei de participare, la care autoritatea a răspuns, neuzual, în aceeaşi zi, acceptând şi alt mod de 

garantare a participării, de care a beneficiat Elsaco Engineering SRL, respectiv printr-o polita de 

asigurare si nu prin scrisoare bancara, asa cum au prezentat ceilalti doi participanti?” 

„E, oricum, prea ciudat”, este concluzia directorului executiv. „Dar nu contestăm asta. Noi reclamăm 

faptul că nu ne-a fost calificată corect oferta”, spune Vasile Muntenţă. 

Să judece CNSC! 
Punctul de vedere al Romelectro este că asocierea pe care o conduce s-a situat pe primul loc, iar 

castigatoarea desemnată ar fi pe locul al treilea. „Procedeul de descalificare a primilor doi ofertanti ca 

punctaj, in favoarea celui de al treilea, ar fi trebuit sa aiba la baza argumente clare si de necontestat”, 

zice comunicatul de presă. 

„CNSC să judece. Dacă decizia ne va fi favorabilă, e posibil ca Primăria sau alte părţi să o atace la 

Curtea de Apel. Dacă nu ne va fi favorabilă, o vom ataca noi. Ne asumăm riscul pierderii garanţiei”, 

spune Munteniţă. 

„Avem speranta ca, in urma unei analize si decizii juste si corecte, a CNSC , privind interventia pe 

care o vom face, vor fi clarificate toate aspectelor pe care le-a generat aceasta licitatie, iar rezultatul 

licitatiei va fi cu totul in favoarea noastra”, este concluzia comunicatului de presă al Romelectro. 

Fiind vorba de fonduri europene, a căror termen de cheltuire este finalul anului 2015, se ridică 

problema ieşirii din termen în cazul unor tergiversări în justiţie. „Nu e problema mea. Este riscul 

Primăriei”, spune directorul faţă de această realitate. 

Până ieri, doar ecouri ale nemulţumirii perdanţilor ajunseseră în Primărie. „N-au depus, încă, niciunul, 

nimic, dar mai au termen până în 19 iar regula e că în ultimele zile se înregistrează toate reclamaţiile. 

E dreprul fiecărui participant”, spune Marius Moş, şeful Direcţiei Management Proiecte cu Finanţare 

Europeană.  
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Criză de ingineri la Oradea 
 

     
 

Scris de Dan Birta - Firmele din Eurobusiness Parc Oradea, şi nu numai, caută ingineri de diferite 

specializări.  

Jumătate dintre posturile libere pentru persoanele cu studii superioare din baza de date a AJOFM 

Bihor sunt pentru ingineri de diferite specializări. După multă vreme când toată lumea dorea să urmeze 

dreptul sau ştiinţele economice, se pare că, de anul acesta, tinerii absolvenţi se vor îndrepta spre 

inginerie. Dacă vor dori să aibă o slujbă sigură şi bine plătită la terminarea facultăţii. 

Alte oferte adresate persoanelor cu studii superioare sunt pentru persoane care au studii legate de 

calitate: analist decalitate, controlor de calitate, tehnician analist de calitate. Semn că se pune o bază 

mai mare pe calitatea produselor. 

 În baza de date a AJOFM Bihor, 39 din cele 526 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu 

facultate. 

Studii medii 
Alte 281 de locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii medii sau şcoală profesională. Au 

şanse de angajare persoanele care au calificare în domeniul serviciilor şi alimentaţiei publice (brutari, 

bucătari, cofetari, ospătari, barmani), industriei uşoare (confecţioneri îmbrăcăminte, confecţioneri 

încălţăminte, cusători), mecanicii (lăcătuş, frezor, strungar, debavurator), construcţiilor (zidar, zugrav, 

dulgher), şoferii, etc. 

Muncitorii necalificaţi au la dispoziţie 150 de locuri de muncă. În judeţ, la Aleşd sunt oferite 20 de 

locuri de muncă, la Beiuş – 16, la Marghita – 10 şi la Salonta – 10 locuri de muncă. 
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Calcularea şi plata impozitului pe construcţii speciale 

 
 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor reaminteşte agenţilor economici că, prin 

OUG nr. 102/2013, s-a introdus impozitul pe construcţii.  

Acesta se plăteşte de persoanele juridice române şi străine care lucrează în România prin intermediul 

unui sediu permanent, precum şi de cele cu sediu social în România. 

Contribuabilii exceptaţi de la plata impozitului pe construcţii sunt institutele naţionale de cercetare-

dezvoltare, instituţiile publice şi asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop 

patrimonial. 

Cum se calculează 
Pentru a calcula acest impozit, se aplică o cotă de 1,5% asupra valorii brute a construcţiilor existente în 

patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, valoare evidenţiată contabil în 

soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 29634 din Codul fiscal. 

Din valoarea construcţiilor se scade: valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, 

modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, 

aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit Titlului IX 

din Codul fiscal de către contribuabil sau proprietar, după caz; valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de 

reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile aflate sau care 

urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale; valoarea 

construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

Persoanele juridice trebuie să calculeze şi să declare integral impozitul pe construcţii în formularul 100 

– „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, până la data de 26 mai, inclusiv, iar plata 

se efectuează în două rate egale, până la data de 26 mai şi 25 septembrie, inclusiv. Acest impozit 

reprezintă venit la bugetul de stat şi face parte din categoria impozitelor care nu se plătesc în contul 

unic. 
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Un şoc fără precedent pentru firmele din parcul industrial 

 
                         

  
 

Scris de Veronica Bursaşiu - Impredictibilitatea legislativă care apasă pe umerii investitorilor 

îngrijorează mediul de afaceri.  

„Taxa pe stâlp” pune pe jar firmele din parcul industrial. Dacă vrei lână de la oi, le tunzi, nu le beleşti” 

– după cum spunea un clasic în viaţă. E valabil şi pentru investitori şi oameni de afaceri. Federaţia 

Patronilor Bihor a participat la întâlnirea dintre reprezentanţii oamenilor de afaceri ce îşi au sediul în 

parcurile industriale din Oradea, pe de-o parte, şi reprezentanţii administraţiei publice locale, pe de altă 

parte.„ FPB a fost singura organizaţie patronală care a luptat pentru reducerea impozitelor pe clădiri, 

lucru ce s-a şi realizat, în ideea dezvoltării unui mediu de afaceri armonios în Oradea.Fiind vorba de 

mediul de afaceri bihorean suntem în continuare sensibili şi îngrijoraţi de modul superficial, apreciem 

noi, prin care printr-o hotărâre de guvern se poate dărâma o construcţie viabilă de business local, axat 

pe facilităţile fiscale prin care investitorii au fost ademeniţi să poposească în parcurile industriale puse 

la dispoziţie de autorităţile locale.Îngrijorarea noastră pleacă de la impredictibilitatea legislativă care 

apasă pe umerii investitorilor. 

„Este un şoc fără precedent pentru firmele din Parcul Industrial” – mărturisea unul din reprezentanţii 

investitorilor. Practic, acel 1,5% impozit pe construcţii speciale prevăzut în HG anulează complet 

clauzele contractuale actuale, premizele pe baza căruia a fost luată decizia de locatare în Parcul 

Industrial şi bruma de beneficii pe care administraţia locală a consimţit să o acorde investitorilor medii 

şi mari pentru crearea de locuri de muncă şi pentru dezvoltarea economică de durată a zonei. 

 Reduce autonomia 

Investitorii şi-au reiterat ideea în cadrul intervenţiilor pentru menţinerea facilităţilor acordate prin 

contract, inclusiv prin compararea condiţiilor oferite investitorilor în alte ţări cum ar fi Bulgaria şi 

Polonia. Prin aceste măsuri Guvernul nu numai că nu stimulează dezvoltarea politicilor locale ci 

împiedică, îngrădeşte şi limitează pârghiile pe care o administraţie publică le poate avea. Practic, 

asistăm la reducerea autonomiei locale în ceea ce priveşte investitorii, sigurul lucru ce îl mai poate 

oferi administraţia locală fiind „terenul şi stabilitatea”, după cum a afirmat Primarul Ilie Bolojan în 

cadrul discuţiei. „Planurile de afaceri sunt făcute pe termen mediu în baza unor angajamente ce ar 

trebui să aibă continuitate şi din acest motiv FPB susţine demersurile de clarificare a poziţiei 

Guvernului în raport cu Parcurile industriale, demers iniţiat de Primarul Bolojan ”, a precizat 

preşedintele FPB Ioan Lucian. 

Denunţă taxa neconstituţională 
Blocarea imediată a investițiilor contractate dar nerealizate până în acest moment în Parcurile 

Industriale din Oradea în valoare de 100 miloane de euro, nerealizarea a 2600 locuri de muncă fapt 

care va produce un impact negativ asupra pieței forței de muncă, relocarea investitorilor strategici 

către alte țări aflate în concurență directă cu România pe piața investițiilor străine, creșterea numărului 

de societăți aflate în insolvență, transmiterea unui mesaj de neîncredere pe termen lung pentru toți 
investitorii străini care ar dori să investească în țara noastră. Acestea sunt doar câteba dintre efectele 

taxei pe stâlp în opinia directorului executiv al AFP Bihor, Raul Silaghi. 
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Asociația Firmelor Bihorene s-a întâlnit cu firmele membre locate în parcurile industriale . AFP 

solicită public „stoparea unei anomalii care are ca principal efect instituirea unui impozit pe construcții 

în cuantum de 1,5 % din valoarea construcțiilor existente în patrimoniu la 31 decembrie a anului 

anterior, începand cu 1 ianuarie 2014”. 

O astfel de prevedere legală , propune aplicarea unui impozit retroactiv care într-un stat de drept ar fi 

considerată necostituțională.AFB a înaintat o petiție către: Guvernul Romaniei, în atenția excelenței 

sale Primul Ministru al României, Domnul Victor Ponta, Ministerul Economiei, în atenția Ministrului 

Economiei, Domnul Constantin Niță și -Ministerul Finanțelor, în atenția Ministrului Finanțelor, 

Doamna Ioana Maria Petrescu, prin care aduce la cunoștința autorităților publice centrale efectele 

generate de o astfel de prevedere legală și solicită totodată modificarea Normelor Metodologice de 

aplicare a L.571/2013 privind Codul Fiscal în sensul eliminării oricărei prevederi care să impună plata 

unui impozit pe construcții de 1,5 % în Parcurile Industriale. 
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Impozit local de 0,5% în parcurile industriale 

 

         
Scris de Cristina Ghilea - Companiile din Eurobusinessuri vor plăti, de luna viitoare, un impozit de 5% 

din valoarea contabilă a imobilelor.  

Executivul local i-a convocat, de urgenţă, în şedinţă extraordinară, pe consilierii locali, pentru a vota 

măsuri fiscale privitoare la companiile care populează parcurile industriale ale Oradiei. Deliberativul 

local a votat, astfel, aplicarea unui impozit imobiliar special pentru acestea, înjumătăţit faţă de cel 

plătit de firme în Oradea. Din 1 iulie, acestea vor datora 0,5% pe an din valoarea clădirii, faţă de 1% în 

restul oraşului. 

„Pe actualele normative, de la 1 iulie România nu mai are posibilitatea de a scuti companiile din parc 

de impozitul pe clădiri. Dacă ne-am angajat faţă de aceste companii la acordarea de facilităţi, eu spun 

să ne respectăm angajamentul şi să le acordăm o cotă de impozitare diferenţiată”, a declarat primarul 

Ilie Bolojan. În opinia sa, introducerea acestei taxe va scuti imobilele din parcurile industriale de taxa 

pe stâlp, de 1,5%, impusă de guvern. 

Executivul a optat pentru această valoare, deşi limitele de impozitare prevăzute de Codul fiscal sunt 

cuprinse între 0,25% şi 1,5%. Udemeristul Ritli Csongor a cerut să afle de ce nu s-a mers pe minimul 

de 0,25% dacă tot se doreşte sprijinul companiilor din parcuri. 

„Nivelul propus este competitiv în raport cu impozitele pe construcţii din celelalte oraşe. Banii încasaţi 

vor fi folosiţi pentru a asigura cofinanţarea proiectelor europene de introducere a utilităţilor în parcul 

industrial”, a explicat primarul. Ritli a insistat cu propunerea sa, suspunând-o votului consilierilor 

locali. Desigur, aceasta a picat, prin voinţa puterii locale, cu 17 voturi contra şi 7 pentru. 

Edilii apreciază că, dacă schema de ajutor de stat va fi prelungită printr-un ordin guvernamental şi 

după 1 iulie, oraşul va putea renunţa la eliminarea cotei de 0,5% în parcul industrial. 

Cea mai mare nebuloasă rămâne, în continuare, dacă impozitul local tocmai impus, va scuti 

companiile de taxa pe stâlp, sau vor fi dublu-impozitate, adică tocmai ceea ce dorea executivul să evite. 
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Cele mai multe fonduri absorbite, în Bihor 

 

        
 

Scris de Simona Albinaru - Judeţul Bihor se află pe primul loc în clasamentul absorbiţiei fondurilor 

europene pentru dezvoltare rurală în perioada 2007-2014.  

Regiunea ocupă de asemenea locul fruntaş şi la numărul tinerilor care au ales să investeasca în 

agricultură-837. 

Astfel, la noi în judeţ s-au cheltuit 300 de milioane de euro din fonduri europene pentru agricultură. 

 Femierii români au cheltuit, în perioada 2007-2013, peste 6,2 miliarde de euro, adică aproximativ 

70% din valoarea fondurilor alocate. Banii au ajuns la 76.241 de fermieri şi alte 2.807 de exploataţii 

agricole din sectoarele vegetal si animal 
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Subvenţionează locurile de muncă 

 
 

40 de milioane de euro din fondurile europene alocate României prin POSDRU va fi folosită pentru a 

subvenţiona primele locuri de muncă ale elevilor şi studenţilor din promoţia 2014.  

Angajatorii care vor beneficia de aceste subvenții vor fi obligați să mențină posturile nou create o 

perioadă de timp cel puțin egală cu cea pentru care au încasat subvenția. Prin această schemă de 

minimis, lansată de Ministerul Fondurilor Europene, este susţinută angajarea tinerilor absolvenţi şi 

activitatea mediului privat. „Documentele necesare pentru deschiderea acestei cereri de proiecte au 

fost publicate vineri, 23 mai a.c., în Monitorul Oficial. Proiectele vor putea fi încărcate în sistemul 

informatic Action Web începând cu data de 6 iunie 2014, ora 10.00, până la data de 11 iunie 2014, ora 

16.00”, anunţă Ioan Mintaş, preşedintele CNIPMMR. 

Subvenţia acoperă plata unui salariu net de 900 de lei pentru absolvenţii de studii medii, respectiv de 

1.300 de lei pentru absolvenţii de studii superioare, pe o perioadă de minimum 6 luni şi de maximum 

12 luni. „Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării, în funcţie de 

categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:pentru 

microîntreprinderi – 3 locuri de muncă;pentru întreprinderi mici – 7 locuri de muncă;pentru 

întreprinderi mijlocii – 15 locuri de muncă”, spune Ioan Mintaş. 
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Federatia Patronilor Bihor promovează cultura calităţii 
 

Scris de Veronica Bursaşiu - La întâlnirea cu Protecţia Consumatorilor, vicepreşedintele Sorina Bradea 

a subliniat că FPB promovează în rândul membrilor săi cultura calităţii.  

Federaţia Patronilor Bihor s-a întâlnit cu reprezentanţii Protecţiei Consumatorilor. Tema: „Un 

consumator respectat, bine informat şi protejat, deziderat comun pentru CJPC Bihor şi operatorii 

economici bihoreni”. Din partea CJPC au participat un grup de inspectori împreună cu comisarul şef 

adjunct dr. ing. Bura Giani Cătălin, iar FPB a fost reprezentată la nivel de vicepreşedinţi, preşedinţi de 

comisii şi membri. Conform legii, CJPC oferă pentru firme consiliere, la cerere, pe domenii de 

activitate. FPB, prin vocea vicepreşedintelui Sorina Bradea, a calificat drept benefice acţiunile de 

prevenţie prin controale ale CJPC, indiferent dacă sesizarea vine din partea unei persoane juridice sau 

persoane fizice, deoarece fapta, produsul sau serviciul neconform există cel mai probabil, iar el ar 

afecta în viitor şi alţi consumatori. În această idee, neconformitatea ar trebui să stea la baza activităţii 

CJPC, nu neapărat prejudiciul. Prin stoparea propagării neconformităţii sunt protejaţi toţi viitorii 

consumatori, indiferent că vor fi persoane fizice ori juridice. 

Produse contrafăcute 
Cristian Goron a reiterat existenţa pe piaţă a produselor fitosanitare contrafăcute. De asemenea a 

susţinut ideea că un consumator persoană fizică poate fi victima acestor contrafaceri pentru că, nefiind 

specialist, achiziţionează de pe piaţă produse, de regulă, la preţul cel mai mic. Riscul la care este expus 

astfel este fie de a achiziţiona un produs ineficient, fie, în unele cazuri, chiar dăunător pentru scopul 

propus. 

Adrian Raita a subliniat încă o dată că principiul consumatorului trebuie să funcţioneze indiferent dacă 

obiectul de consum, produs sau serviciu, este consumat, respectiv achiziţionat, în folosul unei persoane 

fizice ori juridice. Cel mai bun exemplu este unul din domeniul alimentar, ipotetic, prin care 

achiziţionând mâncare prin catering pentru angajaţi, aceştia nu sunt protejaţi împotriva toxiinfecţiilor 

alimentare dacă achiziţia s-a făcut prin intermediul persoanei juridice. Ceea ce este complet injust. 

Dacă absurditatea unei idei cuprinse într-o lege e de înţeles într-o primă fază până apar astfel de 

anomalii, nu trebuie să rămânem captivi unor principii anacronice la infinit. Raita consideră oportună 

tratarea agenţilor economici drept consumatori. 

Dna Maria Sabin a deplâns problema falselor garanţii, alterarea unităţilor de măsură ce fac imposibilă 

compararea preţurilor pentru consumatori şi acordarea de drepturi echivalente privind garanţiile la 

cumpărăturile din alte ţări, în special din UE. 

Atent la detalii, Eugen Antal a propus înlocuirea cuvântului „reclamaţie” cu „sesizare de 

neconformitate”. Astfel, principiul consumatorului ar fi mai corect prezentat, cuvântul „reclamaţie” 

având din start o conotaţie negativă fiind puţin înclinat în a oferi un feedback constructiv, impunând de 

la început o presiune a cărei singură rezolvare pare a fi punitivă. Acest formular este de altfel şi 

motivul pentru care un agent economic nu poate să se găsească în dubla ipostază de furnizor şi 

reclamant – în opinia dl. Antal. Este o problemă de formă, dar care ar putea corecta multe probleme de 

fond. 

CJPC Bihor a prezentat foarte multă disponibilitate de dialog şi receptivitate la propunerile făcute, 

chemând firmele din Federaţia Patronilor la o colaborare pentru identificarea limitărilor legislative şi 

susţinerea reciprocă a iniţiativelor. Şeful OJPC şi-a arătat disponibilitatea de a răspunde solicitărilor de 

consiliere ale FPB. 
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Angajaţi mai mulţi, salarii mai mari 

 

                       
 

Scris de Dan Birta - Numărul angajaţilor a crescut în martie cu 173, iar salariul mediu brut în Bihor cu 

3,45%.  

Odată cu trecerea iernii s-au dezgheţat şi angajările, dar şi salariile. Conform ultimelor date ale 

Direcţiei Judeţene de Statistică, numărul de salariaţi la nivelul judeţului Bihor, la sfârşitul lunii martie 

2014, a fost de 154.965 persoane, în creştere cu 173 salariaţi faţă de efectivul înregistrat la sfârşitul 

lunii februarie 2014. 

Salarii 
Câştigul salarial mediu brut în luna martie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.709 lei/persoană, în 

creştere cu 3,45% faţă de câştigul salarial mediu brut înregistrat în luna precedentă. Câştiguri salariale 

medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.748 lei). 

 Câştiguri salariale medii brute sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.429 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.681 lei). 

Câştigul salarial mediu net în luna martie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.234 lei/persoană, în creştere 

cu 3,61% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media judeţului 

au realizat salariaţii din servicii (1.258 lei). 

Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului au realizat salaria ţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.037 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.219 lei). 

Numărul şomerilor în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor la data de 

31.03.2014 a fost de 11.291 persoane, în scădere cu 429 persoane faţă de luna februarie 2014. Pe sexe, 

din totalul şomerilor înregistraţi, 6.628 erau de sex masculin şi 4.663 de sex feminin. Faţă de luna 

februarie 2014, numărul şomerilor de sex masculin a scăzut cu 285 persoane, numărul şomerilor de 

sex feminin a scăzut cu 144 persoane. 

Rata şomajului la 31.03.2014 a fost de 4,0%. Pe sexe, rata şomajului a fost de 4,6% la persoanele de 

sex masculin şi 3,4% la persoanele de sex feminin. 
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100 de noi locuri de muncă la Diosig 
 

     
 

Scris de Veronica Bursaşiu - Primăria Diosig exploatează la maxim spaţiile de care dispune pentru a 

crea locuri de muncă.  

În ianuarie, Primăria Diosig a predat un spațiu din curtea Castelului Zichy, fosta clădire a centralei 

termice cu care erau încălzite blocurile din zona centrală a Diosigului. Clădirea a fost renovată de către 

Primăria Diosig. „Inițial, destinația clădirii era o sală de fitness, dar între timp s-a ivit o ocazie de a 

închiria spațiul unei societăți cu capital străi, care a deschis o secție de croitorie. Planul inițial era 

crearea a 35-40 locuri de muncă, însă acest prag a fost depășit repede, în momentul de față lucrând în 

această unitate 52 de angajați din care, ceea ce este cel mai important, 45 din Diosig. 

Având în vedere potențialul de forță de muncă din Diosig, societatea se extinde, iar în momentul de 

față este în desfășurare o investiție prin care se vor crea încă 100 de locuri de muncă”, spune primarul 

de Diosig, Mados Attila. Având în vedere dezavantajul zonelor rurale prin care este aproape imposibil 

ca o comună să înființeze, de exemplu, un parc industrial unde să atragă investitori, fiindcă este 

imposibil să se modifice încadrarea fânețelor și a pajiștilor în zone pentru investiții, Diosigul 

exploatează la maxim spațiile pe care le are în proprietate pentru a crea noi locuri de muncă. „Primăria 

Diosig sprijină antreprenorii prin toate mijloacele posibile”, este mesajul primarului. Cei interesați de 

angajare la croitorie pot solicita informații suplimentare la sediul din Diosig al firmei, situat în spatele 

căminului cultural. 
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Vedete şi antreprenori de succes la 11even 

 

     
Scris de Veronica Bursaşiu - Cei mai buni speakerii vin la 11even Experiences Oradea.  

Evenimentul va avea loc la Teatrul Regina Maria, începând cu ora 17:00. Banii strânsi din vânzarea 

biletelor vor fi direcţionaţi de Fundaţia Comunitară Oradea în Fondul Bursa Talentelor, fond prin care 

incurajează performanţa tinerilor studenţi sau a absolvenţilor de studii universitare implicaţi în lucrări 

de cercetare şi/sau care lucrează la proiecte ce aduc un plus de valoare pentru membrii comunităţii 

locale. 

Camelia Sucu Fondator Class Living, antreprenor, deţinătoare a mai multor premii prestigioase pentru 

excelenţă în afaceri de-a lungul anilor. De curand, ea a fost recunoscuta de catre Forbes România în 

cadrul “Top-ului Filantropia” şi de către “Business Woman”, pentru stilul în afaceri. Ea a fost premiata, 

de asemenea pentru contribuţia sa remarcabilă la îmbunătaţirea vieţii copiilor abandonaţi şi 

defavorizaţi din România. Recent, Camelia Sucu a fost recunoscuta ca nr. 1 in topul antreprenorilor 

români intr-un studiu realizat de Unlock Market Research si Biz. 

 Sebastian Văduva,decan al Griffiths School of Management, trainer certificat este un alt speaker. 

Sebastian Vaduva este un antreprenor romano-american de succes cu o extensivă experienţă 

internationala in marketing si vanzari, atat in companii din Romania, cat si S.U.A. 

Actorul şi regizorul Şerban Borda, renumitul interpret de muzică populară Nicolae Furdui Inacu, 

designerul Rozalia Bot, realizatoarea de emisiuni Mihaela tatu sunt alte capete de afiş ale 

evenimentului. 

ARTICOLE IUNIE 2014 
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Absolvenţii, poftiţi să se înregistreze la AJOFM 

          
 

Înregistratea absolvenţilor în 60 de zile la AJOFM Bihor le aduce acestora mai multe beneficii.  

Anul şcolar 2013-2014 s-a încheiat pentru clasele terminale din învăţământul liceal. Urmează 

Bacalaureatul şi, o eventuală înscriere la o facultate. Unii se gândesc să se angajeze. Indiferent de 

calea pe care o vor urma, absolvenţii de liceu trebuie să se înscrie în baza de date a AJOFM Bihor. 

Dacă o vor face în termen de 60 de zile de la absolvire, vor beneficia de o serie de facilităţi de la stat. 

„Absolvenţii de liceu care doresc să beneficieze de serviciile oferite gratuit de către Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor se pot înscrie în baza de date a instituţiei în 

perioada 01.06.2014 – 30.07.2014”, a precizat Békési Csaba, directorul executiv al instituţiei. 

Beneficii 
După înregistrarea tinerilor absolvenţi atât din învăţământul preuniversitar cât şi cel universitar, în 

baza de date a AJOFM, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, aceştia vor beneficia de mai multe 

servicii gratuite. În primul rând vor fi informaţi, orientaţi şi consiliaţi profesional în vederea găsirii 

unui loc de muncă. La AJOFM Bihor vor beneficia de mediere între cererea şi oferta pe piaţa muncii, 

dar şi de programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii. Absolşvenţii vor fi 

informaţi despre mobilitatea forţei de muncă în România sau în UE. Nu în ultimul rând, li se va stabili 

şi plăti, potrivit legii, drepturile de protecţie socială. 

„La angajare absolventul poate beneficia de o primă de încadrare în suma de 500 lei”, a subliniat 

Békési Csaba. 

Absolvenţii care, după 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat în baza de date a agenţiei şi nu 

reuşesc să se încadraze în muncă, sau nu urmează o altă formă de învăţământ, pot beneficia de o 

indemnizaţie de şomaj în sumă de 250 de lei (50% din valoarea indicatorului social de referinţă ) 

pentru o perioadă de şase luni. 

În vederea înregistrării, absolvenţii au bevoie de următoarele acte: carte de identitate – original şi 

xerox; certificat de absolvire al liceului – original şi copie; adeverinţă de la medicul de familie pe care 

să scrie „apt pentru muncă”, adeverinţă fiscală de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Bihor şi un dosar plic. 
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O nouă şansă de angajare pentru şomeri 

  

Şomerii din regiunile Nord Vest, Vest şi Centru vor fi ajutaţi să-şi găsească mai uşor un loc de muncă. 

Peste 650 de şomeri vor fi integraţi într-un proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 implementat de compania RomActiv Business 

Consulting SRL în parteneriat cu AJOFM din Bihor şi Mureş şi Dyana Business Consulting. Valoare 

totală a proiectului se ridică la 5 milioane lei. Proiectul va fi implementat timp de 18 luni, iar 

obiectivul este nu doar angajarea a cât mai mulţi şomeri, ci şi consilierea şi activităţile de prevenire a 

şomajului. 

„Pornind de la decalajul care există între cererea şi oferta de pe piaţa muncii în ceea ce priveşte nivelul 

de pregătire şi cerinţele solicitate de angajatorii care oferă locuri de muncă în perioada următoare, 

proiectul «E şansa ta! Program integrat de integrare pe piaţa muncii din regiunile Nord Vest, Vest şi 

Centru» îşi propune calificarea şomerilor în meserii cerute de angajatori şi medierea relaţiei dintre 

candidaţi şi angajatori”, a declarat Diana Avram, managerul de proiect. 

 Obiective şi servicii 

„Şansa ta” are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi de facilitare a accesului pe piaţa 

muncii şi în viaţa activă a persoanelor cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii din 14 judeţe ale ţării. În 

urma proiectului, 650 de persoane vor beneficia de consiliere personalizată pentru găsirea unui loc de 

muncă; 600 persoane vor fi calificate sau specializate în meserii cerute pe piaţa locală; 73 de şomeri îşi 

vor găsi loc de muncă. Cursurile la care vor participa şomerii sunt diverse, în funcţie de cerinţele de pe 

piaţa muncii. 

Printre măsurile active de sprijinire a şomerilor oferite prin proiect se numără servicii de informare, 

consiliere şi orientare profesională, pentru întreg grupul ţintă, instruire privind modalităţile şi tehnicile 

de căutare a unui loc de muncă, servicii de mediere a muncii şi facilitarea angajării persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă. O parte din persoanele incluse în proiect, aflate în căutarea unui loc de 

muncă vor avea şi planuri de carieră individuală, în funcţie de pregătire şi domeniu. 

Prin proiectul «Şansa ta» vor fi create patru centre de consiliere profesională şi antreprenorială în 

Oradea, Cluj-Napoca, Arad şi Tîrgu Mureş şi vor fi organizate cursuri de calificare şi specializare. De 

semenea vor avea loc 12 seminarii interactive cu tema „Piaţa muncii între două viziuni – şomeri versus 

angajatori” şi 12 târguri de locuri de muncă. 

Alte măsuri cuprinse în proiect sunt: formarea profesională a 540 de persoane prin organizarea de 

cursuri de calificare si specializare acreditate de Autoritatea Naţională de Calificări, furnizarea 

serviciilor de consiliere antreprenorială individuală pentru 60 de persoane, din care cel puţin 14 vor fi 

selectate şi sprijinite să deschidă o afacere. 

Toate serviciile oferite în cadrul proiectului sunt gratuite. În plus, şomerii vor primi subvenţii în 

valoare de 500 de lei pentru participarea la cursurile de calificare şi 200 de lei pentru absolvirea 

cursurilor de specializare. 

Platforma web a proiectului www.sansata.romactiv.ro va oferi potenţialilor angajatori un instrument 

de promovare a locurilor de muncă vacante cât şi o bază activă de preselecţie a candidaţilor în vederea 

selecţiei finale cu sprijinul experţilor de proiect din centrele regionale. 
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România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei unice 

    
 

România şi alte şase ţări central şi est-europene nu îndeplinesc toate cele cinci criterii pentru aderarea 

la zona euro, iar situaţia lor va fi reevaluată peste 2 ani, se arată în raportul de convergenţă 2014, 

prezentat, miercuri, de Comisia Europeană, informează Mediafax.  

România nu îndeplineşte criteriul ratei inflaţiei şi al stabilităţii cursului de schimb. Rata medie a 

inflaţiei în România în cele 12 luni care au precedat luna aprilie 2014 a fost de 2,1%, peste valoarea de 

referinţă de 1,7% şi este probabil să se menţină peste valoarea de referinţă în perioada următoare. 

Nu doar cele cinci criterii reprezintă o problemă. Legislaţia românească în domeniul monetar nu este 

pe deplin compatibilă cu legislaţia UE (Articolul 33, alineatul 10, din Legea privind Statutul Băncii 

Naţionale a României nu este compatibil cu Articolul 130 din Tratatul de Funcţionare al UE). 

Comisia Europeană insistă ca independenţa instituţională a BNR să fie protejată în faţa instituţiilor 

naţionale. 

„Angajamentul Guvernului României de adoptare a monedei euro va deveni un obiectiv realizabil şi 

necesar la data de 1 ianuarie 2019”, se precizează în documentul cu noul program de convergenţă, 

pentru perioada 2014-2017, pe care România l-a transmis, săptămâna acesta, la Bruxelles. 
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Hotel Ramada, glorie şi insolvenţă 

 

Scris de Cristian Horgoș - Hotelul orădean care lua în 2012 „Oscarul în domeniul Hotelier” şi-a cerut 

intrarea în insolvenţă.  

 

    

În ianuarie 2013, conducerea Hotelului Ramada Oradea anunţa că a primit titlul de „Hotelul Anului 

2012” de la cel mai mare lanţ hotelier, Wyndham Hotel. Titlul de glorie apare încă pe frontispiciul 

site-ului oficial www.ramadaoradea.ro. 

De altfel, încă de la deschidere, Ramada a fost gazdă pentru o serie lungă de evenimente mondene sau 

de interes-public. În atare condiţii, dificultăţile financiare cu care s-a confruntat pot fi puse, parţial, pe 

seama atractivităţii limitate a zonei Oradea pentru firme internaţionale puternice precum şi pe stand-

by-ul Aeroportului Oradea. 

Cert este că deţinătoarea Hotelului Ramada Oradea, compania ABA Turism, a comunicat scurt că 

„activitatea operaţională a Hotelului Ramada se va desfăşura în continuare, pe toată durata 

reorganizării, în cele mai bune condiţii” după ce şi-a cerut, la Secţia Civilă a Tribunalului Bihor, în 

urmă cu o lună, intrarea în insolvenţă. 

Compania va intra într-un program de restructurare gestionat de firma Prompt Insolv, care a stabilit 

pentru 20 iunie data limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor. 

Momentan, singurul intervenient în procedura judiciară este Pireus Bank România. 

Din surse neoficiale, ABA Turism înregistra, în luna martie, restanţe de peste zece milioane de euro 

faţă de Stat şi creditori privaţi. 

Din 2010, de la lansarea Hotelului Ramada, ABA Turism a încheiat fiecare an în deficit. Pierderile au 

fost de 2,1 milioane lei în 2011 şi de 4 milioane în 2012 la o cifră de afaceri medie de 8 milioane de lei. 

 

6. iunie 2014 10:51; Reactualizat la: 6. iunie 2014 10:51;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

 

 

 

http://www.bihon.ro/author/cristian-horgos-2
http://www.bihon.ro/


59 

 

Locuri de muncă vacante 

     
 

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 439 de locuri de muncă sunt în prezent în baza de date a AJOFM 

Bihor. Dintre acestea, 330 se află la Oradea. Persoanele cu studii superioare au de ales dintre 12 oferte 

în domenii diferite.  

Pentru persoanele cu studii medii, oferta este de 184 de locuri de muncă. Sunt căutaţi agenţii de 

vânzări, barmanii, bucătarii, ospătarii, casierii, lucrătorii comerciali, confecţionerii îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, dulgherii, operatorii introducere şi validare date, şoferii, etc. Persoanele necalificate au 

de ales dintre 134 de locuri de muncă. În judeţ sunt oferite 21 de locuri de muncă la Aleşd, 12 la Beiuş, 

56 la Marghita şi 10 la Salonta. 
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Salariul mediu net a crescut în aprilie cu 1,7% 

                                                 

Câştigul salarial mediu nominal brut a crescut în aprilie cu 

1,7% faţă de martie, la 2.395 de lei, iar cel net a înregistrat 

aceeaşi evoluţie, situându-se la 1.735 lei, cu cele mai mari 

valori în intermedieri financiare şi cele mai mici în hoteluri 

şi restaurante, potrivit Mediafax.  

4.888 lei a fost câştigul salarial mediu nominal net în 

intermedierile financiare și 986 lei în hoteluri și restaurante. 

Într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS) 

se precizează că „indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2014 faţă de luna precedentă, 

calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost 

de 101,4%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 128,8%, cu 1,8 

puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna martie 2014”. 

Această creștere se datorează, în mare măsură, premiilor acordate de Paște (inclusiv tichetele de masă 

sau tichetele cadou). 

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna 

precedentă, respectiv cu 1,3% în învăţământ, cu 0,5% în sănătate şi asistenţă socială şi cu 0,3% în 

administraţie publică. 
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Egalitate de șanse pe piața muncii 

 
 

Proiectul a fost lansat joi, la Satu-Mare  

Scris de Crina Dobocan -  

Femeile, persoanele de la țară și cele cu dizabilități, ajutate să se integreze pe piața muncii. 

Femeile, persoanele din mediul rural și persoanele cu dizabilități vor beneficia de șanse egale în ceea 

ce privește accesul pe piața muncii. Asociația Caritas Diecezan Satu-Mare, în parteneriat cu Asociația 

Caritas Catolica Oradea și Asociația Caritas Alba-Iulia – Îngrijire la Domiciliu, au lansat joi, 5 iunie, 

proiectul ,,Parteneriat pentru șanse egale pe piața muncii”. Prin intermediul acestuia, un număr de cel 

puțin 430 de femei vor fi calificate și vor dobândi competențe specifice pentru meserii solicitate pe 

piața muncii. 

,,Cel puţin 370 dintre ele, adică 86%, vor obţine certificare în următoarele meserii: lucrător social, 

babysitter, îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu, agent de curăţenie de clădiri şi mijloace de transport. 

Acest fapt le va facilita integrarea şi menţinerea în muncă. O parte dintre ele vor dobândi inclusiv 

competenţe antreprenoriale”, a spus Vitéz Carmen, managerul proiectului. 

Șanse de dezvoltare 

Potrivit acesteia, alte 130 de persoane, aparţinând personalului societăţii civile, vor beneficia de 

creşterea şanselor de dezvoltare a carierei, prin dobândirea de cunoştinţe şi competenţe specifice 

managementului carierei, în cadrul unor cursuri de perfecţionare. 

,,30 dintre aceste persoane, care au deja calificări sau experienţă în meserii specifice asistenţei sociale, 

vor participa şi la un curs de formare de formatori, care le va permite să avanseze în carieră şi să 

transmită mai departe cunoştinţele şi deprinderile pe care le au deja. Pe de altă parte, cel puţin 10 

operatori mass-media locală şi regională vor învăţa teoretic şi practic cum să contribuie la eliminarea 

stereotipurilor de gen şi să promoveze principiul egalităţii de şanse prin munca lor”, a mai arătat Vitéz 

Carmen. Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, fiind confinanțat din Fondul Social European. 

Valoarea proiectului este de 2.390.137,50 lei, din care finanţarea acordată din Fondul Social European 

este 2.077.402,82 lei (88,78%), finanţarea acordată din Bugetul Naţional este 262.541,79 lei (11,22%), 

contribuţia eligibilă a beneficiarului este 50.192,89 lei (2,10%). 

Judeţele vizate de acest proiect sunt Satu Mare, Maramureş, Harghita, Sălaj şi Bihor. 

Impact 

Directoarea Organizaţiei Caritas Diecezan Satu Mare, Löchli Terézia Tündér, a subliniat importanţa 

acestui proiect, nu numai din punct de vedere a organizaţiei, ci mai ales pentru societatea în care trăim, 

pentru că –susține ea, prin obiectivele şi activităţile propuse, proiectul promovează nediscriminarea, 

incluziunea socială şi egalitatea de şanse 
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Reprezentanţii partenerilor în acest proiect, Nagy Hortenzia - din partea Asociaţiei Caritas Catolica 

Oradea, şi Fodor Vanyó Csaba de la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu au subliniat importanţa 

calificărilor personalului, deoarece este foarte important ca în aceste meserii, cum sunt şi cele 

prezentate în proiect, personalul să fie bine pregătit. 

La conferinţa de lansare, pe lângă partenerii şi implementatorii proiectului au participat şi 

reprezentanţi ai instituţiilor locale, a organizaţiilor nonguvernamentale şi ai autorităţilor. 
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Bani pentru fermierii calamitaţi 

Scris de Simona Albinaru - Fermierii care au fost afectaţi de fenomenele meteorologice nefavorabile 

din perioada aprilie-mai 2014 vor beneficia de ajutoare de minimis în valoare maximă de 15.000 de 

euro pe durata a trei exerciţii financiare. Sumele se vor plăti într-o singură tranşă începând cu data de 

15 august.  

Măsura se va aplica întreprinderilor care exploatează culturi agricole în spaţii protejate, respectiv: 

producătorilor agricoli persoane fizice care deţin certificat de producător; producătorilor agricoli 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit legii; 

producătorilor agricoli persoane juridice precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate 

juridică constituite conform legii. Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să 

întocmească şi să depună cereri la primăriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, însoţite 

de mai multe documente. Primăriile vor înregistra şi verifica cererile şi documentele anexate, vor 

întocmi Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de 

minimis, urmând ca în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare 

de la data intrării în vigoare a Hotărârii, primăriile să transmită la DADR judeţene un dosar cuprinzând 

cererea solicitantului şi documentele depuse de solicitant în copie certificată de reprezentantul 

Primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. DADR judeţene întocmesc 

lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit legii, precum şi orice 

alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în 

cele două exerciţii financiare precedente. 

 

 

16. iunie 2014 11:07; Reactualizat la: 16. iunie 2014 11:07;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

Concedieri colective în domeniul comerţului 

Scris de Dan Birta - În cursul lunii mai 2014 la ITM Bihor a fost depusă spre înregistrare  o notificare 

cu privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea 

nr.53/2003 Codul Muncii.  

Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă în luna mai 2014 a unui număr estimativ de 76 

salariaţi din cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniul  comerţului. 
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Reglementări ale muncii cu zilieri 

 

Legea muncii cu zilieri a fost modifi cată  

Scris de Dan Birta - Instituţiile publice pot 

folosi zilieri doar la muncile de gospodărire 

comunală.  

Potrivit informaţiilor primite de la ITM 

Bihor, Legea nr. 52/2011privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, începând cu data de 

17.06.2014, a fost actualizată. 

Angajatorii beneficiari ai muncii cu zilieri, 

pentru care zilierul desfăşoară activităţi 

necalificate cu caracter ocazional, pot fi: 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale întreprinderea familiale. Noile Registre de evidenţă a zilierilor pot fi 

achiziţionate de la ITM Bihor. 

„Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală 

gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice, în conformitate 

cu ART. 1(3) al Legii nr.52/2011 actualizată”, a precizat Marius Rotar, inspector şef al ITM Bihor. 

Munci prestate 
Conform prevederilor  Legii nr.52/2011 actualizate, munca necalificată cu caracter ocazional se poate 

presta doar în anumite domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), 

actualizată. Astfel, zilierii pot munci în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia 

crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01; silvicultură, 

cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; pescuit şi acvacultură - diviziunea 03. De asemenea, 

zilierii mai pot fi folosiţi la colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 

3811; la recuperarea materialelor - grupa 383; la comercializarea cu ridicata a produselor agricole 

brute şi al animalelor vii - grupa 462. În activitităţile de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 

congreselor - grupa 823, precum şi în cele de publicitate - grupa 731, potfi folosiţi, de asemenea 

zilierii. 

Alte activităţi în care se pot folosi zilieri sunt cele de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, 

activităţi suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a 

sălilor de spectacole - clasa 9004; activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 

7220 (săpături arheologice). Nu în ultimul rând, zilierii mai sunt utilizaţi în activităţi desfăşurate în 

sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141. 

„Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în 

domeniile de activitate prevăzute mai sus”, a subliniat Marius Rotar. 

Registrele de evidenţă a zilierilor (modelul nou) pot fi achiziţionate de la sediul ITM Bihor camera 

P01, la cerere,  în baza următoarelor documente: cerere tip pentru eliberarea registrului (care se găseşte 

pe site-ul ITM Bihor); copie a actului de identitate a reprezentantului legal beneficiar; copie a codului 

unic de înregistrare fiscală; delegaţie specială (după caz) pentru ridicarea registrului. 

Preţul unui Registru de evidenţă a zilierilor  este de 81,84 lei şi se va achita la casieria ITM Bihor. 
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Peste 400 de locuri de muncă vacante în Bihor  

 
Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 410 locuri de muncă vacanțe se află în prezent în baza de date a 

AJOFM Bihor.  

Dintre acestea, 312 se află la Oradea, iar zece sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Pentru 

persoanele cu liceu şi şcoală profesională ofert este de 195 de slujbe, iar pentru muncitorii necalificaţi, 

de 107 locuri de muncă. În judeţ sunt disponibile 98 de job-uri. 
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Licitează spaţii comerciale centrale  

Scris de Cristina Ghilea - Luând în considerare 

Hotărârea Consiliului Local 969/2013, privind 

aprobarea unor măsuri administrative cu privire la 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în zona 

Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, Primăria a 

început scoaterea la licitaţie a unor imobile care fac 

obiectul vânzării în baza prevederilor Legii 550/2002.  

Astfel, în această săptămână Primăria scoate la 

vânzare patru astfel de spaţii situate pe strada Armatei 

Române şi pe Vasile Alecsandri. Ca urmare a 

eliberării pe cale naturală (deces, renunţare, evacuare 

etc), se va proceda la transformarea spaţiilor aflate în administrarea Consiliului Local în spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă, urmând a fi vândute la licitaţie publică cu strigare persoanelor fizice 

autorizate şi societăţilor comerciale. 

Menţionăm faptul că fondurile obţinute din vânzarea spaţiilor mai sus menţionate vor fi folosite pentru 

renovarea faţadelor imobilelor din zona Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, iar noii proprietari 

ai acestor spaţii vor avea obligativitatea de a-şi reabilita faţadele alături de ceilalţi proprietari. 

17. iunie 2014 14:36; Reactualizat la: 17. iunie 2014 14:36;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

http://www.bihon.ro/author/dan-birta
http://www.bihon.ro/
http://www.bihon.ro/author/cristina-ghilea
http://www.bihon.ro/


64 

 

Munca la negru sancţionată de ITM Bihor  

Marius Rotar  

Nouă angajatori au fost depistaţi de către ITM Bihor, în cursul lunii mai, că desfăşurau munca fără 

forme legale de angajare.  

„Aceştia aveau la muncă zece persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost 

aplicate nouă amenzi în valoare totală de 100.000 lei”, a declarat Marius Rotar, inspector şef al ITM 

Bihor. În cadrul Campaniei naţionale „O zi pe săptămână” în domeniul relaţiilor de muncă, în luna mai 

2014 au fost controlaţi un număr de 256 angajatori. 

Au fost sancţionaţi un număr de 84 angajatori, fiind aplicate un număr de 121 sancţiuni 

contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 128.000 lei. 

Deficienţe 

Număr deficienţe constatate a fost de 283 fiind dispuse măsuri pentru remedierea 

acestora. Deficienţele constatate se referă la: neîntocmirea contractului individuale de 

muncă; neîntocmirea actelor de de suspendare a contractelor individuale de muncă; transmiterea de 

date eronate în REVISAL; neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate; nerespectarea 

prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal şi nerespectarea prevederilor legale cu privire la 

munca suplimentară. 

În cadrul Campaniei naţionale transport în domeniul securitate şi sănătate în muncă, în luna mai 2014 

au fost controlaţi un număr de şase angajatori. „Campania se desfăşoară în două etape, prima perioada 

mai -iunie 2014, a doua în perioada septembrie- octombrie 2014. La nivelul cerinţelor verificate în 

prima etapă a campaniei, în care se verifică documente specifice de transport de mărfuri (ex.: licenţă 

de transport, licenţă de execuţie), pe luna mai 2014 nu au fost constatate deficienţe”, a subliniat Marius 

Rotar. 
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O nouă ediţie a târgului AgroBihor  

 
Scris de Simona Albinaru - Între 29 şi 31 august se va desfăşura cea de-a VI-a ediţie a târgului de 

agricultură, zootehnie şi industrie alimentară AgroBihor.  

Organizatorii acestui eveniment sunt Camera Agricolă Bihor şi Consiliul Judeţean Bihor. 

În cadrul târgului din acest an vor fi prezenţi crescătorii de animale din judeţul Bihor, care vor expune 

cele mai frumoase exemplare de ovine, bovine şi cabaline. 

Pe lângă târgul AgroBihor se va desfăşura şi un concurs cu tradiţie numit „Cupa AgroBihor”, 

competiţie dedicată atelajelor cu cai. Ajunsă la ediţia a III-a, manifestarea va reuni circa 15 atelaje din 

România şi Ungaria. 

Capitolul manifestărilor cu caracter ştiinţific se va bucura de simpozioane şi conferinţe pe diverse 

subiecte de interes pentru fermieri. Legumicultorii, floricultorii, producătorii de fructe de sezon şi 

apicultorii din Bihor, dar şi din judeţele vecine vor fi prezenţi la AgroBihor. 

Ediţia din 2013 s-a remarcat prin participarea celor mai mari şi cunoscute firme, dealeri de maşini şi 

utilaje agricole, care au prezentat fermierilor tehnica de vârf din domeniul tehnicii agricole. Un 

eveniment care a stârnit interesul fermierilor a fost demonstraţia în câmp. „Şi la această ediţie vom 

organiza un astfel de eveniment în data de 30 august, cu o participare mai numeroasă a firmelor, 

dorind să prezentăm lucrări de sezon: recoltarea florii soarelui cu diferite combine, tocarea resturilor 

vegetale, sacrificarea, pregătirea terenului pentru semănat şi semănatul”, anunţă organizatorii pentru 

ediţia din acest an. 
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Agentia de Publicitate Bizmart in competitie la Cannes Lions Festival 

(P)  

 
Agentia de publicitate Bizmart este oficial inscrisa in cursa de la Cannes Lions Festival, cel mai mare 

festival de publicitate din lume. Peste 50.000 de lucrari au intrat anul acesta in competitia de la Cannes. 

Romania are 21 de agentii de publicitate care au intrat in competitie dintre care una singura din afara 

Bucurestiului - Agentia de Publicitate Bizmart din Oradea.Cannes Lions este un festival de creatie 

unde se aduna cele mai creative agentii din lume. Juriile sunt compuse din cei mai cunoscuti oameni 

de creatie cu o experienta greu de egalat. In fiecare an la Cannes se stabilesc punctele de referinta in 

creatie pentru urmatorul an. 

Faptul ca Oradea are o agentie de publicitate considerata eligibila pentru competitia de la Cannes este 

un pas foarte mare pentru industria creativa din regiune. Dupa cativa ani in care publicitatea din 

Oradea nu a avut rezultate notabile la festivalurile de publicitate, Mihai Cristian Pop – CEO Bizmart - 

reia lupta pentru o pozitie demna de luat in considerare. “Scopul meu este sa reamintesc Bucurestiului 

ca la celalalt capat al tarii se poate forma un pol de creatie relevant. In urma cu cativa ani, dupa 

castigarea mai multor trofee internationale, Asociatia Internationala a Agentiilor de Publicitate din 

Bucuresti a apreciat public rezultatele obtinute de mine si de echipa mea la principalele festivaluri de 

creatie din Europa. Oradea are in acest moment, datorita noua, 4 trofee internationale si mai multe 

distinctii pentru creatie! E timpul sa revigoram creatia din Oradea si doar intrand in competitie cu cei 

mai buni putem sa ne setam standardele de la varful industriei.” 

Agentia de Publicitate Bizmart participa la Cannes 

Lions Festival cu spotul Popcorn, realizat pentru 

Cinema Palace. Spotul a fost creat pentru a atrage 

atentia asupra pastrarii curateniei in timpul rularii 

filmelor. 

“Clientul ne-a cerut sa realizam un spot prin care sa 

sensibilizeze spectatorii cu privire la pastrarea 

curateniei. Trebuia sa facem un spot care sa atraga 

atentia, sa intrige, sa fie clar adresat spectatorilor 

de cinema cu un mesaj care sa nu supere pe nimeni 

– nici pe cei care sunt neatenti si nici pe cei care 

sunt cat se poate de atenti, sa fie educativ si sa 

genereze zambete. Un spot simplu care sa fie inteles si de copii si de adulti, si sa fie memorabil. Am 

conceput un spot pentru cinema care se difuzeaza intr-un moment specific. La intrarea spectatorilor 

intr-o sala de cinema luminile sunt la 100% intensitate. In momentul in care incep trailerele si 

reclamele lumina este redusa la 50% din intensitate. Dupa ultima reclama lumina se stinge total si 

incepe genericul filmului. Acesta e momentul specific in care incepe spotul.”  Mihai Cristian Pop. 
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Locuri de muncă pentru bucătari şi ospătari  

Se caută bucătari  

Scris de Dan Birta - Dintre cele 440 de locuri de muncă din baza de date a AJOFM Bihor, un mare 

număr sunt destinate persoanelor cu calificare în domeniul serviciilor din restaurante.  

Astfel, bucătarii au la dispoziţie 13 locuri de muncă, iar ospătarii nouă. În acelaşi diemniu mai sunt trei 

locuri de muncă pentru patiseri şi două locuri de muncă pentru pizzeri. Lucrătorii comerciali au la 

dispoziţie 18 oferte. 
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Stimulaţi să angajeze pe perioada vacanţei  

 

Bekesi Csaba  

Scris de Simona Albinaru - Conform Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor 

angajatorii din judeţ pot beneficia de un stimulent 

financiar lunar în valoare de 50% din valoarea 

indicatorului social de referinţă în vigoare, pentru 

încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe 

perioada vacantei de vara.  

În prezent valoarea indicatorului social de referinţă 

este de 500 lei. 

Stimulentul financiar se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj pentru o perioadă de maximum 

60 de zile lucratoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract 

individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă 

încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână, se consideră încheiat 

cu normă întreagă. 

Beneficiari 

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi 

şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât 

durata vacanţei, sau a unui contract de muncă temporară, numai dacă  durata misiunii de muncă 

temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. 

Nu beneficiază de stimulentul financiar prevazut de lege angajatorii care încadrează în muncă elevi şi 

studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi. 

De asemenea nu beneficiază de acest stimulent  angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii 

respectivi, de stimulentul finaciar prevazut la art.1 din lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare 

în cursul anului calendaristic. 

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o 

convenţie cu AJOFM Bihor, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. 

„Stimulentul financiar se acordă angajatorilor lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către 

elevii şi studenţii în cauză pe perioada de vacanţa din luna respectivă, fără a depăşi numărul de ore 

corespunzatoare programului normal de lucru şi nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă 

cuvenit. În perioada în care raporturile de muncă ale elevilor şi studenţilor încadraţi în muncă sunt 

suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar nu se acordă şi această perioadă nu face parte din 

perioada maximă de acordare a stimulentului financiar lunar”, a precizat directorul AJOFM Bihor, 

Bekesi Csaba. 

 

 

24. iunie 2014 11:48; Reactualizat la: 24. iunie 2014 11:48;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

 

http://www.bihon.ro/author/simona-albinaru
http://www.bihon.ro/


69 

 

CAS-ul se reduce cu 5% din toamnă  

 
Proiectul de lege prin care Guvernul propune reducerea cu 5% a cotelor plătite de angajatori pentru 

contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat a fost adoptat, marţi, de 

Senat, în forma propusă de Executiv, informează Mediafax.  

Prin proiect se prevede că această cotă va scădea de la 20,8 la 15,8% pentru condiţii normale de muncă, 

de la 25,8 la 20,8% pentru condiţii deosebite de muncă şi de la 30,8 la 25,8% pentru condiţii speciale 

de muncă. 

Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014. 

Promovarea acestui proiect este motivată de faptul că două treimi din contribuția datorată la bugetul 

asigurărilor sociale de stat reprezintă contribuția angajatorului. 

Rata scăzută a participării pe piaţa muncii cu forme legale a reprezentat, de asemenea, un punct de 

discuție spre aprobarea proiectului. 

Potrivit Executivului, fondurile rămase la dispoziția angajatorului, ar putea fi folosite pentru crearea 

unor noi locuri de muncă. 

Senatul a adoptat acest proiect, cu 109 voturi „pentru” şi o abţinere, în calitate de primă Cameră 

sesizată. 

Sursa: Mediafax 
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Reducerea CAS, semnal de sprijin pentru IMM-uri  

 
Scris de Veronica Bursaşiu - Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, salută măsura adoptată 

de Guvern referitoare la diminuarea cu cinci puncte procentuale a cotelor plătite de angajatori, în 

funcţie de condiţiile de muncă, pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor 

sociale de stat.  

Membrii CNIPMMR apreciază măsura de diminuare a sarcinii fiscale suportate de angajator și 
consideră că aceasta e binevenită pentru mediul de afaceri având efecte pozitive pe cel puţin trei 

planuri: contribuie la diminuarea fenomenului muncii neformalizate; încurajează investiţiile care 

implică şi crearea de locuri de muncă, contribuind la relansarea economiei; îmbunătăţirea climatului 

de afaceri datorită faptului că Guvernul a dat un semnal consistent de sprijinire a mediului de afaceri şi 

de dezvoltare a sectorului de IMM-uri”, spune vicepreşedintele CNIPMMR, Ioan Mintaş. 

Consiliul apreciază deschiderea Guvernului pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii din România şi îşi exprimă întreaga disponibilitate de colaborare pentru a contribui la 

realizarea unui mediu favorizant afacerilor în România, la asigurarea transpunerii şi aplicării în 

România a „Small Business Act” şi la accelerarea dezvoltării economiei. 
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Legi anti-poveri financiare, de la UDMR  

 

Cseke Attila  

 

Scris de Călin Corpaş - S-a adoptat legea amnistiei fiscale pentru 

pensionari şi a trecut de Senat legea creditelor în valută, ce i-ar ajuta 

pe debitori.  

102 de pensionari din judeţul Bihor vor beneficia de amnistia fiscală 

pe care o produce o lege iniţiată de un parlamentar bihorean. Conform 

estimărilor făcute de Casa Naţională de Pensii, la nivel naţional 

numărul acestor persoane ar trece de 4.000. Iniţiatorul legii, deputatul 

Szabo Odon a dat exemplul pensionarei Ileana Balajti, care, de la o 

pensie de 1.050 lei, în urma rectificătorilor a ajuns să primească doar 

500 de lei. Aceasta doarece cu mai mulţi ani în urmă, Casa Naţională 

de Pensii i-a calculat greşit o pensie mai mare. Iar acum, era obligată 

să returneze sumele, tăindu-se de la sursă. Szabo spune că a avut demersul legislativ după ce mai 

multe persoane i s-au plâns de situaţia creată. Iniţial, legea căzuse în Senat, dar ulterior, marţi, a fost 

adoptată de Camera Deputaţilor – camera decizională în acest caz. 

Rambursări favorabile 

O altă iniţiativă legislativă, cu un impact social şi mai mare, ar putea fi adoptată de Parlament, tot cu 

voia deputaţilor. Este vorba despre o lege care dă posibilitatea persoanelor care, în perioada 2005 – 

2008, au contractat credite în valută dezavantajoase să ramburseze total suma. Legea a fost deja 

adoptată tacit de Senat, iar în toamnă va intra pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, transmite 

iniţiatorul Cseke Attila, deputat UDMR. Rămâne de văzut dacă iniţiativa potrivnică băncilor va trece 

aşa uşor şi de camera decizională. 

Marele avantaj al acestei legi este că aceasta dă posibilitatea rambursării creditului la cursul de schimb 

valutar existent la data contractării lui! Sunt cunoscute situaţiile zecilor de mii de români ce au avut de 

suferit, în ultimii ani, de pe urma aprecierii valutelor străine în raport cu leul. Este cazul creditelor 

contractate în franci elveţieni, ce au trebuit rambursate în lei, la cursul zilei, defavorizând în mod 

evident debitorul. Şi, implicit, au fost favorizate tot băncile. 

Iniţiativa aparţine UDMR, după modelul aplicat în Ungaria. S-a plecat de la premisa că băncile şi 

debitorul trebuie să îşi împartă în mod echitabil riscurile creditului. Ceea ce nu s-a întâmplat în cazul 

acestor credite, deoarece toată povara cursului de schimb a căzut pe împrumutat, aflat de cele mai 

multe ori într-o poziţie evidentă de inferioritate în faţa băncii, la data semnării contractului de creditare. 

În urma unei convenţii semnată anul trecut de întreaga partidă bihoreană, marea majoritate a 

parlamentarilor bihoreni au co-semnat iniţiativa legislativă ce trebuie adoptată de Camera Deputaţilor, 

pentru a produce efecte juridice. 
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Prima ediţia a Pieţei muncii  

 
Bekesi Csaba  

Scris de Simona Albinaru - Pentru a veni în întâmpinarea celor care cau loc de muncă dar şi a 

angajatorilor colectivul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor a realizat revista 

Piaţa muncii.  

„Dorim ca pe viitor această publicaţie să apară lunar în format electronic şi în format scris, la cerere, 

venind astfel în întâmpinarea persoanelor interesate de informaţii privind activitatea  asigurată cu 

profesionalism şi respect atât faţă  de persoanele în căutarea unui loc de muncă cât şi faţă de angajatori. 

Totodată, aceasta se doreşte a fi o oglindă a activităţii noastre”, a precizat Bekesi Csaba, directorul 

AJOFM Bihor. 
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ARTICOLE SEPTEMBRIE 2014 

Controale în domeniul SSM  

 
 

 

Marius Rotar  

Scris de Simona Albinaru - Inspecţia Muncii împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor 

verifică respectarea cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Campaniei 

privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare în unităţi industriale cu potenţial pericol de 

emisii de gaze, vapori şi pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive.  

Campania are ca obiectiv stabilirea măsurilor care se impun a fi luate pentru respectarea de către 

angajatori şi lucrători a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă, în vederea prevenirii producerii 

accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale datorate emisiilor de gaze toxice şi/sau 

explozive, pe de o parte şi conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la necesitatea aplicării 

şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe de altă parte. 

Pentru a diminua efectele negative privind sănătate şi securitate lucrătorilor în caz de incendiu sau 

explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din 

prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe, se impune existenţa staţiilor 

de intervenţie şi salvare, dotate corespunzător şi deservite de personal instruit şi autorizat 

corespunzător. 

„În perioada 01 iulie – 14 august 2014, inspectorii de muncă vor vizita agenţii economici în unităţi 

industriale cu potenţial pericol de emisii de gaze, vapori şi pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau 

explozive pentru verificarea respectării cerinţelor legale”, a precizat inspectorul şef al ITM Bihor, 

Marius Rotar. 

De asemenea, în perioada 01 – 17 octombrie 2014 se va efectua verificarea realizării măsurilor dispuse, 

urmată de o analiză a datelor obţinute şi informarea angajatorilor întro şedinţă privitor la propunerile 

privind îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu. 
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A crescut numărul angajaţilor  

 

Cele mai mari salarii în domeniul serviciilor, iar cele mai mici în agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe.  

Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică, efectivul de salariaţi la nivelul judeţului Bihor la sfârşitul lunii 

iunie 2014 a fost de 156.252 persoane, în creştere cu 434 salariaţi faţă de efectivul înregistrat la 

sfârşitul lunii mai 2014. 

Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.719 lei/persoană, în creştere 

cu 1,24% faţă de câştigul salarial mediu brut înregistrat în luna precedentă. Câştiguri salariale medii 

brute peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (1.751 lei). 

Câştiguri salariale medii brute sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.434 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.702 lei). 

Câştigul salarial mediu net în luna iunie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.243 lei/persoană, în creştere 

cu 1,47% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media judeţului 

au realizat salariaţii din servicii (1.262 lei). 

Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.043 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.234 lei). 

Şomaj 

Numărul şomerilor în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor la data de 

30.06.2014 a fost de 9.131 persoane, în creştere cu 47 persoane faţă de luna mai 2014. Pe sexe, din 

totalul şomerilor înregistraţi, 5.290 erau de sex masculin şi 3.841 de sex feminin. Faţă de luna mai 

2014, numărul şomerilor de sex masculin a scăzut cu 79 persoane, numărul şomerilor de sex feminin a 

crescut cu 126 persoane. Rata şomajului la 30.06.2014 a fost de 3,3%. Pe sexe, rata şomajului a fost de 

3,7% la persoanele de sex masculin şi 2,8% la persoanele de sex feminin. 
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A crescut costul pe oră al forței de muncă  

 

Scris de CARMEN ILE - În trimestrul II 2014, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după 

numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 3,70% faţă de trimestrul precedent şi de 

4,99% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, în timp ce, în formă brută (neajustată), faţă de 

aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă 

de forma ajustată (3,58%, respectiv 4,97%), potrivit Institutului Național de Statistică.  

Faţă de trimestrul I 2014, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor 

lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri s-au 

înregistrat în industria extractivă (15,77%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer condiţionat (13,42%) şi intermedieri financiare şi asigurări (10,36%). 

Scăderea costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a 

înregistrat doar în construcţii (-1,41%). 

În trimestrul II 2014, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după 

numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a 

fost de 3,68%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 3,75%. 

Creşterile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) -  au fost de 

3,57%, respectiv 3,63%. 

Trimestrul II 2014 comparativ cu trimestrul II 2013 

Pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în 

formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în hoteluri şi restaurante (15,35%), activităţi 

de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (14,22%) şi alte activităţi de servicii (13,69%). 

Scăderi s-au înregistrat doar în tranzacţii imobiliare (-3,48%), construcţii (-1,99%) şi învăţământ (-

1,98%). 

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor 

lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 

4,99%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 4,97%. Componenta privind cheltuielile 

indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (4,98%, respectiv 4,96%). 
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Percheziţionaţi şi cercetaţi pentru evaziune  

 

Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au efectuat 10 percheziţii 

domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a doi orădeni.  

Miercuri, poliţiştii SIF Bihor aureţinut pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al 

I.P.J. Bihor, doi bărbaţi de 36, respectiv 41 de ani, ambii din municipiu, bănuiţi de comiterea 

infracţiunii de evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe cei doi că, 

în perioada 2012 - 2013, în calitate de reprezentanţi legali ai două societăţi comerciale cu sediul în 

Municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor facturi fictive de la societăţi cu 

comportament de tip „fantomă”. Totodată, cei doi sunt bănuiţi că, în aceeaşi calitate, ar fi simulat 

livrări intracomunitare de mărfuri către firme din Ungaria, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor 

fiscale datorate bugetului de stat. 

Probe din percheziţii 

Pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a celor în cauză, luni, 40 de poliţişti din cadrul 

Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul I.P.J.Bihor au 

desfăşurat o acţiune de amploare pe raza municipiului, în cadrul căreia au fost efectuate 10 percheziţii 

la domiciliile şi la imobilele unde exista suspiciunea că s-ar fi desfăşurat activitatea infracţională a 

persoanelor în cauză. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bihoreni au descoperit şi ridicat 

documente contabile ale firmelor implicate, cinci laptopuri, cinci harduri PC, patru sisteme de calcul, 

token-uri, memory stick-uri, precum şi 15.000 euro, în legătură cu care există suspiciunea că ar 

proveni din săvârşirea de infracţiuni. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului se 

ridică, până în prezent, la peste 7 milioane lei, în cauză urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea 

recuperării acestuia. În cauză s-a beneficiat de participarea unor specialişti din cadrul Direcţiei 

Regionale Antifraudă Fiscală Oradea. Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul 

I.P.J. Bihor îi vor prezenta pe cei doi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, 

cu propunere de arestare preventivă. „Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă 

cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi şi pentru 

recuperarea integrală a prejudiului provocat bugetului de stat” precizează, într-un comunicat de presă 

subcomisarAlina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor. 
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Şomeri bihoreni cu indemnizaţie europeană  

 

Scris de Dan Birta - Peste 180 de bihoreni au beneficiat de indemnizaţie de şomaj dintr-o ţară UE în 

2013 şi 2014, până în prezent.  

Este bine de știut că românii care lucrează cu acte în regulă într-o ţară europeană şi ajung în şomaj pot 

să-şi transfere această indemnizaţie în România. La fel şi cei care sunt şomeri în România şi vor să 

plece în căutare de lucru într-o ţară europeană pot să-şi transfere indemnizaţia de şomaj din România 

în ţara respectivă. Exportul şi importul prestaţiilor de şomaj sunt reglementat la nivelul Uniunii 

Europene. Conform regulamentelor UE, cetăţenii români care au lucrat înstrăinătate şi îndeplinesc 

condiţiile legale din statul respectiv pot beneficia de indemnizaţie de şomaj pe o perioadă cuprinsă 

între trei şi şase luni. Ei trebuie să obţina de la agenţia judeţeană formularul E 302, pentru cei care îşi 

transferă indemnizaţia în România şi formularul E 301 pentru cei care îşi transferă indemnizaţia din 

România în altă ţară. 

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 2013 agenţiile judeţene 

pentru ocupare a forţei de muncă au eliberat 3.611 formulare E 302. În unele ţări ale UE indemnizaţia 

de şomaj variază în funcţie de salariul avut, dar şi în funcţie de veniturile familiei. 

În Bihor 

Conform informaţiilor primite de la AJOFM Bihor, nu mai puţin de 111 bihoreni şi-au transferat 

indemnizaţia de şomaj în România în 2013 şi70  în 2014. „În 2013, din cei 111 şomeri care au solicitat 

transferul indemnizaţiei de şomaj în Bihor, 99 sunt din Spania. Restul sunt din Italia, Belgia, Austria, 

Germania şi Ungaria. De fapt Spania a fost ţara preferată de românii care au plecat la muncă cu acte în 

regulă”, a declarat Békési Csaba, directorul AJOFM Bihor. În acest an, au solicitat formularul E 302 

70 de bihoreni, dintre care 68 pentru Spania. „Mai sunt mulţi bihoreni care pleacă la muncă în Ungaria, 

dar sezonier, întorcându-se la câteva luni”, a observat directorul AJOFM Bihor. 

În sens invers, în 2013 au solicitat formularul E 301, cu stagiul de cotizare din România, 129 de 

şomeri care şi-au transferat indemnizaţia de şomaj din România în altă ţară. Cei mai mulţi au plecat în 

Italia – 72, Spania – 47, Ungaria – 29 şi Austria – 16. Restul au plecat în Franţa, Belgia şi Germania. 

În acest an au solicitat formularul E 301 92 de şomeri români care au plecat să-şi caute de lucru în altă 

ţară europeană. 

Ajutor de şomaj 

Indemnizaţia de şomaj diferă de la ţară la ţară, dar este consistent mai mare decât cea din România. La 

noi în ţară indemnizaţia de şomaj se calculează în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă, 

care este în prezent de 500 de lei. Astfel, proaspeţii absolvenţi beneficiază de o indmenizaţie de şomaj 

de 50% din indicatorul social de referinţă (ISR), adică 250 de lei. Persoanele cu sun stagiu de cotizare 

de cel puţin un an primesc o indemnizaţie de şomaj de 75% din ISR. Persoanele cu un stagiu de 

cotizare de cel puţin trei ani primesc o indemnizaţie de şomaj de 75% din ISR plus 3%din salariul 

mediu brut pe ultimele 12 luni. Cei cu o vechime de cel puţin cinci ani vor primi 75% din ISR plus 5% 

din salariul mediu brut pe ultimele 12 luni. Îersoanele cu o vechime mai mare de 10 ani vor primi 75% 

din ISR plus 7% din salariul mediu brut pe ultimele 12 luni, iar persoanele cu o vechime mai mare de 

20 de ani – 75% din ISR plus 10% din salariul mediu brut pe ultimele 12 luni. 
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Importul mai mare ca exportul în judeţul Bihor  

 

Scris de Dan Birta - Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, în primele patru luni din acest an, 

exporturile realizate în de firmele bihorene au fost de 617.146 mii euro, iar importurile au însumat 

635.305 mii euro.  

Soldul comercial în perioada 1 I–30 IV 2014 a fost de -18159 mii euro, valoarea exporturilor din 

perioadă fiind mai mică decât valoarea importurilor. 
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Amnistierea fiscală, beneficiu pentru 20 000 de mame, 50 000 de 

pensionari și 25 000 de bugetari  

 

Scris de CARMEN ILE - 20 000 de mame, 50 000 de pensionari şi 25 000 de bugetari vor beneficia 

de prevederile legilor privind amnistierea fiscală, potrivit unei declarații a Rovanei Plumb, ministrul 

Muncii.  

„Fiecare dintre cele două legi privind amnistiile fiscale, la pensionari şi mămici, au câte două 

dispozitive: un dispozitiv se referă la amnistia fiscală, la scutirea de la plată a debitelor constituite în 

curs, care se plătesc şi aici vorbesc de 12 500 mămici (...), în al doilea dispozitiv, restituirea, încă 8 

000, de aceea am ajuns la 20 000 de mămici. În ceea ce priveşte pensionarii, primul dispozitiv se 

referă la scutirea de la plata debitelor care sunt în curs şi asta înseamnă 30 000 de pensionari, cu un 

cuantum de 65 de milioane lei, iar cei care au apucat deja să plătească şi intră în al doilea dispozitiv, 

respectiv restituirea, sunt 50 000 de pensionari, cu o sumă de 350 milioane de lei”, a spus Rovana 

Plumb. 

Ministrul Muncii a precizat că bugetarii nu au apucat încă să plătească. 

Guvernul a aprobat, pe 19 august, proiectele de lege privind amnistierea fiscală a pensionarilor şi a 

mamelor care au primit sume necuvenite din vina funcţionarilor, actele normative fiind transmise 

Parlamentului spre adoptare.Legile privind amnistierea fiscală a pensionarilor, mamelor şi bugetarilor 

urmează să intre luni în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, iar marţi să fie dat votul final. 
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Prahoveni cercetaţi pentru evaziune  

 

Scris de Alexandra Lăzureanu - La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a 

Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de doi bărbaţi de 27, respectiv 40 de ani, 

ambii din Câmpina, judeţul Prahova, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.  

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe cei doi că, în 

cursul anului 2011, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul 

Oradea, nu ar fi evidenţiat în documentele contabile ale societăţii diverse achiziţii de produse 

agroalimentare, legume şi fructe, de la mai multe societăţi din Italia şi Austria şi nici veniturile 

realizate din comercializarea acestora, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul 

de stat. Prejudiciul provocat astfel bugetului consolidat al statului, reprezentând TVA şi impozit pe 

profit, este de 535.013 lei şi a fost recuperat prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor 

mobile şi imobile deţinute de aceştia. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat 

cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de 

trimitere în judecată a celor doi. 
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Prețurile de consum au scăzut în august  

 

Scris de CARMEN ILE - Preţurile de consum au scăzut în luna iulie, iar inflaţia anuală a coborât la 

0,84%, în condiţiile în care alimentele și mărfurile nealimentare s-au ieftinit. Tarifele serviciilor au 

crescut cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.  

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna august faţă de iulie este 99,69%, iar faţă de august 2013 

este 100,84%. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) în luna august faţă de luna 

precedentă este 99,96%, iar faţă de luna corespunzătoare din anul precedent este 101,33%. 

„Creşterea medie a preţurilor pe total, în ultimele 12 luni (septembrie 2013 - august 2014) faţă de 

precedentele 12 luni (septembrie 2012 - august 2013), determinată pe baza IPC (indicele preţurilor de 

consum) este 1,2%, iar cea determinată pe baza IAPC (indicele arminizat al preţurilor de consum - 

n.r.) este 1,3%”, potrivit unui comunicat al INS. 

În luna august, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare şi nealimentare au scăzut cu 

0,9%, respectiv 0,1%, în timp ce tarifele serviciilor au crescut cu 0,2%. 
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Pentru dezvoltarea mediului de afaceri  

Au semnat parteneriatul  

Scris de Simona Albinaru - Acordul de Parteneriat dintre Federaţia Patronilor Bihor şi Primăria 

Municipiului Marghita, aprobat în sedinţa Consiliului Local din data de 26 iunie 2014, a fost parafat şi 

semnat miercuri de către reprezentanţii celor două entităţi, preşedintele FPB, Ioan Lucian şi primarul 

municipiului Marghita, Zoltan Pocsaly.  

Preşedintele FPB, Ioan Lucian a reiterat importanţa acestor colaborări consfinţite prin acorduri de 

parteneriat cu mai multe primării, cum sunt cele din Oradea, Oşorhei, Salonta, Borş şi acum Marghita 

prin care se doreşte dezvoltarea mediului economic al acestor localităţi. 

În acest context, ieri s-au pus bazele colaborării pentru accelerarea şi amplificarea paletei de  proiecte 

comune, cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene sau norvegiene. 

11. septembrie 2014 10:49; Reactualizat la: 11. septembrie 2014 10:49;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

SRI: Evaziunea fiscală s-a diminuat  

 

Evaziunea fiscală s-a diminuat, în ultimii 2-3 ani în România, de la 22-27% din PIB la 18-20% din 

PIB, potrivit estimărilor SRI, a declarat directorul Serviciului, George Maior.  

„Cel puţin din analiza noastră, evaziunea fiscală s-a diminuat, în ultimii doi-trei ani, de la un nivel 

situat între 22-27% din PIB, la un nivel care se situează, repet, în estimarea noastră, la 18-20% din PIB, 

ceea ce este chiar semnificativ, după părerea mea”, a declarat Maior într-un interviu pentru Mediafax. 

„Bineînţeles că cea mai mare evaziune există pe zona de TVA, în evaluările noastre - 12,2% din PIB, 

urmată de cea pe care o consemnăm pe segmentul asigurărilor sociale: CAS – 2,4% din PIB. Dacă 

luăm pe domenii, cea mai mare valoare a evaziunii în continuare se resimte în industria alimentară, 

urmată de agricultură, zona construcţiilor etc, pe care le avem în vedere în perspectivă”, a spus 

directorul SRI. 
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Folosesc zilierii la muncă  

 

Până la data de 31.08.2014 în judeţul Bihor au fost eliberate, ca urmare solicitărilor angajatorilor, un 

număr de 877 registre speciale de evidenţă a zilierilor, conform datelor furnizate de ITM Bihor.  În 

luna august 2014, un număr de 86 angajatori au înaintat extrase ale registrului de evidenţă a zilierilor, 

la ITM Bihor, în conformitate cu art.7 alin. 2 din Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011, privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 
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Ce fac dacă am picat BAC-ul?  

Scris de Dan Birta - Absolvenţii pot participa la zece cursuri de formare profesională organizate de 

AJOFM Bihor în această toamnă.  

Această întrebare şi-o adresează (sau ar trebui să şi-o adreseze) câteva mii de elevi bihoreni care nu au 

reuşit să-şi ia examenul de maturitate în prima sau a doua sesiune. La prima vedere mulţi ar putea 

crede că să nu-ţi iei BAC-ul este o tragedie, dar nu este chiar aşa. 

Cei care doresc să continue şcoala pot să o facă la o şcoală postliceală, pentru care nu au nevoie de 

BAC. Tinerii dornici de muncă pot să se angajeze, multe firme sunt dispuse să angajeze persoane fără 

BAC. 

Recalificare 

În sfârşit, absolvenţii pot să urmeze gratuit unul dintre cursurile de formare profesională organizate de 

AJOFM Bihor. Cei care s-au înscris în termen de 60 de zile în baza de date a agenţiei vor beneficia şi 

de indemnizaţie de şomaj pe o perioadă de şase luni. Indemnizaţia este de 50% din indicatorul social 

de referinţă, adică, 250 de lei. „În baza noastră de date s-au înscris 2.332 de absolvenţi de liceu, mai 

puţini decât anul trecut, când s-au înscris 2.580 de absolvenţi de liceu”, ne-a informat Békési Csaba”, 

directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Agenţia bihoreană va demara în această toamnă nu mai puţin de zece cursuri de formare profesională, 

toţi cei care vor absolvi aceste cursuri având mari şanse de angajare în perioada următoare. „Cursurile 

organizate de noi sunt orientate spre piaţa muncii, spre ceea ce se cere. Gradul de angajare în urma 

cursurilor organizate de noi este de peste 70%, la unele chiar la peste 90%. În prezent putem organiza 

orice fel de cursuri, condiţia fiind să avem cel puţin 15 cursanţi pentru cursul respectiv”, a precizat 

Békési Csaba. 

Astfel, unul dintre cursurile organizate de AJOFM este cel de lucrător în comerţ, cu o durată de 360 de 

ore (2,5 luni). În acest curs vor fi cuprinse 28 de persoane care trebuie să aibă cel puţin opt clase. Alt 

curs este cel de bucătar, cu 28 de locuri şi care se va întinde pe durata a cinci luni (720 de ore). 

Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu. Un curs cu un mare grad 

de angajare pentru cei care îl termină este cel de operator maşini unelte cu comandă numerică. 

Durează cinci luni şi sunt necesare cunoştinţe de desen tehnic. Cursul de manichiurist – pedichiuris, 

este, de asemenea, cerut pe piaţa muncii. Durează trei luni şi pot fi înscrise la el 28 de persoane. Cursul 

de mecanic  auto se va derula pe o perioadă de cinci luni, iar cursul de ospătar tot pe o perioadă de 

cinci luni. Un curs, de asemenea, cerut pe piaţa muncii este cel de pizzar. Se întinde pe o perioadă de 

două luni şi pot participa la el absolvenţii de zece clase. 

Alte cursuri organizate de AJOFM Bihor în această toamnă sunt: electrician – electronist auto (pe o 

perioadă de cinci luni), cameristă de hotel (2,5 luni) şi patiser (trei luni). 
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Campanii de control lăsate cu amenzi  

Marius Rotar  

Scris de Dan Birta - 24 de persoane au fost depistate că munceau fără forme legale la 11 angajatori.  

În cursul lunii august 2014, ITM Bihor a derulat mai multe campanii de control la operatorii 

economici, campanii în urma cărora au fost aplicate mai multe avertismente şi amenzi 

contravenţionale. Valoarea amenzilor aplicate se ridică la 667.500 de lei. 

Campanii 

Astfel, în cadrul campaniei naţionale „O zi pe săptămână” în domeniul relaţiilor de muncă, în luna 

august 2014 au fost controlaţi un număr de 114 angajatori. „Au fost sancţionaţi un număr de 49 

angajatori, fiind aplicate un număr de 77 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor 

aplicate fiind de 259.000 lei. Au fost identificaţi un număr de 11 angajatori care practicau munca fără 

forme legale de angajare, fiind depistate 24 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În 

acest sens au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 240.000 lei”, ne-a informat Marius Rotar, 

inspectorul şef al ITM Bihor. S-au constatat 179 de deficienţe, fiind dispuse măsuri pentru remedierea 

acestora. Deficienţele constatate se referă la: neîncheierea contractului individual de muncă; 

neîntocmirea actelor de suspendare a contractelor individuale de muncă; transmiterea de date eronate 

în REVISAL; neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate; nerespectarea prevederilor legale cu 

privire la repausul săptămânal şi nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 

O altă acţiune de control a avut loc în domeniul depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a 

produselor de panificaţie, în domeniul relaţiilor de muncă. Au fost controlaţi un număr de şase 

angajatori. S-au aplicat patru sancţiuni contravenţionale constând într-o amendă în valoare totală de 

20.000 de lei şi trei avertismente.„De asemenea, au fost sancţionate şi două persoane fizice care au fost 

depistate desfăşurând activitate fără contract individual de muncă fiind aplicate două amenzi în 

valoarea totală de 1.000 lei”, a specificat inspectorul şef al ITM Bihor. Pentru remedierea deficienţelor 

constatate au fost dispuse un număr de 11 măsuri de remediere. Deficienţele se referă la neinformarea 

inspectoratului teritorial de muncă referitor la prestarea muncii de noapte; neprezentarea fişei postului; 

întocmirea deficitară a evidenţei orelor de muncă prestate şi nerespectarea prevederilor legale cu 

privire la repausul săptămânal. 

Tot în luna august, în perioada 01.08.2014-14.08.2014, în cadrul acţiunii „Organizarea activităţii de 

intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu potenţial pericol de emisii de gaze toxice şi explozive”, 

pe linia securitaţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 14 angajatori. S-au aplicat 11 avertismente 

pentru deficienţele constatate. 
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Evaziune fiscală cu poliţe RCA  

 

Scris de Dan Birta - Plata subevaluată a daunelor direct către păgubitul RCA duce la o evaziune fiscală 

de peste 57 milioane de euro pe an.  

La peste 57 de milioane de euro pe an se ridică evaziunea fiscală cu poliţele RCA. Afismaţia a fost 

făcută şi susţinută de Cristian Muntean, preşedintele Asociației Societăților de Service Auto 

Independente (ASSAI). 

Muntean a şi explicat de unde vine această evaziune. De la „anumite societăți de asigurări care 

subevaluează despăgubirea RCA prin așa-numitul sistem «regie proprie»”. „Peste 88.000 de păgubiți 

RCA au fost despăgubiți în acest fel în ultimul an în România, aceștia reparând autovehiculele 

avariate în unități reparatoare clandestine. În timp ce statul român a pierdut taxe și impozite în valoare 

de peste 57 de milioane de euro în ultimul an, prin acest mod de acordare a despăgubirii, care nu se 

întoarce în economia reală, societățile de asigurări care practică acest sistem au înregistrat «salvări de 

la plata daunei» în valoare de peste  68,7 milioane de euro/an”, susţine şeful ASSAI. 

Subevaluare 

ASSAI a observat că evaziunea fiscală din domeniul reparațiilor auto este un fenomen în creștere în 

ultimii doi ani și jumătate. Mai multe societăți de asigurări cu o cotă de piață importantă pe segmentul 

RCA au decis să achite doar aproximativ 35% din valoarea reală a costurilor de reparație sub 

denumirea de „regie proprie”. În realitate, este sistemul care presupune plata subevaluată a daunelor, 

achitată direct către păgubitul RCA. 

„În acest fel, jucătorii importanți din segmentul RCA își «optimizează costurile de despăgubire», 

subevaluând suma de despăgubire și rezerva de daună. Cu o sumă de bani derizorie acordată sub titlul 

de «despăgubire», păgubiții RCA ajung să își efectueze reparațiile auto în service-uri auto clandestine 

și neautorizate RAR și cu piese foarte ieftine din dezmembrări sau neomologate. În această situație, 

păgubiții RCA nu beneficiază de documente fiscale, de garanția pieselor și a manoperei. Mult mai 

grav, prin modul neconform în care au fost reparate, acele autovehicule devin un adevărat pericol pe 

drumurile publice”, a declarat Cristian Muntean. 

ASSAI solicită autorităților cu rol de control, supraveghere și combatere a acestor activități ilegale, să 

intervină și să descurajeze aceste practici care lovesc grav în interesele păgubiților RCA și ale 

unităților reparatoare care își desfășoară în mod corect și legal activitatea. Totodată, o însănătoșire a 

pieței pe acest segment ar conduce la o colectare mai eficientă a taxelor și impozitelor datorate statului 

român. 
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Judeţul Bihor este competitiv la exporturi  

 

Judeţul Bihor se află pe locul cinci în topul judeţelor în ceea ce priveşte competititivitatea la export, 

potrivit Strategiei Naţionale de Competitivitate (SNC) 2014 – 20120, aflată în dezbatare publică pe 

site-ul Ministerului economiei.  

„Avantajele competitive, măsurate prin participarea la exporturi, sunt concentrate în şapte judeţe, 

localizate în principal în vestul şi centrul ţării (Argeş 10%, Timiş 9%, Arad 5%, Constanţa 5%, Bihor 

4%, Braşov 4%, Sibiu 4%), care împreună cu Bucureşti (17%) realizează 60% din exporturile 

României”, se arată în SNC. 

“Judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Tulcea şi Vrancea nu au exporturi de tehnologie 

înaltă, iar 29 de judeţe din totalul de 42 nu depăşesc pragul de 1% din totalul pe ţară” se mai arată în 

document. 

Un alt indicator care arată din nou disparitatea la nivel regional în ceea ce priveşte competitivitatea 

produselor exportate este Indicele de Potenţial Competitiv (IPC). Şi aici, topul arată aproximativ la fel, 

dacă vorbim de zone, cu menţiunea că Bucureştiul nu este primul. 

La nivelul economiei locale, potrivit ierarhiei valorilor IPC, pe primul loc se situează judeţul Argeş, cu 

o valoare a indicelui de 0,78, faţă de o medie pe ţară de 0,31, care reflectă un volum mare al 

exporturilor totale (al doilea pe ţară), cel mai mare raport dintre exporturi şi populaţia ocupată (10.925 

euro/angajat) şi cea mai mare pondere a exporturilor de tehnologie medie-înaltă (20.3% din totalul pe 

ţară şi 24% din totalul pe judeţ). 

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 

500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o 

încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. 
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Cele mai mari câştiguri din Bihor  

Primele zece câştiguri ale persoanelor fizice din Bihor pe 2013 se apropie de 15 milioane de lei.  

Avocaţii, notarii, practicienii în insolvenţă şi executorii judecătoreşti sunt persoanele fizice care au 

obţinut cele mai mari venituri în anul 2013, potrivit datelor obţinute de la Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice (AJFP) Bihor. 

Cireaşa de pe tort este o persoană care a câştigat 3.474.670 de lei net din drepturi de proprietate 

intelectuală. Locul doi este ocupat de un avocat cu un câştig net de 3.430.973 de lei în 2013. Un notar 

se plasează pe locul trei cu aproape două milioane de lei câştig net (1.998.720 de lei). 

Locul patru este ocupat de un practician în insolvenţă cu 1.068.008 lei. Un executor judecătoresc 

ocupă poziţia cinci cu 996.411 lei. Iese în evidenţă o persoană care a câştigat 953.838 de lei, locul şase, 

din activităţi de medicină dentară. Pe locul şapte se clasează o persoană fizică, care a câştigat 818.426 

de lei din alte activităţi suport pentru intreprinderi. Ultimele trei locuri în top zece sunt ocupate de o 

persoană care a obţinut 730.600 de lei din titluri de valorare, un notar, cu 713.475 de lei şi un executor 

judecătoresc cu un venit net de 697.501 lei. 
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Decontări de TVA de peste 15 milioane de lei  

Scris de Dan Birta - Sumele se rambrusează în două tranşe, în 9 septembrie şi în 29 septembrie.  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) returnează în luna septembrie 2014 către 

societăţile comerciale bihorene TVA în valoare de 15.562.295 de lei prin 255 de deconturi. Potrivit 

informaţiilor primite de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor, deconturile se 

vor face în două tranşe, în 9 şi 29 septembrie. Astfel, în prima tranşă s-au efectuat patru deconturi în 

sumă totală de 148.814 lei, iar în tranşa următoare 251 de deconturi în valoare de 15.413.481 de lei. 

Din această sumă va fi propusă pentru compensare suma de 284.271 de lei, iar restul de 15.129.210 lei 

va fi restituită. 

La nivel naţional, ANAF returnează firmelor în luna septembrie TVA de 1,08 miliarde lei pentru 

deconturile cu opţiune de rambursare existente la 1 septembrie, din care cele cu compensare şi 

restituire reprezintă 913,57 milioane lei, a anunţat instituţia. „În selecţia lunii curente au fost cuprinse 

în ordinea vechimii deconturile de TVA soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de 

date până la data de 21.07.2014, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import 

soluţionate până la 25.08.2014”, se spune într-un comunicat transmis de ANAF. 

Din totalul sumei, deconturile cu compensare şi restituire totalizează 913,57 milioane lei (40,18 

milioane lei pentru compensare şi 873,39 milioane lei pentru restituire), cele cu compensare integrală 

reprezintă 95,49 milioane lei, iar deconturile cu compensare parţială sunt în valoare de 72,95 milioane 

lei. În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis 

decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, plata se face în două tranşe, respectiv 306,26 

milioane lei pe 9 septembrie şi 567,13 milioane lei pe 29 septembrie. 
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Mineral Mining în faliment, Băiţa SA se închide  

Scris de Veronica Bursaşiu - Un secretar de stat din Ministerul Economiei vrea să închidă Băiţa SA. 

Prefectul asigură că nu va fi aşa.  

La stat, sau la privat mineritul trece printr-o nouă criză. Angajaţii Mineral Mining şi Băiţa SA au cerut 

falimentul minei de molibden. Între timp, ortacii de la Băiţa SA, de la mina de dolomită, s-au blocat în 

subteran pentru a se opune închiderii minei. Mia Trip, directorul Băiţa SA, a demisionat în semn de 

solidaritate cu minerii, după ce i s-a reproşat că a practicat un management defectuos. Director cu state 

vechi de plată, doamna Trip consideră că mina trebuie valorificată prin exploatarea de noi zăcăminte şi 

nu închisă, aşa cum a pretins secretarul de stat Maricel Popa, aflat la Băiţa. Mina administrată de Băiţa 

SA este singura mină de minereuri metalice rămasă deschisă în ţară şi e specializată în extracţia de 

dolomită. Dacă aceasta este situaţia în cazul minei de stat, nici sectorul privat nu se simte mai bine. 

Carmen Demian, administratorul judiciar de la Mineral Mining a confirmat faptul că există deja o 

senţinţă dată de Tribunalul Bihor prin care Mineral Mining este în faliment. „Investitorii şi 

administratorul special au făcut recurs şi acesta va fi judecat în octombrie la Curtea de Apel. Dacă se 

va reuşi plata datoriilor până atunci vom scăpa de faliment. Dacă nu, atunci probabil mina va intra în 

faliment ”, a spus Carmen Demian. Primarul de Nucet, Costel Sârghie a declara,t înainte de închiderea 

ediţiei, că cei 100 de mineri sunt hotărâţi să rămână peste noapte în subteran dovedindu-şi solidaritatea 

cu directorul Mia Trip. 
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Misiune economică belgiană la CCI Bihor  

Scris de Dan Birta - În data de 18 septembrie 2014 Camera de Comerț și Industrie (CCI) Bihor a fost 

vizitată de doamna Beatrice Man, Atașatul Economic şi Comercial al Regiunii Valone din Belgia.  

„În cadrul întâlnirii cu reprezentanții CCI Bihor s-au stabilit detaliile organizării în parteneriat, a unei 

misiuni economice belgiene, în data de  22 octombrie 2014, în Oradea, la sediul Camerei”, ne-a 

informat Contantin Badea, directorul general al CCI Bihor. 

Din delegația belgiană vor face parte firme care au ca domenii de activitate: producția de filtre 

domestice și industriale, utilizate pentru lichide puţin încărcate; proiectarea, fabricarea şi distribuția de 

soluţii pentru tratarea apelor uzate menajere şi industriale, recuperarea apelor pluviale şi separarea 

hidrocarburilor şi grăsimilor; reabilitarea depozitelor de deşeuri, decontaminarea solurilor şi expertiza 

de mediu; reciclarea cauciucului nevulcanizat într-un produs semi-finit de înaltă 

calitate;  transformarea şi distribuţia  cauciucului la diferite calităţi şi  forme. De asemenea, vor mai fi 

prezente firme care au ca profil vânzarea şi distribuţia de piese de schimb destinate utilajelor mobile în 

minerit şi silvicultură, lucrări publice şi sectoarele industriale de manipulare, precum şi firme 

furnizoare de inovaţii medicale bazate pe noile tehnologii în oncologie în baza analizelor efectuate pe 

ADN-ul tumorilor. 
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Zile de sărbătoare pentru profesia contabilă  

Scris de Dan Birta -  

Congresul profesiei contabile şi Ziua Naţională a Contabilului Român, marcate de CECCAR Bihor.  

Mijlocul lunii septembrie 2014 a avut o însemnătate deosebită pentru profesioniştii contabili. Asta prin 

prisma a două evenimente derulate în această perioadă. Primul, ediţia aniversară cu numărul XX a 

Congresului Profesiei Contabile din România, care a avut loc la Bucureşti în perioada 12 – 13 

septembrie. Cel de-al doilea eveniment, Ziua Naţională a Contabilului Român, marcată în data de 21 

septembrie 2014, la sediul CECCAR Bihor. 

Congres aniversar 

Informaţii despre lucrările concresului ne-au fost oferite de preşedintele CECCAR Bihor – Pavel Susa 

şi de directorul executiv Leonica Bochiş, prezenţi la eveniment. „Tema evenimentului «Noi 

dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate» a 

reprezentat un real interes pentru participanţii românişi străini, pentru o comunitate profesională 

puternică, un pilon de rezistenţă al economiei”, a declarat Pavel Susa. 

Cele două zile ale evenimentului au înglobat un număr de cinci secţiuni în cadrul cărora au fost aduse 

în atenţie aspecte esenţiale ale actualităţii vieţii economice. 

Prima sesiune s-a desfăşurat sub egida principalei teme a evenimentului: „Noi dimensiuni şi provocări 

ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate”. Cea de-a doua secţiune a 

congresului s-a bucurat de lucrările expuse de importante numeale profesiei contabile, discursurile 

având ca temă „Rolul creativ al profesiei contabile în viaţa unei entităţi”. „Contextul european şi 

naţional al implementării Directivei 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului. Soluţii pentru 

România” a fost tema sub care s-au desfăşurat lucrările celei de-a treia secţiuni. 

În cadrul ultimelor două sesiuni au fost expuse aspecte privind „Inovarea şi folosirea tehnologiei 

informaţionale în furnizarea serviciilor profesionale de calitate”, respectiv „Aşteptări şi provocări în 

evoluţia profesiei contabile”.„Prin întreaga sa desfăşurare, prin tematica şi calitatea expunerilor din 

cadrul celor cinci secţiuni, această ediţie jubiliară a scos în evidenţă atât dinamica, tendinţele de 

evoluţie actuală şi de perspectivă ale profesiunii, cât şi prestigiul internaţional de care se bucură 

CECCAR”, a subliniat preşedintele CECCAR Bihor. 

Ziua contabilului 

Duminică, 21 septembrie, Corpul Expeţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

(CECCAR) Filiala Bihor a marcat Ziua Naţională a Contabilului Român. Manifestările prilejuite de 

această a X-a ediţie s-au desfăşurat la sediul filialei. „Într-un cadru festiv au fost premiate cele mai 

merituoase societăţi membre, clasificate în «Topul local al celor mai bune societăţi membre 

CECCAR»”, a precizat Leonica Bochiş. La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale, ai mediului de afaceri şi universitar din Oradea şi Bihor.  
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Peste 68.000 de firme trase pe dreapta  

Domeniul comerţului este cel mai afectat de suspendări, dizolvări şi radieri de firme.  

Nu mai puţin de 68.652 de societăţi comerciale au fost suspendate, dizolvate sau radiate în primele 

şapte luni ale anului 2014. Porivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), cifra 

firmelor trase pe dreapta este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost 

suspendate, radiate sau dizolvate 77.118 firme. 

Astfel, în perioada ianuarie – iulie 2014 au fost suspendate 9.951 de firme, mai puţin cu 29,62% faţă 

de perioada similară de anul trecut, când au fost suspendate 14.138 de firme. 

În aceeaşi perioadă au fost dizolvate la nivel naţional 10.695 de societăţi comerciale. Cu 23,31% mai 

puţin decât în primele şapte luni din 2013, când au fost dizolvate 13.945 de firme.  

În ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în primele şapte luni din acest an, cuantumul a ajuns la 

48.006, cu 2,1% mai puţine ca în ianuarie – iulie 2013 (49.035 de firme radiate). 

În funcţie de clasificarea domeniului de activitate, conform CAEN, pe poziţia întâi în topul firmelor 

suspendate se află cele cu activitate în domeniul comerţului cu ridicată şi cu amănuntul, reparaţiilor 

automobile şi motociclete. Pe locul doi se plasează firmele cu activităţi profesionale ştiinţifice şi 

tehnice, iar pe trei, cele din domeniul construcţiilor. 

Clasamentul se păstrează acelaşi şi la categoria dizolvărilor, doar că se schimbă poziţiile doi şi trei 

între ele. 

La radieri, tot comerţul este pe primul loc, urmat de firmele cu activitate în domeniul agriculturii, 

silviculturii şi pescuitului şi cele cu activităţi ştiinţifice şi tehnice. 

În Bihor 

Judeţul Bihor se află pe locuri fruntaşe la suspendări şi radieri. La suspendări, Bihorul se află pe 

poziţia a treia, cu 450 de firme care şi-au suspendat activitatea în primele şapte luni din 2014, cu 

30,56% mai puţine decât în perioada similară din 2013 (când au fost suspendate 648 de firme). Locul 

întâi este ocupat de Bucureşti – cu 1.251 de firme, iar locul doi de Constanţa – cu 465 de firme 

suspendate. 

La radieri, Bihorul este pe locul doi, după Bucureşti (6.305 firme radiate) cu 2.149 de firme radiate. 

Cifra este mai mare cu 25,23% ca anul trecut (primele şapte luni), când au fost radiate 1.716 societăţi 

comerciale. Pe locul trei se plasează Iaşul, cu 2.129 de firme radiate. 
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„DNA-ul Fiscului” confiscă şi de la fermieri  

Scris de Cristian Horgoș -  

Ţăranii care uită să-şi ia aviz de însoţire ori certificat de producător rămân fără 
recoltă sau chiar fără tractor.  

Importatorii de cereale pot răsufla mai liniştiţi în sezonul de recoltare, adică atunci când inspectorii 

antifraudă din cadrul ANAF au sarcină de servici de la Bucureşti să verifice recoltarea cereale 

autohtone. 

Zilele trecute le-a venit rândul fermierilor din zona comunei Batăr să se convingă de asprimea legii 

privind transportul cerealelor precum şi de intransigenţa inspectorilor Direcţiei Regionale Antifraudă 

Oradea. 

În faţa reporterului Digi24, ţăranii s-au plâns că au rămas fără sămânţa de floarea soarelui din remorci 

fiindcă nu au avut fie aviz de însoţire a mărfii fie certificat de producător chiar dacă erau înregistraţi la 

APIA. 

Singura şansă a fermierilor de a-şi primi recolta înapoi ar fi să îşi ia inima în dinţi şi să conteste în 

maxim 15 zile sancţiunea la Judecătoria arondată, în cauză cea din Salonta, unde să probeze cu acte că 

sunt producători şi nu comercianţi iliciţi. 

Totodată, fermierii ghinionişti s-au mai arătat nedumeriţi că nimeni de la Primărie sau altă instituţie nu 

i-a informat despre actele pe care trebuie să le aibă când îşi transportă recolta. 

Un avertisment naţional 
La jumătatea lunii iulie, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DAGF) anunţa, într-un scurt comunicat, 

că de la 1 iulie 2014, inspectorii antifraudă fiscală desfăşoară, la nivel naţional, „acţiuni de control care 

vizează activităţile conexe campaniei de recoltare a cerealelor”. Controlul viza principalele căi de 

comunicaţie şi noduri rutiere, cât şi silozuri şi unităţi de morărit şi panificaţie, iar în primele două 

săptămâni s-a soldat cu amenzi în sumă de 1.552.000 lei. 

„Acţiunea de control se circumscrie obiectivului DGAF de a preveni, identifica şi combate evaziunea 

fiscală în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării cerealelor, al morăritului şi 

panificaţiei, care prezintă un grad de risc fiscal ridicat”, se arăta în comunicatul DGAF. 

Tractor şi remorci confiscate 

Având semnale că unii fermieri bihoreni au rămas nu doar fără recolta lor ci şi fără tractorul şi remorca 

de transport, Jurnal Bihorean a solicitat Biroului de Presă al DGAF o mediatizare a activităţii 

Regionalei 6 Oradea în domeniul cerealelor. 

„În perioada de referinţă, Direcţia Regională Antifraudă Oradea a efectuat 171 de verificări specifice 

ale agenţilor economici cu obiect de activitate în domeniul cerealier. În urma controalelor efectuate, 

inspectorii antifraudă au identificat contravenţii pentru care au dispus sancţionarea cu 150 amenzi şi 

confiscarea de bunuri şi numerar fără documente justificative în valoare totală de 1.694.001 lei. De 

asemenea, inspectorii antifraudă au dispus suspendarea activităţii comerciale a nouă agenţi economici 

şi au indisponibilizat un tractor cu două remorci şi o autoutilitară”, ne-a răspuns purtătorul de cuvânt al 

DGAF, Alexandru Cristea. 

Potrivit acestuia, tractorul, remorcile şi autoutilitara au fost confiscate în baza 

art.14, alin. (1), litera e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 2006 pentru stabilirea unor 

masuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. Astfel, OUG 

12/2006 sancţionează „transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, 

neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă 

de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, 

dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu exista contract legal de cărăuşie”.  
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Alexandru Cristea ne-a mai transmis că printre cele mai frecvente abateri constatate şi sanctionate de 

către inspectorii Regionalei Antifraudă Oradea se regăsesc „comercializarea de bunuri fără acte de 

provenienţă, încălcarea reglementărilor legale cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor 

justificative şi contabile precum şi lipsa dotării sau utilizării de aparate de marcat electronice fiscale”. 

Cazuri la Tăşnad şi Fegernic 

Comunicatorul DGAF ne-a oferit şi un „caz important de fraudă fiscală identificat şi sancţionat de 

către inspectorii antifraudă orădeni”. În speţă, este vorba de o firmă din Tăşnad (sudul judeţului Satu 

Mare), care deţinea, fără acte justificative, 284 tone grâu, 5 tone făină albă şi 2 tone tărâţe în valoare 

totală de 192.083 lei. Prin urmare, societatea a fost amendată cu 5.000 de lei şi i s-au confiscat 

bunurile respective. „Un alt caz deosebit identificat de inspectorii antifraudă este cel al unei societăţi 

cu sediul în localitatea Fegernic, judetul Bihor, care comercializa floarea-soarelui şi grâu fără acte de 

provenienţă şi fără a deţine cod CAEN necesar desfăşurării activităţii respective. Societatea a fost 

amendată cu 12.000 lei, iar veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în valoare de 53.162 lei au fost 

confiscate”, a mai exemplificat Alexandru Cristea. 

Vizavi de cazurile mediatizate, reprezentantul DGAF ne-a pus la dispoziţie şi două „dovezi 

fotografiate”. 
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6,5% dintre angajatori muncesc la negru  

Scris de Dan Birta - Aproape 80% din totalul amenzilor aplicate de ITM Bihor au fost date pentru 

munca fără forme legale.  

Potrivit informaţiilor furnizate de ITM Bihor, 6,50 % din totalul angajatorilor bihoreni controlaţi 

reprezintă angajatorii care foloseau forţa de muncă fără a avea întocmite forme legale de angajare. De 

asemenea, 0,76 % din numărul total de salariaţi ai angajatorilor controlaţi reprezintă persoane care 

lucrau fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. Datele sunt valabile pentru primele opt 

luni din acest an şi suntrezultatul controalelor din cadrul „Campaniei naţionale privind identificarea şi 

combaterea cazurilor de muncă fără forme legale”. 

Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi stabilirea măsurilor 

pentru diminuarea consecinţelor sociale şi economice ale acestui fenomen, au impus intensificarea 

activităţilor de control în domeniul relaţiilor de muncă. „Controalele s-au efectuat inopinat, atât ziua 

cât şi noaptea, în zilele lucrătoare, dar şi în zilele de repaus săptămânal. Din totalul de 3.934.500 lei 

amenzi aplicate în primele 8 luni ale anului 2014, 2.990.000 lei au fost amenzi pentru muncă fără 

forme legale, ceea ce reprezintă 75,99% din totalul amenzilor aplicate”, a declarat Marius Rotar, 

inspectorul şef al ITM Bihor. 

Pasibili de puşcărie 

Mai mult, sunt pasibili de închisoare 17 angajatori care practicau munca fără forme legale. În temeiul 

prevederilor art. 264 alin (3) „Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la doi 

ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, 

fără încheierea unui contract individual de muncă”. ITM Bihor a sesizat organele de cercetare penală 

în cazul a 17 angajatori . 
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„Profilul activităţii angajatorilor depistaţi că folosesc forţa de muncă fără forme legale de angajare este 

diversificat, fiind identificate în principal în domeniile: industria confecţiilor (textile, marochinărie, 

încălţăminte), alimentaţia publică (baruri, restaurante, patiserii, cofetării), panificaţie, prestări servicii 

– curăţenie, jocuri de noroc, transporturi rutiere”, a punctat Marius Rotar. 

 

Data pensionării aflată printr-un simplu click  

Scris de Dan Birta - Vârsta maximă de pensionare se poate afla de pe site-ul Casei Naţionale de pensii 

în funcţie de data naşterii.  

Persoanele interesate de data la care vor putea beneficia de pensie o pot afla printr-un simplu click. 

Casa Naţională de Pensii Publice a lansat pe site-ul propriu o aplicaţie ce permite calcularea vârstei de 

pensionare în funcţie de data naşterii. 

Cum se procedează 

Aplicaţia „Cand ma pot pensiona” este disponibilă pe prima pagină a site-ului CNPP la adresa: 

www.cnpp.ro. Utilizatorul interesat va introduce data naşterii şi sexul, precum şi un cod de siguranţă 

pentru a demonstra că nu este robot. 

Odata urmaţi aceşti pasi, aplicaţia va dezvălui nu doar vârsta de pensionare, ci şi anul în care 

aplicantul poate ieşi la pensie anticipat sau anticipat parţial. 

„Aplicaţia arată şi care este stagiul minim minim de cotizare pentru a ieşi la pensie, dar şi cât de mult 

va fi redusă pensia în cazul în care respectiva persoană vrea să iasă în pensie anticipat parţial. În aceste 

situaţii, aplicaţia arată că, cuantumul pensiei poate fi redus cu până la 45%”, a precizat Leontin Ţîrle, 

directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor. 

Informaţiile sunt calculate pentru cei care au realiza vechime în condiţii normale de muncă. „Pentru 

categoriile de persoane cu stagii de cotizaţie în grupele I şi II de muncă, precum şi pentru condiţii 

speciale sau deosebite de muncă, informaţiile despre vârsta pensionării trebuie obţinute de la 

funcţionarii CJP Bihor”, a specificat Leontin Ţîrle. Asta înseamnă că vârsta de pensionare ar putea fi 

redusă în funcţie de stagiul de cotizare în aceste grupe sau condiţii de muncă. 

Cont pe cnpp.ro 

Tot pe prima pagină a site-ului Casei Naţionale de pensii Publice există o aplicaţie prin care 

persoanele interesate pot să-şi facă cont. Beneficiile acestui cont sunt multiple: acces complet la 

serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice; notificare online cu privire la 

evenimentele referitoare la propria persoană şi acces gratuit la informaţii dedicate userului. 

„Utilizatorul poate afla informaţii despre stagiul de cotizare şi vechimea în muncă sau poate afla dacă 

angajatorul i-a plătit contribuţiile şi dacă a depus declaraţiile la zi”, a precizat directorul executiv al 

CJP Bihor. 

Procedura de obţinere a unui cont online este simplă. Se completează formularul în care vor fi înscrise 

informaţiile de identificare a utilizatorului şi date despre alte persoane fizice sau juridice pe care 

posesorul contului le va putea administra. Adresa de email furnizată de cetăţean în cadrul formularului 

va reprezenta utilizatorul de conectare la serviciile electronice gratuite www.cnpp.ro. După 

completarea cererii, aceasta trebuie tipărită. Cererea tipărită se semnează şi se prezintă la ghişeul CJP 
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Bihor, alături de un act de indentitate. Un reprezentant al CJP Bihor va procesa cererea. La activarea 

contului persoana va primi o informare pe adresa de email furnizată la completarea formularului cu 

parola. Acestea vor fi comunicate utilizatorului fie direct, fie prin trimiterea pe adresa specificată de 

acesta a unui document de înştiinţare. 
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Absolvenţii nu se prea grăbesc să se angajeze  

 

Scris de Dan Birta - Au fost oferite 927 de lcocuri de muncă de către 58 de societăţi comerciale.  

Doar 800 de absolvenţi au participat la „Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi” care a 

avut loc vineri, 26 septembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. Cifră dezamăgitor de 

mică pentru directorul AJOFM Bihor, Békési Csaba, având în vedere că anul acesta în baza de date a 

agenţiei s-au înscris 2.400 de absolvenţi. „Era o ocazie unică de a lua contact cu angajatorii”, a 

subliniat reprezentantul agenţiei bihorene. 

Anul acesta la „Bursă” au participat 58 de angajatori, care au oferit 927 de locuri de muncă, din care 

peste 150 pentru absolvenţii de facultate. Majoritatea ofertelor au fost din doemniul prelucrărilor 

mecanice, urmate de domeniul serviciilor şi comerţului. 

În urma „Bursei” au fost selectate 460 de persoane pentru interviu dintre cele aproape 1.000 de 

persoane participante. Faţă de evenimentul similar de anul trecut, numărul societăţilor comerciale 

prezente a crescut de la 39 la 58, iar numărul ofertelor de locuri de muncă aproape că s-a dublat. 

Doar unul din trei absolvenţi doresc să munceaască. Cel puţin aşa rezultă din cifrele prezentate de 

directorul executiv al AJOFM Bihor, Békési Csaba, în urma „Bursei locurilor de muncă pentru 

absolvenţi”, care a avut loc vineri, 26 septembrie 2014, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. 

„Dintre cei aproape 1.000 de participanţi, 800 au fost absolvenţi. Dacă avem în vedere că în anul 

acesta s-au înscris în baza noastră de date 2.400 de absolvenţi, cifra este mică. Nu ştiu ce ar trebui să 

mai facem ca să îi aducem la muncă”, a declarat Békési Csaba. 

Acesta este de părere că persoanele care într-adevăr îşi caută un loc de muncă nu trebuiau să rateze un 

astfel de eveniment. „Era o ocazie unică de a lua contact cu angajatorii”, a subliniat reprezentantul 

AJOFM Bihor. 

Ofertă bogată 

Anul acesta la „Bursă” au participat 58 de angajatori, care au oferit 927 de locuri de muncă, din care 

peste 150 pentru absolvenţii de facultate. Domeniile au fost variate. „Aproximativ 25% dintre slujbele 

oferite au fost în domeniul prelucrărilor mecanice. 16% din ofertă s-a adresat domeniului comerţului, 

serviciilor, alimentaţiei şi turismului. Confecţiile de îmbrăcăminte şi încălţăminte au oferit 6% din 

numărul de locuri de muncă. Asta înseamnă că domeniul industriei uşoare nu mai predomină în Bihor”, 

a concluzionat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

În urma „Bursei” au fost selectate 460 de persoane pentru interviu. Faţă de evenimentul similar de anul 

trecut, numărul societăţilor comerciale prezente a crescut de la 39 la 58, iar numărul ofertelor de locuri 

de muncă aproape că s-a dublat. 

Printre participanţii la „Bursă” au fost multe persoane care doreau să îşi schimbe locul de muncă şi au 

declarat că nu ar refuza o slujbă în alt domeniu. „Am terminat Resurse Umane în 2012 şi am lucrat ca 

dispecer la o firmă de transport. Nu aş refuza o ofertă din alt domeniu”, a precizat Ramona Deac, una 

dintre participantele la eveniment. 

Domeniul asigurărilor a oferit, ca de obicei la ultimele evenimente de acest fel, multe locuri de muncă. 

Şi totuşi, lumea nu se prea înghesuie să lucreze în asigurări. Care sunt cauzele, a încercat să ne explice, 
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Felicia Birta, manager relaţii clienţi la una dintre societăţile de profil. „Lumea nu prea este atrasă de 

domeniul asigurărilor din cauza lipsei unui contract de muncă, care să ofere un venit fix. Mai nou 

avem şi astfel de posturi. Pentru a reuşi în asigurări, este nevoie de spirit antreprenorial. Cine este 

dedicat meseriei câştigă bani buni”, a explicat Felicia Birta. 

Una peste alta, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” a fost un câştig pentru cei care au dorit 

să-şi caute un loc de muncă. 

30. septembrie 2014 13:18; Reactualizat la: 30. septembrie 2014 13:18;  
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BNR reduce rata dobânzii de politică monetară și rata rezervei minime 

obligatorii  

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în sedința de marți, reducerea ratei 

dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,0 la sută pe an de la 3,25 la sută începând cu 1 octombrie, 

gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar și reducerea ratei rezervei minime obligatorii 

aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit la nivelul de 10 la sută de la 12 la sută, începând cu 

perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2014.   

Rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută se menține la nivelul de 16 la sută, 

potrivit unui comunicat BNR. 

Pentru a atenua volatilitatea ratelor dobânzilor pe piața monetară interbancară, CA al BNR a decis 

îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei 

dobânzii de politică monetară la +/- 2,75 puncte procentuale de la +/-3 puncte procentuale. În 

consecință, începând cu data de 1 octombrie 2014, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare 

(Lombard) se va reduce la 5,75 la sută pe an de la 6,25 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de 

depozit se va menţine la 0,25 la sută pe an. 

BNR reiterează că utilizarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune în condiţiile 

monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional este de natură a asigura 

îndeplinirea obiectivelor fundamentale privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, precum şi 

menţinerea stabilităţii financiare. 
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ARTICOLE OCTOMBRIE 2014 

Federatia Patronilor Bihor caută oportunităţi B2B peste graniţă  

Vineri, 26.09.2014, o delegaţie a Federaţiei Patronilor Bihor, formată din preşedintele Ioan Lucian, 

primvicepreşedinte Jurcă Constantin, vicepreşedinte Dorel Puchianu şi Molnar Mihai-consilier, s-a 

întâlnit la Nyiregyhaza cu o delegaţie a Federaţiei Întreprinzătorilor Privaţi din Ungaria (VOSz).  

Scopul întâlnirii a fost de a dezvolta oportunităţi de afaceri B2B pe de o parte, şi de a găsi soluţii 

pentru realizarea de proiecte transfrontaliere între cele două organizaţii.De asemenea, s-au înregistrat o 

serie de schimbări de experienţe care vor conduce la îmbunătăţirea activităţilor celor două federaţii. 

2. octombrie 2014 12:18; Reactualizat la: 2. octombrie 2014 15:00;  
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Percheziții DNA la Parchetul Judetean Bihor  

 

Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

efectuează joi o serie de percheziții în Oradea și Bihor.  

Conform primelor informații, se pare că sunt efectuate percheziții și la Parchetul Județean Bihor. 

Cercetările vizează o cauză penală de suspiciuni de comitere a unor infracțiuni de corupție și asimilate 

infracțiunilor de corupție în perioada 2009-2014. Se pare că cel vizat este prim procurorul Vasile Popa. 

”În cursul zilei de 2 octombrie 2014, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța 

competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în patru locații situate în comune din judeţul Bihor 

şi în municipiul Oradea, dintre care una este sediul unei instituții publice. În cauză, procurorii 

beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații” se precizează în 

comunicatul DNA. 

În şedinţa din data de 25 septembrie 2014, prin Hotărârea nr. 596/25.09.2014, Secţia pentru procurori 

a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviinţat efectuarea percheziţiei domiciliare la reşedinţa 

aparţinând magistratului Popa Vasile Constantin,prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bihor, precum şi în biroul acestuia de  la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. 

Hotărârea Secţiei pentru procurori a C.S.M. a fost luată în baza art. 42 alin 2 din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi art. 95 alin.1 din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitarea a fost prezentată Secţiei pentru procurori a Consiliului de către Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a 

Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie. 

 

3. octombrie 2014 09:53; Reactualizat la: 4. octombrie 2014 10:20;  
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DNA nu ştie cine face prelevări?!  

Scris de Otilia Șandor - Unul dintre capetele de acuzare emise de DNA pare evaziv şi lapidar.  

O greşeală de redactare ori poate din neştiinţă sau poate o informaţie dată evaziv şi contradictoriu în 

mod voit a apărut tocmai pe un comunicat de presă emis de Direcţia Naţională Anticorupţie de la 

Bucureşti, în care se relata cazul prim procurorului Vasile Popa de la Parchetul Bihor, percheziţionat 

joi, 2 octombrie a.c. şi urmărit penal de colegii lui de la DNA Oradea. 

Evaziv 

În comunicatul de presă din 2 octombrie 2014, nr. 1368/VIII/3, numit „UP prim procuror PT Bihor” 

(urmărire penală a prim procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor), procurorii DNA 

menţionează pe site-ul instituţiei lor, negru pe alb: 

„În cursul lunii aprilie 2014, suspectul Popa Vasile Constantin l-a determinat pe șeful Serviciului de 

Medicină Legală Bihor să efectueze o prelevare de organe într-un caz în care legea interzicea expres 

acest fapt, cu consecința compromiterii autopsiei medico-legale”. 

Ce spun doctorii 

Comunicatul de presă dat de DNA Bucureşti nu oferă detalii despre acest aspect „de prelevare” sau 

„autopsie medico-legală” (doi termeni medicali care implică două proceduri medicale distincte). Este 

posibil să fie o greşeală de redactare (dacă referirea e la 

analiza vreunui organ în urma autopsierii şi nu la intervenţie chirurgicală de prelevare de organe) sau 

de înţelegere a actului medical de prelevare de organe. Şi asta pentru că niciun medic legist nu 

efectuează prelevări de organe ci doar consultă pacientul în moarte cerebrală şi, alături de medici de 

alte specialităţi (neurochirurgie, neurologie) trebuie să îşi dea sau nu acordul pentru prelevare, mai 

exact să confirme/infirme în scris diagnosticul de moarte cerebrală, pentru întocmirea protocolului de 

declarare a afecţiunii de moarte cerebrală, în baza căruia experţi în transplant din Cluj sau Bucureşti 

ori/şi Târgu Mureş vin la Oradea ca să conducă operaţiile de prelevare în vederea transplantului, cu 

sprijinul medicilor anestezişti, chirurgi, oftalmologi, cardiologi (după caz, funcţie de organele 

prelevate) de la Spitalul Judeţean Oradea, a explicat reprezentantul Colegiului Medicilor Bihor şi 

totodată coordonatorul judeţean pe probleme de transplant, dr. Carmen Pantiş. 

Dr. Gabriel Mihalache, şeful Serviciului de Medicină Legală Bihor, nu a putut fi contactat deocamdată 

pentru a oferi cititorilor JB explicaţii în acest caz. 

Două cazuri 

Nu se ştie la ce caz de prelevare sau autopsie fac referire procurorii DNA. Dacă în aprilie au fost 

realizate mai multe autopsii medico-legale, în aceeaşi lună, două intervenţii chirurgicale au avut loc la 

Oradea pentru prelevare de organe. Una a fost realizată la un fost coleg de breaslă, care a consumat 

alcool şi a căzut în casă, presupunându-se iniţial, de procurori, că poate ar fi vorba de crimă. Cum nu 

erau indicii ce să susţină teoria unui omor, procurorul de caz (din informaţiile JB altul decât suspectul 

Popa), s-a realizat prelevarea de organe de către experţi din Capitală şi Cluj. 

La cea de-a doua prelevare de organe din aprilie anul acesta, a fost vorba despre un agent de pază din 

judeţ. Acesta din urmă a intervenit la un scandal iscat la un bar din Tăutelec. Agentul a fost bătut crunt 
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şi a intrat în moarte cerebrală. Familia a fost de acord cu donarea de organe, mai puţin cu donarea 

cordului, din principii religioase. 

Dr. Carmen Pantiş a declarat că au mai fost cazuri în ţară, de tentative de omor sau chiar omor, soldate 

cu victime, care au suferit moarte cerebrală şi s-a efectuat operaţie de prelevare de organe, fără a se 

disturba ancheta. Doctoriţa a exemplificat cu un caz de la Sibiu, unde un bărbat a fost lovit cu un topor 

în cap. S-a aflat repede şi cine era făptaşul, victima a intrat în moarte cerebrală şi, spune dr. Pantiş, s-a 

realizat operaţie în vederea transplantului, fără ca ancheta să fie deranjată. 

Zice că are încredere 

Contactat de JB, prim procurorul Vasile Popa a spus că nu doreşte să facă declaraţii, dar că are 

încredere că se va face dreptate. Popa nu a negat nici zvonurile din oraş, referitoare la existenţa de 

grupuri şi grupuleţe din Parchet, care se „bat” între ele şi „se pârăsc” unele pe altele şi spune că poate 

din cauză că nu a făcut parte din niciunul s-a ajuns la această situaţie, dar că totul se va rezolva bine. 

Ataşat puteţi citi comunicatul DNA cu cele şase capete de acuzare emise pe numele prim procurorului 

de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. 

COMUNICAT DNA 

În completarea comunicatului nr. 1358 din data de 2 octombrie 2014, referitor la efectuarea unor 

percheziţii domiciliare în locaţii din judeţul Bihor şi municipiul Oradea, Biroul de Informare şi Relaţii 

Publice este abilitat să transmită următoarele: 

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe 

Infracţiunilor de Corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de POPA VASILE 

CONSTANTIN, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu privire la săvârşirea 

infracţiunilor concurente de: 

- șantaj, 

- luare de mită 

- instigare la efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-

legală 

- două infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un 

folos necuvenit, 

- două infracţiuni de distrugere de înscrisuri 

- două infracţiuni de favorizarea făptuitorului 

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă 

suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: 

În perioada 2013 – 2014, suspectul Popa Vasile-Constantin, prim procuror al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Bihor, a constrâns o persoană să îi remită o sumă de bani, prin amenințarea acesteia cu o 

serie de grave repercusiuni la care s-ar supune, în cazul în care nu i-ar remite suma de 7.700 lei, 

reprezentând diferența de bani rămasă nerestituită dintr-un împrumut acordat anterior. Pentru aceasta, 

suspectul a uzat de calitatea sa de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, precum 

și de relațiile pe care le are cu instituții de control de pe raza județului, fapt ce a creat și a accentuat 

starea de temere a persoanei vătămate; în perioada care a urmat, firma aparținând persoanei vătămate a 

fost controlată în repetate rânduri, fiind aplicate și sancțiuni contravenționale. 

În perioada 2011 – septembrie 2013, suspectul Popa Vasile-Constantin, în calitate de prim – procuror 

al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, a primit de la un denunțător, diferite foloase necuvenite, 

constând în principal, în plata periodică (de circa 2 – 3 ori pe lună) a unor sume de bani cuprinse între 

500 şi 1.500 euro. De asemenea, denunţătorul i-a construit și amenajat lui Popa Vasile-Constantin, pe 
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cheltuiala sa, un teren de tenis de câmp şi i-a asigurat şi alte foloase, cum ar fi plata unor bilete de 

avion, cazări la hotel, precum şi alte servicii de care a beneficiat magistratul. Valoarea totală a 

foloaselor necuvenite pe care Popa Vasile-Constantin le-a primit de la denunţător este de circa 50.000 

euro. În schimbul foloaselor remise, suspectul Popa Vasile, în calitatea pe care o deţinea, urma să 

protejeze activitatea infracțională a denunţătorului și să nu îşi îndeplinească atribuțiile de serviciu 

prevăzute în Codul de procedură penală, Legea 303/2004 privind statutul magistraților, Legea 

304/2004 privind organizarea judecătorească și propriile reglementări interne, constând în conducerea 

și coordonarea directă a activității de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. 

Astfel, legal şi conform atribuţiilor de serviciu, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bihor, Vasile-Constantin Popa, ar fi trebuit să ia măsuri pentru tragerea la răspundere penală a 

denunţătorului, implicat în activități evazioniste ce au prejudiciat cu sume importante bugetul general 

consolidat al statului. 

În perioada iunie – septembrie 2009, suspectul Popa Vasile Constantin, în calitate de prim procuror al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, și-a exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, 

aducând atingere gravă interesului general de înfăptuire a justiției și, implicit, intereselor legitime ale 

Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, afectând grav încrederea justițiabililor în această instituție 

chemată să aplice legea și să înfăptuiască actul de justiție, prin aceea că a distrus rechizitoriul din data 

de 10.06.2009 emis într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, după care, la data de 

16.09.2009, a dispus scoaterea de sub urmărire penală a unei persoane care avea calitate de învinuit, 

fără a emite soluție procedurală de infirmare a actului de sesizare a instanței, obținând în acest mod un 

folos necuvenit pentru învinuit. 

În perioada iulie 2010 – ianuarie 2011, suspectul Popa Vasile Constantin, în calitate de prim procuror 

al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, și-a exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, 

aducând atingere gravă interesului general de înfăptuire a justiției și implicit intereselor legitime ale 

Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, afectând grav încrederea justițiabililor în această instituție 

chemată să aplice legea și să înfăptuiască actul de justiție, prin aceea că a distrus un alt rechizitoriu 

întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, obținând în acest mod un folos necuvenit pentru 

trei persoane care fuseseră învinuite în acel dosar. 

La data de 31 ianuarie 2011, a fost întocmit un nou act de sesizare al instanței, dispunându-se 

trimiterea în judecată a celor trei persoane, rechizitoriul fiind confirmat de prim procurorul adjunct al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. 

În cursul lunii aprilie 2014, suspectul Popa Vasile Constantin l-a determinat pe șeful Serviciului de 

Medicină Legală Bihor să efectueze o prelevare de organe într-un caz în care legea interzicea expres 

acest fapt, cu consecința compromiterii autopsiei medico-legale. 

Suspectului Popa Vasile Constantin i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. 

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale penale este o etapă a procesului penal reglementată de 

Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei 

de nevinovăţie. 
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Vin banii de la UE  

Procedurile pentru despăgubirea fermierilor afectaţi de embargoul rusesc sunt în pregatire la MADR.  

Ajutoarele vor fi acordate printr-un program al Comisiei Europene, fondurile totale puse la dispoziţie 

fiind suplimentate cu 165 de milioane de euro pentru toate ţările din Uniune. 

De această dată, suma este mai targetată, nu este la dispoziţia tuturor statelor membre, primul venit 

primul servit, ci este pe principii oarecum de egalitate. România are o cantitate fixa iar după aceea se 

va regăsi şi în suma din acest calup de 165 de milioane de euro. Deocamdată nu se ştie cu exactitate 

care va fi suma ce va fi alocată României, însă aceasta urmează a fi comunicată zilele următoare. 

Comisia Europeana a adoptat luni un nou program de măsuri de sprijin în valoare de 165 de milioane 

de euro pentru cultivatorii de fructe şi legume perisabile afectaţi de embargoul rusesc. Noua schemă se 

adaugă unui prim program în valoare de 125 de milioane de euro anunţat la data de 18 august dar care 

a fost suspendat la data de 10 septembrie din cauza numărului disproporţionat de mare de solicitări de 

despăgubire venite în special din partea producătorilor polonezi. 

Pentru a putea fi mai bine ţintită, noua schemă include o anexă în care sunt precizate volumele 

eligibile pentru fiecare ţară membră cu cifre precise pentru fiecare grupa de produse. Aceste volume 

au fost stabilite pe baza exporturilor realizate în perioada septembrie-decembrie din ultimii trei ani. 
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Trimestrul II: Venituri și cheltuieli ale românilor  

În trimestrul II 2014, veniturile totale ale populaţiei, medii lunare pe o gospodărie au fost de 2452 lei; 

veniturile băneşti medii au reprezentat 85,1%. Cheltuielile totale au fost, în medie, de 2210 lei lunar pe 

o gospodărie; cheltuielile de consum medii au reprezentat 72,5%, potrivit Institutului Național de 

Statistică.  

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în trimestrul al doilea, veniturile totale medii lunare 

au reprezentat, în termeni nominali, 2452 lei pe gospodărie şi 919 lei pe persoană. Veniturile băneşti 

au fost, în medie, de 2087 lei lunar pe gospodărie (782 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 365 

lei lunar pe gospodărie (137 lei pe persoană). 

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (51,2% din 

veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de 

asemenea, veniturile din prestaţii sociale (24,4%), veniturile din agricultură (3,9%), veniturile din 

activităţi neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din 

patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (14,9%), în 

principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,2%). 

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul II 2014, în medie, de 2210 lei lunar pe 

gospodărie (828 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,1% din nivelul veniturilor totale. 

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, 

nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor 

sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de 

producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, 

produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru 

cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei 

gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale 

gospodăriilor populaţiei (doar 0,4%). 

Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum sunt 

determinate de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al 

cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban faţă de rural cu 429 lei, cel pentru 

consumul alimentar este mai mare cu numai 47 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 42,3% din 

cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii, în 

timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 18,7% din 

cheltuielile pentru consumul alimentar. 

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare 

şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul II 2014, în medie, 41,3% din consumul gospodăriilor. 

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie 

electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În 

trimestrul II 2014, aceasta a reprezentat 19,5% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor 

cu locuinţa cea mai mare pondere a deţinut-o cheltuielile necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei 

(15,6%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi 

restaurante (1,5%) şi cele pentru educaţie (0,5%). 
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Pedepse îmbânzite pentru escrocii de la Exchange  

 

Scris de Cristian Horgoș - Curtea de Apel Oradea s-a pronunţat, recent, în cazul patronilor bulgari şi a 

angajaţilora casele de schimb valutar Exchange, acuzaţi că, în perioada noiembrie 2006 - octombrie 

2009, au înşelat sute de persoane, determinându-le să îşi vândă valuta la preţuri sub cele ale pieţei.  

În esenţă, judecătorii CA Oradea au redus substanţial pedepsele decise de Tribunalul Bihor (13 ani de 

închisoare pentru Todor Filipov Filev şi Pavel Dimitrov Nicolov, 11 ani pentru administratorul Raluca 

Adina Pantea, respectiv între 4 şi 5 ani de închisoare pentru patru caseriţe). 

Astfel, CA Oradea a redus pedepsele astfel: 4 ani de închisoare pentru bulgari, 3 ani de închisoare 

pentru Adina Pantea respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare pentru caseriţe. 

Totodată, inculpaţii nu vor mai trebui să îşi despăgubească clienţii întrucât aceştiea nu mai au pretenţii 

civile. Cei doi cetăţeni bulgari, plus şase angajaţi români, au fost trimişi în judecată în2011 de 

procurorii DIICOT Oradea pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea 

sau aderarea la un grup de crimă organizată în vederea săvârşirii de infracţiuni. 

Potrivit procurorilor DIICOT şi poliţiştilor BCCO Oradea, reprezentanţii firmei afişau panouri cu un 

volum mare de informaţii privibd cursul de schimb pentru cecuri de călătorie, comisionul practicat, 

cursul BNR, cursul de schimb pentru bancnote, iar informaţia principală, respectiv cursul de achiziţie a 

valutei, era afişat în dreaptă jos, cu litere mici. În acest fel, clienţii neatenţi erau înşelaţi cu 0,5 - 0,6 lei 

la fiecare euro schimbat. 
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N-a plătit taxele pentru angajaţi  

Scris de Otilia Șandor - Administratorul unei firme de la Vadu Crişului e bănuit că nu a plătit taxele la 

stat pentru angajaţii lui.  

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au finalizat cercetările în cazul acestui administrator, o 

femeie de 42 de ani din Avram Iancu, despre care spun că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 

16.000 lei. 

Poliţişti de la Compartimentul de Investigare a Fraudelor (Poliţia Aleşd) spun că femeia e bănuită de 

reţinerea şi nevărsarea obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă. Ea e 

suspectată de faptul că din septembrie 2011 până în februarie 2013, pe când era administrator al unei 

societăţi comerciale cu sediul la Vadu Crişului, ar fi reţinut de la angajaţi impozitele şi contribuţiile cu 

reţinere la sursă, pe care nu le-a mai vărsat ulterior la bugetul de stat, creând un prejudiciu bugetului 

consolidat al statului de 16.621 lei. Cazul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd, cu 

propunere de trimitere în judecată a femeii. 
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Cursuri gratuite pentru care se dau indemnizaţii  

Scris de Dan Birta - Femeile bihorene pot participa la cursuri de calificare şi perfecţionare în urma 

cărora primesc şi bani.  

Veşti bune pentru femeile care doresc să-şi schimbe meseria sau care vor să înveţe una nouă. Ba mai 

mult, primesc şi bani pentru aceasta. Casa de Cultură a Sindicatelor, beneficiar al proiectului „Un 

viitor mai bun pentru femeile din judeţul Bihor”, în parteneriat cu AJOFM Bihor, AMS Human 

Resources SRL şi Asociaţia Consult Pro Education organizează cursuri de calificare şi perfecţionare în 

mai multe meserii. 

Cursuri 
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de nivelul II cu durata de cinci luni (operator introducere, 

prelucrare şi validare date, lucrător hotelier, bucătar, cofetar – patiser, ospătar, coafor – frizer – 

manichiurist – pedichiurist, infirmieră), cursuri de nivelul I cu durata de trei luni (lucrător în comerţ, 

îngrijitoare de copii, îngrijitor de bătrâni la domiciliu, brutar) şi cursuri de perfecţionare cu durata de o 

lună (contabil, manager de proiect, formator). Femeile înscrise la cursuri vor beneficia de gratuitate 

totală la frecventarea lor precum şi de o subvenţie lunară de 150 lei care se cumulează pe parcursul 

cursurilor şi se acordă concret după finalizarea şi absolvirea acestora. Informaţii despre cursuri pot fi 

obţinute la CCS Oradea, persoană de contact Călin Venter, tel. 0751. 423.159. 

Proiectul se adresează unui număr de 350 de femei din judeţul Bihor şi are ca prioritate consolidarea 

principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii. „Obiectivul general al proiectului este creşterea 

oportunităţilor de ocupare şi de construire a unei cariere profesionale pentru femeile din judeţul Bihor 

prin promovarea şi conştientizarea principiilor incluziunii sociale şi egalităţii de şanse, respectiv prin 

măsuri de creştere a încrederii în sine şi de calificare a femeilor”, a precizat Marius Creţu, directorul 

CCS Oradea la lansarea proiectului. 

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este de a îmbunătăţi percepţia şi atitudinea 

reprezentanţilor administraţiei publice, societăţii civile şi angajatorilor faţă de principiile incluziunii 

sociale şi egalităţii de şanse şi de gen. Un alt obiectiv specific este dezvoltarea motivaţiei femeilor de a 

obţine acces egal la ocupare şi promovare în carieră în vederea îmbunătăţirii vieţii profesionale şi 

sociale. 

280 de femei din judeţul Bihor vor beneficia de programe de calificare pentru a obţine acces egal de 

ocupare şi promovare în carieră. 
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Seminar despre insolvenţă la CCI Bihor  

Scris de Dan Birta - Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, în parteneriat cu Casa de Insolvenţă 

Transilvania, va organiza în data de 16 octombrie 2014, de la ora 10:00, seminarul: „Redresarea 

companiilor aflate în impas” - Program naţional de informare a mediului de afaceri cu privire la 

restructurări, conform noului Cod al insolvenţei. Evenimentul are loc la sediul camerei, str R. 

Ciorogariu nr 65 et III, jud. Bihor. 
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Patroni bihoreni în alt „carusel” fiscal din Strehaia  

Scris de Cristian Horgoș - Administratori de firme din Oradea şi Bihor sunt judecaţi pentru că au 

apelat la facturi „made in” Strehaia.  

În martie 2013, procurorii DIICOT Oradea au trimis în judecată, tot sub acuzaţia de evaziune fiscală, o 

grupare coordonată de Valentin şi Niculai Stănescu, ambii din Strehaia. 

Astfel, procurorii DIICOT l-au acuzat pe Valentin Stănescu (32 ani) că, în 2010 şi 2011, împreună cu 

alte 26 de persoane, ar fi iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv prin care, în 

schimbul unui comision cuprins între 5 şi 12%, emitea facturi care nu aveau la bază operaţiuni 

comerciale reale. 

Potrivit DIICOT, operaţiunile erau, de fapt, paravan pentru sume de bani delapidate de administratorii 

unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş. 

Doar prin intermediul unei singure societăţi din Bihor, administrată de orădeanul Florin Daniel Paşca, 

anchetatorii au arătat că s-ar fi realizat transferuri bancare sau operaţiuni financiare în sumă de 2,88 

milioane de lei de la 11 firme finanţatoare (dintre care nouă din Bihor şi câte una din Sălaj şi Timiş), 

prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 320.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. 

Prejudiciu de 7 milioane 

Totodată, prin intermediul altor trei firme din Strehaia s-au realizat transferuri bancare în sumă de 7,3 

milioane de lei, iar prin evaziune fiscală s-a creat un prejudiciu total de 7 milioane de lei (peste 

1.500.000 euro). 

Pentru diverse acuzaţii de complicitate au mai fost trimişi în judecată Camelia Viorica Patca din Derna, 

şi firma acesteia, Electro Metal Sistem srl Tărian, Cosmin Bogdan Şandor din Haieu, Robert Adrian 

Văsi din Balc, Lazăr Ioan Jurcă din Paleu şi, ca beneficiari ai unor facturi posibil fictive, şi orădenii 

Kinter Mihaly, Adrian Dumitru Miheş, Isabela Cristina Bene şi Bene Lorand Csaba. 

Următorul termen al acestui dosar se va judeca, la Tribunalul Bihor, pe 21 octombrie. 
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Amendaţi pentru munca la negru  

Scris de Dan Birta - ITM Bihor a aplicat 18 amenzi în valoare de 310.000 de lei pentru munca la negru.  

Nu mai puţin de 20 de angajatori au fost depistaţi de către ITM Bihor că practicau munca fără forme 

legale de angajare în cursul lunii septembrie 2014. Aceştia aveau la muncă un număr de 43 de 

persoane. „Angajatorii şi angajaţii care munceau la negru au fost depistaţi în cadrul Campaniei 

naţionale «O zi pe săptămână», în domeniul relaţiilor de muncă, în luna septembrie 2014, când au fost 

controlaţi un număr de 192 angajatori”, ne-a informat Marius Rotar, inspectorul şef al ITM Bihor. 

Sancţiuni şi deficienţe 

Au fost sancţionaţi un număr de 68 angajatori, fiind aplicate un număr de 95 sancţiuni 

contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 376.000 lei. Au fost identificaţi un 

număr de 20 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, fiind depistate 43 persoane 

care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 

310.000 lei. 

În cadrul controalelor au fost constatate 297 deficienţe, fiind dispuse măsuri pentru remedierea 

acestora. Deficienţele constatate se referă la: neîncheierea contractelor individuale de muncă; 

neîntocmirea actelor de suspendare a contractelor individuale de muncă; transmiterea de date eronate 

în REVISAL; neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate; nerespectarea prevederilor legale cu 

privire la repausul săptămânal; nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 
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Preferă munca zilierilor  

Potrivit informaţiilor remise de ITM Bihor, până la data de 30.09.2014 au fost eliberate urmare 

solicitărilor angajatorilor un număr de 892 registre speciale de evidenţă a zilierilor.  

În luna septembrie 2014, la ITM Bihor, un număr de 89 angajatori au înaintat extrase al registrului de 

evidenţă a zilierilor, în conformitate cu art.7 alin. 2 din Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 
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Cer falimentul pentru insolvabilii rău-platnici  

Scris de Cristina Ghilea - Primăria acţionează astfel pentru „reintroducerea bunurilor blocate de 

insolvenţă în circuitul economic”, spun edilii.  

Insolvenţă fară plăţi curente, faliment sigur. Acesta pare a fi sloganul sub care acţionează Primăria 

Oradea, prin Direcţia Economică. Aceasta este pe punctul de a cere falimentul companiilor care, în 

insolvenţă fiind, au omis să îşi plătească datoriile curente către bugetul local. Sunt vizate câteva sute 

de firme, majoritatea cu datorii nu foarte mari dar aparent, cel puţin, total neinteresate de reglarea 

datoriei la bugetul local. 

Vicecampioana insolvenţelor 

Cu 817 societăţi comerciale intrate în insolvenţă în primele şase luni ale acestui an, Bihorul este pe 

locul doi pe ţară. Locul întâi este ocupat de Bucureşti cu 2.172 de firme în insolvenţă. Faţă de perioada 

similară din anul trecut, numărul firmelor în insolvenţă din judeţ a crescut cu 7,22%, de la 762. Şi 

cifrele se referă doar la insolvenţele declarate în 2014. La începutul anului, doar în Oradea erau 

înregistrate 1.104 de firme în insolvenţă, cu datorii la bugetul local în valoare totală de 45 de milioane 

de lei, cu tot cu majorări de întârziere şi penalizări. 

Mai degrabă neonorant, clasamentul dă şi cifra consistentă de societăţi comerciale împotriva cărora 

Primăria va cere falimentul – 300. „Acţiunea a început vara aceasta, în iunie. Am notificat toate 

firmele aflate în insolvenţă şi aveau şi datorii curente cu privire la intenţia noastră. Unele au venit şi au 

achitat sau am convenit termene de plată. Au rămas acum cele care nu au achitat nimic”, spune Sorin 

Iacob, director adjunct în Primărie. În momentul intrării unei societăţi în insolvenţă, datoriile 

acumulate până la acea dată sunt blocate, nu mai pot fi executate de creditori. Dar societatea nu este 

scutită de plata dărilor curente, care trebuie achitate la zi. 

Zic că-s bine intenţionaţi 

După campania de somaţii din vară, o bună parte dintre datornici au plătit datoriile. „Cele mai mari 

dintre firme, cu datoriile cele mai consistente, au plătit. Au rămas firme mai mici cu datorii pe măsură, 

în medie de 20.000 de lei. Sunt firme încadrate în categoria IMM”, zice Iacob. 

Între datornicii mari, figurau şi companii cu 700.000 de lei. „Se ştie care vrea să ducă firma mai 

departe şi care vrea s-o îngroape”, zice adjunctul. Acesta vede în falimentul declarat în faza aceasta, o 

şansă de a recupera o parte din datorie dar şi o ocazie de a reintroduce bunurile imobile ale societăţilor 

în circuitul economic. 
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Ministrul Muncii: Crește salariul minim cu 75 de lei din 2015  

Rovana Plumb (ministrul Muncii) a anunţat luni că salariul de bază minim brut pe ţară va creşte cu 75 

de lei din ianuarie 2015, ajungând la 975 de lei, Codul muncii fiind cel care prevede stabilirea anuală a 

salariului minim garantat în plată, potrivit Mediafax.  

Potrivit Codului muncii, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător 

programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor şi a 

patronatelor. 

Astfel, de la 1 ianuarie, salariul de bază minim brut a crescut de la 800 la 850 de lei, iar din iulie, 

acesta este de 900 de lei, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, 

reprezentând 5,357 de lei pe oră. 

În 2014, prin hotărâre de Guvern aprobată în noiembrie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară a 

fost majorat în două etape, cu câte 50 de lei. 

Şi în 2013, salariul de bază minim brut a crescut în două etape, la 750 de lei din 1 februarie, pentru un 

program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei pe oră, 

şi la 800 de lei de la 1 iulie, reprezentând 4,74 lei pe oră. 

Guvernul a stabilit ca, în 2012, salariul de bază minim brut să fie de 700 de lei lunar, pentru un 

program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentand 4,13 lei pe oră. 

În 2011, salariul de bază minim brut a fost stabilit prin HG la 670 de lei lunar, pentru un program 

complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună, reprezentând 3,94 lei pe oră. 

Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul 

de bază minim brut orar pe ţară, conform prevederilor Legii 53/2003 - Codul muncii. 
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Peste 18.000 de angajatori activi în Bihor  

Potrivit datelor primite de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor, la data de 30.09.2014 

numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor a fost de 18.374.  

La aceeaşi dată erau înregistraţi în judeţ un număr de 162.158 salariaţi activi. Numărul contractelor 

individuale de muncă active la data de 30.09.2014 în judeţul Bihor a fost de 177.602. 
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Peste 900 de locuri de muncă vacante  

Scris de Dan Birta - Persoanele cu studii superioare au de ales dintre 79 de locuri de muncă disponibile.  

Cifră record de locuri de muncă în baza de date a AJOFM Bihor. Nu mai puţin de 926 de job-uri, din 

care 796 la Oradea, ii aşteaptă pe bihorenii care doresc să se angajaze. Persoanele cu studii superioare 

au de ales dintre 79 de locuri de muncă. Astfel, au şanse de angajare cei care au terminat o facultate în 

domeniile: economic, medical, al ingineriei de diferite specialităţi, IT, alimentaţiei publice, etc. 

Studii medii 

Pentru persoanele cu liceu sau şcoală profesională oferta este de 464 slujbe. Meseriile cele mai căutate 

sunt, în ordine alfabetică: agent asigurări, agent de pază, ajutor de bucătar şi ospătar, asfaltator, 

barman, bucătar, cameriste, casier, conducător auto, confecţioner îmbrăcăminte şi încălţăminte, croitor, 

dispecer, electrician, excavatorist, faianţor, fierar betonist, frezor, gestionar, îngrijitoare copii, 

îngrijitor grădini, lucrător comercial, măcelar, maistru tricotaje, mecanic, operator introducere date, 

operator CNC, operator mase plastice, patiser, sculer matriţer, strungar, şofer, sudor, tamplar, vânzător 

ambulant, vopsitor, zidar, zugrav, etc. 

Muncitorii necalificaţi au la dispoziţie 253 de locuri de muncă: ambalatori, femei de serviciu, 

manipulant marfă, muncitori necalificaţi în domeniul confecţiilor textile, în domeniul confecţiilor de 

încălţăminte, în domeniul metalurgiei, săpător manual, etc. În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 28 de 

locuri de muncă, la Beiuş – 102. 

 

13. octombrie 2014 17:57; Reactualizat la: 13. octombrie 2014 18:16;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bihon.ro/author/dan-birta
http://www.bihon.ro/


107 

 

Bitcoin - tot mai vizibil în Oradea  

Scris de Călin Corpaş - Oradea continuă să fie un reper pentru mişcarea Bitcoin din România. 

Bitcoinerii s-au adunat sâmbătă seară la Oradea, la invitaţia lui Horea Vuşcan, CEO al 

BTCXchange.ro, primul exchange Bitcoin din România, ce oferă platforme pentru lei, forinţi, euro şi 

dolari americani. Gazda întâlnirii, Caro Boutique Hotel&Restaurant este primul hotel din ţară ce 

acceptă plăţi în Bitcoin.  

„Am aflat ce înseamnă, de fapt, Bitcoin – adică o expresie monetară a Internetului - şi care sunt 

avantajele sale. Inclusiv în materie de transferuri, în sensul comisioanelor inexistente sau cvasi-

inexistente. Cum Bitcoin este o tehnologie nouă, cu tot mai mulţi adepţi şi ar putea reprezenta viitorul 

banilor măcar pentru unele comunităţi, am hotărât să dăm posibilitatea oaspeţilor noştri de a-şi achita 

serviciile oferite de restaurantul şi hotelul nostru şi în această formă digitală”, transmite Cristel Bodea, 

managerul boutique-hotelului. 

Fani BTC de tot soiul 

La întâlnirea de la Oradea au participat circa 20 de persoane. Printre aceştia, Mihai Onosie - 

moderatorul forumului bitcointalk.org pe România. Acesta a subliniat definiția Bitcoin şi 

transformarea sa din 2009 până în prezent. A adus în lumina reflectoarelor și subiecte precum 

dezvoltarea numărului mare de portofele virtuale (mai mult de 2 milioane create până la jumătatea 

anului curent, ultimul milion fiind atins în doar 6 luni - perioada martie-august). A încheiat prin 

prezentarea canalelor de comunicare destinate tuturor persoanelor care vor să se informeze despre tot 

ce înseamnă și implică comunitatea bitcoin în România. 

Un alt participant, Istvan Miklos, a renunțat la statutul de angajat pentru a oferi servicii bazate pe 

bitcoin. Istvan a adus în discuţie lumea mineritului virtual pentru Bitcoin, explicând chiar cum unele 

persoane și-au construit calculatoare în frigidere pentru a mina după bitcoin. 

Horea Vuşcan a expus progresul pe care îl face exchange-ul său, BTCXchange.ro – cu 2.500 de 

conturi și 10.000 de tranzacții echivalate cu 2 milioane USD – în zece luni de la deschidere. De 

asemenea, Vuşcan a prezentat serviciul BTCXpay pentru comercianţii ce vor să le ofere clienţilor 

posibilitatea plăţii în Bitcoin. 
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Controale în domeniul construcţiilor  

În luna septembrie 2014, ITM Bihor a derulat acţiunea de „Verificare a modului de respectare a 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, pe linia 

securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost controlaţi 19 angajatori.  

„Dintre aceştia au fost sancţionaţi 18 angajatori, fiind aplicate 48 de sancţiuni contravenţionale: 41 de 

avertismente şi şapte amenzi în valoare totală de 33.000 de lei”, ne-a informat Marius Rotar, 

inspectorul şef al ITM Bihor. 

Au fost constatate 48 de deficienţe, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. Deficienţele 

constatate se refereau la: nesemnalizarea echipamentului de încărcat pe drum public; neevaluarea 

riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; neefectuarea examenului medical de medicina 

muncii anterior angajării şi periodic; neasigurarea măsurilor de prim ajutor, prin desemnarea şi 

instruirea personalului necesar şi neacordarea de către angajator a echipamentelor individuale de 

protecţie. 
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Spre judecată, pentru evaziune  

Scris de Cristian Horgoș - Poliţiştii anti-fraudă au propus trimiterea în judecată a şapte suspecţi de 

evaziune în sumă de 3,2 milioane de lei.  

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat, recent, 

cercetările faţă de trei persoane de 53, 46, respectiv 38 de ani, din Ungaria, împotriva a doi orădeni, de 

42, respectiv 46 de ani, faţă de două orădence de 60, respectiv 66 de ani şi împotriva unei societăţi 

comerciale cu sediul în Miersig, toţi bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 

În urma cercetărilor, poliţiştii antifraudă îi bănuiesc pe cetăţenii din Ungaria că, în perioada 2009 – 

2011, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, în scopul sustragerii 

de la obligaţiile fiscale, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unor facturi 

fictive privind achiziţia de mărfuri sau servicii de la trei societăţi cu comportament de tip „fantomă” cu 

sediile în Miersig, respectiv în Oradea, reprezentate dei cei patru orădeni. 

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 3.217.309 lei, reprezentând 

TVA şi impozit pe profit. 

Biroul de Presă al IPJ Bihor a mai informat că în cauză s-au instituit măsuri asiguratorii asupra 

bunurilor mobile şi imobile deţinute de persoanele bănuite, până la concurenţa sumei de 368.221 lei. 

Pe parcursul cercetărilor, bărbatul de 46 de ani din Ungaria şi cei patru orădeni au fost reţinuţi în 

Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, iar Tribunalul Bihor a dispus măsura preventivă 

a arestului la domiciliu faţă de trei dintre aceştia, în prezent toţi aflându-se sub control judiciar. 

Pentru Asfalt Construct 

În cauză sunt arestate la domiciliu Csakvary Eva şi Zorica Selegean. Suspectul Banovics Jozsef a 

contestat măsura arestului preventiv decisă de Tribunalul Bihor pe 16 septembrie iar Curtea de Apel 

Oradea va decide asupra contestaţiei pe 16 octombrie. 

Banovics Jozsef este patronul firmei de construcţii Asfalt Construct srl, firmă bănuită că şi-ar fi 

diminuat datoriile către bugetul de stat înregistrând facturi fictive de la firme fantomă din Miersig şi 

din Oradea, între care şi o societate administrată de Zorica Selegean. 

Ca să dea tranzacţiilor o aparenţă de legalitate, patronul maghiar Banovics Jozsef achita 

contravaloarea facturilor prin transfer bancar, banii fiind ridicaţi de administratorii societăţilor 

emitente fie în numerar de la bănci, fie prin reţeaua de ATM-uri ale acestora. Anchetatorii îi 

suspectează pe reprezentanţii firmelor fantomă că primeau în schimb un „comision” de 1% din sumele 

retrase. 
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Selegean Zorica mai are o condamnare nedefinitivă, cu suspendare, sub acuzaţia de înşelăciune în 

dauna OTP Bank şi Libra Bank, prin falsificarea de adeverinţe de venit şi cărţi de muncă în vederea 

contractării unor credite de nevoi personale. 
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Fonduri prin FADR  

Peste 9 miliarde de euro din Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală (FEADR) vor fi 

alocate în perioada 2014-2020.   

Banii se vor aloca atât pentru exploataţii agricole, ferme zootehnice şi vegetale, cât şi pentru procesare, 

punându-se accent pe crearea lanţului scurt de aprovizionare, adică investiţii care să cuprindă atât 

ferme, cât şi depozite unde se colectează, sortează, procesează, astfel încât produsele să aibă o valoare 

adăugată mult mai ridicată şi evident să fie competitive pe alte pieţe. 

Tot în cadrul acestui program există posibilităţi de finanţare pentru infrastructură. 

O alocare semnificativă, de circa 30% din suma totală, va fi îndreptată spre măsurile de agromediu şi 

climă, în vreme ce Grupurile de Acţiune Locală (GAL), care contribuie la dezvoltarea comunităţii, 

beneficiază de o alocare de 700 milioane euro. GAL-urile pot dezvolta proiecte atât pe parte de 

proiecte de infrastructură, cât şi pe parte de mediu de afaceri. 
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Stimulează doar investiţiile cu impact major  

Scris de Veronica Bursaşiu - Prin programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru 

investiţii” vor beneficia de finanţare 150 de companii.  

„Acesta este obiectivul noii scheme de ajutor de stat rezultată din HG 332 şi HG 784/2014. Aceasta 

este valabilă până în 2020, cu un buget de 2,7 miliarde lei pentru finanţarea nerambursabilă a 

costurilor cu active corporale şi necorporale, aferente investiţiei iniţiale, plata efectuându-se în 

perioada 2015-2023”, a anunţat Ioan Mintaş, primvicepreşedintele CNIPMMR. Pentru a beneficia de 

ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o investiţie iniţială de minim 44 de milioane lei. „Valoarea 

investiţiei a fost redusă faţă de forma iniţială a documentului, de la minim 88 de milioane lei. Totodată, 

proiectul prevedea că firmele în activitate vor putea beneficia de ajutor de stat dacă au rentabilitatea 

cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat şi au capitaluri proprii 

pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. În noua formă, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să 

fie mai mare decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat. 

Condiţii de eligibilitate 

De acest ajutor de stat vor beneficia doar companiile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării 

cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt înregistrate conform legii societăţilor 

comerciale, nu înregistrează debite restante la buget, nu intră în categoria „întreprinderilor în 

dificultate”, nu se află în procedura de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, 

închidere operaţională sau suspendarea temporară a activităţii, nu fac obiectul unor decizii de 

recuperare a unui ajutor de stat. „Investiţiile iniţiale realizate de companii în cadrul schemei trebuie să-

şi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi cinci ani de 

la data finalizării acesteia, precum şi să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin 

antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din 

regiune”, a mai precizat primvicepreşedintele CNIPMMR. Ajutoarele vor fi acordate firmelor doar 
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dacă au efect stimulativ. Pentru aceasta compania trebuie să se adreseze Ministerului Finanţelor cu o 

cerere scrisă de acordare a ajutorului înainte de demararea investiţiei, iar documentaţia anexată cererii 

să facă dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi 

realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat. „Totodată, investiţia trebuie să demareze 

după primirea acordului de finanţare, în caz contrar nefiind eligibilă”, a atras atenţia 

primvicepreşedintele CNIPMMR, Ioan Mintaş. 
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Femeie din Oradea bănuită de delapidare  

Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor 

au finalizat marţi cercetările faţă de o orădeancă de 37 de ani, bănuită de săvârşirea infracţiunii de 

delapidare.  

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor o bănuiesc pe aceasta că, în perioada 

2008 – 2012, în calitate de contabil angajat al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiu, prin 

folosirea de înscrisuri false şi prin diverse artificii contabile, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile 

ale societăţii 441.000 lei, bani pe care este bănuită că şi i-ar fi însuşit şi i-ar fi folosit în interes 

personal. Prejudiciul total provocat astfel respectivei societăţi comerciale este de 441.000 lei şi a fost 

recuperat parţial prin aplicarea măsurii sechestrului asigurator asupra unor sume de bani deţinute de 

cea în cauză, respectiv 16.530 euro şi 129.450 lei, precum şi asupra unui autoturism aflat în 

proprietatea acesteia. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au 

finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, cu 

propunere de trimitere în judecată”, a precizat subcomisar Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor. 
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Al treilea magazin Kaufland la Oradea  

Scris de Dan Birta - De joi, 16 octombrie, orădenii pot să-şi facă cumpărăturile încă într-un 

hypermarket.  

Kaufland deschide de la această dată cel de-al treilea magazin la Oradea. Situat pe strada Ştefan 

Octavian Iosif, nr. 3 (în spatele fostei fabrici Înfrăţirea, cu acces şi dinspre strada Oneştilor), 

magazinul expune pe o suprafaţă de circa 4.000 de metri pătraţi un număr de aproximativ 20.000 de 

articole food şi non-food. 

Hypermarket-ul dispune de 240 de locuri de parcare, iar servirea este asigurată de 130 de angajaţi. 

Reprezentanţii Kaufland se laudă cu departamentul de legume şi fructe proaspete, dar şi cu fructele 

exotice. De asemenea, un punct forte este considerat şi departamentul de produse proaspete cu servire 

asistată care cuprinde o gamă variată de articole din România, inclusiv specialităţi regionale, la preţuri 

foarte mici. 

Brutăria şi sectorul non-food sunt alte departamente care completează oferta magazinului. 

Kaufland Ioşia a fost inaugurat oficial, miercuri, 15 octombrie, în prezenţa mai multor oficialităţi şi 

şefi de instituţii locale. 
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Legea insolvenţei pe înţelesul companiilor  

Scris de Dan Birta - „Noutăţile Legii insolvenţei” şi „Redresarea afacerii după şase ani de criză”, 

subiectele seminarului de la CCI Bihor.  

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor a găzduit joi, 16 octombrie 2014 un interesant seminar despre 

insolvenţă. Potrivit organizatorilor, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), programul s-a adresat 

mediului de afaceri, în special companiilor aflate în dificultate, dar nu numai. Scopul principal al 

şedinţei interactive a fost creșterea gradului de înțelegere a fenomenului restructurării și 

componentelor sale, al instrumentelor de prevenție a insolvenței, precum și a metodelor de 

restructurare disponibile în cadrul procedurii de insolvență. 

În cadrul trainingului, reprezentanții CITR au prezentat informații legate de procedura insolvenței, 

soluții de prevenire a insolvenței, precum și metode eficiente de redresare în cadrul procedurii. 

Odată cu modificările legislative survenite asupra Legii insolvenței 85/2014, specialiștii CITR au 

inclus în program și o sesiune dedicată celor mai relevante astfel de modificări, pentru a prezenta și 

analiza posibilele efecte pe care ele le vor avea în economia locală și națională. La seminar au luat 

parte peste 20 de persoane. 

Agenda seminarului 

În prima parte a manifestării, Vasile Godâncă-Herlea, asociat coordonator al CITR, a vorbit despre 

„Principalele zece modificări legislative aduse de noua lege a insolvenței 85/2014”. „Insolvenţa este 

un cadru general în care se desfăşoară trei subpuncte: identificarea cauzelor ce au dus la insolvenţă, 

stabilirea pasivelor şi supravegherea modului cum evoluează compania”, a subliniat Vasile Godâncă-

Herlea. 

Bogdan Gorde, senior partner CITR, a vorbit în a doua parte a seminarului despre opţiunile de 

reorganizare ale companiilor după cei şase ani de criză economică scurşi deja. 

Acesta a prezentat datele statistice privind o paralelă între numărul de insolvenţe naţionale şi cele din 

regiune, precum şi o distribuire a domeniilor cele mai afectate de insolvenţă în judeţul Bihor. „Pentru 

anul 2014, în luna august, numărul total al insolvenţelor la nivel naţional era de 15.765, în timp ce 

judeţul Bihor avea 1.094 de insolvenţe pe rolul instanţei de judecată”, a precizat Bogdan Gorde. 

Potrivit acestuia, principalele cauze pentru care companiile ajung în insolvenţă sunt, în continuare: 

declararea târzie a insolvenței, supraîndatorarea și lipsa lichidităților pentru continuarea activității. 
„Acestea se aplică şi în judeţul Bihor, care rămâne şi în anul 2014 unul dintre judeţele de top în ceea 

ce priveşte procedurile de insolvenţă”, este de părere specialistul CITR. 

Seminarul desfăşurat joi este parte a unui proiect mult mai amplu, demarat de specialiştii CITR la 

începutul anului 2013 şi derulat la nivel naţional. Până în prezent, proiectul s-a desfăşurat în peste zece 

locaţii din toată ţara, targetând astfel cu peste 1.400 de oameni din mediul de afaceri. 

Organizatorii spun că programul „Redresarea companiilor aflate în impas” este un program naţional de 

informare a mediului de afaceri cu privire la insolvenţă şi restructurări şi s-a desfăşurat în majoritatea 

locaţiilor din ţară în parteneriat cu Camerele de Comert din România. Scopul acestui proiect este de a 

oferi mediului de afaceri român informaţii corecte şi cât mai complete cu privire la domeniul 

insolvenţei, metode şi instrumente de prevenire a insolvenţei sau de reorganizare a unei companii, 

acolo unde prevenţia nu mai este o opţiune. 
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Bihorul, locul doi pe ţară în topul insolvenţelor  

Scris de Dan Birta - Companiile în dificultate din judeţul Bihor aveau datorii de peste un miliard de 

euro la finanlul anului 2014.  

Cu 1.094 de firme intrate în insolvenţă în primele opt luni ale anului în curs, judeţul Bihor se află pe 

locul doi pe ţară, după Bucureşti – cu 2.497 de insolvenţe. Pentru anul 2014, în luna august, numărul 

total al insolvenţelor la nivel naţional era de 15.765, mai puţine cu 14,62% faţă de primele opt luni din 

2013, cîn au intrat în insolvenţă 18.486 de firme. 

„Principalele cauze pentru care companiile ajung în insolvenţă sunt, în continuare, declararea târzie a 

insolvenței, supraîndatorarea și lipsa lichidităților pentru continuarea activității. Acestea se aplica şi în 

judeţul Bihor, care rămâne şi în anul 2014 unul dintre judeţele de top în ceea ce priveşte procedurile de 

insolvenţă”, a declarat pentru Jurnal bihorean, Bogdan Gorde, asociat coordonator al Casei de 

Insolvenţă Transilvania Bihor (CITR). Acesta a prezentat, în cadrul unui seminar care a avut loc 

săptămâna trecută, date concrete privind evoluția numărului de insolvențe în regiune, precum și 

evoluția companiilor de impact din județul Bihor. 

Situaţia în Bihor 

Cele 250 de companii de impact din județul Bihor, care se află în prezent în dificultate finaniară sau 

chiar în stare de insolvență iminentă (companii cu active mai mari de 1 milion de euro) au generat în 

anul 2013 pierderi de 28.411.760 euro, arată o analiză a specialiștilor CITR privind solvabilitatea 

societăților din regiune în ultimii cinci ani. Impactul companiilor aflate în dificultate în economie este 

din ce în ce mai mare, deși trendul insolvențelor este într-o ușoară scădere. 

În funcție de rezultatele obținute, companiile de impact au fost clasificate în această analiză a CITR în 

trei categorii, astfel: companii cu o structură financiară sănătoasă (profit, grad de îndatorare < 70%); 

companii aflate în dificultate (cele care nu se află în celelalte două categorii și cele care au un grad de 

îndatorare între 70% și 100%, profit sau pierdere); companii în stare de insolvență iminentă (pierdere, 

grad de îndatorare > 100%). „11,7% din companiile cu impact din județul Bihor sunt în prezent în 

stare de insolvență iminentă, 88,3% dintre acestea aflându-se în celelalte două categorii, conform 

clasificărilor noastre”, a precizat Bogdan Gorde. 

Acesta a adăugat că cele mai multe companii se află în stare de dificultate, adică au un grad de 

îndatorare mai mare de 70%, această categorie realizând un profit cumulat de 87.773.672 euro în anul 

2013. „Principala problemă care afectează companiile în dificultate din județul Bihor este 

supraîndatorarea, acestea având datorii totale care depășesc un miliard de euro, la sfârșitul anului 

trecut”, a explicat Bogdan Gorde. Domeniile cele mai vizate de insolvenţă în ultimii trei ani au fost: 

imobiliarele, comerţul, serviciile, industria şi transporturile. 
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Peste 800 de locuri de muncă vacante în Bihor  

În baza de date a AJOFM Bihor sunt disponibile în prezent 806 locuri de muncă. Dintre acestea, 64 

sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cele mai multe slujbe – 410 - se adresează persoanelor 

care au terminat un liceu sau o şcoală profesională. 202 locuri de muncă sunt pentru muncitorii 

necalificaţi. În judeţ, la Aleşd sunt 17 locuri de muncă, la Beiuş – 112 locuri de muncă şi la Marghita 

un loc de muncă. 
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Amenzi agricole de la Direcţia Antifraudă  

Scris de Cristian Horgoș - În Bihor, inspectorii antifraudă au aplicat 20 de amenzi pentru transport 

neconform de cereale. Direcţia Regională Antifraudă Oradea a încheiat controalele aferente campaniei 

de recoltare a cerealelor, florii soarelui şi porumbului, în Bihor. „În judeţul Bihor, Direcţia regională 

antifraudă Oradea a constatat abateri de la legislaţia privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi 

a produselor procesate din cereale şi a dispus sancţionarea contravenţională cu 20 de amenzi în valoare 

totală de 102.000 lei şi confiscarea a 138,7 tone cereale (grâu, porumb, tărâţe, floarea soarelui etc) în 

valoare de 101.219 lei şi suma de 53.162 lei în numerar. De asemenea, inspectorii antifraudă fiscală au 

dispus şi măsura confiscării a două tractoare şi patru remorci, care erau utilizate la transportul 

cerealelor”, ne-a informat Alexandru Cristea, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale Antifraudă 

Fiscală. 

Acesta a mai amintit că potrivit prevederilor art. 14,alin. (1), litera e) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 12 din 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor 

şi a produselor procesate din cereale, se sancţionează „transportul în scop comercial al cerealelor sau 

al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa 

licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport 

marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu exista contract legal de 

cărăuşie”. 
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Retrocedările, caz de CSAT?!  

Scris de Călin Corpaş - Şeful ANRP spune că felul în care s-au făcut retrocedările în România 

reprezintă „cel mai mare jaf postdecembrist”.  

George Băeşu, directorul Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) pune un semn 

de întrebare asupra felului în care a fost înţeleasă restituirea proprietăţilor de către unele instanţe din 

România. De aceea, Băeşu afirmă că s-ar cere ca problema retrocedărilor să fie pe ordinea de zi a 

CSAT! „Sper din tot sufletul ca la un moment dat problema retrocedărilor să ajungă pe ordinea de zi a 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru că este vorba despre ființa neamului românesc, de 

teritoriul acestei țări, și e o problemă de siguranță națională să vedem care este soluția legislativo-

judiciară de a verifica și modul în care, la nivel de instanțe, s-au înțeles aceste legi ale proprietății”, a 

spus Băeșu, care caracterizează problema retrocedărilor ca fiind „cel mai mare jaf postdecembrist”. 

Pe de altă parte, Băeşu spune că titlurile pentru despăgubire deja emise vor fi plătite. Este vorba despre 

circa 1,6 miliarde lei. În acest an au fost alocaţi 570 milioane de lei prin HG, iar la anul se va aloca o 

sumă similară, ce se va adăuga celei destinată persoanelor care şi-au pierdut bunurile în fostele 

provincii Basarabia şi Cadrilater, circa 325 milioane de lei. „Ajungem la această sumă uriaşă datorită 

faptului că ani de zile nu s-a plătit nimic”, susţine şeful ANRP. 

Băeşu a ţinut să-şi „injecteze” indirect adversarii politici, făcând referiri la Legea 247/2005. „Este cea 

mai proastă lege făcută în România, literatură de sertar cu soluţii la cheie” pentru cei care urmăresc să 

pună mâna pe proprietăţi. 
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Propune o Nana pe judeţ 

Acelaşi Băeşu se arată combativ, promovându-şi instituţia pe care o conduce şi, implicit, promovându-

se pe sine: „ANRP a sesizat până acum parchete şi a cerut instanţelor de judecată anularea unor titluri 

de judecată emise pe suprafeţe de mii de hectare. Cel puţin din anul 2012 – 2013, noi am devenit un 

factor activ în a recupera pentru Statul Român ce am constatat că s-a dat greşit. Din nefericire, suntem 

în situaţia să constatăm greşeli făcute în administraţie, dar vedem şi soluţii vădit greşite ale instanţelor. 

Părerea mea este că Nana este fiecare judeţ din România. Fiecare judeţ trebuie să aibă o Nana mai 

mică sau mai mare”. 

L-am întrebat pe Băeşu dacă ia în calcul reanalizarea deciziei comisiei naţionale pentru retrocedări, din 

structura ANRP, care în 2012 a decis retrocedarea fostei Policlinici Mari către Ordinul catolic 

mizericordian, aflată acum pe rolul instanţelor. Băeşu a ezitat, precizând că nu cunoaşte speţa. 

Spunând că acum Guvernul Ponta nu se poate opune retrocedărilor, după ce „alţii” au decis restituirea 

in integrum, şeful ANRP laudă Legea 165/2013, dată de Guvernul actual pentru a finaliza procesul 

restituirii proprietăţilor. Băeşu subliniază că pe noua lege evaluarea se face după grila notarilor. 

„Procedura este simplă, transparentă, prin consultarea site-ului toată lumea poate să anticipeze când îi 

vine timpul ca dosarul să fie rezolvat”. În schimb, legea precedentă dădea posibilitatea unor evaluări 

ce au umflat artificial proprietăţile, crede Băeşu, şi astfel „oamenii nu mai vroiau terenuri, ci vroiau 

bani. Pentru că era foarte simplu să te înţelegi cu evaluatorul, să îţi evalueze la o sumă foarte mare şi 

să îţi iei banii”. 

Prefectul şi primarii, lăudaţi 

În altă ordine de idei, şeful ANRP a ţinut să-l felicite pe prefectul de Bihor, Claudiu Pop şi pe primarii 

bihoreni pentru faptul că în judeţul nostru s-a finalizat inventarierea terenurilor: „Îl felicit pe prefectul 

Pop, pentrut că Bihorul este unul dintre judeţele, nu foarte multe din România, şase la număr, în care 

procesul de inventariere s-a încheiat. Toţi primarii dumneavoastră, şi dumnealor merită felicitaţi, 

deoarece au înţeles că această inventariere este cea mai bună cale de a face linişte într-un domeniu care 

a fost terenul unor fapte de corupţie”. 
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Şanse de angajare pentru studenţi şi absolvenţi  

Scris de Dan Birta - Târgul de Cariere oferă locuri de muncă pentru absolvenţii de facultăţi sau 

studenţi. Peste 20 de angajatori vor oferi locuri de muncă studenţilor sau tinerilor cu studii superioare 

absolvite.  

Peste 1.500 de tineri bihoreni sunt așteptați săptămâna viitoare la Lotus Center, la o nouă ediție a 

Târgului de Cariere. Cea mai mare rețea de evenimente de acest tip din România și Republica 

Moldova va avea loc în data de 30 octombrie între orele 10:00 – 16:00, accesul fiind gratuit. Cei peste 

20 de participanți prezenți la târg oferă oportunități de carieră variate în industria auto și a 

componentelor auto, logistică și transport, domeniul hotelier și industria ospitalității, industria mobilei, 

IT și software. 

Târgul se adresează în principal tinerilor cu studii superioare absolvite sau în curs. Organizatorii au 

pregătit și o tombolă, cu sprijinul partenerului eJobs: vizitatorii care vin la târg cu CV-ul eJobs 

completat minim 90% intră în cursa pentru un laptop și un smartphone. De altfel, la standul de 

consiliere în carieră vizitatorii își vor putea îmbunătăți CV-ul. 

„Ediția din această toamnă a Târgului de Cariere se centrează pe interacțiunea directă între tinerii care 

își caută noi oportunități de carieră și potențialii angajatori. Pe de o parte, vizitatorii au ocazia de a 
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discuta direct cu reprezentanții companiilor unde și-ar dori să lucreze, iar, pe de altă parte, aceștia din 

urmă au ocazia să recruteze și, totodată, să ia pulsul pieței muncii”, a declarat Louisa Olar, project 

manager-ul Târgului de Cariere. Partenerii premium ai evenimentului sunt Active Job Consulting, 

Celestica și Xerox. Alături de aceștia, partenerii Târgului de Cariere Oradea sunt eJobs, Faist 

Mekatronic și Visma Software. Vor mai fi prezenţi angajatori precum Astor Mueller, Class Furn, 

Connect Group, Dräxlmaier Group, H. Essers, Isrom Implex, Jobs4Hotels, Lugera, PGS Sofa, 

Russmedia Tech, T-Systems. Trenkwalder, Vernicolor și VPK Packaging. 

Ce vor tinerii? 

Potrivit unui studiu realizat la edițiile din această primăvară de la Iași, Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov 

ale Târgului de Cariere, tinerii români în căutarea unui loc de muncă sunt interesați mai mult de 

atmosfera de lucru din cadrul unei companii și de siguranța locului de muncă decât de pachetul 

salarial oferit. Ieșenii sunt cel mai interesați de antreprenoriat, peste trei sferturi declarând că 

intenționează să-și deschidă propria afacere în următorii doi ani. Clujenii pun mai mult accent pe 

existența programelor de dezvoltare a angajaților și pe posibilitatea de a promova, iar candidații 

sibieni sunt mai interesați de calitatea condițiilor de muncă decât colegii lor din celelalte orașe. 
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Cupşa: PSD atacă CAR-urile!  

Scris de Călin Corpaş - Ioan Cupşa aduce în discuţie o propunere legislativă a parlamentarului PSD 

Şerban Nicolae, privnd CAR-urile. Potrivit lui Cupşa, propunerea lui Nicolae ar urma „să desfiinţeze o 

instituţie care funcţionează în România din anii '30 şi care reprezintă probabil cea mai aplicată formă 

de întrajutorare care există în România.  

CAR ar urma să fie transformate în societăţi comerciale, să investească banii şi eventual să obţină 

profit. Este un mod insidios, inteligent, de a desfiinţa un sistem care funcţionează. Sunt peste 1 milion 

de membri CAR în România”. În prag de alegeri prezidenţiale, deputatul PNL Ioan Cupşa nu înţelege 

de ce Guvernul Ponta nu a făcut nici măcar „un draft de buget” pentru 2015, deşi peste o săptămână 

suntem în noiembrie iar legea cere ca Guvernul să-şi prezinte proiectul de buget până în 15 noiembrie. 

Tot Cupşa afirmă că ACL va depune o plângere penală „in rem, pentru abuz de serviciu” pentru faptul 

că PSD a folosit Poşta Română în distribuirea materialelor de propagandă electorală, în care se arăta ce 

a făcut Ponta pentru pensionari şi cum Iohannis ar fi un pericol pentru pensionari! „Un astfel de 

scandal public înseamnă să diminuezi şansele la privatizarea Poştei Române sau să scazi valoarea 

Poştei”, opinează parlamentarul PNL. 

În fine, Cupşa vede şi „o adevărată revoluţie, cu 3.000 de modificări aduse Codului Fiscal”, adusă de 

actualul Guvern, prin Ministerul Finanţelor. „Aceasta înseamnă să schimbi în parte filosofia fiscalităţii 

în România. Ne aşteaptă majorări ale impozitului pe terenuri, prognozate le minimum 800%, dublarea 

sau triplarea impozitului pe construcţii, taxa pe maşini, şi ce e mai grav, există nenumărate excepţii, 

uşi deschise lăsate tovarăşilor în ale evaziunii şi corupţiei acestui Guvern, pe maşini”, crede deputatul 

PNL. Liderul PSD Ioan Mang a negat însă existenţa unui asemenea proiect la Ministerul Finanţelor, 

afirmând că, dimpotrivă, actualul Guvern îşi propune, în continuare, micşoarea TVA. 
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Angajaţi mai puţini, salarii în scădere  

Scris de Dan Birta - Numărul salariaţilor a fost mai mic în luna august faţă de iulie, salariile au fost şi 

ele mai mici.  

Potrivit ultimelor date ale Direcţiei Judeţene de Statistică, efectivul de salariaţi, la nivelul judeţului 

Bihor la sfârşitul lunii august 2014 a fost de 156.149 persoane, în scădere cu 281 salariaţi faţă de 

efectivul înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2014. Câştigul salarial mediu brut în luna august 2014 în 

judeţul Bihor a fost de 1.727 lei/persoană, în scădere cu 1,03% faţă de câştigul salarial mediu brut 

înregistrat în luna precedentă. Câştiguri salariale medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii 

din servicii (1.764 lei). Câştiguri salariale medii brute sub media judeţului au realizat salariaţii din 

agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.517 lei) şi salariaţii din industrie 

şi construcţii (1.698 lei). 

Câştigul salarial mediu net în luna august 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.244 lei/persoană, în scădere 

cu 1,66% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media judeţului 

au realizat salariaţii din servicii (1.264 lei). 

Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.104 lei) şi salariaţii din industrie şi construcţii (1.231 lei). 

Şomaj 

Numărul şomerilor în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor la data de 

31.08.2014 a fost de 10.303 persoane, în creştere cu 1.096 persoane faţă de luna iulie 2014. Pe sexe, 

din totalul şomerilor înregistraţi, 5.729 erau de sex masculin şi 4.574 de sex feminin. Faţă de luna iulie 

2014, numărul şomerilor de sex masculin a crescut cu 439 persoane, numărul şomerilor de sex feminin 

a crescut cu 657 persoane. Rata şomajului la 31.08.2014 a fost de 3,7%. Pe sexe, rata şomajului a fost 

de 4,0% la persoanele de sex masculin şi 3,4% la persoanele de sex feminin. 
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Târgul de Cariere, şanse de angajare pentru tineri  

Târgul de Cariere, cea mai importantă rețea de evenimente de carieră din România revine la Oradea în 

30 octombrie.  

Tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, cu studii superioare absolvite sau în curs, sunt așteptați 
la Lotus Center, între orele 10:00 – 16:00, cu sute de oportunități de carieră în domenii diverse, de la 

IT la finanțe-bănci, client service și industrie. 
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Promit extinderea reducerii TVA  

Scris de Călin Corpaş - Ioan Mang, liderul PSD Bihor, afirmă că partidul din care face parte 

intenţionează pentru 2015 să reducă cota TVA pentru legume şi fructe până la 9%, ca la pâine, în 

prezent, iar la carne, în 2016:  

„Aceste lucruri vor aduce beneficii pentru producători, inclusiv pentru bihoreni: legumicultorii din 

Avram Iancu, Ciumeghiu, Săcueni, Valea lui Mihai care au o concurenţă acerbă la legumele şi fructele 

din import. În acest fel, în mod sigur va scădea evaziunea, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul pâinii”. 

Mang susţine că de la 1 ianuarie 2015 va fi eliminată acciza la pălincă: „Este o măsură pe care 

Guvernul Ponta o susţine – un alt mijloc de a susţine producătorii români. Forma corespunde 

reglementărilor Comsieii Europene, măsura fiind o cale pentru a fructifica potenţialul pe care România 

îl are în acest sector agricol”. Pesedistul evidenţiază aceste promisiuni, punându-le în contrast cu 

faptul că contracandidatul lui Ponta, Klaus Iohannis, ar fi sprijinit de cei ce în fosta guvernare au 

ridicat TVA şi au crescut fiscalitatea. 

În altă ordine de idei, o dată ce noua Comisie Europeană va fi investită, cu Corina Creţu în 

componenţă, Emilian Pavel va deveni europarlamentar. În locul lui, consilier judeţean ar putea deveni 

liberalul Ioan Todoca, actualmente manager la Spitalul din Aleşd. Dacă acesta va refuza demnitatea de 

ales judeţean, următorul pe listă este pesedistul salontan Borz Traian, a informat Mang. 

Ioan Mang consideră că „a fost o greşeală că s-a discutat acum” despre urmaşul lui Ponta la şefia PSD. 

Întrebat despre tandemul Dragnea – Ghiţă, Mang afirmă că nu crede în tandemuri, ci în alegeri: 

„Acum avem un subiect mult mai important: alegerile prezidenţiale”. 

 

28. octombrie 2014 13:54; Reactualizat la: 28. octombrie 2014 15:07;  

Sursa: www.bihon.ro 

Administratori bănuiţi de evaziune  

Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus 

trimiterea în judecată a trei administratori de societăţi comerciale bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de 

stat cu 8 milioane lei, prin evaziune fiscală.   

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat, săptămâna trecută, 

cercetările faţă de doi orădeni de 39, respectiv 46 de ani şi împotriva unui bărbat de 50 de ani, din 

localitatea Sântandrei, Judeţul Bihor, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, 

complicitate la evaziune fiscală şi obţinerea ilegală de fonduri. 

În urma cercetărilor efectuate în cauză, poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe 

orădeanul de 39 de ani şi bărbatul de 50 de ani din Sântandrei că, în perioada 2011 – 2013, în calitate 

de asociaţi şi administratori ai două societăţi comerciale bihorene ar fi înregistrat în evidenţele 

contabile facturi fiscale fictive reprezentând prestări de servicii de la două societăţi comerciale cu 

comportament de tip „fantomă”, administrate de orădeanul de 46 de ani, în scopul sustragerii de la 

plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. De asemenea, există bănuiala că respectivele facturi 

fiscale fictive ar fi stat la baza întocmirii situaţiilor de lucrări ale societăţilor beneficiare care au fost 

prezentate unor unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Bihor, în vederea decontării lucrărilor 

publice contractate. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat a fost estimat până în prezent la 

aproximativ 8.000.000 lei. În cauză urmează să fie luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării 

integrale a prejudiciului. Pe parcursul cercetărilor, orădeanul de 39 de ani şi bărbatul de 50 de ani din 

Sântandrei au fost arestaţi preventiv, aceştia fiind încarceraţi şi în prezent în Centrul de Reţinere şi 

Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Poliţiştii Serviciului de Investigare a 

Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei persoane. 

 

28. octombrie 2014 09:11; Reactualizat la: 28. octombrie 2014 09:13; Sursa: www.bihon.ro 

http://www.bihon.ro/author/calin-corpas
http://www.bihon.ro/
http://www.bihon.ro/author/alexandra-lazureanu
http://www.bihon.ro/


118 

 

Angajări fără ani de experienţă  

Scris de Dan Birta - Peste 60% din locurile de muncă din judeţul Bihor nu necesită experienţă 

profesională.  

Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpinau, nu cu multă vreme în urmă, în special tinerii, 

la angajare, era lipsa experienţei. Cei mai mulţi angajatori puneau pe un loc fruntaş experienţa 

dobândită pe un loc de muncă similar. În ultima vreme situaţia pare să se schimbe. 

Experienţă „0” 

Din oferta din baza de date a AJOFM Bihor, de 923 de locuri de muncă, 610 posturi nu necesită nici 

măcar o lună de experienţă pe un post similar. Astfel, dintre persoanele cu studii superioare pot să se 

angajeze fără experienţă 21 de persoane care au terminat o facultate în domenii precum: agent 

marketing, chimist, consilier vânzări, contabil, economist, inginer programator, inginer producţie, 

inginer CCIA, inginer maşini unelte, inginer instalaţii construcţii, programator, proiectant sisteme, 

specialist marketing. 

Pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională oferta este de 493 de locuri de muncă din 

care pentru 255 nu este necesară experienţa profesională. 

Oferta pentru cei care n-au mai muncit în meseriile respective se adresează agenţilor de asigurări, 

ajutorilor de bucătari, bucătarilor, casierilor, colectorilor de creanţe, confecţionerilor încălţăminte, 

dispecerilor, faianţorilor, frezorilor, lăcătuşilor mecanici, lucrătorilor comerciali, operatorilor 

introducere şi validare date, patiserilor, strungarilor, şoferilor de camion, tâmplarilor, tapiţerilor, 

vopsitorilor auto, etc. 

La oferta pentru muncitori necalificaţi, situaţia este şi mai clară. Din cele 252 de posturi oferite, doar 

17 necesită un minim de experienţă profesională. 

Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor, recunoaşte că situaţia s-a schimbat în ultima 

vreme şi că este foame de locuri de muncă în Bihor. „Foarte multe firme caută persoane cu studii 

superioare, chiar şi de anul trecut, fără experienţă, pentru că au proiecte de minimis. În ceea ce priveşte 

persoanele cu studii medii sau şcoală profesională, de asemenea, mai mult de jumătate din oferte nu 

necesită studii superioare”, a declarat Békési Csaba. 

Singurul impediment de care se loveşte oferta de locuri de muncă din judeţ este nivelul salarizării. 

Multe firme au angajat în acest an forţă de muncă de diferite categorii (tineri absolvenţi, persoane care 

mai au puţini ani până la pensie, persoane defavorizate), beneficiind de subvenţii. „Prin subvenţii au 

fost angajate în acest an în judeţul Bihor 650 de persoane, din care o treime cu studii superioare”, a 

subliniat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Grafic: Locuri de muncă vacante 

Total – 923 

Studii   superioare       - 68 

Studii   medii        - 493 

Muncitori  necalificaţi       - 252 

În judeţ          -           110 
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Ar putea scăpa de acciză de anul viitor  

Scris de Simona Albinaru - Legea în acest sens va intra în vigoare de la 1 ianuarie cu riscul unei bătălii 

juridice purtate cu Comisia Europeană.  

Acciza urmează a fi eliminată odată cu intrarea în vigoare a unui proiect de lege în acest sens, la data 

de 1 ianuarie 2015. 

Codul Fiscal prevede că pentru ţuică şi rachiu din fructe, realizate în propria gospodărie şi destinate 

consumului propriu, producătorii să plătească o acciză de 1.000 de euro la hectolitru de alcool pur. 

Producătorii români de pălincă solicită modificarea Codului Fiscal, în sensul neaccizării unei cantităţi 

de 200 de litri de tărie pentru fiecare familie, pentru consum propriu. 

Astfel, producătorii vor să se excepteze de la plata accizelor ţuica, pălinca, rachiurile din fructe, 

drojdia de vin, jinars şi tescovină destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita 

unei cantităţi echivalente de cel mult 100 de litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală pe an 

cu concentraţie alcoolică de 100 la sută în volum, cantitatea reprezentând 200 litri de distilat din fructe 

la 50 grade. 

O altă propunere este ca micile distilerii, care produc mai mult de 100 de litri de alcool să plătească o 

acciză de 10 ori mai mică. 
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Întâlnire cu angajatorii la ITM Bihor  

În data de 30.10.2014, ora 10:00, la sediul din Oradea, str. Calea Armatei Române, nr. 1 B, ITM Bihor 

va organiza întâlnirea cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii şi partenerii sociali cu ocazia 

„Săptămânii europene pentru securitate şi sănătate în muncă”, având ca temă „Stresul sub control”.  

De asemenea, se va prezenta analiza activităţii ITM Bihor pe trimestrele I – III 2014. 
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Cât este contribuţia la pensie a unei PFA  

Scris de Dan Birta - O persoană fizică autorizată (PFA) plăteşte la pensie, din această lună, minimum 

211 lei şi maximum 3.021 lei.  

Din luna octombrie 2014, odată cu reducerea CAS cu 5%, persoanele fizice autorizate (PFA) plătesc o 

contribuţie mai mică la pensie. „Potrivit noii modificări legislative, persoanele fizice autorizate aplică 

începând cu 1 octombrie o cotă a CAS de 26,3% din venitul declarat, adică venitul pentru care doresc 

să se asigure, şi nu de 31,3%, aşa cum era reglementată anterior”, a precizat Leontin Ţîrle, directorul 

executiv al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor. 

Minim şi maxim 

Este important de ştiut faptul că venitul pentru care o PFA doreşte să se asigure în sistemul public de 

pensii nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
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Pentru anul fiscal 2014 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat este de 2.298 lei. Asta înseamnă că baza de calcul pentru CAS sau venitul declarat nu 

poate fi mai mică de 804,3 lei şi nici mai mare de 11.490 lei. Aplicând noua cotă a CAS de 26,3% 

asupra acestor valori, PFA va plăti la pensie din 1 octombrie mai puţin decât până acum. 

Concret, o PFA plăteşte începând din 1 octombrie pentru pensii minimum 211,53 lei (35% x 2.298 lei 

x 26,3%) şi maximum 3.021,87 lei (5 x 2.298 lei x 26,3%). Anterior reducerii CAS, o PFA plătea CAS 

cel puţin 251,74 lei (35% x 2298 lei x 31,3%), maximul acceptat fiind de 3.596,37 lei (5 x 2.298 lei x 

31,3%). 

Declaraţii 

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale se 

realizează prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei Declaraţii privind venitul asigurat la 

sistemul public de pensii (formularul 600), la începutul anului. 

Formularul 600 pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de întreprinzătorii titulari ai 

unei întreprinderi individuale, de membrii unei întreprinderi familiale, de PFA, de persoanele care 

realizează venituri din profesii libere şi de către persoanele care realizează venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă 

în partidă simplă. Persoanele menţionate anterior nu trebuie să depună Declaraţia privind venitul 

asigurat la sistemul public de pensii dacă: obţine şi venituri salariale sau indemnizaţii de şomaj sau 

dacă beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii. 

„În afară de PFA, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii cu contract de asigurat. 

În această situaţie pot fi persoane care doresc să aibă un venit mai mare la pensie”, a specificat Leontin 

Ţîrle. 

Contribuţii la pensie PFA 
Minim 211 lei/lună 

Maxim  3.021 de lei/lună 

Salariul mediu 2.298 de lei/lună 
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Reintegrare socială, pe fonduri UE  

De miercuri, Centrul de reintegrare socială din str. Vămii 34A și-a început funcționarea cu 11 

persoane, urmând ca în viitor să fie umplut la capacitatea de 48.  

Serviciile sociale integrate ce se vor acorda în cadrul Centrului sunt de cazare, alimentaţie adecvată, 

îngrijire personală, consiliere psihologică şi juridică, recuperare/dezvoltare, asistenţă medicală şi 

socializare. 

„Proiectul intitulat «Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de 

Reintegrare Socială» prevede reabilitarea centrului de pe strada Vămii, în vederea oferirii de servicii 

sociale destinate persoanelor cu handicap încadrate în diferite grade de invaliditate. Proiectul a fost 

implementat de Municipiul Oradea cu fonduri ale Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa 

prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Valoarea totală a 

proiectului este de 3.644.418,44 RON, contribuţia Primăriei Oradea fiind de 220.930,07 RON”, 

informează Primăria printr-un comunicat. 

Clădirea a ieşit din şantier compartimentată în 16 încăperi, sală de mese, sală de activităţi, patru birouri, 

opt camere de cazare, o cameră pentru îngrijitori, vestiar, depozit lenjerie şi mai multe camere de baie. 

Centrul va fi gestionat, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, de Asociaţia Smiles. Aceasta l-a 

primit de la Administraţia Socială Comunitară Oradea în baza unui acord de colaborare de 10 ani. 
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Ministrul Finanțelor a semnat un acord multilateral pentru schimb de 

informații financiare  

Ministrul finanțelor publice, Ioana-Maria Petrescu, a semnat săptămâna aceasta, la Berlin, împreună 

cu omologul său german, ministrul Wolfgang Schäuble, cu alți miniștri ai finanțelor sau reprezentanți 

ai acestora, Declarația de conformare cu prevederile Acordului multilateral pentru schimbul automat 

de informații financiare. Documentul a fost semnat de reprezentanți din 52 de state și jurisdicții, 
potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor publice.  

„Acest document este un instrument de creștere a transparenței și de combatere a evitării și evaziunii 

fiscale. Este o direcție extrem de importantă pe care ne focusăm, extrem de necesară oricărei economii 

disciplinate”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu. 

Odată intrat în vigoare, Acordul va permite României să facă schimb de informații la nivelul 

standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care 

prevede schimbul automat de informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării 

persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate. 

Ulterior semnării acestei Declarații de susținere a Acordului, România, va face o listă a statelor cu 

care dorește să realizeze automat acest schimb de informații. Schimbul automat de informații 
financiare se va face pe baze bilaterale pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista 

României vor fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a acordului. 

„Scopul declarat al realizării acestui schimb de informații este ca ANAF să poată verifica, de pildă, 

dacă pentru sumele depozitate în conturi din străinătate au fost plătite impozite. Este un pas important 

spre transparentizarea veniturilor. Datorită acestor schimburi de informații financiare, ANAF poate 

avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții 

fiscali români”, a explicat ministrul finanțelor publice. 

Informații care vor putea fi schimbate potrivit acordului: date pentru identificarea persoanei (nume, 

adresă, cod identificare fiscală), date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcțional), 

date despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea, 

despre soldul sau valoarea contului, în cazul unui cont de custode date referitoare la suma brută a 

dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont și suma brută a încasărilor 

din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare. 

Acordul multilateral pentru schimbul automat de informații financiare include prevederi exprese 

privind respectarea secretului fiscal. Se menționează explicit faptul că și în situația în care un stat 

denunță această înțelegere, este obligat să păstreze secretul fiscal pentru informațiile pe care le-a 

primit anterior momentului la care a renunțat să mai fie parte a acestui Acord. 

În funcție de îndeplinirea procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a Acordului, România 

va putea face efectiv acest schimb de informații începând cu septembrie 2017 cu acele state care şi-au 

îndeplinit procedurile de intrare în vigoare a Acordului până la data respectivă. 

Înaintea efectuării schimbului automat de informații financiare între două state, una dintre condiții este 

aceea că trebuie să fie în vigoare Convenția privind asistența administrativă reciprocă în materie 

fiscală. În ceea ce privește România, Convenția va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2014. 
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Târgul de Cariere, magnet pentru tineri  

Scris de Dan Birta - Tinerii studenţi şi absolvenţi au avut şansa alegerii unui loc de muncă sau a unei 

viitoare cariere.  

Joi, 30 octombrie 2014, toate drumurile tinerilor studenţi şi absolvenţi în căutarea unor oportunităţi de 

carieră au dus la Lotus Center. Aici, între orele 10:00 – 16:00, a avut loc ediţia din acest an a Târgului 

de Cariere. Mulţi dintre ei au venit cu CV-ul în mână, doar doar îşi vor găsi un loc de muncă. „Nu mă 

aşteptam ca la prima oră să fie aşa de multă lume”, a declarat Luminiţa Popa, directorul general al 

Active Job Consulting, principalul organizator al evenimentului, ceilalţi doi fiind Celestica şi Xerox. 

Ofertă bogată 

„Sunt prezente 22 de firme care oferă circa 300 de locuri de muncă în domenii diferite, precum şi 

stagii de pregătire pentru studenţi şi internship-uri”, a precizat Louisa Olar, manager de proiect. 

A surprins numărul mare de posturi oferite pentru tineri studenţi sau absolvenţi din domeniul IT. „Este 

foarte greu să găsim programatori care să cunoască meserie. Cei care ies din facultate nu ştiu nimic. 

Noi organizăm stagii de pregătire pentru studenţi pe perioada verii. Pe cei care corespund îi angajăm”, 

a explicat Andrea Lucaks, asistent manager la Russ Media Tech. 

O altă companie cu activitate în dezvoltarea de programe pentru automatizarea şi gestionarea 

proceselor de afaceri în cadrul întreprinderilor, Visma, a venit tocmai de la Timişoara pentru a căuta 

programatori la Târgul de Cariere de la Oradea. Şi nu a fost singura. Din Debreţin a fost prezentă la 

târg o firmă cu activitate tot în domeniul IT, T-Systems, care căuta specialişti pentru relocare. Un 

orădean, angajat de doi ani la această firmă, ne-a vorbit despre oportunităţile oferite şi despre cerinţele 

posturilor. „Condiţiile şi salariile şi experienţa pe care o poţi dobândi sunt peste cele din România. Am 

terminat Automatizări şi Calculatoare şi am lucrat înainte la RDS&RCS. Fiecare loc de muncă a fost 

un pas către mai bine”, ne-a povestit Dacian Brânzaş. Acesta nici măcar nu este maghiar şi cunoaşte în 

limba maghiară expresii uzuale minime. Cunoaşte în schimb limba engleză, limba comună a IT-ului. 

Tot de limba engleză au nevoie şi cei care doresc un post în domeniul restaurantelor şi hotelurilor. 

„Avem multe posturi în domeniul hotelier, atât în ţară cât şi în străinătate. Una dintre condiţii pentru 

cei care doresc să lucreze afară este cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională”, a subliniat 

Adela David, de la Job4Hotels. 

Alte posturi disponibile la târg s-au adresat studenţilor şi absolvenţilor de facultate în domeniul 

ingineriei, consilieri relaţii clienţi, supervizor HR, manager de proiect, dezvoltator.NET, analist de 

afaceri, tester, inspector de calitate, manager resurse umane, contabil, administrator flotă auto, 

electronist, manager de restaurant, administrator de pensiune, manager de vânzări, arhitect, manager 

de logistică, etc. Multe dintre firmele prezente căutau vorbitori de limbi străine: engleză, franceză, 

germană, italiană, maghiară şi rusă. 

Un stand aparte în cadrul Târgului de Cariere l-a avut AJOFM Bihor, care a fost prezentă cu un staff 

numeros. Mulţi dintre cei prezenţi au primit consiliere din partea reprezentanţilor agenţiei sau chiar 

informaţii despre locurile de muncă disponibile. 
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ARTICOLE NOIEMBRIE 2014 

 
 

960 de locuri de muncă vacante  

 
 

 

Scris de Dan Birta - Numărul locurilor de muncă vacanțe din judeţ creşte de la lună la lună. Ultimele 

date ale AJOFM Bihor relevă faptul că în baza de date a agenţiei sunt disponibile în prezent 960 de 

locuri de muncă. Dintre acestea, 900 se află la Oradea.  

Pentru persoanele cu studii superioare oferta este de 73 de locuri de muncă. Dintre meseriile cele mai 

căutate amintim: agent de marketing, chimist, contabil, inginer de diferite specializări, programatori, 

specialişti în marketing, etc. 

Persoanele cu studii medii sau şcoală profesională au de ales dintre 540 de posturi. Meseriile sunt 

diverse, de la agent asigurări, agent de pasă, bucătar, barman, casier, confecţioner îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, la electrician, dulgher, frezor, lăcătuş, măcelar şofer, etc. 

Muncitorii necalificaţi au la dispoziţie 287 de locuri de muncă. În judeţ sunt disponibile 12 locuri de 

muncă la Aleşd, 47 la Beiuş şi 1 la Marghita. 
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Peste 3.000 de firme trase pe dreapta în Bihor  

 
 

Scris de Dan Birta - Numărul firmelor suspendate, radiate sau dizolvate în judeţ îl depăşeşte pe cel al 

înmatriculărilor.  

În primele nouă luni din acest an, în judeţul Bihor au fost suspendate, dizolvate sau radiate un număr 

de 3.049 de societăţi comerciale, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). 

Nu mai puţin de 560 de societăţi comerciale şi-au suspendat activitatea în judeţ în primele nouă luni 

ale anului în curs. Cifra este cu 27,84% mai mică decât în perioada similară de anul trecut când şi-au 

suspendat activitatea 776 de firme. Cu această cifră judeţul Bihor se plasează pe locul trei pe ţară, după 

Bucureşti (1.547 de firme suspendate) şi Constanţa (653 de firme suspendate). 

În ceea ce priveşte numărul firmelor dizolvate, în perioada ianuarie – septembrie 2014, în judeţul 

Bihor au fost dizolvate 241 de firme, cu 33,97% mai puţine decât în perioada similară din 2013. 

La radieri, tendinţa în judeţul Bihor este inversă celei de la nivel naţional. Dacă la nivel de ţară 

numărul firmelor dizolvate a scăzut în 2014 faţă de 2013 (pentru perioadele de referinţă) cu 3,52%, de 

la 59.381 de firme în 2013 la 57.290 în 2014, în Bihor numărul firmelor dizolvate a crescut cu 21,22%. 

Astfel, în primele nouă luni din 2013 au fost dizolvate 2003 societăţi comerciale, iar în aceeaşi 

perioadă din 2014 – 2.428 de firme. 

Pe primele locuri în topul firmelor trase pe dreapta se plasează firmele cu activitate în comerţul cu 

ridicată şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. Locul doi este ocupat de 

domeniul construcţiilor, iar locul trei de firmele cu activitate în industria prelucrătoare. 

Înmatriculări 
Dacă avem în vedere numărul firmelor înmatriculate în judeţ în primele nouă luni, 2.915, acesta este 

mult mai mic decât cel al firmelor dispărute în aceeaşi perioadă. Dintre cele 2.915 înmatriculări, 1.417 

au fost SRL, 1.136 – PFA, 342 – II, 14 – IF şi 3 – SA. 

Domeniile cele mai căutate în care au fost înmatriculate firmele în primele nouă luni ale anului 2014 

sunt: comerţul cu ridicată şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, activităţile 

profesionale ştiinţifice şi tehnice, construcţiile, activităţile de servicii administrative şi servicii suport, 

informaţii şi comunicaţii. 
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Patiseri, instruiţi gratuit de AJOFM Bihor  

 
 

Scris de Dan Birta - AJOFM Bihor organizează în luna noiembrie curs de calificare în meseria de 

patiser. Cursul se adresează celor care nu au loc de muncă şi nu realizează venituri. Pentru a beneficia 

de gratuitate, inclusiv analize medicale şi abonament pe mijloacele de transport, cei interesaţi trebuie 

să se înscrie în baza de date a agenţiei. Informaţii la tel. 0359.800.962. 
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Târgul locurilor de muncă pentru studenţi şi absolvenţi  

 
 

Scris de Dan Birta - Universitatea din Oradea prin Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera 

(CCSC) al Universităţii din Oradea în parteneriat cu AIESEC Oradea, organizează „Târgul locurilor 

de muncă pentru studenţi şi absolvenţi”, ediţia de toamnă 2014.  

Evenimentul se va desfăşura joi, 6 noiembrie 2014, între orele 10:00 – 17:00 la Biblioteca Universitaţii 

din Oradea şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea. „Acest 

eveniment are ca scop facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor noştri pe o piaţă competitivă a 

muncii. Companiile care şi-au anunţat prezenţa la eveniment sunt: Plexus, Celestica, INTEVA 

Products, ISROM, CONNECT GROUP, Raiffeisen Bank, Qubiz”, a precizat Adriana Borza, spisholog, 

coordonatorul CCSC. 
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Firmele îşi caută meseriaşii pe băncile şcolii  

 
 

Scris de Dan Birta - Un vechi proverb spune că „Dacă nu se duce Mahomed la munte, vine muntele la 

Mahomed”.  

Tot aşa se poate spune şi despre firmele care au participat la „Târgul locurilor de muncă pentru 

studenţi şi absolvenţi”, ediţia de toamnă 2014. Evenimentul, organizat de Universitatea din Oradea 

prin Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera (CCSC) în parteneriat cu AIESEC, s-a desfăşurat 

joi, 6 noiembrie 2014, între orele 10:00 – 17:00 la Biblioteca Universitaţii din Oradea. 

 Studenţi şi absolvenţi 

Cele opt firme, majoritatea multinaţionale, prezente la târg aveau oferte atât pentru absolvenţi, dar mai 

ales pentru studenţi. Qubiz, o societate comercială cunoscută de mulţi studenţi prin prisma faptului că 

a organizat numeroase internship-uri pentru aceştia, a fost prezentă la târg cu oferte atât pentru 

absolvenţi cât şi pentru studenţi. Czaholi Péter şi Kereszi Gyula, doi dintre studenţii din anul III la 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, care au fost în intership la firmă, se numără deja printre 

angajaţii acesteia. „Nu este greu dacă îţi place. Facem faţă şi la şcoală şi la muncă”, ne-a declarat 

Czaholi Péter. „Programul este şi în funcţie de orarul studenţilor. Avem angajaţi cu normă întreagă sau 

part-time. Angajaţii noştri au şansa să muncească şi afară”, a precizat Alina Popa, specialist HR, Qubiz. 

O altă firmă, alt domeniu de activitate. Inteva Products, o firmă de automotive din Salonta a încercat 

să-şi recruteze viitorii angajaţi dintre studenţii orădeni. „Căutăm atât studenţi cât şi absolvenţi. 

Studenţii pot să facă internship-uri la noi şi astfel le va fi mai uşor la angajare. Căutăm tineri pe care 

să-i formăm”, ne-a explicat Monica Vasilescu, specialist HR. Conect Group, o multinaţională cu peste 

1.000 de angajaţi la Oradea oferea, de asemenea, atât locuri de muncă pentru absolvenţi, cât şi stagii 

de practică pentru studenţi. 

Mihai Binşelean, general manager la ISROM, dorea să se adreseze studenţilor programatori, dar şi 

inginerilor electronişti şi inginerilor mecanici. „Oferim studenţilor care doresc să se angajeze part-time 

un program flexibil, în funcţie de orarul lor. Este altceva, când la angajare cu normă întreagă ştii 

despre ce este vorba”, este de părere Mihai Binşelean. 

O altă multinaţională cu mulţi angajaţi la Oradea, Celestica, căuta atât studenţi pentru internship, cât şi 

absolvenţi pentru angajare. „Avem nevoie de studenţi de la Ştiinţe Economice, Electronică, IT şi 

Mecanică. Pe lângă stagiile de practică, firma noastră oferă şi şase burse. În cadrul Academiei 

Celestica, aceştia sunt pregătiţi de specialiştii noştri în mai multe domenii”, a spus Carmen Toie, 

recruter. 

http://www.bihon.ro/author/dan-birta
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Aproape de studenţi 

Organizarea acestui eveniment la Biblioteca Universităţii s-a făcut în ideea de a aduce firmele mai 

aproape de studenţi. „Am observat că la celelalte târguri de locuri de muncă studenţii şi absolvenţii au 

ajuns mai greu. De aceea am ales să venim mai aproape de ei”, a explicat Andrei Curtui, preşedintele 

AIESEC, organizarea acestui târg de job-uri la Universitate. „Acest eveniment are ca scop facilitarea 

inserţiei studenţilor şi absolvenţilor noştri pe o piaţă competitivă a muncii”, a precizat şi Adriana 

Borza, psiholog, coordonatorul CCSC. La târg au fost prezenţi şi reprezentanţii AJOFM Bihor, care au 

oferit celor prezenţi consiliere şi informaţii despre locurile de muncă. 
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Atestări ale produselor tradiţionale  

 

Scris de Simona Albinaru - Atestările după vechea lege îşi pierd valabilitatea la sfârşitul acestei luni.  

Conform Ordinului comun nr. 724/1082/360/2013, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, 

care deţin atestate de produs tradiţional obţinute în baza Ordinului nr. 690/2004 îşi pierd valabilitatea 

începând cu data de 30 noiembrie 2014. 

„Pe această cale aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse 

tradiţionale că eliberarea noului tip de atestat se face numai la solicitarea operatorilor economici şi 

după verificarea încadrării vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei în condiţiile 

impuse de Ordinul comun nr. 724/1082/360/2013”, a precizat Nicolae Hodişan, directorul Direcţiei 

pentru Agricultură Bihor. 

Condiţii de atestare 

Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini, să fie 

fabricat din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin 

care să reflecte un tip tradiţional de producţie sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi 

operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional. 

Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional care este proprietatea exclusivă a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar drepturile cu privire la acest logo nu pot fi transmise decât de 

către titularul logoului. 

Folosirea logoului „Atestat produs tradiţional” fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin 

se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru 

Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat. 
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Aproape 167.000 de salariaţi activi în judeţul Bihor  

 
 

În Bihor erau 163.699 de salariaţi 

Scris de Dan Birta - Potrivit datelor remise redacţiei Jurnalului bihorean de către Inspectoratul 

Teritorial de Muncă (ITM) Bihor, la data de 31.10.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor a 

fost de 18.415, cu un număr de 163.699 salariaţi activi.  
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Hypermarket-uri anchetate de Consiliul Concurenței  

 
 

Consiliul Concurenţei investighează patru lanţuri de hypermarketuri: Auchan, Carrefour, Cora, 

Kaufland şi Trident Trans Tex.  

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind posibila încălcare a regulilor de concurenţă 

naţionale şi comunitare de societăţile active pe piaţa comercializării de produse alimentare din 

România. Ancheta vizează unele lanţuri de retail din România şi furnizori ai acestora: Auchan, 

Carrefour, Cora, Kaufland şi Trident Trans Tex. Dintre acestea au puncte de lucru şi în Oradea: 

Auchan, trei Carrefour și trei Kaufland. 

„Aceasta este a doua investigaţie pe piaţa comercializării de produse alimentare. Avem noi indicii 

privind o posibilă fixare a preţurilor între unii retaileri şi furnizorii lor. Înţelegerile privind fixarea 

preţurilor reprezintă o serioasă abatere de la principiul liberei concurenţe pe piaţă, având ca efect 

prejudicierea consumatorilor”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurentei. În 

cadrul investigaţiei declanşate, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate, ridicând 

documente ce vor fi supuse analizei Consiliului. 
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Angajări în domeniul construcţiilor din Germania  

 

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 20 de locuri de muncă pentru faianţari, mozaicari, montatori de 

parchet şi ţiglă sunt oferite prin intermediul Eures România pentru muncitorii români.  

Sunt necesare cunoştinţe de limba germană. Salariul oferit este în funcţie de calificarea şi experienţa 

profesională a muncitorului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la consilierul Eures de la AJOFM 

Bihor. 
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Minibursă a locurilor de muncă la Salonta  

 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor în parteneriat cu Vpk Packaging SRL din 

localitatea Salonta, organizează în data de 21 noiembrie 2014, începând cu ora 10:00 la sediul 

punctului de lucru din Salonta, strada Republicii, nr. 101 „Bursa locurilor de muncă” pentru ocuparea 

unui număr de 20 de locuri de muncă în meseria de operator producţie.  
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Lansarea primei burse de servicii din România  

 
 

Scris de Veronica Bursaşiu - Bursa de servicii asigură o piață liberă pentru serviciile de: evaluări, 

certfificări energetice, lucrări cadastrale și arhive.  

Bursa de servicii de pe platforma www.wsr.ro a fost înființată de către evaluatorul membru ANEVAR, 

Mihai Hodişan, pentru a satisfice nevoia atât a furnizorilor de servicii cât și a clienților acestora de a 

activa într-o piață deschisă, transparentă și echitabilă! Platforma bursieră este dedicată furnizorilor de 

servicii din domeniul evaluărilor, serviciilor topografice și arhivistice. „Activitatea desfășurată pe 

platforma www.wsr.ro este în concordanță cu principiile după care ne ghidăm: independență, echitate, 

celeritate și transparență, având în vedere deschiderea către beneficiarii acestor servicii care au acum 

posibilitatea să solicite oferte de preț pentru servicii de evaluare, certificări energetice, servicii 

topografice și arhive într-un mod eficient, transparent și echitabil, atât pentru ei cât și pentru furnizorii 

de servicii. Platforma pune la dispoziția utilizatorilor un sistem informatic destinat eficientizării 

activității curente. 

  

 Bursa de servicii creează un mediu de afaceri cu o concurență loială, constructivă și transparentă”, 

spune Mihai Hodişan. 

 

Serviciul este deschis din 10 noiembie, accesul este liber, utilizarea platformei se face pe bază de 

abonament. 
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Rata șomajului, mai mare decât în septembrie, dar mai mică decât în 

2013  

 
 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lui octombrie 2014, la nivel naţional, a fost de 5,13%, mai mare 

cu 0,02 puncte procentuale decât cea din luna septembrie a anului 2014 şi mai mică cu 0,27 punte 

procentuale decât cea din octombrie 2013, potrivit Agenţiei Naţionale pentu Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM).  

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă la finele lunii octombrie a fost de 463 629 persoane, cu 1 807 persoane mai multe faţă de cele 

de la finele lunii anterioare. 

 În ceea ce priveşte rata şomajului înregistrat pe sexe, comparativ cu luna precedentă, rata şomajului 

masculin a crescut de la 5,44% în luna septembrie la 5,49%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 

5,72%, la 5,71%. 

Structura şomajului pe grupe de vârstă în octombrie 2014: 83 040 şomeri au sub 25 de ani; 36 842 

şomeri au între 25 şi 29 de ani; 97 429 şomeri au între 30 şi 39 de ani; 121 861 şomeri au între 40 şi 49 

de ani; 58 442 şomeri au între 50 şi 55 de ani; 66 015 şomeri au vârsta peste 55 ani. 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de instruire 

primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în 

evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (73,26 %). Şomerii cu nivel de instruire 

liceal şi post-liceal reprezintă 20,32% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 

6,41%. 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Vaslui (10,86 %), Teleorman 

(10,43 %), Mehedinţi (10,03 %), Buzău (9,41 %), Galaţi (8,99%), Dolj (8,90 %), Olt (7,93 %), 

Dâmboviţa (7,61 %) urmate de judeţele Călăraşi (7,30%)şi Gorj(7,26%). 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 126 921 au fost şomeri indemnizaţi şi 336 708 neindemnizaţi. 

Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 1 274 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a 

crescut cu 3 081 persoane faţă de luna precedentă. 
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Cursuri gratuite pentru egalitatea de şanse (P)  

 

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Asociaţia Caritas Catolica Oradea 

şi Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială şi Medicală implementează proiectul „Parteneriat 

pentru şanse egale pe piaţa muncii”, proiect POSDRU/144/6.3/S/127884.  

Proiectul cu durata de derulare de 18 luni are valoare de 2.390.137,50 lei şi este cofinanţat din fondul 

social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul 

major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 

Prin acest proiect se doreşte promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii 

oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională. 

Grupul de ţintă este reprezentată de 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare 

Vest şi Centru, care vor avea posibilitatea de participare la activităţi de formare profesională, sprijin 

pentru integrare socio-profesională iar experienţele dobândite vor fi împărtăşite prin schimburi de 

bune practici. 

Prin acest program cei interesaţi şi selectaţi vor putea participa la următoarele cursuri de calificare în 

următoarele meserii organizate deAsociaţia Caritas Catolica Oradea: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 

îngrijitoare copii (babysitter), lucrător social şi agent de curăţenie de clădiri şi mijloace de transport. 

Cursul de  lucrator social a fost lansat in 13 10 2014, iar cursul agent de  curăţenie de clădiri şi 

mijloace de transport incepe in luna ianuarie. Obtinerea certificatului asigura posibilitatea pentru 

participanti de a-si  crea propria afacere. 

Cursurile amintite sunt gratuite, iar participanţii vor primi diplome recunoscute în statele membre ale 

Uniunii Europene. Studiile beneficiarilor va fi susţinut prin sprijin financiar şi material direcţionat, li 

se va facilita integrarea şi menţinerea în muncă, vor dobândi competenţe antreprenoriale şi li se va 

creşte şansele de dezvoltare a carierei. 

La finalul proiectului schimbul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse va ajuta la 

îmbunătăţirea şi menţinerea rezultatelor obţinute. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi următoarele numere de telefon: 0259-411-156, 0745/516101, 

sau scrieţi-ne pe adresa de email: nagy.andrea@caritascatolica-oradea.ro. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 
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Slovacii, oaspeţii Federatiei Patronilor Bihor  

 

Nu doar cooperarea cu mediul de afaceri din Ungaria este în prim-planul atenţiei Federaţiei Patronilor 

Bihor, ci şi cea cu cel din Slovacia.  

După ce, în toamna anului trecut, Uniunea Naţionala a Patronatului Român, în colaborare cu Federaţia 

Patronilor Bihor, au organizat o misiune economică pe teme de turism în Slovacia, acum i-a venit 

rândul să fie gazda unei reuniuni cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri slovace din Bihor şi 

Slovacia, în cunoscutul deja Centru de Afaceri din Cetatea Oradea. Şi cum le stă bine unor oaspeţi, 

slovacii nu au venit cu mâna goală, ci au adus cu ei câteva trupe de artişti care au prezentat frumoase 

tradiţii slovace din zona Kosice. 

„Sunt încântat să constat că putem conecta mediile de afaceri din România şi Slovacia, prin 

intermediul nu numai al oamenilor de afaceri ci şi prin frumoasele tradiţii prezentate de artişti”, a 

precizat preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatului Român, Ioan Lucian, prezent la eveniment. 
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Program de investiţii în valoare de 315 miliarde de euro, prezentat de 

Comisia Europeană  

 
 

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a anunţat miercuri crearea unui fond în valoare 

de 315 miliarde de euro, destinat sprijinirii investiţiilor în Uniunea Europeană.  

„Este timpul să lansăm proiecte importante şi să punem din nou Europa la treabă. Nu ne trebuie bani, 

ci avem nevoie de un nou început şi de noi investiţii”, a declarat Juncker în Parlamentul European. 

Resursele financiare necesare pentru programul lui Juncker vor fi mobilizate din bugetul european deja 

existent şi de Banca Europeană pentru Investiţii, care va contribui cu 21 de miliarde de euro ca garanţii. 

Fondul în valoare de 21 de miliarde de euro care va fi administrat de BEI este destinat acoperirii 

riscurilor presupuse de iniţierea unor proiecte împreună cu investitorii privaţi şi este prognozat să aibă 

un impact de 15 ori mai mare decât valoarea sa iniţială în următorii trei ani. 

Deşi programul nu va fi finanţat prin contribuţii directe ale statelor membre, preşedintele CE a 

subliniat nevoia de solidaritate între statele membre şi necesitatea ca acestea „să contribuie la fond, 

pentru a-i creşte eficienţa”. 

Nivelul investiţiilor în Europa a scăzut în acest an cu 15% faţă de 2007, ceea ce îngreunează revenirea 

economică, potrivit lui Juncker. 

 

 
28. noiembrie 2014 09:41; Reactualizat la: 28. noiembrie 2014 09:41;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

http://www.bihon.ro/


135 

 

400 de şomeri la bursa locurilor de muncă, la Beiuş  

 
Prima din cele trei burse speciale ale locurilor de muncă, cea de la Beiuş, s-a încheiat.  

După patru zile cât a durat Bursa Specială a locurilor de muncă Beiuş, doar 20 de şomeri şi-au găsit de 

lucru, alţi 30 fiind selectaţi în vederea interviului. Situat într-o zonă fără prea multe opţiuni în materie 

de locuri de muncă, piaţa fiind dominată de câţiva angajatori mai mari a căror structură de personal nu 

variază foarte mult, Beiuşul mai are şi dezavantajul drumului DN 76, atât de degradat încât nici un 

investitor serios nu se încumetă să-şi deschidă o afacere aici. 

 Bursa Specială a locurilor de muncă pentru şomeri şi pentru persoanele fără loc de muncă 

neînregistrate până acum în nici o bază de date, organizată la Beiuş de către AJOFM Bihor şi 

FireWhite Software & IT Services, cu susţinerea Primăriei Beiuş, este primul eveniment de acest gen 

pe care-l găzduieşte municipiul bihorean. „Această acțiune se pliază pe noua viziune şi abordare pusă 

în aplicare pe piața forței de muncă din Bihor. AJOFM dovedește din nou că activitatea principală a 

instituției este cea de ocupare, un serviciu care, prin acțiunile şi modul de interacționare transformă 

instituția noastră într-una modernă, flexibilă şi proactivă, pentru şi în folosul cererii şi ofertei forței de 

muncă”, spune Bekesi Csaba, directorul AJOFM Bihor. 

Aproximativ 400 de şomeri s-au prezentat la această bursă a locurilor de muncă, în cele patru zile cât a 

durat. Vârful de prezenţă a fost atins în prima zi, fiind înregistrate aproape 200 de persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă. Din păcate, angajatorii n-au fost la înălţimea şomerilor, din cele 11 firme 

care au confirmat, în prima zi fiind prezente doar cinci: European Drinks & Food, Empial Industries 

Vaşcău, Evalstar Serv, SC Stef Maran SRL şi Intreprinderea Individuală Gabor Klara. A doua zi li s-a 

alăturat Avon şi SK Expres, un angajator care recrutează forţă de muncă pentru Cehia şi Slovacia. 

Cererea de operatori şi tehnicieni în industria IT este ridicată în Cehia şi Slovacia, iar firma recrutoare 

asigură transportul şi cazarea plus un salariu de 600 de euro, însă cu toate acestea nu reuşeşte să 

găsească oameni care să vrea să lucreze: „Majoritatea nu vor să lucreze în străinătate, cu toate că 

asigurăm multe facilităţi şi salarii bune. Un angajat poate pune de-o parte lejer 500 de euro din salariul 

de 600, deoarece cazarea este asigurată iar masa costă doar 50 de euro pe lună, la cantina fabricii, dar 

efectiv nu găsim oameni care să vrea să lucreze nici în aceste condiţii”, spune Raluca-Andreea 

Voichiţă, recruiter în cadrul SK Expres. O problemă similară, însă legată de calificare, o întâmpină şi 

Evalstar Serv, care caută instalatori, strungari, sudori şi lăcătuşi: „Am angaja, dar nu găsim calificaţi în 

domeniu. Avem destui necalificaţi, ne trebuie şi specialişti dar din păcate aceste meserii nu se mai 

formează în şcoli”, afirmă şi Anamaria Licuţa, asistent manager în cadrul firmei. La bursa locurilor de 

muncă de la Beiuş au fost oferite locuri de muncă pentru muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul 

confecţiilor (îmbrăcăminte şi încălţăminte) şi al tâmplăriei, sudori, frezori şi strungari precum şi câteva 

posturi pentru studii superioare. 
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Urmează Aleşd şi Salonta 

Organizatorii i-au înregistrat pe şomeri, le-au aplicat diverse chestionare şi le-au făcut CV-uri. „Mi-o 

făcut aici CD-u din acela sau cum îl cheamă, io am vinit şi-mi cot oarece loc dă muncă da‟ cin‟ să vină 

să facă fabrică la Binş pă drumu‟ cel rău care-l avem dă când îi lumea?”, e de părere Florian Sonea, 

unul dintre participanţi. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu care cuprinde încă două 

Burse Speciale ale locurilor de muncă, la Aleşd şi Salonta. Proiectul este implementat de AJOFM 

Arad şi are ca parteneri sucursalele AJOFM din Timiş şi Bihor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, Firewhite Software & IT Services, ITM Arad şi 

IRPET (Instituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) Italia. Prin acest proiect 

se urmăreşte în principal îmbunătăţirea gradului de ocupare la nivelul judeţului şi actualizarea bazei de 

date privind şomerii neînregistraţi. 
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ARTICOLE DECEMBRIE 2014 
 

Investiți să caute investitori la Cetariu  

 
Au semnat acordul de parteneriat FOTO: FPB  

În sala festivă al Primăriei Cetariu s-a semnat un Acord de parteneriat între Federatia Patronilor Bihor 

şi Primăria Cetariu.  

Joi după amiază în sala festivă al Primăriei Cetariu s-au întâlnit reprezentanţii Federaţiei Patronilor 

Bihor, Constantin Jurcă prim-vicepreşedinte, Fonoage Vasile – vicepreşedinte, Dorel Puchianu – 

vicepreşedinte şi Anca Toth sef Birou Administrativ în cadrul institutiei, împuterniciţii lui Ioan Lucian 

preşedintele FPB, care este şi preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatului Român, din motive de alte 

preocupări nu a putut fi de faţă, iar din partea comunei Cetariu erau prezenţi consilierii local, şefii 

birourilor administrative locale, secretara primăriei şi primarul comunei Cetariu Vitalyos Barna când 

s-a semnat un Acord de parteneriat. 

Avantaje 

Primarul comunei a prezentat principalele avantaje ale acordului de parteneriat, printre care se pot 

aminti: Participarea Instituției Primarului la activitățile de interes pentru Comuna Cetariu, organizate 

de reprezentanții mediului de afaceri; Consultarea reprezentanților mediului de afaceri de către 

Instituția Primarului, în ceea ce privește elaborarea unei strategii de dezvoltare economică a Comunei 

Cetariu, întocmirea bugetului (capitol din buget ce privește componentele de interes pentru mediul de 

afaceri); Realizarea unor acțiuni și evenimente comune menite să întărească legătura între Instituția 

Primarului și mediul de afaceri din Comuna Cetariu, şi altele. 

 Prim-vicepreşedintele FPB domnul Jurcă Constantin a accentuat: „ dorim să dezvoltăm comuna cu 

toate avantajele ei, ... dorim să oferim opurtinitatea intreprinzătorilor comunei să se ralieze FPB, să 

participe la evenimente pe care le reprezintă FPB şi să beneficieze de toate aceste infrastructuri pe care 

oferă FPB... eu cred în potenţialul comunei, în calitătile şi talentul domnului primar, aceasta este si 

motivul pentru care voi încerca să determini şi în cadrul federaţiei o deschidere totală... ”- a spus 

primvicepreşedintele.Vasile Fonage vicepreşedintele FPB conduce comisia de turism şi sport în cadrul 

Federaţiei a vorbit despre posibilităţile cu care poate ajuta FPB comuna Cetariu, „… am venit la 

Dumneavoastră cu foarte bune intenţii, dar nu vrem să vă amăgim, că vom umple buzunarele cu bani, 

ci încercăm să prospectăm puţin oportunităţile în care a-mi putea să ajutăm din perspectiva federaţiei 

patronilor această comunitate. A-şi sublinia faptul că având un primar care are mai multe mandate 

există o oarecare stabilitate, un lucru foarte important, … cunoscând istoricul comunei şi permanenţa 

în exerciţiul funcţiunării domnului primar eu zic că există premize de a ajunge la nişte rezultate, care 

chiar să motiveze vizita noastră în comuna Dumneavoastră ... a-şi vrea să contati pe bunele noastre 
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intenţii şi pe seriozitatea de a găsi să punem în practică acest parteneriat pe care aztăzi l-am semnat. „ 

– a spus vicepreşedintele. Dorel Puchianu vicepreşedinte al FPB a vorbit cu entuziasm de cea ce a aflat 

şi a văzut în comuna Cetariu, dând şi exemple de investiţii pentru interesele comunităţii locale „...m-a 

motivat destul de mult ca să merg pe faptul că există o serie de oportunităţi în cadrul federaţiei de a 

găsi o îmbinare între ce bani sunt şi ce se pot investi ... m-a entuziasmat faptul că în Cetariu se află cea 

mai veche biserică, din anul 1297, aceasta este senzaţional, spre această biserică trebuie să iluminăm 

drumurile, trebuie să adunăm fructele de la ţărani, trebuie să organizăm şi mai bine canalizarea,...” – 

spunea domnul Puchianu. S-a mai vorbit despre posibilităţile de comunicare online, cea mai bună 

metodă de a aduce la cunoştinţa investitorilor acele posibilităţi şi oportunităţi de interese comune care 

pot dezvolta comuna, pot creea noi locuri de muncă, dar nu în ultimul rând pot ridica nivelul de trai al 

localnicilor.Acordul de parteneriat între Federaţia Patronilor Bihor şi Primăria Cetariu a fost semnat de 

Constantin Jurcă primviceprimar al FPB, împuternicitul lui Ioan Lucian preşedintele FPB şi Vitalyos 

Barna primarul comunei Cetariu. 
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Sute de locuri de muncă pentru şomerii din zona Aleşdului  

 

Bursa Specială a locurilor de muncă Aleşd debutează 

astăzi (marţi 2 decembrie, n.r.) la Biblioteca Orăşenească, 

zeci de angajatori oferind aproape 300 de locuri de muncă 

vacante.  

Organizat de AJOFM Bihor şi FireWhite Software & IT 

Services, cu sprijinul Primăriei Aleşd, evenimentul face 

parte dintr-un proiect mai amplu care se va încheia cu o altă bursă specială, la Salonta. 

Implementat de AJOFM Arad, proiectul are ca parteneri sucursalele AJOFM din Timiş şi Bihor, 

precum şi alte entităţi publice şi private din vestul ţării. Prin acest proiect se urmăreşte în principal 

îmbunătăţirea gradului de ocupare la nivelul judeţului şi actualizarea bazei de date privind şomerii 

neînregistraţi. La Bursa Specială a locurilor de muncă de la Aleşd au confirmat participarea 20 de 

angajatori, care oferă în total 268 de locuri de muncă, atît pentru muncitori necalificaţi cât şi pentru 

muncitori calificaţi şi persoane cu studii superioare. Principalele domenii pentru care se oferă locuri de 

muncă în zona Aleşdului sunt producţia de materiale de construcţie, industria lemnului (mobilier), 

industria electronică (cablaje), confecţii încălţăminte şi îmbrăcăminte, servicii, asigurări, colectarea 

deşeurilor, construcţii, publicitate, transporturi şi comerţ. Bursa va fi inaugurată de directorul AJOFM 

Bihor, Békési Csaba, şi de primarul oraşului Aleşd, Zeno Ţipţer. Proiectul a debutat cu bursa specială 

a locurilor de muncă Beiuş, care s-a încheiat săptămâna trecută, şi se va finaliza cu ultima bursă a 

locurilor de muncă din acest an, cea de la Salonta în 8-11 decembrie. Cele trei oraşe bihorene au fost 

incluse într-un proiect mai amplu, “Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. 

Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad”, proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-1013 “Investeşte în 

oameni !”. 
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Peste 600 de locuri de muncă vacante în Bihor  

 
 

Scris de Dan Birta - Potrivit informaţiilor furnizate de AJOFM Bihor, în baza de date a agenţiei se 

găsesc în prezent 607 locuri de muncă disponibile.  

Dintre acestea, 57 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 399 pentru persoanele cu liceu sau 

şcoala profesională şi 91 pentru muncitorii necalificaţi. În judeţ sunt disponibile 25 de locuri de muncă 

la Aleşd, 5 la Marghita şi 30 la Salonta. 
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Salariaţi mai mulţi, dar şi şomeri mai mulţi  

 
Scris de Dan Birta - Numărul şomerilor acrescut prin identificarea de noi persoane în căutarea unui loc 

de muncă.  

La prima vedere titlul articolului poate fi un paradox. Odată cu creşterea numărului de angajaţi ne-am 

aştepta să scadă numărul şomerilor. Dar nu este chiar aşa. 

Potrivit ultimelor date ale Direcţiei Judeţene de Statistică, efectivul de salariaţi la nivelul judeţului 

Bihor la sfârşitul lunii septembrie 2014 a fost de 156.433 persoane, în creştere cu 284 salariaţi faţă de 

efectivul înregistrat la sfârşitul lunii august 2014. Numărul şomerilor în evidenţele AJOFM Bihor la 

aceeaşi dată a fost de 10.306 persoane, în creştere cu trei persoane faţă de luna august 2014. 

 Paradox şi nu prea 

Explicaţia acestui paradox ne-a fost dată de Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. 

„Explicaţia constă în informarea bihorenilor fără loc de muncă despre drepturile ce li se cuvin, dacă se 

înscriu în baza noastră de date şi identificarea acestora. În ultima vreme au fost identificate peste 800 

de persoane care urmau să fie înregistrate în rândul şomerilor”, a precizat Békési Csaba. 

Identificarea şomerilor neînregistraţi s-a făcut în cadrul unui proiect implementat în colaborare cu 

AJOFM Arad şi AJOFM Timiş. Proiectul mai are ca obiectiv, pe lângă identificarea şomerilor, 

propunerea unor soluții reale pentru reducerea gradului de neocupare, creșterea calității și eficienței 

serviciilor oferite. Un alt obiectiv specific este îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în 

domeniul ocupării forței de muncă prin analiza actuală și reală a pieței regionale a muncii și transferul 

de bune practici. 

„N-am nici o problemă în a creşte numărul şomerilor. Poate găsim oameni care, într-adevăr, vor să 

muncească. Pentru că sunt şi persoane care nu doresc să înceapă o activitate din motive variate: se 

ocupă de creşterea copiilor, nu vor să muncească prea departe de casă, beneficiari de ajutoare sociale, 

etc”, a punctat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

În această perioadă AJOFM Bihor organizează o serie de „burse” cât mai aproape de şomeri. Astfel, 

au avut loc „burse” la Aleşd, la Beiuş, iar azi urmează una la Salonta. 
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Peste 1000 de locuri de muncă la Salonta  

 
 

Ultima bursă a locurilor de muncă din acest an aduce un mare angajator la Salonta.  

Nu mai puţin de 1.000 de locuri de muncă oferă un mare angajator, la Bursa Specială a locurilor de 

muncă organizată la Salonta în perioada 8-11 decembrie 2014, între orele 9-17, la Casa de Cultură 

Zilahy Lajos. Evenimentul este organizat de AJOFM Bihor şi FireWhite Software & IT Services, cu 

sprijinul Primăriei Salonta şi face parte dintr-un proiect mai amplu, care a cuprins alte două Burse 

Speciale ale locurilor de muncă, la Aleşd şi Beiuş. 

 Unul dintre oraşele bihorene care stau cel mai bine la capitolul forţă de muncă ocupată, Salonta are 

mai multe fabrici care asigură, cumulat, mii de locuri de muncă. Dovada că salontanii sunt salariaţi 

serioşi şi bine pregătiţi o reprezintă şi firmele mari din judeţul Arad care îşi trimit zilnic autobuzele 

pentru a aduce la lucru angajaţii din oraş şi comunele din jur. Una dintre aceste firme, SC Kromberg & 

Schubert NA SRL, care preconizează anul viitor o extindere a activităţii la fabricile sale de cablaje 

auto din Nădab (jud. Arad), vine la Bursa Specială a locurilor de muncă de la Salonta cu o ofertă 

de 1.000 de locuri de muncă. 

Un alt mare angajator din Salonta, VPK (producător de carton ondulat şi ambalaje din carton), va fi şi 

el prezent la bursa locurilor de muncă, oferind posturi pentru personal cu studii medii şi superioare. 

Până la această oră au confirmat participarea un număr de zece firme din zonă, care au disponibile 

circa 150 de locuri de muncă. Principalele domenii în care sunt oferite locuri de muncă sunt producţia 

de piese auto, industria mobilei, mase plastice, confecţii, componente electronice şi cablaje 

auto.Bursele locurilor de muncă desfăşurate în cele trei oraşe bihorene fac parte dintr-un proiect mai 

amplu, “Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului 

neînregistrat din judeţul Arad”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-1013 “Investeşte în oameni !”, extins şi în 

judeţul nostru. 
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Cinci produse tradiţionale atestate în Bihor  

 
Pălincă Trămuţa  

Atestatul de produs tradițional are termen nelimitat, însă poate fi retras dacă există plângeri.  

 

Producătorii care dețineau atestat de produs tradițional au fost obligați anul acesta să își obțină 

reastestarea după noi norme, în baza unei documentații și a unei verificări riguroase. Termenul a 

expirat pe 30 noiembrie când din cele circa 4.400 de produse la nivel naţional care figurau ca produse 

tradiționale, au rămas mai puțin de 300, în timp ce 138 de dosare au fost respinse și alte 100 încă sunt 

în analiză. 

În judeţul Bihor au obținut atestatul de produs tradițional conform Ordinului 724/2013 și au fost 

înscrise în Registrul Național al Produselor Tradiționale până la data de 30 noiembrie doar cinci 

produse: pălincă de caise, de pere, mere, prune şi gutui Trămuţa. 

Legislaţie 

Primul pas pentru obținerea atestării de produs tradițional îl reprezintă interesul producătorului care 

trebuie să prezinte o serie de documente pentru a obține recunoaștere. Astel, se depune un caiet de 

sarcini la Direcția Agricolă iar responsabilul din domeniul industriei alimentare merge la fața locului 

să verifice dacă ce este scris în caietul de sarcini corespunde cu ce este în teren și numai apoi, în baza 

unui proces verbal se înaintează caietul de sarcini cu toată documentația către MADR pentru a obține 

atestatul de produs tradițional și logo. Atestarea produselor tradiționale continuă, producătorii 

interesați trebuind să aibă în vedere prevederile Ordinului 724/2013. 

Atestatul de produs tradițional are termen nelimitat, însă poate fi reatras dacă există plângeri care se 

confirmă sau dacă la un control se dovedește că producătorii au încălcat normele în vigoare. 

Produsul tradițional care este un produs alimentar românesc obținut cu materii prime locale, care nu 

conține aditivi alimentari, care are o rețetă tradițională, un procedeu și proces tehnologic tradițional și 

se diferențiază foarte clar de alte produse din aceeași categorie. 
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Obligaţii fiscale plătite mai repede  

 
 

Scris de Dan Birta - Termenul de plată a obligaţiilor fiscale se decalează de pe data de 25 pe data de 19 

decembrie.  

Potrivit informaţiilor furnizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor, 

obligaţiile fiscale scadente la 25 decembrie se vor plăti în avans. Prin OUG nr. 84/12.12.2012 s-a 

introdus în Codul de procedură fiscal art. 111^1 conform căruia „Creanţele fiscale pentru care, potrivit 

Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 

decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 

decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare 

anterioară datei de 21 decembrie”. 

 „Deoarece data de 21 decembrie 2014 este zi nelucrătoare rugăm contribuabilii, atât persoane fizice, 

cât şi persoane juridice, să ţină cont de aceste prevederi legale, să depună declaraţiile şi să achite 

obligaţiile fiscale până în data de 19 decembrie 2014”, a precizat Ioan Mihaiu, şeful AJFP Bihor. 

De asemenea, tot până la data de 19 decembrie 2014 persoanele juridice străine care datorează impozit 

pe reprezentanţă au obligaţia de a plăti a doua tranşă (echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro) din 

impozitul aferent anului 2014. 

Impozitul agricol 

AJFP Bihor reaminteşte contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din activităţi agricole 

prevăzute la art. 71 din Codul fiscal (venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, din 

exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, precum şi din 

creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare 

naturală) că termenul limită de plată pentru achitarea celei de-a doua rate de 50% din impozitul anual 

stabilit de organul fiscal pentru anul 2014 conform deciziei de impunere anuală, este data de 15 

decembrie 2014. 

Contribuabilii care realizează astfel de venituri aveau obligaţia depunerii până la data de 25 mai 2014 

inclusiv, a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de 

norme de venit”, cu informaţii referitoare la suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine 

deţinute la data declarării. 
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Concedieri în construcţii şi turism  

 
 

Potrivit informaţiilor primite de la ITM Bihor, în cursul lunii noiembrie 2014 s-au înregistrat trei 

notificări cu privire la intenţia de concediere colectivă.  

Notificările se referă la intenţia de concediere colectivă  pe parcursul lunii decembrie 2014 - 

februarie 2015 a unui  număr estimativ de  74 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care 

activează în domeniul construcţiilor şi turismului. 
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ITM Bihor, în control  

 

Scris de Simona Albinaru - Amenzile aplicate în urma controalelor depăşesc 400.000 lei.  

În cadrul Campaniei naţionale „O zi pe săptămână”, în domeniul relaţiilor de muncă, în cursul lunii 

trecute inspectorii ITM Bihor au controlat un număr de 152 angajatori. 

Neregulile nu au contenit să apară. Astfel, organele de control au sancţionat 51 angajatori, fiind 

aplicate un număr de 73 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 

404.000 lei. 

 Munca „la negru” contiună a fi preferată de mulţi angajatori fapt dovedit de identificarea a 19 

angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, fiind depistate 43 persoane care lucrau 

fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 370.000 lei. 

„S-a constatat o infracţiune pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără întocmirea 

contractelor individuale de muncă de către un angajator, în acest sens fiind înaintată o propunere de 

urmărire penală către instituţia competentă”, a precizat inspectorul şef al ITM Bihor Marius Rotar. 

Nereguli 

Pentru cele 205 deficienţe constatate: au fost dispuse măsuri de remediere. Printre cele mai des 

întilnite deficienţele se numără neîncheierea contractelor individuale de muncă, neîntocmirea actelor 

de suspendare a contractelor individuale de muncă, transmiterea de date eronate în REVISAL, 

neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate, nerespectarea prevederilor legale cu privire la 

repausul săptămânal dar şi nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 
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Concedieri colective în Bihor  

 
 

Scris de Simona Albinaru - În cursul lunii noiembrie a acestui an la ITM Bihor s-au depus spre 

înregistrare trei notificări cu privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile 

art.70 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii. Notificările se referă la intenţia de concediere colectivă pe 

parcursul lunii decembrie 2014-februarie 2015 a unui număr estimativ de 74 salariaţi din cadrul unor 

societăţi comerciale care activează în domeniul construcţiilor şi prestărilor de servicii în turism. 

Conform statisticilor ITM în prezent numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.485 cu un 

număr de 163.927 salariaţi activi. Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 

30.11.2014 fiind de 180.907. 
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Bursele de muncă regional zonale, un succes  

 
 

Scris de Simona Albinaru - Peste 1.000 de bihoreni au trecut pragul Burselor zonale regionale 

organizate în perioada noiembrie-decembrie de către AJOFM în Beiuş, Aleşd şi Salonta.  

Conform directorului instituţiei, bursele s-au bucurat de succes, lucru dovedit şi de numărul mare de 

participanţi. Astfel, la Beiuş, 450 de persoane din zonă s-au arătat interesate de cele 150 de locuri de 

muncă oferite de cei 15 angajatori participanţi. Un urma Bursei, 10 persoane au fost angajate pe loc iar 

107 au fost programate pentru interviuri în vederea angajării. La Aleşd, 20 de angajatori au oferit 268 

de slujbe celor 330 de persoane care au vizitat bursa. 7 s-au angajat pe loc, 96 fiind chemaţi la 

interviuri în vederea încadrării lor în muncă. La Salonta 10 societăţi comerciale au scos la bătaie 200 

de locuri de muncă. Din cele 142 de persoane participante, 63 au fost programate la interviuri. 

Acţiuni 

„În urma acestor burse, am observat că la Aleşd şi Beiuş, poate şi datorită situării geografice, multe 

persoane nu aveau cunoştinţă de activitatea desfăşurată de AJOFM, fapt pentru care vrem să 

intensificăm acţiunile în această zonă”, spune, Bekesi Csaba, directorul AFOFM Bihor, care de altfel 

intenţionează ca şi anul viitor să organizeze astfel de burse. „Aş vrea să organizăm chiar o caravană a 

AJOFM care să cutreiere cât mai multe sate şi cătune din judeţ şi să ducă informaţiile direct la cei 

interesaţi”, a concluzionat directorul instituţiei. 

 Locurile de muncă oferite în cadrul acestor burse regionale au fost destul de variate, marea lor 

majoritate adresându-se celor cu studii medii. Astfel, ofertele au venit din zona cablajelor, prelucrarea 

hârtiei, celulozei şi lemnului, confecţii etc. Aceste burse au fost derulate prin proiecte POSDRU. 
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Se doreşte angajarea de ucenici şi stagiari  

 
 

Scris de Simona Albinaru - Deși subvenţionate, nici în cazul uceniciei nici a stagiaturii nu a fost 

încheiat anul acesta nici un contract.  

Angajatorii bihoreni nu sunt interesaţi să încheie contracte de ucenicie sau de stagiatură cu toate că 

acestea sunt subvenţionate de stat. Conform directorului AJOFM Bihor, Bekesi Csaba, anul acesta nici 

un angajator nu a raportat astfel de contracte. 

Conform legislaţiei, ucenic poate fi orice tânăr care are între 16 şi 25 de ani şi nu are o calificare. 

Pe lângă contractul individual de muncă angajatorul trebuie să facă şi un contract de ucenicie. Acesta 

nu poate fi mai mic de 12 luni sau mai mare de 3 ani. În acest timp angajatorul primeşte lunar o 

subvenţie de 300 lei. Pe parcursul uceniciei, angajatorul asigură pregătirea teoretică şi practică a 

ucenicului, fapt pentru care acesta trebuie să desemneze un coordonator de ucenicie care va asigura şi 

evaluarea ucenicului. 

Stagiari 
„Apetitul angajatorilor s-a dovedit scăzut şi în cazul stagiaturii. Angajatorii preferă să încadreze în 

muncă tineri absolvenţi pentru care subvenţia este mai mare, dar au mai multe obligaţii printre care şi 

păstrarea în câmpul muncii a absolventului, lucru care nu este valabil în cazul uceniciei şi a stagiaturii”, 

a punctat Bekeşi Csaba. 

Contractul de stagiatură îi vizează exclusiv pe absolvenţii de studii superioare, indiferent de anul în 

care au absolvit, dar care nu trebuie să fi lucrat nici o zi în domeniul ori pe funcţia pe care ajung 

stagiari. Pentru aceştia angajatorii trebuie să încheie un contract distinct, pentru o perioadă de şase luni, 

şi să le asigure un mentor. Subvenţia acordată angajatorilor de către stat pentru un stagiar este tot de 

750 de lei/lună. 

„Poate că există o frică a angajatorilor, pentru că au obligaţia de a desemna coordonatori sau mentori. 

Cea mai bună tranziţie de pe băncile şcolii în câmpul muncii o poate face doar angajatorul. Nu spun că 

din aceste subvenţii vor face profit, dar le vin în ajutor”, a spus directorul AJOFM Bihor care îşi 

propune ca anul viitor să promoveze în rândul angajatorilor aceste două măsuri, stabilind chiar un 

target în acest sens: 10 ucenici. 

Pentru anul viitor AJOFM Bihor şi-a propus realizarea unor cursuri de formare profesională în 

domenii precum tâmplărie, zidărie, comunicare în limbi străine, pază şi protecţie HoReCa, confecţii, 

etc. Astfel, în cadrul celor 56 de cursuri prognozate a demara anul viitor vor fi instruite peste 1200 de 

persoane. 
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Rata șomajului, mai mică în trimestrul al treilea  

 
 

Rata şomajului a scăzut în trimestrul al treilea la 6,5%, faţă de 6,7% în precedentele trei luni. Numărul 

șomerilor a ajuns la 615 000, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).  

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,6 puncte procentuale (6,8% pentru 

bărbaţi faţă de 6,2% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,0 puncte procentuale (7,9% pentru 

mediul urban, faţă de 4,9% pentru mediul rural). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,5%) 

în rândul tinerilor (15-24 ani), conform INS. 

În trimestrul al treilea, populaţia activă a României era de 9,437 milioane persoane, din care 8,822 

milioane erau ocupate şi 615 000 persoane erau şomeri. 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 62,6%, în creştere faţă de cea 

înregistrată în trimestrul anterior (1,4 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru 

bărbaţi (70,2%, faţă de 54,9% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (63,9% faţă 

de 61,6% în mediul urban). 

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25%. 

Indicatorul privind ocuparea populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 67,2%, la distanţă de 2,8 puncte 

procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. 

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj care revin la 1.000 

persoane ocupate) a fost de 1.256‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.626‰), precum şi 

pentru cele din mediul urban (1.265‰). 

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 67,1%. 

Datele se referă la şomajul definit de Biroul Internaţional al Muncii (BIM). Potrivit acestuia, şomerii 

sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan trei condiţii: nu au un loc de muncă, 

sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, respectiv au căutat activ un loc de 

muncă în decursul ultimelor patru săptămâni. 
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S-a votat fiscalitatea anului viitor  

 
 

Scris de Cristina Ghilea - Aleşii s-au pronunţat pe indexare cu 3,5%, cât zice Primăria că e inflaţia, şi 

pe modificările din fiscalitatea pe 2015.  

Anularea gratuităţii la ştrand pentru pensionari, rata inflaţiei şi impozitarea ONG-urilor cu activităţi 

comerciale au fost singurele probleme ridicate de consilierii locali ieri, în plenul deliberativului local, 

cu ocazia votării taxelor şi impozitelor pe anul viitor. Chiar dacă amendamentele formulate de aleşi au 

fost respinse, pe rând, la vot, proiectul de hotărâre a trecut, în ansamblu, aşa cum a fost propus de 

executivul local. Asta n-ar fi fost posibil fără ruperea blocului PSD – doi dintre membri grupului, 

Aurel Mohan şi Ovidiu Mureşan au votat pentru, faţă de ceilalţi care s-au opus. 

Un drept... pierdut 

Ca şi pesedista Doina Bunea, consilierii udemerişti s-au opus şi ei propunerii de anulare a accesului 

gratuit pentru pensionari în Ştrandul Ioşia. „E un drept câştigat de aceşti oameni”, crede Ritli Csongor, 

care a anunţat că UDMR va vota împotrivă. Nici el şi nici pesedista nu s-au lăsat convinşi de 

explicaţiile lui Liviu Andrica, directorul ADP SA - taxarea este necesară pentru ca ADP să nu mai 

ceară subvenţii de la bugetul local. 

Udemeriştii au atacat şi nivelul inflaţiei propus de economiştii Primăriei. „Inflaţia care se poate 

accepta este de 2,5%, şi aceasta este şi propunerea UDMR”, a spus Huszar Istvan. Acesta a reclamat 

ca inacceptabilă măsura „impozitării ONG-urilor cu activitate comercială”. „Venituri mai mari ale 

acestora înseamnă mai mulţi bani cheltuiţi în activitatea socio-umanitară pe care ele o desfăşoară”, 

argumentează consilierul. „Dacă anul trecut am subevaluat inflaţia nu înseamnă că acum trebuie să 

facem ajustarea aceasta. Taxele şi impozitele sunt, şi aşa, mult prea mari faţă de alte localităţi”, crede 

şi Ritli. 

Au primit răspus de la city managerul Eduard Florea, care a spus că fiscalitatea trebuie să aibă caracter 

predictibil şi că o unică ajustare cu inflaţia o dată la trei ani ar fi un salt nedorit. 

„Dacă profitul din acele activităţi se întoarce ca investiţie în activităţile socio-umanitare, ONG-urile 

pot fi scutite”, mai spune Florea. 

Cu toată opoziţia întâmpinată, proiectul a adunat voturile necesare promovării, prin „ieşirea din rând” 

a doi pesedişti, care au votat varianta executivului. Acesta va produce efecte de anul viitor, imediat 

după deschiderea anului fiscal. 
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A închis robinetul cu indemnizaţii de şomaj  

 
 

Scris de Dan Birta - AJOFM Bihor se transformă dintr-o agenţie pentru şomaj într-una pentru ocupare.  

Când a venit la conducerea AJOFM Bihor, în urmă cu un an, Békési Csaba avea planuri mari. Vorbele 

mari pe care le spunea, cum că vrea să transforme agenţia dintr-una socială care plăteşte indemnizaţii 

de şomaj într-una de ocupare, nu au prea fost luate în seamă de multă lume. Se credea că erau vorbe 

pentru presă, care să dea bine la început de mandat. 

La un an de la acele vorbe, cifrele vorbesc de la sine, iar schimbările profunde din rândurile şomajului 

bihorean pot fi văzute cu ochiul liber. 

 Indemnizaţi în scădere 

Astfel, numărul şomerilor înregistraţi în Bihor la sfârşitul lunii noiembrie 2014 a fost de 9.537, cu 751 

mai puţini faţă de sfârşitul anului 2013 (10.288 de persoane). Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut 

cu aproape 1.950, de la 5.039 la finele anului 2013 la 3.090 la sfârşitul lunii noiembrie 2014. 

„Începând cu luna martie 2014, numărul şomerilor indemnizaţi s-a redus datorită scăderii numărului 

de persoane concediate, dar şi datorită încadrării în muncă a acestei categorii de persoane. Comparativ 

cu aceeaşi lună a anului 2013, se observă o scădere mare a numărului de şomeri indemnizaţi respectiv 

1.456, ceea ce a dus implicit la reducerea cheltuielilor cu măsurile pasive, respectiv plata indemnizaţiei 

de şomaj şi contribuţiile de asigurări sociale aferente”, susţine Békési Csaba. De remarcat este faptul 

că în luna noiembrie 2014, numărul persoanelor intrate în evidenţă şi provenite din concedieri de 

personal a fost de 243 persoane, iar în luna noiembrie 2013 a fost de 410 persoane. 

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 68%, numărul acestora a 

scăzut faţă de noiembrie 2013 cu 563 persoane. Acest fapt s-a datorat expirării cererilor persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă. 

La sfârşitul lunii noiembrie 2014, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 3,45 %, fiind 

mai mică cu 0,2% faţă de cea din luna precedentă şi mai mică cu 0,68% faţă de rata şomajului din 

aceeaşi 

lună a anului precedent. Rata somajului este influenţată atât de numărul de şomeri înregistraţi în 

evidenţă în luna respectivă cât şi de populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bihor. 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, 

gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează AJOFM 

Bihor în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. În luna noiembrie 2014 ponderea acestor 

persoane în numărul total de şomeri este de 72,5%. Somerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal 

reprezintă 18,9%, iar cei cu studii universitare doar 8,6%. „Din datele prezentate mai sus, se observă 

că în luna noiembrie 2014 cel mai ridicat şomaj se înregistrează în rândurile persoanelor din categoria 

de vârstă 40-49 ani, urmat la mici diferenţe de categoria cuprinsă între 30-39 ani (24,7%)”, apreciază 

directorul executiv al AJOFM Bihor. 
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Mai mulţi angajaţi în judeţul Bihor  

 
 

Scris de Dan Birta - Numărul salariaţilor din judeţul Bihor a fost mai mare cu 201 persoane în luna 

octombrie 2014 faţă de septembrie.  

Mai mulţi angajaţi şi salarii mai mari. Acestea sunt principalele puncte de reper pentru piaţa muncii 

din judeţul Bihor la sfârşitul primelor zece luni ale anului 2014, transmise de Direcţia Judeţeană de 

Statistică. Astfel, la sfârşitul lunii octombrie 2014 în judeţul Bihor erau înregistraţi 156.634 de salariaţi, 

cu 201 mai mulţi faţă de efectivul înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2014. 

Salarii mai mari 

Salariile medii brute şi nete au crescut şi ele, dar într-un ritm mai lent. Concret, câştigul salarial mediu 

brut înregistrat în judeţul Bihor în luna octombrie a fost de 1.762 de lei/persoană, cu 1,15% mai mare 

faţă de câştigul salarial mediu brut înregistrat în urmă cu o lună. 

Cele mai mari salarii au fost înregistrate în sectorul serviciilor, 1.777 de lei/persoană. Câştiguri 

salariale brute sub media judeţului au obţinut angajaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 

silvicultură şi piscicultură – 1.575 de lei şi salariaţii din industrie şi construcţii – 1.758 de lei. 

Câştigul salarial mediu net în luna octombrie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.271 de lei/persoană, în 

creştere cu 0,71% faţă de luna septembrie. Câştiguri salariale medii nete peste media judeţului au 

realizat salariaţii din servicii – 1.279 de lei. Câştiguri salariale medii nete sub media pe judeţ au fost 

obţinute de angajaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură – 1.140 de 

lei şi de către salariaţii din industrie şi construcţii – 1.270 de lei. 
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Sold comercial negativ în august, în Bihor  

 
 

Scris de Dan Birta - Potrivit ultimelor declaraţii făcute publice de Direcţia Judeţeană de Statistică 

Bihor, în luna august 2014, în judeţul Bihor, exporturile FOB au însumat 134.548 mii de euro, iar 

importurile CIF au însumat 135.660 de mii euro. Soldul comercial FOB/CIF din luna august 2014 a 

fost de -1.112 mii euro, valoarea exporturilor FOB fiind mai mică decât valoarea importurilor CIF. 
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ARTICOLE IANUARIE 2015 
 

 

Noi membri  

 
 

Scris de Simona Albinaru - Anul 2015 a început pentru Federația Patronilor Bihor extraordinar. 41 de 

firme din domeniul transporturilor s-au înscris în cea mai veche organizație patronală din România, în 

aceeași zi: 5 ianuarie 2015.  

Nevoia de a fi organizați, bine reprezentați, în raport cu instituțiile, cu alte organisme, sau chiar cu 

furnizorii de produse necesare companiilor de transport, i-a determinat pe 41 de transportatori bihoreni 

să devină membri ai Federației Patronilor Bihor. 

„Trecem prin momente delicate și dorim ca vocile noastre să se audă atunci când suntem nemulțumiți 
de modul în care suntem tratați, atât de reprezentanții instituțiilor de stat, cât și de autoritățile locale și 

naționale”, a spus unul dintre patronii prezenți la întâlnirea organizată de Federația Patronilor Bihor în 

Centrul de Afaceri din Cetatea Oradea, cu transportatorii bihoreni. 

De altfel, având în vedere numărul de firme de transport înscrise, conducerea FPB a hotărât înființarea 

unui departament special, numai pentru aceștia. „Suntem pregătiţi să apărăm interesele companiilor de 

transport, ori de câte ori este nevoie și să fim alături de ei, cu toată logistica de care dispunem”, a 

declarat președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român, Ioan Lucian, aflat la Oradea și 
participând la întrunire. 
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Contribuţii sociale pentru anul 2015  

 
 

Scris de Dan Birta - Contribuţia minimă la pensie este de 222 de lei/lună, iar cea maximă de 3.176 lei.  

Potrivit informaţiilor primite de la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Bihor, în conformitate cu ultimele 

modificări legislative, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2015, potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2014, este de 2.415 lei. 

Contribuţii 
Astfel, pentru anul 2015, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: 

pentru condiţii normale de muncă – 26,3%; pentru condiţii deosebite de muncă – 31,3% şi pentru 

condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă – 36,3%. 

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 

263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. 

Conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 187/2014, coroborat cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 5% aferentă fondurilor de 

pensii administrate privat. „Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin 

lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă 

de angajator”, explică Leontin Ţîrle, directorul executiv al CJP Bihor.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, pentru persoanele asigurate în sistemul public de pensii cu 

contract de asigurare socială, venitul minim lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială 

este de 845 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

Venitul maxim lunar al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este 12.075 lei, reprezentând 

valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut (5x 2415 lei). „Contribuţia minimă 

lunară care trebuie achitată de persoanele asigurate cu contract de asigurare socială este 222 lei 

(845x26,3%)”, a precizat Leontin Ţîrle. Contribuţia maximă lunară care trebuie achitată de persoanele 

asigurate cu contract de asigurare socială este 3.176 lei (12.075x26,3%). 
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Pensii mai mari începând cu luna ianuarie 2015  

 
 

Pensionarii vor primi pensiile mărite cu 5%  

Scris de Dan Birta - Începând cu data de 1 ianuarie 2015, valoarea punctului de pensie creşte cu 

aproximativ 40 de lei, de la 790,7 lei în 2014 la 830,2 lei, în prezent, potrivit informaţiilor primite de 

la Casa Judeţeană de Pensii Bihor.  

Asta înseamnă o creştere de aproximativ 5%. În anul 2015, valoarea indicelui de corecţie prevăzut la 

art. 170 din Legea nr. 263/2010 este 1,07. Pentru anul 2015, nivelul indemnizaţiei sociale pentru 

pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 este de 400 lei. 

Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2015 este de 2.415 lei în cazul decesului asiguratului sau 

pensionarului şi de 1.208 lei în cazul decesului unui membru de familie. 

Tot începând cu data de 1 ianuarie 2015, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor acordat potrivit 

prevederilor art. 77 din Legea nr. 263/2010 este stabilit la 80% din valoarea punctului de pensie 

respectiv la 665 lei. 

Indemnizaţiile prevăzute de legi speciale, potrivit art. 13 alin(1) din OUG nr. 83/2014 se menţin în 

plată la nivelul acordat în luna decembrie 2014. 
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Bihorul, în coada salariilor din România  

 
Scris de Dan Birta - Munca fără plus valoare, lipsa calificărilor înalte, dar şi frica angajaţilor de a cere 

măriri de salarii, duc Bihorul în coada salariilor pe ţară.  

Cu un câştig salarial mediu net lunar de doar 1.193 de lei, Bihorul se află pe penultimul loc din 

România (după Harghita – 1.142 de lei) în topul celor mai mici câştiguri salariale, potrivit „Prognozei 

în profil teritorial 2014-2017”, publicată în decembrie, de Comisia Naţională de Prognoză. 

 Prognoza pe 2015 nu este nici ea mai îmbucurătoare, Bihorul păstrându-şi penultimul loc cu un câştig 

salarial mediu net lunar de 1.261 de lei. Situaţia este cu atât mai strigătoare la cer cu cât judeţe vecine 

din Regiunea Nord – Vest, considerate mai sărace ca Bihorul, au câştiguri salariale medii nete mai 

mari. Astfel: Sălajul are un câştig salarial mediu net pe 2014 de 1.280 de lei, Satu Mare – 1.347 de lei, 

Maramureşul – 1.230 de lei, Bistriţa – Năsăud – 1.262 de lei. Câştigul salarial mediu net lunar pe 

regiune pe 2014 a fost de 1.412 lei. 

La nivel naţional, câştigul salarial mediu net pe 2014 a fost de 1.660 de lei, iar pentru 2015, Comisia 

Naţională de Prognoză estimează un câştig salarial mediu net de 1.758 de lei. În Regiunea Nord – Vest, 

se estimează pentru 2015 un câştig salarial mediu net de 1.496 de lei. 

Pe de altă parte, Bihorul se plasează pe locul 12 pe ţară în privinţa PIB-ului pe 2014, cu 154.09,4 

milioane de lei şi pe locul şase în ceea ce priveşte populaţia ocupată. 

Cauze 

Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor, crede că una dintre explicaţiile salariilor mici din 

Bihor este plus valoarea scăzută adusă de salariaţi. „În Parcul industrial din Oradea majoritatea 

firmelor oferă salarii mici pentru că majoritatea angajaţilor practică munci necalificate. Pe de altă parte, 

cele mai mari salarii din Bihor se obţin în serviciile financiare şi în asigurări. Ori nici una din 

societăţile din aceste doemnii nu-şi au sediile centrale în Bihor şi, deşi impozilele se plătesc local, 

salariile se raportează la sediile centrale”, explică Békési Csaba. 

Acesta crede că salariile bihorenilor vor creşte atunci când în judeţ vor fi atrase centre creatoare de pus 

valoare, la fel cum are Clujul sau Timişul. „Aici intervine şi rolul nostru de a oferi personal cu înaltă 

calificare pentru aceste centre”, precizează directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Nu în ultimul rând, Békési Csaba este de părere că angajaţii bihoreni ar trebui să se vândă mai bine. 

„Salariaţii bihoreni ar trebui să-şi aprecieze munca la adevărata valoare, să ceară salarii mai mari. 

Pentru că două treimi dintre angajaţii din judeţul Bihor muncesc pe salariul minim pe economie”, 

conchide directorul AJOFM Bihor. 

Radu Silaghi, directorul executiv al Asociaţiei Firmelor Bihorene (AFB) crede că o principală cauză a 

salariilor mici din Bihor este moştenirea lohn-ului. „În Parcul industrial avem tot un fel de lohn. 

Majoritaea firmelor de acolo oferă salarii mici. Când ar trebui să crească salariile pleacă în altă parte. 

Doar facilităţile oferite le ţin acolo”, este de părere Radu Silaghi. 

Directorul executiv al AFB spune că ar trebui încurajate mai mult firmele locale şi taxele pe muncă 

reduse. „Halele din Parcul industrial sunt prea mari şi firmele locale nu au nevoie de spaţii aşa de mari. 

Mai mult, firmele locale are avea nevoie de stimulente financiare, de facilităţi”, precizează Radu 

Silaghi. 
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Luminiţa Popa, director Active Job Consulting, firmă de recrutare, crede că problema salariilor mici 

vine de la lipsa calificării pe care ar trebui să o aibă angajaţii. „Sunt angajatori care ne cer persoane cu 

înaltă calificare în diferite domenii şi nu avem de unde să le luăm. De multe ori le aducem din alte 

judeţe. Ar trebuiei ca factorii implicaţi: AJOFM Bihor, Universitatea Oradea să-şi de-a mâna pentru a 

elabora o strategie pe termen mediu şi lung pentru a oferi calificări în meseriile solicitate pe piaţa 

muncii”, este de părere Luminiţa Popa. 
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Situaţia fiscală poate fi verificată electronic  

Scris de Dan Birta - Bihorenii pot verifica online 

contribuţiile de ajutor social declarate şi plătite de 

angajator.  

Persoanele fizice din judeţul Bihor nu mai trebuie să se 

deplaseze la Fisc pentru a primi informaţii despre situaţia 

fiscală. Începând cu data de 15.12.2014 aceasta poate fi 

verificată electronic.  

Ce se verifică? 

Potrivit informaţiilor remise de Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice (AJFP) Bihor, contribuabilii pot 

verifica electronic soldul obligaţiilor neachitate, precum 

şi decizia de impunere anuală (aferentă anului 2013 emisă dupa 15 decembrie 2014). De asemenea, se 

poate verifica online nota privind obligaţiile de plată. Plata se poate efectua fie la trezorerie fie online. 

Tot electronic mai pot fi verificate informaţiile cuprinse în declaraţia 112- respectiv sumele declarate 

de angajator pentru contribuţiile de asigurări sociale în funcţie de veniturile realizate. 

„În cursul anului 2015 se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre şi 

dinspre contribuabili”, informază Ioan Mihaiu, şeful AJFP Bihor. 

Pentru a se înregistra în „Spaţiul Privat Virtual”, contribuabilii vor alege opţiunea „Înregistrare 

utilizatori”, pe www.anaf.ro - Secţiunea Servicii on line, Subsecţiunea Serviciul înregistrare/înrolare 

persoane fizice în Spaţiul Privat Virtual şi vor completa datele personale într-o pagină web securizată 

(https). 

Contribuabilii, persoane fizice, au posibilitatea să aleagă una dintre cele două opţiuni de aprobare a 

cererii. Una dintre posibilităţi este aprobarea online, prin completarea în câmpul „Număr decizie” a 

numărului unei decizii emisă de ANAF (Decizia de impunere anuală sau decizie de plăţi anticipate 

emisă în cursul anului 2013 sau 2014, ori o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii). A doua 

posibilitate este aprobarea la ghişeu. Această modalitate implică deplasarea la un organ fiscal pentru 

certificarea datelor completate în pagina web securizată şi prezentarea la ghişeu a buletinului sau cărţii 

de identitate (original şi copie), precum şi a numărului de înregistrare primit de pe site. Cererea se 

consideră valabilă dacă persoana fizică se prezintă la ghişeu în termen de zece zile. 

„Menţionăm că persoanele fizice care deţin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii 

de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, se pot identifica pe serverul 

MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat”, a specificat şeful AJFP Bihor. 

Autentificarea în „Spaţiul Privat Virtual” pentru persoanele fizice se poate realiza şi prin credenţiale 

de tip nume sau parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă. 

Informaţii suplimentare privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual se pot obţine prin: telefon, la 

numărul de telefon 0264-599.626; utilizarea formularului de asistenţă publicat pe site-ul ANAF, 

precum şi prin utilizarea numărului de telefon al Call center- ului 0314.039.160 pentru informaţii 

generale. 

14. ianuarie 2015 11:27; Reactualizat la: 14. ianuarie 2015 11:27;  

http://www.bihon.ro/
http://www.bihon.ro/author/dan-birta


158 

 

Hypermarketuri amendate de concurenţă 

 
 

Scris de Dan Birta - Metro, Real şi Selgros au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu peste 23 de 

milioane de euro.  

La peste 154 de milioane de lei (circa 35 de milioane de euro) se ridică amenzile aplicate de Consiliul 

Concurenţei (CC) la patru retaileri şi 21 de furnizori ai acestora. Sancţiunile au fost aplicate în cadrul 

investigaţiei având ca obiect înţelegeri pentru fixarea preţurilor între retailerii Metro, Real, Selgros, 

Mega Image şi furnizorii acestora în perioada 2005 - 2009. Potrivit CC, în urma investigaţiei a fost 

sancţionată încălcarea legii concurenţei atât pentru stabilirea preţurilor de vânzare (la raft), cât şi 

pentru comportamentul companiilor în cadrul promoţiilor. 

Consiliul Concurenţei a constatat că preţurile de vânzare la raft nu se stabileau conform regulilor de 

piaţă prin raportul dintre cerere şi ofertă, ci furnizorul şi retailerul stabileau un preţ fix sau minim. 

„Această practică conduce la preţuri mai mari pentru consumatorul final, retailerul neputând să scadă 

preţul sub limita stabilită cu furnizorul”, se spune în comunicatul CC. 

Mai grav, în ceea ce priveşte comportamentul companiilor în cadrul promoţiilor, contractele sau 

documentele contractuale dintre unii retaileri şi furnizori conţineau o clauză care prevedea că, în 

aceeaşi perioadă, furnizorii nu puteau realiza promoţii simultane în diferite lanţuri de retail, acestea 

putând doar să alterneze. Astfel, consumatorul final nu putea avea acces, în acelaşi timp, la promoţii şi, 

implicit, la cel mai mic preţ, în magazinele concurente. Potrivit CC, decizia de a realiza sau nu 

promoţii în lanţurile de magazine concurente trebuie să aparţină furnizorului. 

Altă anchetă 

La sfârşitul anului 2014, Consiliul Concurenţei a declanşat o nouă investigaţie care vizează posibila 

încălcare a regulilor de concurenţă naţionale şi comunitare de alte lanţuri de retail din România. Este 

vorba despre Auchan, Carrefour, Cora, Kaufland şi furnizorii acestora. În cadrul anchetei, CC a 

efectuat inspecţii inopinate prin care au fost ridicate documente care sunt în prezent analizate în cadrul 

procedurilor specifice investigaţiei. 

Pe de altă parte, la sfârşitul anului trecut, Guvernul a aprobat Memorandumul privind înfiinţarea unui 

sistem de monitorizare a preţurilor bunurilor de consum, respectiv „Monitorul preţurilor de consum”. 

Proiectul, ce va fi derulat de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România cu sprijinul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Consiliului Concurenţei, prevede crearea 

unei platforme online care să afişeze săptămânal preţurile produselor care fac parte din coşul zilnic al 

populaţiei. 
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Cseke reclamă impuneri ANAF absurde 

Scris de Călin Corpaş - Deputatul Cseke Attila aduce la cunoştinţa marelui public o serie de decizii de 

impunere ale ANAF, pe care le consideră absurde, de care a aflat, la rându-i, în audienţele de la 

cabinetul parlamentar.  

Cseke spune că ANAF emite decizii de impunere de 468 de lei pentru contribuţia la sănătate unor 

persoane plecate din ţară, în condiţiile în care acestora li s-a depistat un venit infim, provenit din 

Cuponiada anilor '90. „Aceşti oameni sunt în marea lor majoritate cetăţeni români cu domiciliu în 

străinătate şi au şi cetăţenia statului în care trăiesc. Deţin acţiuni cu valoare infimă. Spre exemplu, s-a 

calculat un venit de 12 lei pe 2012. La care ANAF a calculat pentru două cazuri cu venituri de 12 lei şi 

unul de 108 lei o contribuţie la Sănătate de 468 lei! Este o absurditate completă”, susţine parlamentarul 

UDMR. „Problema este că aceste persoane, cazuri pe care eu le am, nici nu trăiesc aici, nu au bunuri, 

nici valori aici”, adaugă Cseke, precizând că deciziile de impunere au venit la domiciliul părinţilor 

persoanelor plecate. 

 „Cer ANAF să le suspende procedura de impunere, pentru că evident că este complet ilogic ca pe un 

venit atât de mic să se plătească o contribuţie foarte mare. Voi face interpelare, iar cei în cauză vor 

contesta”, transmite Cseke, arătând că aceste cazuri semnalate sunt două din Oradea şi unul din 

Marghita. „Însă, în mod cert sunt cu miile”, este convins deputatul, fost ministru al Sănătăţii. 
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Peste 400 de locuri de muncă în Bihor 

 
  

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 402 locuri de muncă sunt disponibile în prezent în baza de date a 

AJOFM Bihor.  

Cea mai mare parte dintre acestea, 372, se află în Oradea. Dintre acestea, 204 locuri de muncă se 

adresează persoanelor cu studii medii sau şcoală profesională, 40 persoanelor cu studii superioare şi 

128 muncitorilor necalificaţi. În judeţ sunt disponibile 30 de locuri de muncă la Aleşd. 
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Oradea expusă la Târgul de Turism din Viena 

 
 

Clădirea fostului restaurant Transilvania (fost Panonia) şi a hotelului Astoria, ambele proprietatea 

fraţilor Micula, pe blazonul oraşului expus la Viena  

De joi şi până duminică, Oradea şi Felixul se vând, la pachet, pe piaţa tursmului european. 

Viceprimarul Ovidiu Mureşan şi city-managerul Eduard Florea conduc delegaţia orădeană care 

prezintă oraşul şi vecinătăţile sale la Târgul Internaţional de Turism de la Viena „Ferien Messe Wien”, 

dedicat pieţei austriece. „Este pentru prima dată când Municipiul Oradea participă la acest târg şi e 

prima dată când ofertele turistice ale municipiului şi staţiunii termale Băile Felix vor fi prezentate sub 

forma unui pachet turistic comun complementar”, transmite Primăria printr-un comunicat de presă. 

Participarea târgul de la Viena e începutul unei activităţi de promovare care va viza, pe lângă pieţele 

externe din Austria şi Ungaria, şi piaţa internă, prin participarea la cele mai importante târguri de 

turism din România, transmit edilii. 

Lângă oraşele mari 

Participarea la târg se realizează prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi Biroul de 

promovare şi informare turistică al României din Viena, în cadrul standului de peste 130 mp rezervat 

României. Aflată în premieră la un atare eveniment, Oradea beneficiază de un Info-Desk mai mare şi 

de panouri publicitare în cadrul târgului. Pe lângă oferta Oradea – Băile Felix, în standul României îşi 

vor mai prezenta oferta turistică, la fel ca şi în anii trecuţi, oraşe sau regiuni din România ca: Sibiu, 

Timişoara, Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Suceava (oferta Bucovina), Alba Iulia, Gioagiu-Băi 

precum şi agenţii de turism sau operatori de turism. 

Cultură şi termalism 

Oferta Oradea – Băile Felix expusă sub titlul „Capitala Art Nouveau şi a Băilor termale din România”, 

este cuprinsă într-o broşură de promovare care cuprinde, pe lângă atuurile evidente ale oraşului şi 

staţiunii din vecinătate şi numeroasele obiective turistice din jur, precum Apusenii şi spectaculoasa lor 

zestre carstică amenajată - peşterile Farcu sau Meziad. Broşura este concepută cu câte o versiune 

distinctă pentru vorbitorii de germană, engleză, maghiară şi română. 

Realizarea materialului a fost coordonată de Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi 

regiune. Anul acesta Oradea va mai participa la târgurile de turism de la Budapesta, Bucureşti şi Cluj. 
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Aproape 180 mii contracte de muncă în Bihor 

 
 

Peste 162 de mii de salariaţi  

Scris de Dan Birta - Potrivit datelor transmise Jurnalului bihorean de către Inspectoratul Teritorial de 

Muncă (ITM) Bihor, la data de 31 decembrie 2014, numărul angajatorilor activi din judeţul Bihor a 

fost de 18.529, cu un număr de 162.678 de salariaţi activi. Numărul contractelor individuale de muncă 

active la data de 31.12.2014 în judeţul Bihor a fost de 179.762. 
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Vor strategii green şi smart-city pentru Oradea 

 

Scris de Veronica Bursaşiu - Sunt doar două dintre 

propunerile Federaţiei Patronilor lansate 

municipalităţii. Cinci domenii majore de intervenție : 

infrastructură, transport, mediu, administrație publică, 

turism, 19 proiecte majore identificate, 44 

obiective/activități/subproiecte propuse. În cele peste 

două ore petrecute în Centrul de Afaceri din Cetate, 

viceprimarul Mircea Mălan, a expus membrilor 

Federaţiei Patronilor Bihor proiecte municipalităţii pentru perioada 2014-2020. 15 ianuarie 2015, a 

fost o zi plină de activități pentru Federația Patronilor Bihor. Pe parcursul a cinci ore, oameni de 

afaceri din Federaţie au trecut în revistă, împreună cu viceprimarul Mureșan Ovidiu, viceprimarul 

Mălan Mircea, Adrian Foghis, directorul Zonei Metropolitane Oradea şi City-Managerul municipiului 

Oradea, Eduard Florea, portofoliul de proiecte 2014-2020, ale Primăriei Oradea. Deosebit de apreciate 

au fost și propunerile organizațiilor pentru parteneriate şi/sau proiecte comune între patronate şi 

Primăria Oradea.Federația Patronilor Bihor, prin reprezentanţii săi, au lansat următoarele propuneri : 

realizarea unui centru expozițional multifuncțional şi accesibil, municipiul Oradea să beneficieze de o 

viziune dezbătută public pentru „green city” şi o strategie de a ajunge un astfel de oraș „verde”,să se 

folosească strategiile „smart-city” în dezvoltarea şi mentenanţa oraşului pentru reducerea costurilor şi 

timpilor de aşteptare ale cetăţenilor. 

„Permanentizarea unor astfel de întâlniri cu patronatele a fost de asemnea propunerea FPB, solicitare 

adresată directorului Zonei Metropolitane Oradea ”, spune Ioan Lucian, preşedintele Federaţiei 

patronilor Bihor. 
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Aproape 500 de locuri de muncă vacante în Bihor 

 
 

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 483 de locuri de muncă se află în prezent în baza de date a 

AJOFM Bihor. Dintre acestea, 444 se află în Oradea.  

Persoanele cu studii superioare au de ales dintre 31 de oferte. Şi de această dată inginerii sunt cei mai 

căutaţi. Astfel, pot să-şi găsească de lucru inginerii proiectanţi de structuri, ingineii mecanici, inginerii 

confecţii din piele, inginerii tricotaje, dar şi economiştii, contabilii, managerii de proiect şi translatorii. 

 Oferta pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională este de 266 de locuri. Pot să-şi 

găsească de lucru agenţii de securitate şi pază, bucătarii, contabilii, controlorii de calitate, cusătorii de 

articole din piele şi înlocuitori, croitorii, electricienii, frezorii, dar şi lucrătorii comerciali, mecanicii 

auto, operatorii CNC, ospătarii şi şoferii. 

Pentru muncitorii necalificaţi, oferta este de 147 de locuri de muncă. În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 

27 de locuri de muncă, iar la Salonta 12. 
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Propuneri privind normele de venit din zootehnie 

 
  

Scris de Simona Albinaru - „Dacă nu ne trezim, cu toţii o să murim!” este semnalul de alarmă tras de 

fermierii bihoreni.  

Rezentanţii asociaţiilor de crescători de ovine, bovine şi cei ai apicultorilor bihoreni au avut loc joi, la 

Direcţia Agricolă Bihor, o întâlnire cu conducerea şi specialiştii acestei instituţii. 

Principalul scop al întâlnirii a fost primirea de propuneri din partea reprezentanţilor acociaţiilor din 

domeniul zootehniei privind calculul normei de venit pe 2014. În urma acestei întâlniri şi a actelor 

normative în vigoare, reprezentanţii Direcţiei Agricole vor stabili norma de venit pentru culturile 
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vegetale domeniile din zootehnie, calcule care vor fi prezentate apoi Consiliului Judeţean ca şi 

propuneri pentru stabilirea normelor de venit în agricultură. 

 Date fiind numeroasele probleme pe care le-au avut anul acesta oierii bihoreni au cerut ca norma de 

venit să fie stabilită în jurul a 15 lei. „O problemă stringentă a noastră, a oierilor este lipsa pieţei de 

desfacere. S-a ajuns ca preţul mielului să fie de numai 6 lei. Nu ai vorbim de preţul brânzei care este 

de asemenea foarte mic. De asemenea, un alt mare impediment pentru pentru întrg sectorul zootehnic 

este lipsa abatoarelor. În aceste condiţii, pentru piaţa internă cel puţin, am putea organiza nişte puncte 

de tăiere ad-hoc”, a spus Anca Demian, reprezentanta Asociaţiei Păstorul, acociaţie care reprezintă 

829 de oieri bihoreni. 

O altă metodă care ar putea stimula consumul de produse autohtone, este în opinia asociaţiilor din 

zootehnie din Bihor adoptarea modelului occidental: închirea pe timpul weekend-ului a magazinelor 

mai mari de 200 de metri. Astfel, oamenii ar fi stimulaţi să mergă la piaţă şi la magazinele mai mici 

unde se vând şi produse româneşti. 

Preţuri mici 
Din cauza bolii limbii albastre, şi nu numai, şi pentru crescătorii de bovine anul trecut a fost unul 

dificil. 

Ca şi în cazul oilor şi la bovine preţul a scăzut foarte mult. „Dacă în 2013 preţul bovinelor este de 

19lei/kg în prezent acesta a ajuns la 12 lei/kg. Nu mai vorbim de preţul laptelui care anul trecut a 

scăzut de două ori. O altă mare problemă a noastră este desfacerea dar şi lipsa abatoarelor. Este 

inadmisibil ca din câte abatoare am avut să nu mai avemi nici unul. În aceste condiţii oamenii ajung la 

mâna samsarilor şi vând cu 3 lei kg în viu. Propunerea noastră este ca să scadă norma de venit la 300 

de lei”, a precizat reprezentantul 

Asociaţiei Judeţene de Reproducţi a Animalelor Bihor. 

Calculul pe suprafaţă de păşune pe masă verede, schimbarea destinaţiei terenurilor dar şi ale probleme 

ale fermierilor au fost de asemenea dezbătute în cadrul întâlnirii de joi. 

„Eu reprezint crescători de vaci din zona Beiuşului, crescători cu 3-5 vaci şi fiind tehnician veterinar 

mă doare sufletul când mă duc pe teren şi pentru o montă artificială efectuată oamenii mă roagă să-i 

păsuiesc de cei 50 de lei care reprezintă contravaloarea acesteia. Mă uit la mâinile lor bătătorite, la 

feţele lor ridate de muncă şi de griji şi mo doare că se umilesc în faţa mea pentru o sumă derizorie. 

Dacă nu ne trezim cu toţii o să murim!”, a conchis Cornea Cornel Adrian, reprezentantul asociaţiei 

Crescătorilor de animale Remetea. 

Conducerea Direcţiei Agricole a fost foarte receptivă la problemele semnalate de fermieri şi în acest 

sens a propus chiar organizarea unor astfel de întâlniri cu asociaţiile să aibă loc lunar la sediul 

instituţiei. „Satul acestă iniţiativă şi vin cu propunerea să ne vedem o dată pe lună. Doresc ca acestă 

întâlnire să fie o provocare şi pentru asociaţiile din celelalte ramuri ale agriculturii. Problemele din 

agricultură sunt multe şi cu mare impact asupra populaţiei, ele trebuiesc ascultate, discutate şi 

rezolvate”, a declarat Nicolae Hodişan, directorul Direcţiei Agricole Bihor. 
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Comunicare Fisc – contribuabil prin SPV 

 
 

Scris de Dan Birta - Prin „Spaţiu Privat Virtual” (SPV), comunicarea dintre Finanţe şi contribuabil 

este mai promptă.  

Bihorenii nu vor mai sta la rând la Fisc pentru tot felul de documente, iar Finanţele le vor putea 

transmite la distanţă actele administrative emise în formă electronică. Toate acestea sunt posibile prin 

serviciul „Spaţiu Privat Virtual” (SPV). 

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acceseze serviciul SPV, pe site-ul ANAF au 

fost publicate instrucţiunile de înregistrare a utilizatorilor atât în format pdf, cât şi în format video, prin 

care sunt prezentate o serie de informaţii detaliate cu privire la înregistrarea persoanelor fizice în 

mediul electronic şi la comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana 

fizică. 

 „Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere 

se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în 

relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală”, a precizat Ioan Mihaiu, şeful 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor. 

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, 

pentru obligaţiile fiscale altele decât cele anterior menţionate precum şi celelalte persoane fizice se 

identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive: certificate digitale calificate; 

credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP. 

Înregistrare 
Serviciul „Inregistrare utilizatori” de pe site-ul www.anaf.ro permite înregistrarea în sistem, pentru a 

se putea autentifica cu instrumente de tip user/parolă. La alegerea opţiunii „Inregistrare utilizatori”, 

contribuabilul îşi completează datele într-o pagină web securizată (https) şi are posibilitatea să aleagă 

între două opţiuni: aprobarea la ghişeu, care implică deplasarea la organul fiscal pentru certificarea 

datelor completate, sau online, prin completarea numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF. 

Pentru aprobarea la ghişeu, persoana fizică trebuie să se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din 

subordinea Agenţiei Naţionale de administrare Fiscală, în scopul identificării fizice. Persoana fizică va 

prezenta organului fiscal numărul de înregistrare fiscală atribuit de ANAF, precum şi actul de 

identitate indicat în cererea depusă. 

Prin serviciul SPV se pot comunica documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului, 

dar şi documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal. Din prima categorie se 

comunică automat deciziile de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi 

emise după data de 1 septembrie 2014. Tot de către Fisc se comunică la cererea contribuabilului: 

„Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”; „Nota obligaţiilor de plată” şi „Situaţia contribuţiilor de 

asigurări sociale declarate de către angajatori”. 

Contribuabilul poate emite şi comunica organului fiscal prin intermediul SPV: cerere privind „Situaţia 

obligaţiilor fiscale de plată”; cerere privind „Nota obligaţiilor de plată” şi cerere privind „Situaţia 

contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”. 
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Primul service checkstar – Magneti Marelli din Oradea (P) 

 
Scris de Dan Birta - Joi, 22 ianuarie 2015, a fost inaugurat primul service auto checkstar – Magneti 

Marelli din Oradea. Service-ul este localizat pe Calea Clujului nr. 245A, în cadrul service-ului 

AutoGraMar şi a fost deschis de companiile Materom şi AutoGraMar – fiind o franciză a cunoscutului 

grup italian Magneti Marelli, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din lume.  

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa conducerii companiilor partenere Materom şi AutoGraMar, 

directorul general Ioan Matei Baciu, respectiv  managerul Graţian Guiaş, iar conceptul de checkstar a 

fost prezentat de reprezentantul Magneti Marelli pe Europa Centrală şi de Est – Radomski Przemyslaw. 

După luările de cuvânt şi tăierea panglicii a avut loc o demonstraţie practică. 

Inaugurarea a început cu o rugăciune. Graţian Guiaş, managerul AutoGraMar, a prezentat la început 

istoricul companiei pe care o conduce, alături de soţia sa Maria, şi care are în prezent peste 130 de 

clienţi. „Activitatea mea în domeniul auto a început încă din copilărie, moştenind meseria tatălui meu, 

care a fost şofer şi mecanic. După terminarea studiilor de specialitate în domeniul auto, am început să 

lucrez efectiv în această meserie”, a declarat cu emoţie Graţian Guiaş, care este obişnuit mai mult cu 

salopeta decât cu costumul. Fiul său, Antoniu, îi calcă deja pe urme. Deşi are doar 15 ani, este foarte 

implicat în activitatea şi bunul mers al firmei. 

Firma AutoGraMar poartă iniţialele managerului şi ale soţiei acestuia, familia fiind pentru el, după 

cum spune, un lucru sfânt. 

În 2007, compania AutoGraMar a semnat un contract cu Gregoor Trucks, cel mai mare reprezentant al 

mărcii Iveco pe zona flamandă, dar la mijlocul anului 2008, din cauza unor probleme imprevizibile de 

familie au încetat pentru moment colaborarea. 

Seriozitate şi profesionalism 
„Acumulând o experienţă deja la un alt nivel, în urma revenirii în ţară, am încercat să implementez şi 

angajaţilor mei principiile de performanţă care sunt centrate de seriozitate, profesionalism şi 

transparenţă”, a precizat patronul AutoGraMar. 

Compania are în prezent 12 angajaţi, dar şi-a propus crearea de noi locuri de muncă. Vizaţi pentru 

angajare sunt tinerii proaspeţi absolvenţi ai studiilor de specialitate de la două şcoli care îşi desfăşoară 

practica în cadrul firmei. AutoGraMar pune un mare accent pe specializarea continuă a angajaţilor prin 

intermediul trainingurilor din domeniu şi a cursurilor de specializare. 

Tehnologii noi 
Un alt obiectiv important al companiei este preocuparea constantă pentru implementarea continuă a 

noilor tehnologii de service, în funcţie de criteriile indicate de producători (actualizarea continuă a 

documentaţiei tehnice şi a aparaturii de diagnoză), în concordanţă cu respectarea cerinţelor impuse de 

RAR. „Mizăm mai departe, pe o colaborare bună cu dumneavoastră, fiind deschişi sugestiilor, 

sfaturilor şi observaţiilor pe care ni le faceţi. Colaborarea dintre noi trebuie să se bazeze, bineînţeles, 

pe promptitudine, corectitudine şi respect reciproc, aşa cum ne învaţă Mântuitorul Iisus Cristos în 

Evanghelia după Matei: «cuvântul nostru trebuie să fie DA atunci când este DA; sau NU, atunci când 

este NU» şi atunci lucrurile vor evolua în direcţia bună şi dorită”, s-a adresat Graţian Guiaş, invitaţilor 

prezenţi la inaugurare. 
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AutoGraMar şi Materom îşi aşteaptă clienţii să apeleze cu încredere la service-ul checkstar de pe 

Calea Clujului 245A. Sunt oferite toate tipurile se service-uri, pentru toate tipurile de maşini, atât la 

maşini mici, cât şi la maşini mari. 
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Gala antreprenorilor: analiza perspectivelor cu Moise Guran 

 
 

Scris de Cristina Ghilea - Grupul de firme Selina ocupă primul loc în topul  contribuabililor la bugetul 

local al Oradiei.  

În fiecare an, în data de 24 ianuarie, Primăria organizează Gala ,,Antreprenor pentru Oradea”, la care 

sunt premiaţi cei mai importanţi contribuabili la bugetul local al municipiului. 

 Anul acesta, Gala a avut loc sâmbătă, în incinta Centrului de Afaceri Trade Center, şi a avut peste 140 

de invitaţi - oameni de afaceri din Oradea, reprezentanţii celor mai importante companii din municipiu, 

investitori dar şi directori ai instituţiilor şi companiilor publice din oraş. 

Invitatul special al galei de anul acesta a fost Moise Guran, jurnalist şi realizator TV, care a dezbătut 

cu cei prezenţi perspective economice de interes local şi naţional. 

În deschiderea evenimentului, primarul Ilie Bolojan a ţinut să aprecieze că cea mai mare parte din 

bugetul local e formată din taxele şi impozitele pe venit şi clădiri pe care marii contribuabili le plătesc 

către municipalitate, mulţumindu-le astfel pentru investiţiile pe care le derulează în Oradea, dar şi 

pentru locurile de muncă înfiinţate de către aceştia. 

Viceprimarul Mircea Mălan a fost cel care a înmânat premiile primilor 10 contribuabili la bugetul 

local pe anul 2014, respectiv Grupul de firme Selina, aflat pe primul loc, urmat de Grupul de firme 

Plastor Group SA, Grupul de firme Transilvania Gen., European Food and Drinks, RCS-RDS SA, 

Shopping Center Holding SRL, Zahărul Oradea SA, H. Essers SRL, Lotus Center SRL, Faist 

Mekatronic SRL şi Omilos Oradea SRL. Premiile au constat în diplome de recunoştinţă şi tablouri cu 

clădiri semnificative din Oradea. 

Cea mai mare investiţie în anul 2014 în Oradea a revenit companiei Trade Center SRL, căreia 

reprezentanţii municipalităţii i-au adus mulţumiri. 

În anul 2014, primii zece contribuabili au contribuit la bugetul local cu suma de 16.784.716 lei. 

Viceprimarul Ovidiu Mureşan a înmânat premii firmelor care în anul 2014 au dat dovadă de 

responsabilitate socială, aducând o contribuţie semnificativă la proiectele comunităţii locale, respectiv 

RCS-RDS SA, Gavella Com SRL, Celestica SRL, Samsung Electronics SRL şi Constructorul Sălard 

SRL. 
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Cifre din anul fiscal 2014 

 
 

Scris de Cristina Ghilea - Reducerea cheltuielilor publice (renegocieri tarife, cererea de plată 

alternativă pentru creditul bancar), îndeplinirea obiectivelor privind veniturile proprii, susţinerea 

financiară din sursele proprii ale programelor de investiţii precum şi identificarea de surse alternative 

de finanţare a investiţiilor au fost principiile de gestionare a investiţiilor publice în 2014, a arătat 

viceprimarul Ovidiu Mureşan la conferinţa de bilanţ a Direcţiei Economice din Primărie.  

În ceea ce priveşte gradul de realizare a prevederilor bugetare privind veniturile în anul 2014, acesta a 

fost de 90%. Asta înseamnă o creştere de venituri faţă de anul anterior cu 26%, însă faţă de veniturile 

prevăzute în bugetul iniţial aceste valori sunt în descreştere cu 10%, a detaliat Nadia Haş, şefa 

Direcţiei Economice. 

Cheltuielile, pe plus 
Veniturile proprii au înregistrat o creştere cu 7% comparativ cu anul 2013, iar fondurile 

nerambursabile înregistrează o creştere semnificativă, prin implementarea unui număr considerabil de 

proiecte, însă veniturile încasate rămân sub nivelul bugetat. În ceea ce priveşte prelevările din bugetul 

de stat, acesta are cel mai mare nivel înregistrat în ultimii 5 ani. 

Directorul economic a subliniat faptul că, în ceea ce priveşte cheltuielile operaţionale, acestea prezintă 

o creştere de 12% faţă de cheltuielile din anul trecut, iar în ceea ce priveşte structura investiţiilor 

publice în anul 2014, s-au continuat programele de investiţii în reabilitarea străzilor, a reţelelor de apă 

şi canalizare, reabilitarea fondului imobiliar, a spaţiilor verzi, ponderea cheltuielilor cu investiţiile în 

totalul cheltuielilor publice fiind de 36%. 
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Şanse egale pe piaţa muncii 

Al doilea curs de calificare organizat de Asociaţia Caritas Catolica Oradea a debutat, luni, la Centrul 

Sfânta Elisabeta. 24 de persoane vor participa la cursul de agent de curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport. Cursul se va întinde pe o perioadă de 360 de ore, dintre care 120 sunt teoretice, iar 240, 

practice. 

„20 dintre cele 24 de persoane înscrise la curs vor beneficia de gratuitate prin proiectul «Parteneriat 

pentru şanse egale pe piaţa muncii». Certificatul de absolvire pe care îl vor obţine la final participanţii 

este recunoscut de către ţările membre ale Uniunii Europene. Asigurăm în plus decontarea costurilor 

de navetă (abonament) şi oferim o masă caldă de prânz în zilele de curs”, a spus Nagy Hortenzia, 

managerul proiectului. 

Proiectul „Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii” are ca obiectiv general promovarea 

principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii oportunităţilor de angajare şi dezvoltare 

profesională a 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare Vest şi Centru ale 

României. În cadrul proiectului, vor avea loc activităţi de formare profesională, se va oferi sprijin 

pentru integrare socio-profesională şi se va efectua un schimb de bune practici. 

Riscuri 
Unii dintre cei ce s-au înscris la curs, angajaţi, au declarat că au ales să participe la aceste stagii de 

pregătire întrucât nu aveau calificarea necesară, iar riscul de a fi concediaţi era mai mare, în timp ce 

alţii susţin că nu deţin un loc de muncă, iar o calificare le poate facilita integrarea pe piaţa muncii. 

„Sunt în pensie de boală, iar legea îmi permite să lucrez patru ore pe zi. Pentru completare, am decis să 

mă înscriu la acest curs. Sper că îmi voi găsi mai uşor un loc de muncă”, a spus una dintre cursante. 

În perioada următoare Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare şi Asociaţia Caritas Catolice Oradea 

vor demara cursurile de îngrijitori bătrâni la domiciliu (în lunile martie - aprilie) şi babysitter 

(februarie). 

Cursul de lucrător social a început în luna octombrie 2014 şi este în derulare. Trei dintre cursanţii care 

frecventează cursul de lucrător social au fost co-optaţi în echipa de angajaţi ai Caritas Catolica Oradea. 

„Eram în căutarea de oameni şi am avut posibilitatea de a-i alege pe cei mai buni”, a precizat Nagy 

Hortenzia. 
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Salarii mai mari în Bihor în noiembrie 

 

 

Salariul mediu brut în luna noiembrie 2014 în judeţul Bihor 

a fost de 1.799 lei/persoană, în creştere cu 2,10% faţă de 

salariul mediu brut înregistrat în luna precedentă, potrivit 

Direcţiei Judeţene de Statistică.  

Cele mai mari salarii au fost în industrie şi construcţii 

(1.831 lei), iar cele mai mici în agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.530 lei). 
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Ponta: Salariul minim brut, majorat la 1.200 de lei din 2016 

 
 

Salariul minim brut va fi majorat anul viitor de la 1.050 lei, cât va fi începând cu luna iulie a acestui an, 

la 1.200 lei, a anunțat premierul Victor Ponta.  

De la 1 ianuarie acest an, salariul minim brut a fost fixat la 975 lei şi urmează să fie majorat cu încă 75 

lei din luna iulie. 

„Cred că stabilirea unei limite din ce în ce mai ridicate a venitului minim care poate fi acordat pentru 

muncă, implicând mai departe taxe, este o măsură cu care putem mişca în mod concret nişte lucruri”, a 

spus Ponta, la o conferinţă pe tema Planului de Combatere a Sărăciei. 

„Nu cunosc nicio societate care a reuşit în 2, 3 sau 5 ani să îndrepte toate inegalităţile. Aşteptările sunt 

mai mari în condiţiile în care spunem că economia merge bine şi datele economice arată bine, iar 

frustrarea şi nemulţumirea, şi mai ales lipsa de perspectivă, vor genera un tip de nemulţumire care 

poate izbucni în momente electorale şi eu cred că încerc să înţeleg de duminică încoace exact 

semnificaţia votului din Grecia”, a adăugat premierul. 
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Parteneriat pentru mediul de afaceri 

 
 

Scris de Veronica Bursaşiu - După ce a căutat parteneri în ambasadele din Bucureştu, şeful UNPR 

încearcă coagularea patronatului.  

Ioan Lucian încearcă să extindă la nivel naţional, ca preşedinte al Uniunii Naţionale a Patronatului 

Român bunele practici din domeniul colaborării cu organizaţiile patronale pe care le-a experimentat cu 

succes în Bihor ca preşedinte al Federaţiei Patronilor. “Am convenit împreună cu preşedintele Camerei 

de Comerţ şi Industrie a României , dl. Mihai Daraban, ca un parteneriat viabil, ancorat în realităţile cu 

care se confrunta mediul de afaceri din România, între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi 

Uniunea Naţională a Patronatului Român ar fi un bun exemplu de colaborare pentru apărarea 

intereselor companiilor private din România”, a declarat preşedintele UNPR, dl. Ioan Lucian, după 

întâlnirea cu preşedintele CCIR din data de 27.01 2015. 
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“Modul deschis şi seriozitatea cu care domnul preşedinte Daraban a abordat întâlnirea cu delegaţia 

UNPR, ne încurajează să credem ca respectul pe care-l acordăm Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României este reciproc şi că împreună putem aborda problemele majore cu care se confruntă mediul 

de afaceri din România”, a subliniat preşedintele UNPR, dl. Ioan Lucian, care dovedeşte o 

perseverentă demna de remarcat în demersurile pe care le face pentru coagularea mişcării patronale 

din România. “Trebuie să oferim Guvernului României şi sindicatelor un partener puternic, hotărât şi 

cu atitudine constructivă, prin conjugarea tuturor eforturilor celor care reprezintă interesele mediului 

de afaceri din România”, a declarat preşedintele CCIR, dl. Daraban. 

 Orgoliile celor care conduc confederaţiile patronale românesti s-au dovedit a fi neproductive, slăbind 

mişcarea patronală din România, au concluzionat cele două părti participante la întâlnirea de la sediul 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 
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ARTICOLE FEBRUARIE 2015 
 

 

Parteneri în turism, cercetare, infrastructură de afaceri 
 

 
 

În căutarea unor investitori şi parteneri de afaceri pentru membrii UNPR, bordul Uniunii a avut 

întâlniri cu ambasadorii din Germania, Ungaria, iar recent cu cel din Ucraina. 649 km de frontieră 

comună au România şi Ucraina. Iar mediile de afaceri din România şi Ucraina trebuie să pregateasca 

de pe acum viitorul comun pe care-l vor avea în Uniunea Europeană.Asta au concluzionat 

reprezentanţii Uniunii Naţionale a Patronatului Roman la întâlnirea cu Ambasadorul Extraordinar şi 

Plenipotentiar al Ucrainei în România, ES Teofil Bauer. 

“Avem nevoie de Excelenţa Voastră pentru a găsi organizaţii similare în Ucraina cu care să 

identificăm posibilităţile de afaceri între companiile din România şi Ucraina”, a spus la începutul 

întrevederii preşedintele UNPR, Ioan Lucian, după care a prezentat ambasadorului Ucrainei 

obiectivele pe care Uniunea le are în vizor în ceea ce priveşte ţara vecină. 

Turismul, cercetarea, infrastructura de afaceri româno-ucrainiana, realizarea unor publicaţii de 

bussines bilingve sunt câteva dintre domeniile în care Uniunea Nationala a Patronatului Roman 

doreşte parteneriate cu mediile de afaceri ucrainiene. “Trebuie să fim prezenţi de acum cu proiecte 

concrete comune pentru momentul în care Ucraina va intra în UE. Avem acumulate experienţe 

multiple în ceea ce priveşte cooperarea transfrontaliera, şi nu numai, pentru ca în acel moment să 

putem aborda cu eficienţă relaţia de afaceri dintre partenerii din România şi Ucraina”, a subliniat Ion 

Radu, membru în Consiliul National al UNPR. Până la sfârşitul lunii februarie UNPR va înainta 

ambasadei Ucrainei un set complet de propuneri de activităţi şi actiuni menite să accelereze 

colaborarea medilor de afaceri dintre cele două ţări. 
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Credite pe baza adeverinţelor de la APIA 

 

 
 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de 

convenţie. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi 

Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 

23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare 

bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către 

acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru 

beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 

6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. 

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că a acordat credite 

beneficiarilor axei I - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III - Calitatea vieţii 

în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV Leader din Programul Naţional de 

Dezvolare Rurală 2007 – 2013. 

„Potrivit convenţiilor, numai la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care 

confirmă faptul că solicitantul a depus cerere de plată pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea 

animalelor – păsări, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, aferentă sesiunii I, anul III de 

angajament, respectiv în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, aferentă sesiunii II, anul I de angajament şi 

suma care reprezintă 30% din valoarea cererii de plată”, a precizat Florian Pavel, directorul APIA 

Bihor. 
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Bursa Locurilor de Muncă „FACTOR” 

 

 
 

Deşi de abia a început luna februarie, responsabilii cu locurile de muncă se grăbesc să-i pună la 

aceeaşi masă pe angajatori cu persoanele dornice să muncească. AJOFM Bihor, în parteneriat cu 

Active Job Consulting organizează vineri, 13 februarie 2015, începând cu ora 09:00, prima Bursă a 

Locurilor de Muncă din anul 2015. Evenimentul se va desfășura la Centrul de Afaceri Trade Center 

Oradea, str. Nufărului nr. 28E, lângă Lotus Center. 

Peste 50 de firme 

„Principalul nostru obiectiv este de a facilita întâlnirea dintre aproximativ 1.000 de persoane în 

căutarea unui loc de muncă și angajatorii din municipiul Oradea și județul Bihor, și de a contribui, 

astfel, la creşterea ratei de ocupare din regiunea noastră”, a declarat Békési Csaba, directorul executiv 

al AJOFM Bihor. Este pentru prima dată când se organizează un târg al locurilor de muncă la Oradea 

Trade Center, unde sunt întrunite toate condițiile pentru un eveniment de succes.Potrivit directorul 

executiv al AJOFM Bihor, spaţiul ales pentru „Bursă” este unul adecvat, cu toate dotările necesare, 

unde angajatorii vor putea beneficia de standuri expoziționale moderne, iar cei aflați în căutarea unui 

loc de muncă vor avea parte de o ofertă generoasă de locuri de muncă. „Ne așteptăm să fie prezente 

peste 50 de firme, cu peste 500 de locuri de muncă disponibile”, a precizat Békési Csaba. 

 Bursa Locurilor de Muncă din 13 februarie 2015 este un eveniment organizat în cadrul proiectului 

„FACTOR - Fii activ în orașul tău!”. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 „Investeşte în 

oameni!”. Partenerii AJOFM Bihor în implementarea proiectului sunt Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, S.C. Active Job Consulting S.R.L. Oradea și S.C. Multi Proiect 

S.R.L. Piatra Neamț. 
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Copiii de peste 14 ani, remunerați pentru munca în anumite domenii 

 

 
 

Copiii vor putea desfăşura activităţi lucrative remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, 

publicitar şi modelling, în baza unor convenţii între organizator şi părinţi/reprezentant legal al 

copilului sau direct cu copilul, dacă acesta a împlinit 14 ani, cu acordul prealabil al părintelui.  

Activităţile remunerate pot fi prestate de copii în calitate de actor, figurant, cântăreţ, muzician, 

dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, la teatru, operă, balet, circ, 

concursuri de dans, de muzică sau interpretare, alte concursuri sau activităţi de scenă, dar şi la filmări 

pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, cu sau fără 

scopuri publicitare, conform unei hotărâri aprobate de Guvern. 

 Copiii mai pot presta activităţi de figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără scopuri publicitare, 

figurant sau model la prezentări de modă şi sportiv profesionist în sportul de performanţă. 

Documentul mai prevede că repetiţiile de orice fel, precum şi orice altă etapă menită să asigure buna 

desfăşurare a activităţilor, sunt considerate parte integrantă a acestora. 

Reguli pentru desfășurarea activității: să nu fie munci periculoase pentru copii, să se desfăşoare între 

anumite intervale orare ale zilei, în funcţie de vârsta copilului, durata activităţii prestată de copii 

trebuie să nu depăşească un anumit număr de ore săptămânal şi zilnic, în funcţie de vârsta copilului, iar 

aceste activităţi să fie însoţite de pauze. 

Pe durata prestării activităţilor, copilul trebuie să fie însoţit de un adult, care poate fi unul dintre 

părinţi/reprezentant legal, ori o persoană desemnată de părinţi/reprezentant legal al copilului, faţă de 

care copilul a dezvoltat o relaţie de ataşament sau o persoană desemnată de organizator şi agreată de 

comun acord cu părinţii/reprezentantul legal al acestuia. 

Prestarea de către copii a activităţilor menţionate este condiţionată de informarea prealabilă a serviciul 

public de asistenţă socială, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a 

activităţii. Aceasta trebuie depusă de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public 

de asistenţă socială de la domiciliul copilului cu o serie de documente, potrivit actului normativ 

adoptat de Guvern. 

Sumele obţinute de copil ca urmare a activităţii prestate vor fi administrate conform dispoziţiilor 

Codului Civil, iar dacă părinții utilizează banii alt scop decât cel al interesului superior al 

copilului, reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se autosesizează. 

Sunt prevăzute sancțiuni contravenţionale cuprinse între 1.000 şi 8.000 de lei în cazul în care părinţii 

sau organizatorii nu respectă condiţiile impuse. 

Sursa: Mediafax 
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Mai mulţi angajatori înregistraţi în Bihor 

 

 
 

Potrivit informaţiilor ITM Bihor, la 31.12.2014 în judeţul Bihor erau de 18.529 angajatori activi, cu un 

număr de 162.678 salariaţi activi.  

La 31.12.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor a fost 17.599, cu 157.705 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la 31.12.2014 în Bihor era de 179.762 , iar la 

31.12.2013 a fost 173.392.Sold comercial negativ în judeţul Bihor în primele nouă luni din 2014  
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Sold comercial negativ în judeţul Bihor în primele nouă luni din 2014 

 
 

Soldul comercial în Bihor în perioada ianuarie – septembrie 

2014 este de -52.315 mii euro.  

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, soldul 

comercial în judeţul Bihor în primele nouă luni din 2014 a fost 

negativ. Bihorul a importat mai mult decât a exportat. 

Exporturile FOB realizate în perioada 1 I–30 IX 2014 au fost 

de 1.396.039 mii euro, iar importurile CIF au însumat 1.448.354 mii euro. Comparativ cu perioada 1 

I–30 IX 2013, exporturile au scăzut cu 1,10%, iar importurile au crescut cu 3,48%. Soldul comercial 

FOB/CIF în perioada 1 I–30 IX 2014 a fost de -52.315 mii euro, valoarea exporturilor FOB din 

perioadă fiind mai mică decât valoarea importurilor CIF. 

În luna septembrie 2014, în judeţul Bihor, exporturile FOB au însumat 182.399 mii euro, iar 

importurile CIF au însumat 167.519 mii euro. Comparativ cu luna septembrie 2013, exporturile au 

scăzut cu 0,86%, iar importurile au scăzut cu 9,26%. Faţă de luna august 2014, exporturile din luna 

septembrie 2014 au crescut cu 34,83% iar importurile au crescut cu 23,04%. Soldul comercial 

FOB/CIF din luna septembrie 2014 a fost de 14.880 mii euro, valoarea exporturilor FOB fiind mai 

mare decât valoarea importurilor CIF. 

Structura comerţului 

În perioada 1 I-30 IX 2014, ponderi importante în structura exporturilor sunt deţinute de secţiunea 

maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea 

(40,4%) şi secţiunea încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (21,3%). În structura 

importurilor ponderi importante sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, 

aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (41,1%); secţiunea încălţăminte, pălării, 

umbrele şi articole similare (6,3%); secţiunea materii textile şi articole din acestea (7,1%); secţiunea 

materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,9%); metale comune şi articole din acestea (6,1%). 
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Orădenii vor avea Aquapark peste 10 luni 

 

 
 

Primăria Oradea a anunțat semnarea contractului pentru achiziţionarea lucrărilor şi a dotării 

Complexului Nymphaea din cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului de agreement prin crearea 

Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”.  

Aquapark-ul va fi situat în locul Ștrandului Municipal care este închis încă de anul trecut, iar preţul 

stabilit pentru îndeplinirea contractului este de 69.803.091 lei (fără TVA). Termenul de execuție a 

lucrărilor este de 10 luni. 

„Obiectivul general al proiectului este crearea unui aquapark modern, la standarde europene, prin 

crearea complexului urmărindu-se diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor turistice în general şi de 

agreement”, potrivit reprezentanților primăriei. 

Proiectul tehnic prevede 6 corpuri de clădire precum şi 7 bazine - bazine pentru copii, pentru adulţi, 

bazine cu destinaţie sportivă - de înot și de sărituri, precum și 3 turnuri de câte 10, 7,5 respectiv 3 

metri. 

Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea 

amplasamentului, respectiv cel târziu la data de 17.02.2015. 

Primăria Oradea a semnat contractul cu o sucursală de la Cluj-Napoca a firmei KÉSZ Építő és Szerelő 

Zrt, care a câștigat licitația anul trecut. 

Garanţia tehnică curge de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor până la 

data semnării procesului verbal de recepţie finală. Garanţia tehnică ofertată în cadrul criteriului de 

atribuire este de 120 luni. 
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Propunere pentru modificarea Codului Muncii: repausul săptămânal să 

fie de 48 de ore consecutive 

 

 
 

Senatorii au decis, joi, modificarea Codului Muncii prin precizarea că repausul săptămânal este de „48 

de ore” consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, pentru a elimina ambiguitatea din textul legal în 

vigoare, care se referă la „două zile” consecutive.  

Senatorii Liviu Pop şi Petru Frătean sunt inițiatorii propunerii legislative, care a fost semnată de un 

grup numeros de parlamentari PSD şi UNPR. 

 Prin proiect se propune înlocuirea prevederii că „repausul săptămânal care se acordă în două zile 

consecutive, de regulă sămbăta şi duminica” cu cea că „repausul săptămânal este de 48 de ore 

consecutive, de regulă sămbăta şi duminica”. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială s-a pronunţat pentru adoptarea propunerii 

legislative „pentru eliminarea interpretării legislative aduse în defavoarea angajatului”. 

În expunerea de motive, iniţiatorii susţin că modificarea propusă este de natură să elimine 

interpretările prin care relaţia angajat-angajator poate fi dezechilibrată în favoarea celui din urmă şi că 

forma propusă este mult mai concisă şi nelăsând loc interpretărilor. 

„Din păcate, de foarte multe ori, angajatorul, ajutat de ambiguitatea regăsită în textul reglementărilor 

legale, profită de neştiinţa angajatului, lăsându-i acestuia din urmă impresia că are foarte multe 

obligaţii şi foarte puţine drepturi, în speţă, dreptul la repaus săptămânal”, potrivit semnatarilor 

proiectului. 

Sursa: Mediafax 
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Aproape 500 de locuri de muncă vacante 

 

 
 

Dintre acestea, 443 se află la Oradea, 32 adresându-se persoanelor cu studii superioare. Astfel, pot să-

şi găsească un loc de muncă cei care au terminat o facultate în domenii precum: vânzări, grafică, 

economic, inginerie, resurse umane, lingvistică, etc. 

Pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională, oferta este de 267 de locuri de muncă. 

Domeniile sunt diferite, de la agent de securitate, brutar, bucătar, conducător auto, contabil, la 

electricieni, muncitori în construcţii, lucrători comerciali sau în domeniul mecanic. 

Persoanele necalificate au de ales dintre 144 de locuri de muncă. Majoritatea sunt în domeniul 

componentelor electronice şi confecţiilor de încălţăminte. În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 27 de 

locuri de muncă, la Beiuş 10 şi la Salonta 17. 
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AJOFM Bihor le dă mură în gură angajatorilor 

 
 

Un vechi proverb românesc spune că: „Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă”. Tot aşa şi 

angajatorii, potrivit legii, pot beneficia de o serie de subvenţii, dar nu le cunosc. „Mi-am dat seama că 

firmele nu cunosc legea, nu ştiu ce beneficii pot avea dacă încadează anumite categorii de persoane. 

Sau dacă o cunosc, o interpretează greşi”, observa Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor, 

în urmă cu un an, la puţină vreme după venirea la conducerea instituţiei. 

„Ghidul angajatorului” 

A trecut mai bine de un an şi şeful AJOFM s-a gândit să pună la dispoziţia firmelor informaţiile de 

care au nevoie, pentru a beneficia de subvenţii. Aşa a apărut „Ghidul angajatorului”. „Acest ghid era o 

necesitate de a informa corect şi concis firmele despre beneficiile pe care le pot avea la încadrarea în 

muncă a mai multor categorii de persoane”, a afirmat Békési Csaba. 

Ghidul este structurat pe trei mari capitole: 1 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

şomerilor; 2 Stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior; 3 Ucenicia la locul de muncă. 

Astfel, firmele află care sunt subvenţiile pe care le pot primi la încadrarea în muncă a absolvenţilor 

instituţiilor de învăţământ; la încadrarea în muncă a persoanelor de peste 45 de ani; la încadrarea în 

muncă a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale; la încadrarea în 

muncă a şomerilor care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile de pensie şi la 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 

Un capitol separat este destinat stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. Sunt definiţi 

termenii de „stagiar” şi de „mentor”, precum şi „drepturile şi obligaţiile stagiarului” şi „drepturile şi 

obligaţiile angajatorului”. „Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie 

un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada 

derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului 
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social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, în 

limita fondurilor alocate cu această destinaţie adică 750 lei/lună”, se precizează în „Ghidul 

angajatorului”. 

„Ucenicia la locul de muncă” cu drepturile şi obligaţiile ucenicului şi angajatorului sunt, de asemenea, 

prezentate pe înţelesul firmelor în „ghid”. 

„«Ghidul angajatorului» este încărcat pe site-ul AJOFM Bihor, s-a transmis confederaţiilor patronale 

şi sindicale, precum şi firmelor pe care le avem în baza noastră de date”, a precizat directorul executiv 

al AJOFM Bihor. La sugestia noastră de a edita şi un „Ghid al şomerului”, Békési Csaba a declarat că 

este foarte posibil ca un astfel de ghid să apară în curând. 
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Anunţarea schimbării domiciliului fiscal 

 

 
 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor atrage atenţia contribuabililor care îşi 

schimbă sediul social, fie din alt judeţ în judeţul Bihor, fie în cadrul judeţului dintr-o localitate în alta 

sau în cadrul aceleiaşi localităţi de pe o stradă pe alta, că au obligaţia de a proceda la modificarea 

domiciliului fiscal prin depunerea formularului 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al 

contribuabilului”.  

Formularul se depunce la organul fiscal competent (organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a 

se stabili domiciliul fiscal). 

 Cererea va fi însoţită de actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal (în 

original şi xerocopie). Xerocopiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagină de organul 

fiscal competent, pentru conformitate cu originalul. 

Potrivit AJFP Bihor, prin domiciliu fiscal se înţelege: 

a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc 

efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; 

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită 

profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală; 

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi 

conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat; 

d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se 

desfăşoară efectiv activitatea principală. 
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Spre Uniunea Energetică Europeană 

 

 
 

Comisia Europeană anunţă startul elaborării strategiei-cadru pentru o Uniune Energetică Europeană - o 

piaţă comună europeană, ce ar urma să negocieze la comun inclusiv preţurile energiei din ţările terţe 

(Rusia, SUA, Norvegia etc).  

Această strategie ar trebui adoptată de Comisie în 25 februarie. Preşedintele Juncker a arătat că UE 

trebuie să-şi reducă gradul de dependenţă faţă de importurile de ţiţei-petrol, gaze, combustibi fosili, 

prin dezvoltarea surselor verzi de energie, contribuind, astfel şi la un mediu mai curat. Azi, UE 

importă 55% din energia sa, infrastructura de transport a acesteia învechindu-se, iar consumul fiind 

ineficient, transmite CE. 

Estonia (11.9%), Danemarca (12.3%) şi România (cu 18.6%) sunt ţările membre UE cu gradul cel mai 

mic de dependenţă faţă de importurile de energie. Între ţările mari consumatoare de energie, Italia 

(76.9%) şi Spania (70.5%) au cel mai înalt grad de dependenţă de import. 
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„Bursă” cu număr de locuri de muncă record 

 

 
 

Peste 1.100 de locuri de muncă vor fi oferite celor interesaţi la „Bursa locurilor de muncă Factor”.  

Bihorenii care doresc să angajaze vor avea de unde alege. „Bursa locurilor de muncă Factor”, care va 

fi organizată vineri, 13 februarie 2013, de la ora 9:00, la Centrul de Afaceri Trade Center Oradea 

(lângă Lotus Center) adună la un loc 59 de angajatori, care oferă celor interesaţi 1.107 locuri de muncă. 

„Dintre acestea, 247 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare”, a precizat 

Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Este cea mai timpurie „bursă” organizată la Oradea. „Iniţial am crezut că această «bursă» este 

organizată prea devreme, în prima parte a lunii februarie, dar numărul mare de angajatori prezenţi şi 

numărul de oferte ne-a convins că nu este aşa”, a explicat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

 Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Factor – fii activ în oraşul tău”, proiect finanţat din 

Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013 „Investeşte în oameni”. Partenerii AJOFM Bihor în cadrul proiectului sunt SC Active 

Jobs Consulting Oradea şi SC Mulți Proiect Piatra Neamţ. 

Ofertă 

Directorul agenţiei bihorene a explicat succesul de care se bucură „bursa” în ceea ce priveşte numărul 

de locuri de muncă oferite de angajatori, prin mediatizarea acesteia, prin presă, prin fluturaşii 

distribuiţi, cât, mai ales, prin intermediul reţelei de socializare facebook. 

Oferta de locuri de muncă poate fi studiată de cei interesaţi pe reţeaua de socializare amintită. Din 

ofertă reiese numărul mare de locuri de muncă oferite în domeniul turismului, semn că se apropie 

primăvara şi societăţile din domeniu se pregătesc de pe acum de sezonul estival. Oferte bogate, atât 

pentru muncitorii cu înaltă calificare, cât şi pentru persoanele cu studii superioare vin de la firmele din 

Parcul industrial. Domeniul asigurărilor vine, de asemenea, cu multe oferte pentru cei care vor să 

câştige conform muncii depuse. Oferte consistente sunt şi pentru agenţii de protecţie şi pază, 

comercianţi, agenţii de vânzări, specialişti în domeniul IT, muncitori calificaţi în industria mecanică, 

mecanicii auto, muncitorii în construcţii, medici şi asistenţi medicali, muncitori în domeniul hotelier, 

etc. Dar cel mai bine este să vă convingeţi la faţa locului. 
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800 de şomeri noi identificaţi 

 

 
 

 Printr-un proiect au fost identificate şi înregistrate în baza de date a AJOFM Bihor circa 800 de 

persoane fără loc de muncă.  

Hotel Continental Forum din Oradea a fost, miercuri, 11 februarie 2015, gazda unui focus grup de 

diseminare a datelor proiectului: „Cercetarea și prognozarea pieței muncii din vestul României. 

Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad”. „Este un focus grup pe un proiect comun cu 

AJOFM Arad, respectiv cu AJOFM Timiş, în care analizăm rezultatele unei cercetări de piaţă 

desfăşurate anul trecut, prin care din poartă în poartă am încercat să identificăm persoanele care nu 

erau înregistrate în baza de date a AJOFM Bihor. Am încercat să identificăm cauza, respectiv 

doleanţele lor de a ocupa un loc de muncă pe piaţa muncii, respectiv de a urma un curs de formare 

profesională”, a declarat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. Obiectivul general al 

proiectului este îmbunătățirea serviciilor furnizate clienților SPO (Serviciul Public de Ocupare) prin 

dezvoltarea unor soluții de abordare a șomajului neînregistrat, schimb de bune practici cu o instituție 

transnațională din domeniul cercetării și prognozării Pieței Muncii. 

Unul dintre obiectivele specifice proiectului a fost întărirea capacității organizaționale a solicitantului 

prin metode specifice de abordare a șomajului neînregistrat la nivelul județului. De asemenea s-a 

încercat îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în domeniul ocupării forței de muncă prin 

analiza actuală și reală a pieței regionale a muncii și transferul de bune practici. Îmbunătățirea 

gradului de ocupare la nivelul județului prin crearea, actualizarea continuă și implementarea bazei de 

date privind șomerii neocupați și neînregistrați și oferirea serviciilor specifice SPO către un număr 

mai mare de astfel de persoane este un alt obiectiv al proiectului. 

 În cele trei județe cercetate – Arad, Timiș și Bihor, au fost vizitate peste 31.000 de gospodării pentru 

a identifica persoanele relevante din punct de vedere al proiectului, peste 6000 de persoane au fost 

intervievate cu ajutorul unor chestionare complexe cuprinzând 100 de întrebări, concepute de 

partenerii în proiect. Peste 3.000 de persoane neocupate și neînregistrate au beneficiat de servicii 

specifice SPO și au răspuns la chestionare de satisfacție. 

În Bihor 

În judeţul Bihor au fost identificate circa 800 de persoane, în cele trei zone în care au avut loc aceste 

acţiuni: Aleşd, Beiuş şi Salonta. „Persoanele au fost înregistrate în evidenţele noastre. Nu aveau 

informaţii despre serviciile pe care le oferim. Sunt cei care într-adevăr vor să lucreze şi au participat la 

cele trei burse organizate în cele trei oraşe amintite”, a explicat directorul AJOFM Bihor. 

În urma burselor organizate în cadrul proiectului, în judeţul Bihor au fost angajate circa 250 – 300 de 

persoane. Domeniile în care au fost angajate aceste persoane sunt specifice zonelor respective: Aleşdul 

– industria uşoară, Beiuşul – construcţiile şi producţia alimentară şi Salonta – industria prelucrătoare şi 

montatoare plus micii angajatori. 
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Primele bilete de tratament, din 16.02.2015 

 

 
 

Veşti bune pentru pensionari şi pentru asiguraţii din sistemul public de pensii. În 16 februarie va 

începe prima serie de bilete de tratament din 2015.  

În cursul anului 2015, prin cele 13 sucursale ale Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă (SC TBRCM SA), Casa Naţională de Pensii Publice pune la dispoziţia 

beneficiarilor un număr de 58.665 locuri”, ne-a informat Leontin Ţîrle, directorul executiv al Casei 

Naţionale de Pensii (CJP) Bihor. 

 Prima serie începe din data de 16 februarie iar numărul total de serii este de 19. Durata sejurului 

(seriei) este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile. 

Bilete de tratament pentru seria întâi alocate Casei Judeţene de Pensii Bihor, se vor distribui începând 

cu data de 12 februarie 2015, astfel: între orele 8:00 -16:00 în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi şi 

între orele 8:00 – 13:30 în ziua de vineri. „Numărul total de bilete alocate este de 100, pentru 

următoarele staţiuni: Buziaş, Covasna, Olăneşti, Moneasa, Băile 1 Mai, Geoagiu. Dintre acestea, 78 

sunt alocate pentru Băile 1 Mai”, a precizat directorul CJP Bihor. 

Criterii 

Pot beneficia de bilete de tratament pensionarii sistemului public de pensii, asiguraţii sistemului public 

de pensii şi beneficiarii unor legi speciale care reglementează dreptul la bilete de tratament prin 

sistemul public de pensii. De asmenea, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în România. 

Costul unui bilet de tratament într-o unitate clasificată la două stele este de 1.388 de lei. 

Pensionarii vor plăti jumătate pentru un bilet de tratament jumătate din cuantumul pensiei din luna 

anterioară celei care se efectuează repartiţia. 

Asiguraţii sistemului public de pensii care au salariul brut mai mic decât câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2015 vor plăti jumătate din costul 

biletului de tratament balnear. În această categorie intră angajaţii cu salariul mediu brut mai mic de 

2.415 lei. 
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Tratament egal pentru investitorii tip ancoră 

 

 
 

Întâlnirea transportatorilor cu primarul Foto: FPB  

Comitetul de Coordonare al Firmelor de Transport din cadrul Federației Patronilor Bihor, însoţit de 

președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român și al Federației Patronilor Bihor, dl Ioan Lucian, 

a participat la o întâlnire cu dl. Ilie Bolojan în calitate dublă, de primar al Oradiei dar și de membru al 

Comitetului Național Director al PNL.  

Acesta și-a arătat, ca de fiecare dată, deschiderea față de problemele companiilor private bihorene dar 

și interesul față de o problemă serioasă a transportatorilor: impozitarea diurnei externe. De asemenea, 

primarul Bolojan a confirmat implicarea și în aspecte pe care le poate controla direct, cum sunt 

realizarea unei școli de șoferi pentru TIR-uri, un tratament egal al investitorilor de tip ancoră în 

Oradea. 

Ambele părți au convenit necesitatea întâlnirii cu parlamentarii bihoreni în vederea pregătirii 

meticuloase a unei intervenții legislative clare și care să evite pe viitor declanșarea de conflicte în 

lumea transportatorilor, similare cu cele de la sfârșitul anului trecut. 
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Ajutaţi să se orienteze în carieră 

 

 
 

Scris de Crina Dobocan - 20.000 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a, înscrişi în sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, în cadrul a două regiuni de dezvoltare – Nord – Vest şi Vest, vor fi ajutaţi 

să se orienteze în carieră.  

2.400 dintre beneficiarii proiectului sunt din unităţi de învăţământ din Oradea şi judeţul Bihor. 670 

dintre aceştia au completat chestionarul care îi ajută să îşi descopere competenţele. Beneficiarii 

proiectului la nivelul judeţului nostru vin de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, 

Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Colegiul Tehnic nr. 1, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Liceul 

de Arte, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” şi Colegiul Pedagogic 

„Nicolae Bolcaş” Beiuş. 

Proiectul „Skills for jobs”, realizat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj şi 

Asociaţia Inceptus România şi Inspectorate Şcolare din regiunea de Nord Vest şi Vest, îşi propune să 

dezvolte abilităţile elevilor privind orientarea profesională în vederea corelării rezultatelor învăţării cu 

cerinţele de pe piaţa muncii. Un alt obiectiv al proiectului este dezvoltarea capacităţii elevilor de a 

efectua alegerea studiilor academice şi, implicit, a carierei în raport cu propriile lor competenţe şi 

aspiraţii. 

„Obiectivele se vor realiza într-un cadru organizat pentru descoperirea aptitudinilor fiecărui elev, prin 

folosirea unei aplicaţii informatice de consiliere online, adaptată nevoilor grupului ţintă. Fiecare elev 

în parte va fi testat şi consiliat în alegerea unei cariere sau a unei profesii. Prin această testare se 

urmăreşte de fapt diminuarea ratei şomajului şi reducerea diferenţelor dintre cerere şi oferta de pe piaţa 

muncii”, a declarat prof. Nicolae Avram, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor. 

Chestionar 

Potrivit acestuia, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj a semnat, în cursul lunii 

septembrie 2014, contractul pentru achiziţionarea Chestionarului de Interese Vocaţionale Jackson 

(JVIS – Jackson Vocational Interest Survey), chestionar care va fi utilizat în cadrul proiectului „Skills 

for Jobs”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectoria Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, pe axa „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. 

„Chestionarul este un instrument destinat evaluării intereselor vocaţionale. Aplicarea lui va oferi 

fiecărui elev din grupul ţintă oportunitatea de autocunoaştere a intereselor sale profesionale. Astfel, 

fiecare elev va beneficia de un raport complex, autocunoaşterea intereselor profesionale fiind una 

dintre componentele fundamentale ale cunoaşterii vocaţionale”, a adăugat Daniel Don, director 

AJOFM Cluj şi manager de proiect. 

Iniţiatorii proiectului consideră că clasa a IX-a şi a X-a este perioada oportună pentru focusarea 

elevilor asupra viitoarei cariere profesionale, pentru identificarea şi cristalizarea – la început – a 

intereselor vocaţionale, independent de sugestiile sau influenţele exterioare. 

În perioada următoare, elevii selectaţi vor putea participa şi la două târguri educaţionale la care vor 

participa anagajatori şi unităţi de învăţământ superior, unul la Cluj şi altul la Timişoara. 

Servicii în cadrul proiectului 

Elevii vor beneficia de mai multe servicii în cadrul proiectului „Skills for Jobs”: 

informare cu privire la importanţa/impactul consilierii asupra traseului profesional, servicii de 

consiliere în carieră, de orientare şcolară şi profesională (opţiunea de a continua studiile sau de a urma 
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o carieră profesională), identificarea şi măsurarea intereselor vocaţionale ale elevilor cu ajutorul 

chestionarului de interese vocaţionale Jackson şi vor primi informaţii cu privire la piaţa muncii şi a 

portofoliului necesar la angajare. Totodată, va fi asigurat contactul direct cu mediul universitar şi cu 

angajatorul şi va fi organizat un concurs cu premii destinat elevilor din grupul ţintă, intitulat 

„Autocunoaşterea, fundamentul unei cariere de succes”. 
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Târgul produselor tradiţionale 

 

 
 

Produse tradiţionale din carne, miere de albine dar şi pălincă au putut fi cumpărate de la târg.  

Orădenii şi nu numai, au avut posibilitatea de a vizita şi cumpăra produse tradiţionale de la Târgul de 

produse tradiţonale care are loc în perioada 13-15 februarie la Era Shopping Park. 

Târgul are loc în cadrul simpozionului desfăşurat de Asociaţia crescătorilor de şuine mangaliţă şi 

bazna din România în colaborare cu Camera Agricolă Bihor şi Direcţia pentru Agricultură Bihor. 

La deschiderea manifestărilor din cadrul acestui eveniment, care au avut loc vineri, au luat pare şi mai 

mulţi oficiali din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Este vorba despre directorul 

general Viorel Morărescu, directorul general adjunct pe probleme de zootehnie Gheorghe Neaţă şi 

Elena Chicosu coordonatoarea compartimentului RICA din cadul MADR. 

Perspective 

Pe lângă perspectivele raselor autohtone de şuine bazna şi mangaliţă, prelegere susţinută de Nagy 

Alexandru, preşedintele Asociaţiei crescărorilor de şuine mangaliţă şi bazna din România, în cadrul 

simpozinomului au fost dezbătute şi problemele cu care se confruntă crescătorii de animale şi anume 

lipsa punctelor de sacrificare, problemele de pe piaţă şi securizarea acestora pentru a împiedica 

intrarea produselor din afara ţării sau a persoanelor care nu sunt producători ci comercianţi şi uzează 

de certificatele de producător, creând astfel o concurenţă neloială celor care cresc, procesează şi 

comercializează achitând dările la stat şi plătind salarii în mod cinstit. 

„Preparearea în mod tradiţional a cărnii de mangaliţă şi de bazna a fost de asemenea dezbătură în 

cadrul simpozinonului”, a precizat Nicolae Hodişan, directorul DA Bihor. 
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Peste 900 de angajatori au folosit zilieri 

 
Până la data de 31.01.2015 au fost eliberate, ca urmare solicitărilor angajatorilor, un număr de 910 

registre speciale de evidenţă a zilierilor.  

În luna ianuarie 2015, 33 angajatori au înaintat, la ITM Bihor, extrase al registrului de evidenţă a 

zilierilor, în conformitate cu Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri. 
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Finanțări 100% nerambursabile / curs manager proiect (p) 

 
Noul cadrul financiar 2014 – 2020 va aduce României 

finanțări de peste 40 de miliarde de euro, rata de absorbție 

scăzută a finanțărilor alocate pentru intervalul 2007 -2013 a 

determinat autoritățile centrale să ia măsuri care să 

accelereze mecanismul atragerii de finanțări nerambursabile.  

Principalele avantaje față de cadrul financiar 2007 – 2013: 

mai multe surse 100% nerambursabile atât pentru producție cât și pentru servicii; beneficiarii au 

nevoie de un flux de numerar mult mai mic deoarece plata se va realiza din fondurile transmise de 

finanțator pe baza documentației de achiziție și a facturii. 

Alte avantaje: depunerea online, reducerea timpului de evaluare. 

În cazul în care vă doriți să realizați hală de producție/ agro-pensiune/ spațiu de depozitare/ 

grajduri/ferme pomicole sau de animale/service auto/platformă comerț on-line și/sau să achiziționați 

linie tehnologică/ utilaje agricole/ utilaje de construcții etc., trebuie să vă informați despre condițiile 

de finanțare, să verificați dacă sunteți eligibil sau nu, ce anume puteți achiziționa și în ce plafoane, să 

realizați documentația de specialitate conform cerințelor și să o depuneți spre evaluare. 

Deoarece fiecare sursă de finanțare are propriile sale specificități aveți mai multe șanse în cazul în 

care veți opta să realizați aceste lucruri cu specialiști. 

O altă posibilitate ar fi să parcurgeți și să absolviți un curs de manager proiect (cu condiția să fie 

preponderent practic și cu traineri care și activează ca și consultanți) iar ulterior să vă pregătiți singuri 

documentația sau, nu în ultimul rând, să colaborați cu un specialist în vederea pregătirii 

documentațiilor. 

La toate aceste alternative SPES INVEST vă poate deveni un partener care în condiții de 

confidențialitate, oferă din 2007 servicii de înaltă calitate, cu respectarea principiilor și procedurilor 

instituțiilor finanțatoare, ceea ce contribuie substanțial la creșterea șanselor de obținere a 

finanțărilor nerambursabile vizate, astfel: 

- Pentru consultanță vă așteptăm la sediul firmei din loc. Oradea, str. R. Ciorogariu. Nr. 65, 

parter. 

- Curs manager proiect: 02 – 07 martie 2015, la sediul firmei. Mai multe detalii: 

www.spesinvest.ro 

- Pentru colaborări vă rugăm să ne scrieți la office@spesinvest.ro  sau spesinvest@gmail.com 
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TVA-ul ar putea fi redus la 20% de anul viitor 

 

 
 

Proiectul noului Cod Fiscal prevede reducerea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată.  

TVA-ul ar putea fi redus, de anul viitor, de la 24% la 20%, iar pentru carne, peşte, legume şi fructe 

produse alimentare de bază la 9%. 

 Cota standard de TVA ar urma să fie redusă în continuare, la 18%, din ianuarie 2018, potrivit 

calendarului redactat de Guvern. 

Documentul prevede reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 24% la 20% 

începând cu 1 ianuarie 2016, reducerea cotei de TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe de la 24% 

la 9% începând cu 1 ianuarie 2016 şi introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de 

clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare, începând cu 1 ianuarie 

2016. 

Ulterior, cota standard de TVA ar urma să fie diminuată de la 20% la 18%, începând cu 1 ianuarie 

2018. 

Pentru 2016, încasările la buget sunt estimate să scadă cu 11,6 miliarde lei, dar cu o creştere la venituri 

de 6,4 miliarde lei din TVA, contribuţii sociale, impozit pe salarii, impactul bugetar net pentru anul 

viitor fiind calculat la 5,2 miliarde lei. 
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Clujul - „soarele” fiscal al Bihorului! 

 
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor dezvăluie pentru JB că judeţul va transfera contribuabilii 

mijlocii la Cluj.  

Reorganizarea Finanţelor loveşte tot în judeţul Bihor. Gyorgy Attila, secretarul de stat în Ministerul 

Finanţelor a dezvăluit în exclusivitate pentru Jurnal Bihorean că reorganizarea administraţiei 

financiare va lua de la nivel local şi va da la regiune. Este vorba despre transferul contribuabililor 

mijlocii, gestionaţi acum de administraţia financiară judeţeană. Aşadar, Oradea pierde teren în faţa 

Clujului, care devine pentru Oradea tot mai mult o a doua capitală, după Bucureşti. Potrivit lui Gyorgy, 

şi Capitala va ceda către administraţiile regionale contribuabili mari. 

Dacă planurile dezvăluite de secretarul de stat Gyorgy vor fi puse în aplicare, se vor realiza 

administraţii regionale – mamut, ce vor avea nevoie de angajaţi noi. Aceasta în timp ce angajaţii 

administraţiilor judeţene vor avea de suferit, fiind aşteptate noi concedieri. Ar fi a doua fază a 

restructurării Finanţelor, după ce în 2013, circa 30 de angajaţi din sistemul Finanţelor bihorene şi-au 

pierdut locurile de muncă. 

Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, dezvăluie, în exclusiviltate pentru JB 

şi Bihor Online, că faza a doua a restructurării administraţiei financiare presupune ca judeţele să 

cedeze către regiuni contribuabilii mijlocii. Gyorgy susţine că regiunile vor primi şi din Capitală 

gestionarea unor contribuabili mari. Informaţia ne-a fost transmisă pe fugă, secretarul de stat fiind 
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grăbit spre o întâlnire cu primarii din Bihor, ţinută la Trade Center, pentru a le spune acestora cum 

vine treaba cu construcţia bugetelor pe „scheletul” plafoanelor şi cum va completa Guvernul bugetele 

primăriilor mai sărace. 

Dacă planurile Guvernului vor fi puse în practică, se vor constitui administraţii regionale cu puteri 

sportite, descentralizarea oprindu-se la nivel regional. Pentru Oradea şi Bihor, această situaţie ar fi 

similară cu un centralism mascat, de vreme ce judeţul nu primeşte nimic în cadrul regionalizării. 

Dimpotrivă, trebuie să cedeze în faţa centrului regional Nord-Vest, stabilit la Cluj-Napoca. Acest 

municipiu ar deveni, astfel, ca o a doua Capitală pentru Bihor, după Bucureşti! 

Vremuri bune pentru Cluj 

O asemenea regionalizare riscă repercusiuni grave asupra distribuţiei bogăţiei în regiunea Nord-Vest, 

disparităţile sociale putându-se accentua. De altfel, statisticile arată că din 2002 încoace, judeţul Cluj a 

cunoscut o dezvoltare exponenţială, favorizată şi de investiţiile încurajate spre judeţul vecin de către 

premierul clujean Emil Boc, avansul judeţului Cluj mărindu-se constant faţă de celelalte judeţe din 

regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Bunăoară, dacă în 2002, produsul intern brut (PIB) al Bihorului era 

apropiat de cel al Clujului – circa 5 miliarde de lei – la nivelul anului 2010 judeţul Cluj avea un PIB de 

circa 21 miliarde de lei, în timp ce Bihorul avea un PIB de aproximativ 13 miliarde de lei. Celelalte 

judeţe din NV sunt mult sub primele două judeţe, semn că regiunea de dezvoltare, în formula Cluj – 

Bihor – Maramureş – Satu Mare – Bistriţa – Sălaj nu a diminuat contrastul economico-social între cele 

şase judeţe. Dimpotrivă, l-a accentuat, disparităţile în privinţa nivelului de trai între judeţe fiind azi 

mai mari decât oricând, la cote neimaginate în timpul comunismului. 

 
Directorul general al administraţiei financiare judeţene, Ioan Mihaiu, speră, totuşi, că judeţul Bihor nu 

va pierde prea mult din această restructurare. Este conştient, însă, că aceasta va aduce concedieri în 

rândul angajaţilor din subordinea sa. „545 de angajaţi are acum administraţia financiară judeţeană. 

Dacă se continuă restructurarea, sigur va mai fi o reducere de personal. Probabil că vom mai pierde o 

sută de oameni”, prefigurează Mihaiu, neîncercând să cosmetizeze situaţia. Prognoza sa ţine cont de 

istoricul restructurării Finanţelor, în 2013 Bihorul pierzând circa 30 de persoane la nivelul 

administraţiei financiare judeţene. Tot în dauna Clujului. În compensaţie, Oradea a primit centrul 

regional al Direcţiei Antifraudă. Ulterior, însă, anul trecut a trebuit să cedeze Direcţia Regională 

Vamală care s-a mutat la 150 kilometri Est de graniţă (!), tot la Cluj. Parte tot a stragiei 

guvernamentale privind regionalizarea... 

Eficient de la regiune? 

Ioan Mihaiu admite că ar putea pierde contribuabilii mijlocii, însă speră că va fi aleasă o altă variantă. 

Sau chiar că nu se va întâmpla nimic. „Este o variantă, dar încă nu se ştie 100% dacă aşa va fi sau dacă 

va fi aleasă o altă variantă. Să sperăm că nu va fi foarte dură regionalizarea sau chiar că nu se va mai 

întâmpla nimic, deocamdată. Altfel, pentru noi nu va fi foarte bine, pentru că ne ia din contribuabilii 

mijlocii. Şi aşa cei mari sunt duşi la Bucureşti de mai mulţi ani, iar acum, dacă ne iau şi din 

contribuabilii mijlocii - 100, 200 sau chiar 300 de contribuabili - nu ne va fi totuna”, reacţionează 

Mihaiu, care se întreabă dacă regiunile vor putea administra fiscal eficient, cu atâtea responsabilităţi. 

„Ar fi un volum mare de muncă la regiune, dacă şi cei mari se transferă din Capitală la regiune. În 

condiţiile în care din fiecare judeţ mai vin contribuabilii mijlocii, oare fac faţă la încă 1.000 de agenţi 

economici? Nu ştiu cum va face faţă regiunea”, atrage atenţia experimentatul finanţist, care nu exclude 

şi un scenariu în care Bucureştiul nu cedează nimic, în pierzând doar judeţele din atribuţii. 

Aşadar, s-ar putea crea încă un etaj administrativ, ce ar prelua atribuţii de la nivel local la nivel 

regional, în timp ce ministerele nu ar ceda nimic. Aşadar, încă o centralizare! Mihaiu: „Varianta cea 

mai rea ar fi să rămână contribuabilii mari pe loc, la Bucureşti, iar pe cei mijlocii să-i ducă la regiune. 

Aceasta ar fi varianta cea mai neplăcută. Mai ales că nu avem administrativ o regiune, pentru a utiliza 
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la nivel regional taxele colectate. Sperăm, totuşi, să fie o formă mai uşoară pentru judeţe. 1 aprilie era 

cel mai rapid termen despre care s-a vorbit la un moment dat. Noi sperăm să nu fie acesta. Iniţial, era 

vorba să se întâmple de la 1 iulie, şi posibil chiar de la 1 aprilie. Aşa ni s-a spus la sfârşitul anului 

trecut. Dar cum nu ne-au cerut nimic până acum, m-aş mira, totuşi”. 

Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor dă exemplul Ungariei, care a dat înapoi cu 

regionalizarea fiscală. „În Ungaria s-a regionalizat, dar s-a constatat că este greu să controlezi firmele 

de la nivelul regiunii: să colectezi taxele, să faci executare şi control. E greu de la regiune şi aşa că au 

dat înapoi către judeţe multe atribuţii fiscale”, dă Ioan Mihaiu exemplul vecinilor de la Vest. 
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Unde se mai pot angaja românii în străinătate? 

 

 
 

Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie sau a limbii engleze, condiţie pentru un salariu mai bun în afara 

ţării.  

Începutul anului aduce oferte interesante pentru românii care doresc să se angajeze în străinătate. 

Domeniile şi nivelul de calificare sunt variate. Ultimele oferte postate pe site-ul mobilităţii europene – 

Eures provin din Marea Britanie. Este vorba de asistenţi medicali şi specialişti în domeniul IT 

(dezvoltatori software, ingineri software, administrator reţea de calculatoare, administrator sistem 

informatic de stocare). Pentru aceste posturi este necesară cunoaşterea limbii engleze, contractele fiind 

pe durată nedeterminată. 

Din Franţa provin mai multe oferte din domeniul medical pentru kinetoterapeuţi, infirmieri, medici 

generalişti. Şi pentru aceste meserii sunt necesare cunoştine bune de limbă franceză. 

 De 30 de asistenţi medicali este nevoie şi în Germania. Limba germană este o condiţie obligatorie, iar 

salariul oferit este cuprins între 2.200 şi 2.700 de euro brut pe lună. 

Ofertă din Suedia 

O altă ofertă consistentă pentru mai multe categorii de persoane provine din Suedia. În primul rând 

este nevoie de 20 de femei de serviciu. Acestea vor fi plătite cu salariul minim pe economie din 

România la care se adaugă un salariu de 900 de euro net în Suedia. Cazarea este asigurată de angajator. 

Domeniul auto vine cu o ofertă pentru zece mecanici auto şi 15 vopsitori auto, tot pentru Suedia. 

Salariile oferite sunt minimul pe economie în România, la care se adaugă 1.000 de euro net/lună. În 

construcţii, tot în Suedia, este nevoie de zece dulgheri şi de 20 de muncitori la finisări interioare. 

Salariul oferit este la fel cu cel al mecanicilor auto, iar cazarea este asigurată de angajator. Trebuie 

plătit doar transportul. Durata contractului este permanentă cu o perioadă de probă de 90 de zile. 

Angajarea se face pe o firmă din România cu detaşare în Suedia. Este necesară cunoaşterea limbii 

engleze. Informaţii suplimentare se pot obţine de la consilierul Eures de la AJOFM Bihor. 

Firme de intermediere 

Cine nu vrea să apeleze la Eures, poate apela la firmele de intermediere autorizate de pe piaţă. Doar la 

ultima „bursă a locurilor de muncă” au fost prezente şapte astfel de societăţi cu oferte variate. Astfel, 
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una dintre firme a ieşit cu o ofertă pentru muncitori necalificaţi în Cehia, în domeniul automotive. „Nu 

este necesară cunoaşterea limbii, fiindcă avem linii de producţie formate doar din români sau din 

maghiari. Condiţiile de bază sunt: vârsta până în 50 de ani, fără antecedente penale şi stare de sănătate 

bună. Salariul oferit este de 3 euro/oră, iar ciclul de producţie poate ajunge de la 160 la 240 de ore. De 

asemenea, se asigură cazarea într-un cămin, patru în cameră sau doi pentru cupluri. Există condiţii 

pentru pregătirea mesei”, ne-a informat Raluca Voichiţă, recrutor. 

Limba engleză sau limba ţării de destinaţie este totuşi o condiţie de bază pentru cei care doresc să 

câştige un salariu mai bun. Este şi cazul celor care doresc să muncească în Anglia sau Irlanda, în 

domeniul medical sau în meseria de croitoreasă, după cum ne-a precizat Andreea Chirilă, managerul 

unei alte firme de plasare. „Cei care vor să meargă dincolo trebuie neapărat să pună accentul pe limba 

străină, dacă nu vor să meargă doar la spălat de vase, pentru că avem oameni calificaţi şi trebuie să 

cerem mai mult”, este de părere Andreea Chirilă. Aceasta a exemplificat cu salariile pe care le obţin 

muncitorii calificaţi în anumite meserii: îngrijitor bătrâni (muncitor necalificat) în Anglia – 6,5 lire/oră, 

asistent medical în Anglia – 13 lire/oră, lăcătuş în Germania – 14 – 15 euro/oră. Salariile sunt brute. 
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Încă 100 de bilete de tratament pentru bihoreni 

 
 

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Bihor a primit repartiţia pentru seria a 2-a de bilete de tratament, 

începând cu data de 04.03.2015.  

Pentru această serie, Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 100 locuri, pentru următoarele 

staţiuni: Buziaş, Covasna, Olăneşti, Moneasa, Băile 1 Mai, Geoagiu Băi. 

 Biletele se pot ridica de la sediul instituţiei, până vineri, 27.02.2015, după următorul program: de luni 

până joi între orele 8:00 – 15:00, vineri între orele 8:00 – 13:00. Redistribuirea biletelor de tratament 

rămase nevalorificate va avea loc luni, 04.03.2015, ora 8:00. 
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Placheta „Telefonul Consumatorilor”, obligatorie 

 
Operatorii economici care oferă consumatorilor produse şi servicii, prin vânzare directă trebuie să 

afişeze noua plachetă a Telefonului Consumatorilor.  

„Aceasta trebuie amplasată în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori 

lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului. 

Magazinele online vor trebui să prezinte pe pagina lor de site, doar un link vizibil către site-ul ANPC”, 

ne-a informat Giani Bura, comisar şef adjunct la CJPC Bihor. Noua plachetă va conţine: menţiunea 

expresă „Telefonul Consumatorilor 0219551”; denumirea comisariatului regional în raza căruia firma 

îşi desfăşoară activitatea; denumirea comisariatului judeţean în raza căruia firma îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi datele de contact ale comisariatului: adresa, numărul de telefon şi de fax. 

Placheta va mai conţine menţiunea: Reprezentanţii asociaţiilor de consumatori nu au drept de control 

al operatorilor economici, conform art. 42 din OG nr. 21/1992 şi menţiunea: Apelarea numărului 

0219551 poate fi taxată în funcţie de tipul de abonament deţinut de consumator. Modelul este 

disponibil pe site-ul ANPC (www.anpc.gov.ro) sau poate fi ridicat de la sediul CJPC Bihor, Oradea, 

str. Sucevei, nr. 4/A. Placheta este gratuită. 
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Cursuri de formare profesională în 2015 

 

 
 

AJOFM Bihor va organiza în acest an 56 de programe de formare profesională.  

Formarea profesională a adulţilor este o măsură activă de combatere a şomajului, care asigură 

creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, 

perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării 

mobilităţii şi (re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă, se precizează în revista „Piaţa muncii”, 

editată de AJOFM Bihor. 

Agenţia judeţeană va organiza şi în anul 2015, programe de formare profesională atât din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj cât şi în parteneriat cu diferite entităţi beneficiare de fonduri europene 

nerambursabile. „Până la data de 31.01.2015, la aceste programe de formare profesională, demarate cu 

data de 01.01.2015, au fost cuprinse 43 persoane din care 31 şomeri indemnizaţi. Toate programele 

demarate în acest an sunt finanţate din fonduri europene”, a precizat Békési Csaba, directorul executiv 

al AJOFM Bihor. Potrivit acestuia, la data de 31.01.2015 există un număt de 282 persoane în căutarea 

unui loc de muncă care au început programe de formare profesională în anul 2014 şi vor fi finalizate în 

anul 2015. Meseriile pentru care aceştia se califică sunt: agent securitate, administrator pensiune 

turistică, bucătar, cameristă, electrician auto, lucrător comercial, lucrător în gospodărie agroturistică, 

manichiură, ospătar. 

Cursuri în 2015 

„Pentru anul 2015, prin Programul de Formare Profesională, ne propunem să organizăm un număr de 

56 programe de formare profesională (11- iniţiere, 38 – recalificare, şapte - perfecţionare şi 

specializare) pentru un număr total de 1.197 şomeri”, a declarat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Cursurile de formare profesională care sunt propuse a se desfăşura în anul 2015 sunt: agent de 

securitate, administrator pensiune turistică, animator centre de vacanţă, asfaltator, asistent social, 

barman, bucătar, brutar, cameristă, confecţioner asamblor articole textile, competenţe antrepenoriale, 

competenţe comune comunicare în limba engleză, competenţe comune comunicare în limba germană, 

competenţe informatice, contabil, dulgher, electrician electronist auto, formator, formator de formatori, 

frizer-coafor- manichiurist-pedichiurist, inspector resurse umane, instalator instalaţii tehnico-sanitare 

şi de gaz, infirmieră, ingrijitori bătrâni la domiciliu, lucrător în confecţii din piele şi înlocuitori, 

lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător hotelier, lucrător în comerţ, mecanic auto, manager 

proiect, operator introducere, prelucrare şi validare date, operator maşini unelte cu comandă numerică, 

operator calculator electronic şi reţele, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie publică, 

patiser, sudor, stivuitorist, tâmplar universal, zidar-pietrar-tencuitor. 
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Atelier de confecţionat mărţişoare 

 
Editura Casa, cu sprijinul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” și al Dekor Mania, invită orădenii la 

un atelier de confecționat mărțișoare prin tehnica quilling.  

Atelierul va avea loc marți, 24 februarie 2015, între orele 17:00-18:30, în sala Polifuncțională de la 

etajul II al Bibliotecii. Înscrierile se fac la adresa info@edituracasa.ro, în limita a 20 de locuri. 
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Amenzi pentru munca la negru 

 

 
 

Mai multe amenzi au fost date joi de către poliţiştii Serviciului de Ordine Publică - Compartimentul 

Delicte Silvice şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în timpul unor razii 

efectuate cu specialişti din cadrul I.T.R.S.V. Oradea, Gărzii de Mediu Bihor şi I.T.M. Oradea.  

Poliţiştii şi inspectorii de la instituţiile amintite au urmărit provenienţa, circulaţia, depozitarea şi 

comercializarea materialelor lemnoase, dar şi respectarea legislaţiei de mediu şi a celei privind 

încadrarea în muncă a personalului, de către administratorii societăţilor comerciale.  

Dintre cele trei amenzi, în valoare de 45.000 lei aplicate în timpul raziei, una (în sumă de 5000 lei) a 

fost dată unui beiuşean despre care poliţiştii spun că, în calitate de administrator al unei societăţi 

comerciale bihorene, ar fi completat documente silvice cu regim special, încălcând prevederile H.G. nr. 

470/2014. În consecinţă, omul a primit amendă şi de la reprezentanţii I.T.M. Bihor, în valoare de 

10.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 108/1999, pentru împiedicarea efectuării controlului pe 

această linie de muncă. 

O altă firmă, cu sediul la Pomezău, a fost amendată cu 30.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 

53/2003, pentru muncă „la negru”, au mai transmis poliţiştii. 
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Locuri de muncă vacante în Bihor 

 
 

La 31.01.2015, erau înregistrate la AJOFM Bihor 497 locuri de muncă vacante.  

Dintre acestea: 32 de locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii superioare, 267 locuri de muncă 

pentru persoane cu studii liceale sau profesionale (în servicii, prelucrări mecanice, comerţ, industria 

usoară, transporturi, prelucrarea lemnului, etc) şi 144 locuri de muncă pentru persoane necalificate. 
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Şi-au căutat de lucru afară 

 

 
 

Nu mai puţin de 50 de persoane s-au interesat în luna ianuarie 2015, la AJOFM Bihor, de un loc de 

muncă în state europene (direct, prin e-mail sau telefonic). Solicitările lor au fost orientate, cu 

preponderenţă, pentru munca în agricultură, construcţii, domeniu gastronomic şi hotelier, domeniul 

medical.  
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Taxa pe stâlp, varianta administraţiei Bolojan 

 

 
 

Primăria anunţă că va impune o taxă pe stâlp proprie, pe lângă cea impusă de Guvern, cu RCS-RDS ca 

principal beneficiar indirect.  

Aceasta va fi încadrată legal ca ocupare a domeniului public, şi nu va fi un impozit pe proprietate. 

„Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile 

Municipiului Oradea în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare 

partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de 

comunicaţii electronice” e în dezbarere publică şi va intra la vot, în Consiliul Local în luna aprilie. „Ne 

dorim ca tot ce este disponibil ca şi capacitate subterană să fie folosit partajat”, declară city-managerul 

Eduard Florea. 

O primă măsură concretă este ca toţi operatorii de reţele şi de mijloace de suport să comunice 

Primăriei toate datele acestora, în 60 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului. „Situaţia 

inventar va sta la baza emiterii de pretenţii financiare. Se vor emite facturi pe baza unor tarife supuse 

de asemenea, dezbaterii publice”, spune Florea. 

 Unul dintre cele mai importante aspecte introduse de regulament se referă la o aşa numită „clauză 

suspensivă”. 

„Pentru reţelele aeriene se încheie un contract de acces până în momentul în care apare o capacitate 

subterană. În momentul în care apare aceasta, contractele pentru reţelele aeriene se pot rezilia. Unde 

este disponibilitate, şi noi şi operatorii trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a folosi capabilităţile 

subterane”, insistă Florea. 

Astfel, în 30 de zile de la notificarea cu privire la existenţa canalului subteran vor fi anunţaţi toţi 

deţinătorii de reţele că au 90 de zile să şi le mute sub pământ. Florea zice că Primăria are un acord 

informal cu Electrica, cea mai mare deţinătoare de stâlpi care susţin cabluri. Atunci când devin 

disponibile canalizaţiile subterane, Electrica va rezilia contractele pentru reţelele care le suportă pe 

stâlpii de iluminat public, detaliază Florea. De ce anume ar renunţa Electrica SA la acest profit doar de 

dragul esteticii Oradiei, rămâne de văzut. 

Regulamentul propune desfiinţarea reţelelor aeriene în Centrul istoric, pe arterele principale şi acolo 

unde există capacitate subterană. În rest, se vor autoriza reţele aeriene doar acolo unde nu există canale 

tehnice, iar canalizaţiile autorizate vor trebui să fie destul de largi pentru a primi tot cablajul de pe 

stradă. 

În Oradea, în afara unor tronsoane scurte, RCS RDS este proprietarul celei mai vaste reţele de canale 

tehnice, construită la comanda Primăriei, cu termen de finalizare în acest an. 

În aceste condiţii, regulamentul Primăriei are dubla finalitate de a îmbunătăţi estetica oraşului şi de a 

spori încasările RCS de pe urma investiţiei. Aparent, singurul păgubit este orădeanul: chiria încasată 

de la operatorii de reţele prin cablu pentru canalizaţia tehnică îi va fi decontată lui, în fiecare factură. 

Calendarul aprobării regulamentului 
Interval formulare propuneri - 20 februarie – 3 aprilie 

Data dezbaterii publice - 17 martie 2015 
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Dată programată pentru aprobare: şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2015 

Propuneri privind proiectul pot fi transmise: 

- în scris la Centrul de Informaţii cu Publicul – Piramidă 

- în format electronic la adresa de email: primarie@oradea.ro 

- prin fax la nr. 0259/437.544 
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Cursuri gratuite pentru egalitatea de şanse 
 

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Asociaţia Caritas Catolica Oradea 

şi Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială şi Medicală implementează proiectul „Parteneriat 

pentru şanse egale pe piaţa muncii”, proiect POSDRU/144/6.3/S/127884.  

Proiectul cu durata de derulare de 18 luni are valoare de 2.390.137,50 lei şi este cofinanţat din fondul 

social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul 

major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 

 Prin acest proiect se doreşte promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii 

oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională. 

Grupul de ţintă este reprezentată de 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare 

Vest şi Centru, care vor avea posibilitatea de participare la activităţi de formare profesională, sprijin 

pentru integrare socio-profesională iar experienţele dobândite vor fi împărtăşite prin schimburi de 

bune practici. 

Prin acest program cei interesaţi şi selectaţi vor putea participa la următoarele cursuri de calificare în 

următoarele meserii organizate deAsociaţia Caritas Catolica Oradea: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 

îngrijitoare copii (baby sitter), lucrător social şi agent de curăţenie de clădiri şi mijloace de transport. 

Cursul de  lucrator social a fost lansat in 13 10 2014, cursul agent de  curăţenie de clădiri şi mijloace 

de transport a inceput  in 26 ianuarie 2015,cursul baby sitter incepe in 23 februarie 2015. Cursurile 

de  îngrijitoare bătrâni la domiciliu vor incepe in lunile martie si aprilie. Obtinerea certificatului 

asigura posibilitatea pentru participanti de a-si  crea propria afacere. 

Cursurile amintite sunt gratuite, iar participanţii vor primi diplome recunoscute în statele membre ale 

Uniunii Europene. Studiile beneficiarilor va fi susţinut prin sprijin financiar şi material direcţionat, li 

se va facilita integrarea şi menţinerea în muncă, vor dobândi competenţe antreprenoriale şi li se va 

creşte şansele de dezvoltare a carierei. 

La finalul proiectului schimbul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse va ajuta la 

îmbunătăţirea şi menţinerea rezultatelor obţinute. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi următoarele numere de telefon: 0259-411-156, 0745/516101, 

sau scrieţi-ne pe adresa de email: nagy.andrea@caritascatolica-oradea.ro. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 
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Bazar cu produse handmade la Grădinița Waldorf. 

 

 
 

Grădiniţa Waldorf din Oradea vă invită la Bazarul de primăvară cu produse naturale și handmade.  

Păpuși confecţionate manual din lână și mătase, animale tricotate sau săpun bio, preparat în casă și 
mărțișoare eco, toate vor putea fi achiziționate în timpul bazarului organizat miercuri, 25 februarie 

între orele 16.30-19.30. Pentru cei mici ne pregătim cu ateliere de creație. Bazarul cu vânzare are loc 

la Gradinita Waldorf Oradea, str. Călimănești, nr. 10 (în spatele Gării) 

 

 

25. februarie 2015 16:45; Reactualizat la: 25. februarie 2015 16:45;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

Produse expirate aflate la vânzare 

 

 
 

Giani  Comercianţii cu produse expirate la vânzare au fost amendaţi cu 59.000 de lei.  

Produse cu data durabilităţii minimale depăşită. Produse care nu aveau afişată data durabilităţii 

minimale expuse la comercializare, existând suspiciunea de produs expirat. Neindicarea concomitentă 

a preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură la produsele alimentare preambalate. 

Neindicarea preţurilor pe unitatea de măsură la produsele vândute vrac, prin cântărire. Neindicarea 

preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor 

de citit. 

Acestea sunt câteva dintre deficienţele depistate de comisarii Protecţiei Consumatorilor Bihor în urma 

controlului tematic care a avut loc în perioada 09.02 – 13.02.2015. 

„În timpul acţiunii tematice de control au fost verificaţi 40 de operatori economici, fiind constatate 

abateri la 34 dintre aceştia. Au fost întocmite 34 de procese verbale de constatare a contravenţiei prin 

care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 59.000 de lei”, a declarat Giani 

Bura, comisarul şef adjunct al CJPC Bihor. 

Sfaturi pentru consumatori 

Reprezentanţii CJPC Bihor îi sfătuieşte pe consumatori să refuze produsele care prezintă data 

durabilităţii minimale, data limită de consum modificată, depăşită sau ştearsă sau pe care nu este 
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înscrisă niciuna din aceste date. Întotdeauna trebuie verificate preţurile produselor. Pentru a face o 

alegere în funcţie de interesele proprii ttrebuie comparat pretul/kg sau preţul/litru. 

De asemenea, trebuie urmărită concordanţa între preţurile afişate la raft şi cele din preţul din sistemul 

electronic – casa fiscală de marcat. Dacă există diferenţe consumatorul poatei solicita restituirea 

contravalorii produsului sau încasarea lui la preţul afişat la raft. 

„La cumpărarea oricărui produs trebuie solicitat şi păstrat bonul de casa pentru a putea proba, în cazul 

în care se doreşte, reclamarea calităţii sau siguranţei pordusului”, îi sfătuieşte comisarul şef adjunct al 

CJPC Bihor pe consumatorii bihoreni. 

Situaţii precum cele descrise mai sus pot fi sesizate la CJPC Bihor, str. Sucevei, nr.4/A fie pe adresa 

www.anpc.gov.ro, prin completarea fişei de reclamaţii. 
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Seminar de informare în domeniul protecţiei consumatorilor 

 

 
 

Agenţii economici bihoreni care au participat ieri la seminarul de informare în domeniul protecţiei 

consumatorilor de la Camera de Comeţ şi Industrie Bihor au aflat informaţii importante.  

Deşi se aşteptau să se întâlnească cu Rodica Mioara Toth, ambasadorul antreprenoriatului din 

România la Bruxelles, în faţa lor s-a aflat comisarul şerf adjunct al CJPC Bihor, Giani Bura. Acesta le-

a prezentat cele mai importante modificări legislative în domeniu cum ar fi placheta TelCons, dar şi 

informaţii legate de reclamaţiile depuse de consumatori în 2014, comerţul online, etc. 
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Salarii mai mari în Bihor în luna decembrie 2014 

 

 
Potrivit ultimelor date ale Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor, câştigul salarial mediu brut în luna 

decembrie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.843 lei/persoană, în creştere cu 2,45% faţă de câştigul 

salarial mediu brut înregistrat în luna precedentă.  

Câştiguri salariale medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii 

(1.846 lei) şi salariaţii din servicii (1.852 lei). Câştiguri salariale medii brute sub media judeţului au 

realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.654 lei). 

Câştigul salarial mediu net în luna decembrie 2014 în judeţul Bihor a fost de 1.327 lei/persoană, în 

creştere cu 2,39% faţă de cel înregistrat în luna anterioară. Câştiguri salariale medii nete peste media 

judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1.332 lei) şi salariaţii din servicii (1.330 lei). 

Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului au realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1.202 lei). 

 

 

27. februarie 2015 10:47; Reactualizat la: 27. februarie 2015 10:47; 

Sursa: www.bihon.ro 

 

Campanie de stopare a muncii la negru 
 

  ITM Bihor a demarat o campanie pentru depistarea muncii fără forme legale.  

ORADEA. „Spune «Nu» muncii la negru” este denumirea campaniei susţinute de către Inspectoratul 

Teritorial de Muncă (ITM) Bihor. „Munca fără forme legale reprezintă o caracteristică a perioadei de 

tranziţie şi a devenit, prin consecinţele sale sociale şi economice, un fenomen extrem de nociv”, 

susţine Marius Rotar, inspectorul şef al ITM Bihor. Potrivit acestuia, principala cauză a perpetuării 

acestui fenomen o constituie avantajul financiar imediat, obţinut atât de angajator, cât şi de salariat, 

generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale. 

Munca fără forme legale are repercusiuni atât asupra lucrătorului, cât şi asupra angajatorului. Munca 

„la negru” este prezentă şi se manifestă sub mai multe forme: activitate nenormată, total neevidenţiată 

şi nefiscalizată, desfăşurată în afara contractului individual de muncă, fără stat de plată legal întocmit 

şi plata obligaţiilor la bugetul de stat, fără pontaj pentru evidenţierea normei de timp, fără documente 

privind norma de producţie şi felul muncii şi nenominalizarea în nici un fel a persoanei care prestează 

munca; muncă parţial neevidenţiată şi nefiscalizată realizată prin evidenţă dublă reprezentând plus faţă 

de evidenţa din documente; munca ocazională, în sezon; munca în gospodăriile populaţiei; munca în 

„perioadele de probă”, neevidenţiată în documente. 

 Dezavantajele muncii la negru 

Munca fără forme legale prezintă o serie de dezavantaje, atât pentru angajat, cât şi pentru angajator. 

Câteva dintre dezavantajele angajatului sunt: nu beneficiază nici măcar de salariul minim pe 

economie; nu primeşte salariul regulat, la date fixe; nu beneficiază de reducerea normei de timp, ca 

urmare a condiţiilor de muncă; nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal 

reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie); nu este 

asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, accidentele de toate felurile, 

bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul; nu are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară 
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de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de 

muncă; nu beneficiază de tichete de masă. „În consecinţă, muncind în afara cadrului legal, angajatul 

suportă de unul singur toate riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii”, 

conchide Marius Rotar. 

Sancţiunea stabilită pentru angajatul care prestează muncă, fără încheierea unui contract individual de 

muncă prevede o amendă de la 500 lei la 1.000 lei. 

Faţă de riscurile prevăzute pentru angajat, „munca la negru” implică riscuri şi pentru angajator. Acesta 

nu poate avea un control legal asupra salariatului; nu beneficiază de subvenţii din partea statului pentru 

angajarea anumitor categorii de persoane. Mai mult, persoanele angajate fără forme legale pot produce 

pagube la locul de muncă fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal. 

Sancţiunile stabilite pentru angajatorii care practică muncă fără forme legale sunt cuprinse între 10.000 

lei şi 20.000 lei, pentru primirea la muncă a până la cinci persoane, fără încheierea unui contract 

individual de muncă, pentru fiecare persoană identificată. 

Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la trei luni la doi ani, sau cu amendă primirea 

la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract 

individual de muncă. „Depistarea şi sancţionarea neîncheierii contractelor individuale de muncă, este 

doar primul pas în combaterea întregului fenomen, iar eventuala indulgenţă faţă de această modalitate 

de exploatare a unor persoane are ca şi consecinţă imediată încurajarea acestui fenomen antisocial şi 

foarte periculos”, precizează inspectorul şef al ITM Bihor. 
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Parc industrial la Lugaşu de Jos 
 
Primarul Fondurile necesare sunt accesate în urma unui proiect depus la GAL Valea Crişurilor.  

Încă din anii „90, terenul pe care urmează să se construiască parcul industrial din Lugaşu de Jos a fost 

declarat ca având o astfel de destinaţie. Timp de aproape un sfert de secol au lipsit însă investitorii 

pentru ca zona industrială să existe şi faptic nu doar pe hârtie. Acum, când administraţia locală a reuşit 

să convingă nişte tineri investitori să vină şi să investească în parcul industrial care e gata să se nască, 

şi mai mult, a reuşit să identifice şi surse de finanţare s-au găsit şi „oameni de bine”, gata să inflameze 

spiritele agitând potenţialii ascultători invocând pericolul poluării în zonă. Primarul Şorban Levente 

spune însă că aceasta este tocmai o condiţie pentru ca cineva să poată investi în viitorul parc industrial: 

să nu desfăşoare o activitate poluantă. Valoarea proiectului prin care se va construi viitorul parc 

industrial Lugaşu de Jos este de aproximativ 200.000 de euro, maximul sumei ce putea fi accesat prin 

intermediul Grupului de Acţiune Locală. 

„Noi suntem extrem de fericiţi că am reuşit să convingem opt tineri investitori să vină la noi. Iniţial au 

fost treisprezece investitori, dar ceilalţi s-au răzgândit între timp. Trei dintre cei care vor investi în parc 

vor desfăşura activităţi în domeniul prelucrării lemnului, trei în domeniul prelucrării metalelor, unul în 

domeniul artizanatului şi unul care va construi o tipografie. Este vorba despre tineri care vroiau să 

investească în mediul rural, dar nu aveau teren. Este o şansă şi pentru ei, ca să poată accesa fonduri 

europene trebuiau să aibă măcar promisiunea autorităţilor că vor investi în utilităţi. Din banii care vor 

veni pe proiect vom face infrastructura, sperăm să putem lucra din martie- aprilie. Apa e acolo, trasă, 

iar curentul îl vom duce din fonduri proprii. Terenul este al Asociaţiei Urbariale Lugaşana, asociaţie 

care are şi ea de câştigat din urma acestei investiţii. Parcul ar urma să se întindă în viitor pe opt hectare 

de teren, dar deocamdată vor fi doar patru hectare de parc industrial. Aşteptăm investitori să vină cu 

încredere la Lugaşu de Jos”, a spus primarul Şorban Levente. Consiliul Județean Bihor are în plan 

realizarea unui parc industrial la Tileagd, ce se va întinde pe o suprafață de 26,8 hectare, prin 

societatea Parcuri Industriale SRL, înființată de CJ Bihor. Societatea are însă ca limită tocmai comuna 

Tileagd. Şeful CJ Cornel Popa declara că i-ar plăcea ca parcul de la Tileagd să beneficieze și de o linie 
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de cale ferată, pentru a deservi transportul de mărfuri. Şi comuna Abram s-a arătat interesată să 

dezvolte un parc industrial. 
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Absorbţia fondurilor Regio în NV: de la 0% (!) la 100% 
 

                                     
 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV) a dat publicităţii gradul de absorbţie a 

fondurilor europene la nivelul regiunii, cu data de referinţă 31 ianuarie 2015. Acesta este situat la 

57,57%, relevând o serie de curiozităţi.  

Din cele 5 axe prioritate, Axa 4 – Mediul de afaceri, are cel mai înalt grad de absorbţie – 80,3%. Sunt, 

însă, discrepanţe majore în cadrul acestei axe. Dacă la capitolul “microîntreprinderi” s-a ajuns la o 

absorbţie de 100,4%, în schimb, pentru “situri industriale” nu s-a accesat niciun ban: 0%! Semn că nici 

consiliile judeţene şi nici municipalităţile nu au depus proiecte pentru ecologizarea siturilor industriale 

– moştenire din Epoca de Aur. Aşa cum, de pildă, avem în Oradea haldele CET şi Sinteza. Iată, deci, 

cum UE a pus bani la bătaie, dar aleşii noştri s-au făcut că nu-i văd. 

Iată gradul de absorbţie, pe axe: 

Axa 1 – Dezvoltară urbană 46,4% 

Axa 2 – Infrastructura rutieră 68,7% 

Axa 3 – Infrastructura socială 54,8% 

Axa 5 – Turism 45,1%. 

La gradul de contractare stăm, bine, totuşi, ADR NV transmiţând că acesta este de 125%. Rămâne de 

văzut în ce măsură contractarea se va transforma şi în absorbţie efectivă, la finalul acestui an – ultimul 

în care se mai pot accesa fondurile UE din exerciţiul 2007 – 2013. 
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ARTICOLE MARTIE 2015 
 
 

 

 

Cazuri dejucate de poliţia economică 
 

 
 

Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat 

cercetările şi au propus trimiterea în judecată a doi administratori. 

 

Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice 

din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 65 de 

ani, din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. 

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe acesta 

că, în cursul anului 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în 

municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în mod nereal, cheltuieli 

aferente unor operaţiuni de achiziţii de mărfuri de la două societăţi comerciale cu comportament tip 

„fantomă”, în scopul sustragerii societăţii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. 

Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului prin deducerea ilegală a TVA şi a 

impozitului de profit este de 85.166 lei. Pentru recuperarea acestuia au fost dispuse măsuri asiguratorii 

asupra bunurilor imobile şi mobile deţinute de cel în cauză. 

Tot vineri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Bihor au 

finalizat cercetările faţă de un bărbat de 42 de ani, din localitatea bihoreană Tinca, bănuit de comiterea 

infracţiunii de evaziune fiscală. 

Acesta este bănuit de poliţiştii bihoreni că, în perioada 2010 – 2011, în calitate de administrator al unei 

societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod 

nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestă achiziţii de mărfuri şi prestări de servicii de la două 

societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”. În realitate, facturile au fost înregistrate în 

scopul de a sustrage societatea comercială de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. 

Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului este de 69.419 lei, reprezentând T.V.A. şi 

impozit pe profit. 

Poliţiştii SICE Bihor au finalizat cercetările în ambele cazuri şi au înaintat dosarele la Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză. 
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Priorităţile IMM-urilor în politicile fiscal 

 

 
 

Scris de Veronica Bursaşiu - Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România a trasat principalele 10 priorităţi ale mediului de afaceri şi IMM-urilor în domeniul 

politicilor fiscale în 2015. 

„Reglementarea inteligentă, asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil pentru mediul de afaceri şi 

IMM-uri, cu reducerea birocraţiei şi a fiscalităţii, cu respectarea transparenţei decizionale şi a 

dialogului social calitativ cu confederaţiile patronale şi punerea în aplicare a Legii nr 62/2014 de 

modificare a Legii IMM-urilor este una dintre cerinţele noastre. Pârghiile prin care această prioritate se 

poate realiza sunt: respectarea pe deplin a principiului : «Gândiţi mai întâi la scară mică. Reglementaţi 

mai întâi pentru IMM-uri », aplicarea Testului IMM, realizarea analizelor de impact de calitate, 

consultarea sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor, prezentarea planificării 

anticipate anuale a legislaţiei referitoare la întreprinderi care va intra în vigoare în cursul următoarei 

perioade bugetare ”, spune primvicepreşedintele CNIPMMR Ioan Mintaş. Pentru a asigura un mediu 

de afaceri favorabil şi prietenos, CNIPMMR consideră că definitivarea noului Cod fiscal şi al Codului 

de procedură fiscală şi publicarea lor cu minim 6 luni înainte de intrarea în vigoare e o condiţie 

obligatorie. Reducerea fiscalităţii, reducerea TVA de la 24% la 19%, menţinerea cotei unice, 

neinstituirea de noi taxe şi impozite pentru IMM-uri, reducerea cu minim 25% a numărului de plăţi 

fiscale pentru întreprinzători, măsuri de stimulare a înfiinţării de noi întreprinderi şi creaare de noi 

locuri de muncă, reglementarea de facilităţi fiscale pentru crearea de noi locuri de muncă a persoanelor 

defavorizate, reducerea dobânzilor penalizatoare pentru debite bugetare, îmbunătăţirea regementărilor 

privind controalele, relansarea procesului investiţional, îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale , 

îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, a reglementărilor privind executarea silită sunt 

prioriotăţi ale IMM-urilor în acest an. 
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Peste 2.100 de pensii comunitare în Bihor 
 

 
 

Scris de Dan Birta - În judeţul Bihor sunt nu mai puţin de 2.125 de beneficiari de pensii 

comunitare, potrivit informaţiilor Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor. 

Dintre acestea, 524 de dosare sunt dosare soluţionate orin emiterea deciziei în situaţia în care CJP 

Bihor este instituţie în cauză, 39 de dosare soluţionate prin emiterea deciziei în care CJP Bihor este 

instituţie de instrumentare. „De asemenea am avut 260 de solicitări de confirmare a perioadelor de 

asigurare din România şi 41 de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din străinătate”, ne-a 

informat Leontin Ţîrle, directorul executiv al CJP Bihor. S-au mai înregistrat 340 de solicitări de 

confirmare a stagiului de cotizare fiind soluţionate 301 solicitări. 

În 2014 au fost înregistrate la CJP Bihor 826 de cereri de pensie (E 202, E 203, E 204, revizuiri şi 

reclaculări). Au fost soluţionate 563 de cereri de pensie. „Din totalul cererilor înregistrate, ponderea 

cea mai mare a fost din Ungaria – 57%, urmată de Germania – 12% şi Austria – 9%. 22% din totalul 

cererilor au fost din alte ţări ale Uniunii europene”, a precizat leontin Tîrle. 
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Bănuiţi de evaziune fiscală 
 

Scris de Alexandra Lăzureanu - Marţi, poliţiştii 

Serviciului de Investigare a Criminalităţii 

Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de doi 

bărbaţi de 37, respectiv 22 de ani, ambii din 

municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, 

bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune 

fiscală. 
În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îi bănuiesc pe aceştia 

că, în perioada februarie – iulie 2012, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul 

în Municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în totalitate, diverse 

operaţiuni economice efectuate cu trei societăţi comerciale bihorene şi nu ar fi declarat organului fiscal 

competent veniturile astfel obţinute. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului prin 

neplata impozitului pe profit şi a fondului de mediu este de 2.531.649 lei. Poliţiştii Serviciului de 

Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat 

cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în 

judecată a celor în cauză. 
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Multe locuri de muncă pentru cei cu facultate 

 

 
 

Scris de Dan Birta - Oferta pentru persoanele cu studii superioare este de 76 de locuri de muncă. 

 

Peste 700 de locuri de muncă (716) sunt în prezent în baza de date a AJOFM Bihor. Dintre acestea, 

688 sunt în Oradea. Persoanele cu studii superioare au de ales dintr-o ofertă 76 de job-uri. Cele mai 

multe oferte sunt pentru ingineri de diferite specializări: materiale de construcţii, automatişti, meşini 

unelte, mecanici, proiectanţi mecanici, producţie, software, hardware, confecţii piele şi înlocuitor, etc. 

Oferta se adresează şi programatorilor CNC, inspectorilor SSM şi specialiştilor în domeniul calităţii, 

dar şi economiştilor şi juriştilor. 

Studii medii 

Persoanele cu studii medii şi şcoală profesională au la dispoziţie 415 locuri de muncă. Oferta este 

variată, în doemnii diferite de activitate. Astfel, în domeniul serviciilor pot să-şi găsească de lucru 

agenţi serviciu clienţi şi agenţi de pază. În domeniul alimentaţiei: bucătarii şi ajutorii de bucătari, 

ospătarii, pizzerii, cofetarii, etc. Domeniul mecanic oferă, de asemenea, multe locuri de muncă pentru 

frezori, lăcătuşi, sculeri matriţeri, strungari, sudori. În induatria uşoară sunt căutaţi confecţionerii 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, iar în doemniul economic: casierii, gestionarii, lucrătorii comerciali, 

vânzătorii, şefii de magazin, gestionarii, etc. O ofertă consistentă se adresează şoferilor, atât pentru 

maşini de mare tonaj cât şi pentru taxi. 

Pentru muncitorii necalificaţi oferta este de 197 de locuri de muncă la întreţinere şi cutăţenie, ca 

manipulant marfă, în construcţii, tâmplărie, metalurgie, confecţii încălţăminte, confecţii îmbrăcăminte, 

etc. În judeţ, la Beiuş sunt disponibile 20 de locuri de muncă, la Salonta şase, la Aleşd şi Marghita câte 

unul. 
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Femeile conduc o treime dintre afacerile din România 
 

 
 

Una din trei companii este condusă de o femeie, iar 35% dintre IMM-urile din România sunt 

deținute de femei, potrivit unor date recente. 

Mediul de business feminin din România cunoaște o dezvoltare din ce în ce mai accelerată, în 

condițiile în care tot mai multe companii cooptează în conducere reprezentate ale sexului frumos și din 

ce în ce mai multe firme sunt deschise de către femei-antreprenor. 

Afacerile conduse de femei au înregistrat, în ultimii trei ani, o evoluție față de restul business-urilor, cu 

o creștere anuală a cifrei de afaceri cu 2% mai mare decât media națională a companiilor, conform 

unor date BCR. 

Domeniile în care doamnele aleg, cel mai adesea să-și deschidă o afacere, sunt cele din zona de 

servicii – consultanță în afaceri, saloane de înfrumusețare – și comerț – farmacii, magazine alimentare 

și îmbrăcăminte. 

Conform acelorași date, cele mai mari orașe ale țării – București, Cluj și Timișoara – concentrează 

peste 30% din afacerile înființate în ultimii doi ani de femei, iar ponderea firmelor deținute de doamne 

este cu 4% mai mare față de media națională în aceste trei mari aglomerări urbane. 
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Gala Top Branduri Bihorene 2015 | Au premiat angajatorii de top 
 

 
 

Scris de Veronica Bursaşiu - Emil Hurezeanu a fost invitatul special al Galei brandurilor 

bihorene. 

„Perseverenţa pe care Federaţia Patronilor a manifestat-o an de an prin premierea excelenţei la Gala 

Top Branduri Bihorene este o dovadă a modului constructiv în care noi privim evoluţia mediului de 

afaceri şi a comunităţii bihorene. Cei care ating excelenţa în afaceri şi nu numai, cu siguranţă vor 

contribui în mod substanţial la progresul acestui judeţ din toate punctele de vedere. Gala Top Branduri 

Bihorene este o seară a bucuriei, a respectului şi a cinstirii excelenţei în afaceri, cultură, sport, politică, 

sănătate şi asistenţă socială”, a spus Ioan Lucian, preşedintele Federaţiei Patronilor şi gazda Galei 

Brandurilor. 

Confederaţia Asociaţiilor de Afaceri Transilvania, Federaţia Patronilor Bihor, în parteneriat cu 

Inspectoratul Teritorial de Muncă și Aristocratic Events SRL, sub înaltul patronaj al Uniunii Naţionale 

a Patronatului Român, a organizat, la Teatrul Regina Maria, a patra ediţie a „Galei Top Branduri 

Bihorene”. Tema acestei gale a fost, aşa cum a spus Dacian Palladi, moderatorul evenimentului, 

“clasarea companiilor pe nouă domenii de activitate în funcţie de numărul de locuri noi de muncă 

create în 2014”.  Domeniile au fost: construcţii, agricultură, industrie, comerţ, sănătate, auto, servicii, 

turism şi cultură-educaţie-sport. În acest an ordinul  Ordinul „Vulturul Negru”, o înaltă distincţie 

acordată unor personalităţi remarcante, care au adus o contribuţie semnificativă mediului de afaceri 

bihorean nu a fost acordat. 

Până acum la evenimentele Federaţiei au participat următoarele personalităţi ale României: Sergiu 

Nicolaescu, Ion Caramitru, Principele Radu de România, Petre Roman, Monica Tatoiu, Florin Piersic, 

Maia Morgenstern, ambasadorii Israelului, Ungariei, Belgiei, Slovaciei, Chinei, Canadei. În acest an, 

lista invitaţilor a fost completată de scriitorul şi publicistul  Emil Hurezeanu şi de consulul Ungariei 

Mile Lajos. Peste 450 de invitaţi: oameni de afaceri, politicieni, oameni de cultură, oameni de sport au 

ales să petreacă vineri seara la Gala brandurilor. În sală s-au aflat şi PS Episcopul Virgil Bercea, 

viceprimarul Mircea Mălan, preşedintele CJ Cornel Popa, prefectul Claudiu Pop, consulul onorific al 

Slovaciei Miroslav Jabloncik, reprezentanţii VOSZ Ungaria, parlamentari, şefi de instituţii , primari 

din Bihor, dar şi preşedintele de onoare al FPB Viorel Micula. Prefectul Claudiu Pop a premiat 

câştigătorii de la: Construcţii, Agricultură şi Industrie. Acesta s-a folosit de prilej pentru a aminti celor 

prezenţi că vor avea întotdeauna un partener în Instituţia Prefectului. 

„Mulţumesc pentru invitaţie, felicit pe toţi cei care participă la această întrecere, care continuă să 

trudească pentru angajaţii lor, pentru statul român luând multe poveri de pe instituţiile statului pe 

umerii lor, celor ce fac ceea ce trebuie să facă un om responsabil. Mă bucur că an de an apar tot mai 

multe firme care se bat pentru partea de sus a acestui top. Vă felicit că mergeţi înainte ” , a spus şeful 

CJ cornel Popa, care a acordat premii la secţiunile: comerţ, sănătate, domeniul auto. 

„De fiecare dată când noi cei care, vremelnic, ne-am asumat responsabilitatea la nivelul administraţiei 

public ne aflăm în faţa dumneavoastră mulţumim celor care contribuie la dezvoltarea acestui oraş, prin 

locurile de muncă create, prin veniturile la bugetul local, prin implicarea în proiectele sociale ale 
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oraşului”, a spus secundul din primăria Oradea, Mircea Mălan, care a înmânat premiile la: servicii, 

cultură-educaţie-sport şi turism. Viceprimarul consideră că „nu există o altă filosofie a dezvoltării unui 

oraş decât parteneriatul între administraţie şi mediul de afaceri, căci numai astfel oraşul va deveni ceea 

ce merită să fie şi va face paşi importanţi spre drumul spre excelenţă, un oraş în care investitorii să de-

a farmec oraşului, iar turiştii gustând din farmecul oraşului să-şi dorească să investească aici. Vă 

asigur de tot sprijinul de care aveţi nevoie”. 

Câştigător la Cultură, rectorul Mişu Jean Manolescu a spus că este onorat şi emoţionat pentru faptul că 

a primit primul premiu din partea comunităţii pentru Fundaţia Agora  care şi-a propus să dezvolte 

inteligenţa naturală, pe care o au slavă Domnului românii, într-o perioadă în care toată lumea se 

preocupă să dezvolte inteligenţa artificială. Prin Fundaţia Agora, dl Manolescu  a înfiinţat o 

universitate pe care a reuşit să o acrediteze, apoi prima scoală internatională din Oradea, o grădiniţă, 

cea mai bună revistă de calculatoare din Româmia, cotată pe un onorant loc 99 la nivel mondial. 

Excelenţii Bihorului 

După premierea angajatorilor s-a trecut la acordarea unor premii de excelenţă. 

“Sunt încântat şi recunoscător Federaţiei Patronilor şi membrilor acestei comunităţi că mă aflu azi aici, 

într-un oras în care înlănţuirea culturilor, alăturarea cupolelor diferitelor biserici dă dimensiunea 

multiculturalităţii. Viceprimarul Mălan  vorbea de farmecele oraşului. Am venit să gust şi eu din 

aceste farmece şi revin sedus de cele două realităţi, de cele două dimensiuni: concetăţenialitatea şi 

convivialitatea.Concetăţenialitatea este întâlnirea în cunoştinţă de cauză, formă de conlucrare, iar 

convivialitatea este o filosofie nu doar de convieţuire, ci de bucurie a convieţuirii conform 

principiului: «cu cât mai bine, cu atât mai bine», fără logica binară: român-ungur, bun -rău…” , a spus 

Emil Hurezeanu care şi-a făcut apariţia în sală pe coloana sonoră a Europei libere şi în aplauzele 

întregii asistenţe. 

 

Pentru a atinge tema  galei, cea a locurilor de muncă nou create şi implicit cea a muncii la negru-

domeniu combătut de ITM , partener al evenimentului, Emil Hurezeanu a povestit o întâmplare a unui 

fost preşedinte al RFG din perioada „50-‟51 care s-a aflat într-o vizită în Africa într-o colonie a 

Germaniei. „La primire erau două tabere: una de o anumită culoare-gazdele, iar de cealaltă parte 

diplomaţi. Emoţionat preşedintele s-a adresat cu: «doamnelor şi domnilor, dragi negri»…Mă aflu 

acum în faţa unor oameni care ţin în picioare comunitatea fără să muncească la negru.Vă doresc 

concitadinitate, convivialitate, sănătate şi să vă păstrati oraşul, care şi el vă păstrează pe voi!”, a spus 

Emil Hurezeanu. 

La secţiunea “Premii de excelenţă”, FPB doreşte să cinstească personalităţi bihorene care au avut 

realizările deosebite în domeniul culturii, sportului, asistenţei sociale, sănătate şi politică. “Receptiv şi 

deschis faţă de mediul de afaceri din Bihor este considerat de Federaţia patronilor un partener serios 

care poate duce în Parlamentul României probleme importante cu care se confruntă mediului de 

afaceri”. Aşa l-a prezentat Emil Hurezeanu pe cel care avea să primească premiul de excelenţă pentru 

“politicianul bihorean al anului” senatorul UDMR Cseke Attila, fără doar şi poate cel mai apreciat 

ministru pe care l-a dat Bihorul până acum.„Sunt onorat pentru acest premiu şi mulţumesc Federaţiei 

şi mediului de afaceri bihorean. Cred că viaţa publică se derulează în Bihor în coordonate mai 

civilizate, că bătălia politică se dă pe idei, strategii, fapte şi mai puţin pe vorbe. Cred că dacă am reuşi 

să impunem acest model bihorean în întreaga ţară, România ar avea de câştigat. Mesajul meu pentru 

bihoreni, indiferent de domeniul în care activează, e că cel mai important e să lase urme după ei, urme 

care să dăinuie către alte generaţii”, a spus Cseke Attila , omul politic al anului 2014. 

Femeia de afaceri a anului 2014 a fost premiată tot de Emil Hurezeanu. Aceasta este directorul general 

Inter Broker Cerasela Nergheş, care se identifică complet cu firma pe care o conduse cotată drept lider 

de piaţă în NV şi care la nivel naţional ocupă un onorant loc 7 din 500 de firme. Romarketing, prin 

Sorina Bradea a primit premiul pentru 20 de ani de excelenţă şi inovaţie în resurse umane, premiu 

acordat de Viorel Micula. “230 de selecţii în naţionala de polo, 2 titluri campion naţional ca jucător, un 

titlu de campion balcanic, bronz la Jocurile universitare, finalist la Cupa cupelor, de 4 ori câştigător al 

Cupei României”. Este CV-ul pe scurt al lui Cornel Gordan, cel care a primit premiul de excelenţă în 

sport pentru întreaga activitate de la Ioan Lucian. Codruţa Bala, director HR Celestica a acordat 
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premiul de excelenţă pentru implicare socială Primărie Borş, primarului Batori Geza pentru realizarea 

celui mai modern şi bine organizat azil de bătrâni din Bihor. “Ataşat constant de ideea transmisă din 

facultate că nu poţi fi un adevărat maestro până nu formezi alţi ameştri care se vină în urma ta, autor al 

unor lucrări de arta metalului şi de tehnica artei monumentale”. 

Este vorba despre  câştigătorul premiului de excelenţă în domeniul Culturii, Cornel Abrudan, premiat 

de directorul general Sapico şi vicepreşedinte FPB Maria Sabin. Premiantul de la Sănătate a fost 

anunţat de universitarul Laura Vicaş şi acesta este: “medicul şi omul politic, personalitate marcantă în 

domeniul medicine pediatrice bihorene, fostul Ministru al Sănătăţii Ritli Ladislau”. Managerul anului 

2014 a fost anunţat de Vasile Fonoage, director Cesal şi acesta este preşedintele Emsil Silviu Mânzat 

“discret, serios, generos, greu de văzut în afara companiei pe care a fondat-o şi care duce mai departe 

tradiţia industriei grele din Bihor”. 

Primvicepreşedintele FPB Constantin Jurcă  a premiat jurnalistul anului 2014. Aceasta este Laura Breb 

de la Digi 24 Oradea “prezentatoare profesionistă şi mereu curioasă, pregătită şi documentată 

indiferent de domeniu, care îşi surprinde de fiecare dată invitaţii prin incisivitatea întrebărilor şi 

acurateţea informaţiilor. Prezenţa pe ecran a Laurei este garanţia unei informaţii corecte, iar numele ei 

e tot mai aproape să devină un brand”. 

Cea mai importantă investiţie a anului 2014 în Bihor, care oferă Oradiei un element de excelenţă în 

plus a fost declarată Trade Center, clădire care e mai mult decât o construcţie “ e visul regretatului 

Alexandru Mudura de a-şi lăsa o importantă amprentă în mediul de afaceri bihorean, vis împlinit anul 

trecut”. Consulul general al Ungariei Mile Lajos i-a oferit acest premiu lui Dioszegi Lajos. “Faptul că 

a activat atât în sistemul bugetar, cât şi în mediul privat aduce doar beneficii modului în care 

gestionează una dintre cele mai importante instituţii ale statului şi anume Inspectoratul Teritorial de 

Muncă”. Este recunoscut ca un inspector şef corect şi a primit premiul de excelenţă deoarece conduce 

instituţia cu cea mai mare deschidere faţă de mediul de afaceri: Marius Rotar. 

A dat dovadă de „încredere şi perseverenţă în a insista să facă din Aeroportul Oradea un aeroport 

reprezentativ pentru NV României prin modernizare. Un susţinător al mediului de afaceri prin aripile 

pe care le dă prin noua structură a Aeroportului” a fost declarat comandantul Aeroportului Oradea 

Gheorghe Pașc, câştigătorul premiului de excelenţă pentru managerul care dă aripi afacerilor locale. 

Cu acest prilej, Gheorghe Pasc a ţinut să sublinieze că fără determinarea preşedintelui CJ Cornel Popa 

modernizarea Aeroportului ar fi fost imposibilă. 

Firmei Congips reprezentată de directorul general Ioan Lezeu i-a revenit premiul de excelenţă pentru 

tradiţie şi continuitate, la 125 de ani de la înfiinţare. Premiul pentru pionerat în domeniul îngrijirilor 

paleative în regiunea NV i-a fost înmânat unei femeii extraordinare Marinela Murg, director executiv 

al Fundaţiei Hospice Emanuel. Premiul de excelenţă pentru susţinere şi implicare în parteneriatul 

public privat a revenit Celestica prin directorul HR Codruţa Bala pentru parcurile active înfiinţate în 

Oradea. Primăria Oşorhei, prin primarul Ioan Pop a primit premiul de excelenţă pentru cea mai mare 

investiţie în energie verde ca urmare a realizării, în colaborare cu FPB şi ZMO a unui centru de energii 

regenerabile unicat în Europa de Est. 

Seria momentelor artistice ale serii a fost deschisă de balerinele Şcolii de dans Fit Dance condusă de 

maestrul coregraf Maris Puşcov, premiate cu 5 premii I, opt premii II, patru premii III şi trei menţiuni 

şi cu un premiu pentru cea mai bună coregrafie la Viena Open Dance. Fetele au urcat pe scenă cu trei 

numere: un dans fantezie-De pe la noi, un art dance-Gânduri, şi cu Nuferi. Au urmat apoi Sorina 

Darna, care a ajuns până în semifinala X Factor. Adolescenta de 14 ani studiază muzica la Liceul de 

Arte, flautul şi pianul, dar cel mai mult îi place să cânte vocal. În această postură a apărut pe scena 

Teatrului alături de fratele ei. Cel de-al treilea moment artistic al serii a fost prezentat de Ansamblul 

Crişul care a ajuns până în faza semifinalelor concursului Românii au talent. 

 

 

9. martie 2015 10:42; Reactualizat la: 9. martie 2015 10:42; 

Sursa: www.bihon.ro 

 

http://www.bihon.ro/


210 

 

500 de femei, instruite în construirea carierei 
 

 
 

Scris de Crina Dobocan - Primele cursuri au început săptămâna trecută, următoarele vor 

debuta din 18 martie. 

Asociația Caritas Catolica din Oradea va asigura pregătire profesională pentru 500 de femei. 

Cursurile de managementul carierei, destinate femeilor care lucrează în domeniul organizațiilor non-

profit, au început joia trecută, la sediul Caritas Catolica din str. Șirul Canonicilor. Cursurile se 

desfășoară gratuit în cadrul proiectului „Parteneriat pentru egalitate de şanse pe piaţa muncii”, iniţiat în 

comun cu Caritas Satu-Mare şi Caritas Alba-Iulia. 

„În cadrul concursului, se asigură pregătire profesională pentru peste 500 de femei, diplomele fiind 

recunoscute pe plan internaţional, astfel că această pregătire le face competitive atât pe plan naţional, 

cât şi internaţional. Cursurile sunt adaptate să corespundă celor mai noi cerinţe de pe piaţa muncii. 

Cursul de managementul carierei este unul completiv, care ajută femeile să raţionalizeze priorităţile 

din viaţa lor, să se pregătească în mod conştient pentru atingerea scopurilor propuse şi le oferă sprijin 

în modelarea sau modificarea propriei lor vieţi”, a informat Tamas Szombati, responsabilul cu 

comunicarea în cadrul organizației Caritas Catolica Oradea. 

Adaptate cerințelor 

Practic, femeile sunt îndemnate să-și fixeze un țel în viață, să-și atingă scopul, dar mai întâi să verifice 

dacă în prezent se află pe drumul bun. Pregătirea conține foarte multe elemente de autocunoaștere. 

Coordonatorii cursurilor le vor oferi femeilor și indicii în privința căutării unui loc de muncă 

(organizarea acestei căutări, scrierea CV-urilor etc.). Metoda de predare aleasă de formatori este Open 

Space (spațiu deschis), ceea ce înseamnă, în viziunea celor ce le vor instrui pe femei, că pregătirea este 

adaptată cerințelor participantelor. 

„Practic, învăţăm autocunoaştere, determinare de scop, managementul modificării şi igienă mentală. 

După părerea mea, este de importanţă majoră faptul că acest tip de formare s-a organizat în mod 

expres pentru femei, deoarece pe piaţa muncii ele au şanse mult mai mici faţă de bărbaţi”, a precizat 

Löchli Tünde, responsabila delegată de Caritas Satu-Mare spre a conduce cursul. 

Cursuri de managementul carierei se țin și la Satu Mare, Baia Mare, dar, spun organizatorii, dacă 

există și alte cereri în acest sens, pot fi organizate și în alte localități. 

La Oradea, cursurile se vor derula în două etape: unul a început joi, iar următorul va începe pe data de 

18 martie. 

„Am venit la acest curs pentru că sunt interesată de managementul carierei. Vreau să ştiu cât sunt de 

utilă şi la ce mi-ar folosi capacităţile mele, dacă pot să-mi dezvolt aptitudinile şi să le optimizez. 

Aştept de la acest curs nişte răspunsuri la întrebările pe care mi le-am pus şi să aflu dacă sunt în stare – 

eu, ca femeie –  să fac faţă provocărilor şi să rămân puternică”, a declarat Szolomájer Monika, una din 

participantele la curs, care în prezent se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice. 
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România pe cai mari, românii pe măgari 
 

 
 

Scris de Dan Birta - Deşi România a avut o creştere economică în 2014, românii o vor simţi de 

abia în 2016, când este an electoral. 

Economia României este pe plus, dar românii încă nu simt acest lucru în buzunarele lor. Potrivit 

datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), România a înregistrat în 2014 o creştere economică de 

2,9%, comparativ cu anul 2013. În ultimul trimestru din 2014 PIB-ul României – date ajustate sezonier 

– a crescut cu 0,5% (la 169.518,4 milioane lei preţuri curente) faţă de trimestrul III şi cu 2,5% faţă de 

trimestrul IV din 2013. 

Potrivit INS, PIB-ul României a fost anul trecut de 669,5 miliarde lei (150,8 miliarde euro). La 

creşterea PIB industria a avut o contribuţie de 0,9% şi o pondere de 24% la formarea acestuia. 

De asemenea, informaţiile şi comunicaţiile, al căror volum de activitate a crescut cu 11%, cu o 

pondere de 6% la formarea PIB şi-au adus o contribuţie de 0,6% la creşterea acestuia. 

O contribuţie pozitivă au avut-o şi impozitele nete pe produs (0,4%), a căror pondere la formarea PIB 

a fost de 11,5% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 3,4%. 

De asemenea, contribuţii de câte 0,3% la avansul economic au adus categoria Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul (15,8% la formarea PIB), precum şi sectorul activităţi profesionale (7,1% la formarea PIB). 

Agricultura, silvicultura şi pescuitul au adus un plus de 0,1% la creşterea economică de anul trecut, la 

fel ca activităţile de spectacole, culturale şi recreative, reparatiile de produse de uz casnic şi alte 

servicii. 

Pe de altă parte, reducerea volumului de activitate din sectorul de intermediere financiară şi asigurări 

cu 2,7% a avut un impact negativ (-0,1%) asupra evoluţiei PIB. 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea acestuia le-au avut 

cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+2,9%), cu o pondere de 60,9% la 

utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,9%, precum şi cheltuiala pentru consumul final al 

administraţiilor publice (+0,6%), cu o pondere de 14,2% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat 

cu 3,8%. Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital fix cu 3,6%, aceasta a avut o 

contribuţie negativă la creşterea PIB de 0,8%. 
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Tête-à-tête cu ambasadorul antreprenoriatului din Bruxelles 
 

Președintele Consiliului Județean Bihor, Cornel Popa, s-a întâlnit, joi, cu Rodica Mioara Toth, 

ambasadorul antreprenoriatului din România la Bruxelles. 

 

Întrevederea a avut loc, joi dimineața, la sediul Consiliului Județean Bihor. Rodica Mioara Toth, 

ambasadorul antreprenoriatului din România la Bruxelles, este prezentă la Oradea unde va lua parte la 

activități derulate în rândul elevilor, pe teme de protecția consumatorilor. „Ne implicăm cel mai mult 

în educarea copiilor în ceea ce privește citirea etichetelor. De altfel, vineri, de la ora 10.00, vom avea o 

lecție deschisă pe teme de protecția consumatorilor la Liceul „Don Orione”. Ne vom întâlni acolo cu 

elevii de clasa a X-a de la patru licee din Oradea, iar partea practică a lecției o vom desfășura la un 

supermarket”, a spus Rodica Mioara Toth. 

La rândul său, președintele CJ Bihor, Cornel Popa și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini astfel de 

inițiative educative. „Va asigur de tot sprijinul și deschiderea mea și a instituției în activitatea pe care o 

desfășurați și sunt încântat să aud că vă preocupă să educați, să începeți cu ABC-ul unui astfel de 

domeniu atât de important”, a subliniat președintele Consiliului Județean Bihor, Cornel Popa. Tot la 

Oradea, în luna iunie, va avea loc și faza finală a unui proiect derulat în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar General, tot pe teme de protecția consumatorului și adresat elevilor. 

 

15. martie 2015 17:07; Reactualizat la: 15. martie 2015 17:09; 

Sursa: www.bihon.ro 

 

Peste 162.000 de angajaţi în Bihor 

 

 
 

Potrivit datelor furnizate de ITM Bihor, la data de 28.02.2015 numărul angajatorilor activi în 

judeţul Bihor este de 18.635 cu un număr de 162.523 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 28.02.2015 în judeţul Bihor este 180.138. 
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Oferă bogată de locuri de muncă 

 

 
 

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 853 de locuri de muncă se află în prezent în baza de date a 

AJOFM Bihor. Dintre acestea, 809 se află la Oradea. 

Pentru persoanele cu studii superioare oferta este de 69 de job-uri. Au şanse de angajare chimiştii, 

contrlorii de calitate, coordonatorii logistică, economiştii, programatorii şi inginerii de diferite 

specializări: proiectanţi, hardware, software, etc. 

Bihorenii cu studii medii au de ales dintre 511 locuri de muncă. Domeniile sunt foarte variate: de la 

agent de securitate şi pază, agent servicii clienţi, bucătari, pizzeri, cofetari, la confecţioneri 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, electricieni, frezori, lucrători comerciali, mecanici auto, operatori CNC, 

etc. 

Pentru persoanele necalificate oferta este de 229 de slujbe în domeniul curăţeniei, la manipulare marfă, 

în construcţii. În judeţ, la Aleşd este oferit un loc de muncă, la Beiuş 20, la Marghita unul şi la Salonta 

22. 
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Parcul Industrial Eurobusiness, ca afacere 

 
Scris de Cristina Ghilea - La finalul proiectului de 

dotare a Eurobusiness 1 cu utilități, acesta merge 

în câștig, zic edilii. 

La finalul celui mai important proiect european 

derulat în Parcul Industrial de pe Borșului, managerul 

acestuia anunță că Eurobuisiness intră-n afaceri. 

Delia Ungur declară că următorii pași sunt vânzarea 

de energie companiilor din parc și construirea de hale pentru investitorii care doresc să închirieze sau 

să cumpere. Intrarea în afaceri cu energie este un demers firesc – Primăria și-a construit acolo o stație 

de transformare încă din 2011 iar dezvoltarea de rețele a venit ulterior. „Vom achiziționa curentul pe 

OPCOM și-l vom vinde cu tarif redus (prin reducerea taxelor percepute de Transelectrica SA n.r.) Asta 

va crește atractivitatea Parcului Industrial. Vom fi o mică Electrică pe acest amplasament”, spune 

Delia Ungur, Inițiativa de construire de hale de închiriat pe 8.000 de mp, însă, poate ridica semne de 

întrebare față de capacitatea de seducție a Oradiei față de marii investitori. „Nu vom construi 

speculativ, ci doar pe comenzi ferme”, asigură Ungur. 

Cu 2011 ca termen inițial de finalizare, proiectul utilităților din PI a ajus la final abia săptămâna 

trecută, pentru că economiile realizate au fost investite pe acelați amplasament. Valoarea a fost de 15,4 

milioane de lei, cu 50% cofinanțare locală. „Cei 15,4 milioane de lei au adus 200 de milioane de lei 

profit. Banii investiți au fost deja recuperați din taxele de autorizare, din vânzarea terenurilor și din 

sumele intrate la buget, ca și cotă parte din IVG-ul plătit la salariile angajaților”, iși laudă Delia Ungur 
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Din mai doar cu atestat de producător 

 

Scris de Simona Albinaru - Atestatul de producător are o valabilitate de un an calendaristic de 

la data emiterii şi se vizează semestrial. 

Începând cu luna mai 2015, conform Legii 145/2014, comercializarea produselor agricole obţinute în 

gospodăria proprie se va face în baza atestatului de producător. Acest atestat va înlocui certificatul de 

producător eliberat conform HG 661/2001, act normativ abrogat. 

Atestatul de producător este documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru persoanele 

fizice care desfaşoară activităţi economice în sectorul agricol şi trebuie să cuprindă informaţii cu 

privire la numele şi prenumele producătorului, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată 

respectiv efectivele de animale. În urma verificărilor efectuate de către împuterniciţii primarului cu 

privire la existenta suprafeţelor de teren sau a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea 

documentului mai sus menţionat, primarul eliberează în termen de cinci zile lucrătoare atestatul de 

producător cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din 

agricultură care se înregistrează şi nominalizează la fiecare primărie, cel puţin un reprezentant în acest 

scop. 

Formularul atestatului de producător are regim special cu o valabilitate de un an calendaristic de la 

data emiterii şi se vizează semestrial prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului. 

„Totodată, exercitarea activităţii de vânzare a produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se 

face în baza unui carnet de comercializare doar de către producătorii agricoli care deţin în prealabil 

atestatul de producător”, a precizat Nicolae Hodişan, directorul Direcţiei pentru Agricultură Bihor. 

Eliberare 

Carnetul de comercializare se eliberează la cererea solicitantului de către primarul pe a cărui rază de 

competenţa se află gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, după 

verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei 

produselor supuse comercializării. 

Controalele privind modul de respectare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol se realizează de persoanele împuternicite de către 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Natională de 

Administrare Fiscală şi de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de 

către persoanele împuternicite de primar.„Încălcarea prevederilor legale privind modul de vânzare pe 

piaţa al produselor agricole din gospodăria proprie constituie contravenţei şi se sancţionează cu 

amendă care pot ajunge până la 22.500 lei atât pentru producătorii agricoli cât şi pentru administraţiile 

publice locale care care au emis documentele în cauză”, a concluzionat Nicolae Hodişan. 
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Bihorul, în topul muncii la negru? 
 

 
 

Scris de Dan Birta - Inspectorii bihoreni îşi fac treaba mai bine, munca la negru în Bihor nu are 

amploare mai mare ca în alte judeţe. 

Şi în prima săptămână din luna martie 2015 judeţul Bihor a ieşit în evidenţă prin numărul mare de 

persoane depistate că munceau fără forme legale de angajare. Potrivit datelor furnizate de Inspecţia 

Muncii, în urma controalelor efectuate în perioada 2 – 6 martie, din totalul de 139 de persoane 

depistate că munceau la negru, 26 erau din Bihor, 18 din Braşov şi 17 din Covasna. Pentru primirea la 

muncă a mai mult de cinci persoane inspectorii de muncă au făcut cinci propuneri de cercetare penală. 

Situațiile au fost descoperite în județele: Bihor, Brăila, Constanța, Covasna și în București. Valoarea 

amenzilor aplicate a fost de aproape 1,5 milioane de lei. 

De aici se pot trage mai multe concluzii. La prima vedere s-ar putea înţelege că fenomenul muncii la 

negru are o mai mare amploare în judeţul Bihor. Marius Rotar, inspectorul şef al ITM Bihor ne-a 

explicat că nu este chiar aşa. „Aceste rezultate nu înseamnă că în Bihor munca fără forme legale are o 

amploare mai mare. Pur şi simplu colegii mei îşi fac treaba mai profesionist decât în alte judeţe. Noi 

nu avem plan de amenzi. Avem număr de controale pe cap de inspector”, a precizat Marius Rotar. 

Ce spun patronii? 

Ne-am adresat şi reprezentanţilor firmelor, cei mai în măsură să-şi dea cu părerea, să vedem dacă este 

vorba despre profesionalism sau exces de zel. „Experienţele noastre cu ITM Bihor au fost multiple. De 

la a merge chiar la Bucureşti, în trecut, până la relaţii foarte bune în prezent”, a declarat Radu Silaghi, 

directorul executiv al Asociaţiei Firmelor Bihorene (AFB). Acesta recunoaşte că sunt controale destul 

de multe, dar, spre deosebire de trecut, acum acestea se fac în mod profesionist. „Chiar dacă sunt 

controale tematice destul de dese, acestea nu mai sunt aşa deranjante. Se desfăşoară profesionist”, 

apreciază Radu Silaghi. 

Constantin Badea, directorul general al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor nu se poate pronunţa 

asupra profesionalismului inspectorilor de la ITM Bihor, dar este de părere că munca fără forme legale 

însă se practică în Bihor şi amploarea ei trebuie redusă. 

Ioan Mintaş, primvicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România (CNIPMMR) crede că inspectorii bihoreni sunt mai profesionişti decât cei din alte judeţe. 

„Din punctul de vedere al întreprinzătorilor, colaborarea cu ITM este bună. Au fost foarte deschişi şi 

receptivi la problemele ridicate şi nu merg neapărat pe amenzi, cât pe prevenţie”, a declarat Ioan 

Mintaş. 
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Târg de turism cu premii pentru vizitatori 

 

 
 

 Scris de Dan Birta - Vizitatorii vor putea câştiga un bilet dublu la aquaparc din oră în oră şi o 

vacanţă de 7 zile pentru 2 persoane în Grecia la final. 

 

Top Travel, târgul regional de turism organizat de Top Expo a ajuns la ediţia a VI-a. Evenimentul din 

acest an va fi organizat, în perioada 20 – 22 martie, la Centrul de Afaceri Trade Center Oradea (de 

lângă Lotus Center). Cei care caută o destinaţie pentru week-end, pentru concediul sau vacanţa de 

vară, cei care doresc o vacanţă exotică, o croazieră sau pur şi simplu cei care doresc să viziteze 

obiectivele turistice ale judeţului au de unde alege la Top Travel. 

„Agenţii de turism din Oradea şi expozanţi care promovează resorturi de week-end sau concediu din 

Ungaria, îşi expun oferta turistică în aproximativ 20 de standuri dispuse în cea mai nouă şi modernă 

sală expoziţională din Oradea”, a declarat Mihai Dacin, administratorul Top Expo. 

Oferte 

Potrivit acestuia, vizitatorii expoziţiei avea ocazia să consulte oferte locale, naţionale şi internaţionale 

de petrecere a timpului liber sau a vacanţei de vară, vor putea cumpăra concedii la mare – în România, 

Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, Italia, etc., bilete de avion spre destinaţii din întreaga lume, bilete de 

autocar pentru circuite interne şi internaţionale (în Europa), se vor putea orienta spre o croazieră, vor 

putea opta pentru city break-uri în marile capitale europene sau pentru concedii all inclusive, în 

destinaţii estivale exclusiviste. Toţi expozanţii asigură reduceri la pachetele turistice contractate pe 

perioada târgului. 

Ca în fiecare an, Ovi D. Pop de la Duran‟s le pregăteşte vizitatorilor o nouă expoziţie fotografică, cu 

imagini spectaculoase din cele mai recente călătorii ale sale.  La intrarea în expoziţie, Asociaţia 

Sportivă West Alpine va expune câteva dintre maşinile 4×4 cu care cutreieră munţii Bihorului, în 

căutare de adrenalină şi peisaje de poveste. Nu vor lipsi expozanţii din Ungaria, care vin la Top Travel 

cu ofertele de wellness, spa şi aquapark-uri, care au atras, în ultimii ani, mii de turiştii din România. 

În fiecare oră, vizitatorii târgului de turism pot câştiga un bilet cu acces gratuit pentru 2 persoane la 

aquapark, iar la finalul evenimentului, marele premiu: o vacanţă gratuită pentru două persoane în 

Grecia, la Paralia Katerini/Olimpic Beach, 7 nopţi de cazare (fără masă), transport cu autocarul. 

Programul de vizitare al târgului de turism este: vineri, 20 martie, 12:00 – 20:00; sâmbătă, 21 martie, 

10:00 – 20:00 şi duminică, 22 martie, 10:00 – 18:00. 
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Pun bazele primei cooperative a laptelui din Bihor 

 

 
 

Scris de Simona Albinaru - Vor să cumpere o fabrică de procesare a laptelui, din localitatea 

Gepiu. 

Deoarece discuţiile iniţiate cu procesatorul de lapte din Brașov, în care crescătorii de vaci bihoreni şi-

au pus speraţa, ca urmare a faptului că începând cu data de 1 aprilie 2015 când vor înceta contractele 

de livrare a laptelui către unul dintre principalii procesatori din zonă care i-a înştiinţat că nu le va mai 

prelungi contractele existente, se află într-un impas, Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor şi Lucrătorilor 

în Reproducţia Animalelor s-a întrunit pentru o primă rundă de discuţii. Întrunirea, care a avut loc la 

sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, a avut ca scop constituirea unui grup de lucru în sectorul 

zootehnic. 

În cadrul întrunirii s-au dezbătut teme precum constituirea departamentului Lapte – Identificare şi 

încheiere de contracte comerciale, stabilirea unei strategii de asociere prin cooperative, atragere de 

fonduri europene dar şi achiziţionarea unei fabrici de procesare a laptelui. 

La întâlnire au participat Gheorghe Bondar din localitatea Batăr, Moise Bulzan din Tulca, Dan Tiurbe 

din localitatea Mădăras, Teofil Puşcaş din localitatea Toboliu, Szilagyi Zoltan din Biharia, Ovidiu 

Oros din Spinuş, Florin Moisin din localitatea Cacuciu Nou şi Florin Ciurdariu din Cheresig. 

Din partea Camerei Agricole a participat directorul general Răzvan Pititiu, iar din partea Direcţiei 

pentru Agricultură Bihor au participat: ing. Dan Antim, ing. Tudor Ursu, ing. Adrian Feher şef serv. şi 

dr. ing. Nicolae Hodişan directorul instituţiei.În urma discuţiilor, cei prezenţi l-au desemnat pe 

Gheorghe Bondar ca responsabil coordonator al Departamentului Lapte. 

Aşteaptă membrii 

Totodată s-a stabilit ca luni, 23.03.2015, să fie invitaţi la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor, 

începand cu ora 11.00, toţi fermierii care doresc să devină acţionari (membri fondatori) ai 

cooperativei. 

Ca prim obiectiv a fost stabilit cumpărarea unei fabrici de procesare a laptelui, din localitatea Gepiu, 

aflată în prezent în conservare. 

„Toţi cei interesaţi să devină membri ai acestei cooperative sunt aşteptaţi luni, 23.03.2015, începând 

cu ora 11.00 la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bihor”, a precizat Nicolae Hodişan, directorul DA 

Bihor. 
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Aproape 800 de job-uri vacante în Bihor 

 

 
 

Scris de Dan Birta - Cele mai consistente oferte sunt pentru ingineri, şoferi şi pentru 

confecţionerii de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă au de ales dintre cele 790 de oferte din baza de 

date a AJOFM Bihor. Dintre acestea, 70 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai 

multe slujbe sunt pentru inginerii de diferite specializări: materiale de construcţii, automatizări, maşini 

unelte, metalurgie neferoasă, de producţie şi mecanici. Urmează cei cu studii în doemniul calităţi: 

controlor de calitate, analist calitate şi auditor în doemniul calităţii. Domeniul economic şi 

administrativ oferă, de asemenea, multe job-uri: director vânzări, economişti, facturişti şi funcţionari 

administrativi. 

Studii medii 

Pentru persoanele cu liceu sau cu şcoală profesională oferta este de 460 de locuri de muncă. O ofertă 

foarte bogată, de peste 60 de posturi, se adresează şoferilor de diferite categorii: şoferi de tir, şoferi de 

autocamioane, şoferi de taxi. Cine vrea o muncă mai uşoară din punct de vedere fizic poate opta pentru 

unul dintre cele 56 de posturi de agenţ servicii clienţi sau operator vânzări prin telefon. Industria 

uşoară oferă, de asemenea, câteva zeci de locuri de muncă pentru confecţionerii de încălţăminte şi 

îmbrăcăminte. Oferta este destul de bogată şi în doemniul prelucrărilor mecanice pentru cei care au 

calificarea de sudor, reglor, strungar, lăcătuş, frezor, operator CNC sau debavurator. În domeniul 

comerţului sunt locuri de muncă pentru agenţi de vânzări, casieri, lucrători comerciali, vânzători şi 

facturişti. Mai există locuri de muncă pentru specialişti în service auto: mecanici auto, tinichigii şi 

electricieni auto, dar şi pentru cei caredoresc să muncească în construcţii şi amenajări: decoratori, 

instalatori, maistru în construcţii, zugravi, zidari, tencuitori. Domeniul HORECA iese în faţă cu oferte 

pentru bucătari, ospătari şi cameriste. 

Oferta pentru muncitorii necalificaţi este de 170 de slujbe. Angajările se fac în doemniul curăţeniei, 

infirmeriei, manipulanţi marfă, în confecţii şi încălţăminte, în metalurgie, etc. În judeţ, la Aleşd sunt 

oferite 50 de locuri de muncă, la Salonta – 23, la Beiuş – 16 şi la Marghita unul. 
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Încă o şansă pentru tinerii fermieri 

 

 
 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (GAL) lansarea în perioada 16 Martie 2015 – 

26 Martie 2015 a celei de a șasea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 112 din PNDR 

„Instalarea tinerilor fermieri”. 

Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani neîmpliniţi la data depunerii cererii de 

finanţare, persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie 

agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul Asociaţiei 

G.A.L. Euro-Crişana, care se întinde pe raza comunelor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, 

Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca. 

Fondurile europene nerambursabile disponibile alocate în această sesiune se ridică la 280.000 de euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 de 

euro/exploataţie, plafonul minim fiind de 12.000 de euro/exploataţie. 

Data limită de primire a proiectelor este 26.03.2015, orele 15.00. Proiectele se depun la sediul 

Asociaţiei GAL Euro-Crişana , din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36. 
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TVA s-ar putea reduce la 20% de la 1 iunie 
 

 
 

Scris de Dan Birta – Guvernul ar putea decide îîn luna aprilie reducerea TVA de la 24% la 20% 

de la 1 iunie 2015. 

România ar putea avea TVA redusă cu patru puncte procentuale mai repede de 1 ianuarie 2016. 

Guvernul intenţionează să decidă în aprilie reducerea, din luna iunie, a taxei pe valoarea adăugată 

(TVA). Atunci se va stabili dacă va fi diminuată cota standard de TVA, de la 24% la 20%, sau TVA la 

produse alimentare de bază, de la 24% la 9%, a anunţat premierul Victor Ponta. El a afirmat iniţial că 

„99% putem reduce TVA din aprilie”, dar că mai trebuie avute ultime negocieri cu instituţiile 

financiare internaţionale. 
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Ulterior, la solicitările presei pentru a clarifica, Ponta a precizat că în aprilie va fi luată decizia pentru 

ca TVA să fie redusă mai devreme cu şase luni faţă de termenul stabilit iniţial, de 1 ianuarie 2016. 

Proiectul Codului Fiscal prevede reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, începând cu 

2016, şi la 18%, începând cu 2018. 

În acelaşi timp, lista produselor pentru care Guvernul promite TVA de 9%, şi care a inclus iniţial doar 

pâinea, carnea, peştele, legumele şi fructele, a fost extinsă prin includerea şi altor produse, precum 

lapte, ouă, animale şi păsări vii, relevă proiectul actualizat de Cod Fiscal. 

Proiectul mai prevede introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri 

de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare, începând cu 1 ianuarie 2016. De 

asemenea, cota de TVA va fi redusă de la 20% la 18% începând cu 1 ianuarie 2018. 

Argumente pentru reducerea TVA 

Guvernanţii argumentează reducerea TVA prin faptul că România este a 5-a ţară din UE, în ceea ce 

priveşte cota standard de TVA (24%), după Ungaria, Danemarca, Croaţia şi Suedia. Cota efectivă a 

TVA este mult sub cota medie legală. Consumul privat a crescut, în medie, cu 1% anual în 2011 şi 

2012, deşi veniturile salariale reale s-au majorat în medie cu 2%. Frauda fiscală din TVA a fost mai 

mare după majorarea TVA, respectiv de la 3,4% din PIB în 2010 la 6,3% din PIB în 2012, după care s-

a redus la 5,7% din PIB în 2013.Impactul reducerii TVA asupra bugetului de stat va fi de 12,3 miliarde 

de lei în anul 2016, sume care rămân la dispoziția populaţiei şi a agenţilor economici. 

Beneficiile pe termen mediu vor fi: creştere economică suplimentară de 1%; creşterea numărului 

locurilor de muncă cu circa 150 mii în anul 2016 şi cu circa 70 mii în următorii ani; stimularea 

mediului de afaceri datorată îmbunătățirii fluxurilor de cash-flow şi reducerea evaziunii fiscale, 

apreciată la încasări suplimentare anuale de 0,5 mld lei. 
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Bănuiți de evaziune, propuși spre judecată 
 

Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat 

cercetările şi au propus trimiterea în judecată a doi administratori de societăţi comerciale 

orădene, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 450.000 de lei, prin evaziune fiscală 

şi complicitate la evaziune fiscală. 

Mai exact, vineri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice bihoreni au finalizat 

cercetările faţă de un bărbat de 44 de ani şi o femeie de 35 de ani, ambii din municipiul Oradea şi 

împotriva societăţilor comerciale adminsitrate de aceştia, bănuiţi de comiterea infracţiunilor evaziune 

fiscală, respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. 

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni îl bănuiesc 

pe orădeanul de 44 de ani că, în perioada martie – aprilie şi noiembrie – decembrie 2011, în calitate de 

administrator de fapt al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi dispus 

înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii, în mod nereal, a unor cheltuieli aferente unor 

operaţiuni de achiziţie de servicii de la o societate cu comportament de tip ,,fantomă”, administrată de 

orădeanca de 35 de ani. În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul de a sustrage societatea 

comercială de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. 

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului prin deducerea ilegală a TVA şi, implicit, a 

impozitului pe profit, este de 453.098 lei, din care, până în prezent, poliţiştii bihoreni au recuperat 

120.000 lei. 

„Poliţiştii au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu 

propunere de trimitere în judecată a celor în cauză” se arată ân comunicatul de presă emis de IPJ 

Bihor. 
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Germania angajează poştaşi din România 

 

 
 

Pe site-ul mobilităţii europene, Eures, a fost postat un anunţ de angajare pentru 15 factori 

poştali în Germania. 

Sunt necesare cunoştinţe bune de limba germană şi o condiţie fizică bună şi permis de conducere 

categoria B. Se oferă un salariu lunar brut de 2.000 de lei. Informaţii suplimentare la consilierul Eures 

de la AJOFM Bihor. Angajarea se face pe o perioadă de şase luni, cu posibilitate de prelungire. 
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Comunitatea oamenilor de marketing 
 

 
 

Scris de Dan Birta - S-a constituit comunitatea oamenilor de marketing din Bihor – Marketex. 

Săptămâna trecută, în Sala de conferințe din Cetatea Oradea a avut loc evenimentul de lansare a 

Comunității de Marketing Marketex- o inițiativă a Asociației de Marketing Marketex (AMM). 

La constituirea comunității au participat peste 50 de persoane – oameni de afaceri, manageri și 

directori de marketing, reprezentanții unor firme care oferă servicii de marketing, publicitate și 

consultanță, profesioniștii din domeniul marketingului și vânzărilor, antreprenori, absolvenți, studenți 

și profesori interesați de marketing, atât din mediul preuniversitar cât și universitar din Oradea. 

În cadrul întâlnirii, Remus Roșca, președintele executiv al AMM, a prezentat Asociația de Marketing 

și proiectele sale din acest an. Dintre acestea amintim cursurile de specialitate Tehnici de succes în 

vânzări, Marketingul produselor agroalimentare, Cultură și negociere și Marketing online. Dorin 

Cristian Coita, președinte fondator al AMM a prezentat misiunea organizației punctând elementele 

care formează spiritul Comunității de Marketing precum și proiectele viitoare ale asociației: Clubul de 

Marketing, CAR Marketing, publicația online Marketex, în timp ce Remus Roșca a prezentat serviciile 

AMM, unele oferite direct de asociație, altele oferite de membrii asociației. 

Antreprenoriat 

Unul dintre obiectivele AMM este stimularea antreprenoriatului și sprijinul oferit studenților și 

absolvenților antreprenori. Mai mulți participanți la întâlnire și-au prezentat afacerile și stadiul 

acestora. Raul Buboi, student în anul III la Management al Facultății de Științe Economice, și-a 

prezentat afacerea Studbiz.net și stadiul la care a ajuns în urma unei finanțări primite de la un 

investitor din mediul de afaceri. 

Răzvan Modog, absolvent al specializării Marketing din 2014 și în prezent student la masterat la 

Marketing și comunicare în afaceri a prezentat inițiativa unei publicații online care să fie un instrument 

de educație pentru clienţii afacerii sale 21 Vision- o firmă de servicii de marketing. 

Francesco Tommasi, absolvent al specializării Management din 2013, a prezentat afacerea sa – o 

plantație în sistemul intensiv și superintensiv cuprinzând patru soiuri de mere, un soi de pere şi soiuri 

de cireș, precum și două hectare de vie din care a oferit spre degustare participanților două vinuri – 

produse ale afacerii sale. 

Ioana Raluca Sasca, absolventă a specializării Marketing din 2006 a prezentat și a oferit spre degustare 

participanților produse culinare ale afacerii sale – Restaurantul Better Food care promovează 

alimentația sănătoasă și produse culinare realizate cu mai puțin zahăr, făină albă și ulei. 

Despre Asociația de Marketing Marketex 

Asociația de Marketing Marketex este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, 

nonprofit, a cărei misiune este dezvoltarea marketingului și profesionalizarea mediului organizațional 

și de afaceri. 
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Scopurile Asociației de Marketing Marketex sunt de a contribui la dezvoltarea marketingului ca teorie 

și practică economică și socială, de a încuraja și promova studiul marketingului, de a facilita schimbul 

de experiență între cei care lucrează în domeniul marketingului și cei care studiază acest domeniu, de a 

promova modele de bună practică în domeniul marketingului. 

Asociația de Marketing Marketex reprezintă inițiativa unui grup de cadre didactice, studenți și 

absolvenți antreprenori ai Facultății de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea. 
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Mai mulţi şomeri, mai multe angajări în Bihor 

 

 
 

Scris de Dan Birta - 11.111 şomeri în Bihor şi 1.049 de persoane angajate în primele două luni 

ale anului 2015. 

La prima vedere, faptul că în judeţul Bihor a crescut numărul persoanelor fără loc de muncă, dar şi al 

angajărilor pare paradoxal, în condiţiile în care populaţia judeţului nu a sporit. La sfârşitul lunii 

ianuarie 2015 erau în evidenţele AJOFM Bihor 11.111 şomeri, cu 342 mai mulţi decât la sfârşitul lunii 

ianuarie 2015. „Creşterea numărului de şomeri este o creştere forţată, datorată acţiunii noastre. Foarte 

mult a crescut numărul şomerilor neindemnizaţi. Am avut acele acţiuni din poartă în poartă prin care 

încercăm să atragem şomerii neindemnizaţi, pentru a le oferi serviciile noastre. A mai fost Bursa 

Factor când am înscris în baza noastră de date peste 900 de persoane”, a declarat Békési Csaba, 

directorul executiv al AJOFM Bihor. 

Persoane care caută un loc de muncă sunt mult mai multe în evidenţele agenţiei în prezent. Directorul 

executiv al AJOFM Bihor spune că nu-l sperie creşterea numărului de şomeri, dacă aceştia se află în 

căutarea unui loc de muncă şi nu în căutarea unei asistenţe sociale. 

Pe de altă parte, cu toate că a crescut numărul total de şomeri, a scăzut numărul şomerilor 

neindemnizaţi. La 28 februarie, la AJOFM Bihor erau înregistraţi 2.989 de şomeri indemnizaţi, cu 

1.374 mai puţini faţă de luna februarie 2014. 

Bursa Factor, rentabilă 

Au existat discuţii cum că organizarea Bursei Factor, în februarie, la Centrul de Afaceri Trade Center 

ar fi fost prea scumpă la costul de peste 20.000 de lei. „Într-adevăr, când te gândeşti, este o sumă mare. 

Dar la acea bursă au fost prezente peste 1.300 de persoane, 877 au fost selectate în vederea angajării şi 

până în prezent au fost angajate peste 400 de persoane. Doar în ultimele opt zile au fost angajate 177 

de persoane. Asta înseamnă că avem un cost unitar de 50 de lei pe om ca să transformăm o persoană 

asistată într-un contribuabil, care, cel puţin după 30 de zile de angajare contribuie cu peste 600 de 

lei/lună la bugetul statului, cred că este cea mai bună afacere posibilă”, este de părere Békési Csaba. 

Acesta a anunţat că şi „Bursa generală a locurilor de muncă” va avea loc tot la Tradea Center Oradea. 

Şomajul indemnizat a scăzut şi prin cursurile de formare profesională organizate de AJOFM Bihor. În 

prezent sunt organizate 33 de cursuri de formare profesională pentru 726 de persoane. Cursurile 

organizate de agenţia judeţeană sunt pentru meserii cerute pe piaţa muncii, gradul de angajare în urma 

absolvirii acestor cursuri fiind de peste 75%. 
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Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă în anul 2015, AJOFM Bihor îşi propune încadrarea în 

muncă a cel puţin 8.850 persoane din care 6.700 persoane prin acordarea serviciilor de mediere a 

locurilor de muncă vacante. Până la data de 28.02.2015, 1.049 persoane aflate în evidenţa agenţiei au 

fost ocupate pe piaţa forţei de muncă din judeţul Bihor. 
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Întâlnire cu angajatorii la ITM Bihor 

 

 
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor aduce la cunoştinţa angajatorilor că desfășoară 

acțiuni de informare, conștientizare, monitorizare și control privind respectarea prevederilor 

legale referitoare la legislația în domeniul securității și sănătății în muncă la lucrările din 

domeniul construcţiilor, utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în 

activităţile din agricultură şi industria alimentară și îmbunătățirea stării de securitate în muncă 

a lucrătorilor din întreprinderi. 

În cadrul acestor campanii în perioada aprilie – decembrie 2015 se vor efectua monitorizări și 

controale în toate tipurile de întreprinderi (micro, mici, mijlocii, mari, cu capital de stat, privat şi mixt) 

care desfăşoară activităţile enumerate mai sus. Acţiunea de informare şi conştientizare a angajatorilor 

va avea loc la data de 08.04.2015, la sediul ITM Bihor, începând cu orele 10.00. 
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Peste 10% din job-uri pentru cei cu studii superioare 

 

 
 

Scris de Dan Birta - 71 din totalul de 630 de oferte de locuri de muncă din Bihor se adresează 

persoanelor care au terminat o facultate. 

Mai mult de 10% din ofertele de locuri de muncă aflate în prezent în baza de date a AJOFM Bihor 

sunt destinate persoanelor care au terminat o facultate. Concret, din cele 630 de job-uri din judeţul 

Bihor, 71 sunt pentru persoanele cu studii superioare, asta însemnând 11,27%. 

Cele mai multe oferte sunt pentru inginerii de diferite specializări. Urmează domeniul economic, cel 

medical, al funcţionarilor, dar şi cel juridic şi IT. 

Studii medii 

Pentru persoanele cu studii medii şi şcoală profesională sunt disponibile 322 de locuri de muncă. Au 

şanse mari de angajare agenţii de securitate şi pază, agenţii servicii clienţi, brutarii, bucătarii, 

cameristele, ospătarii şi cofetarii. Oferta este consistentă şi pentru confecţionerii de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte. Domeniul mecanic oferă, de asemenea, multe locuri de muncă pentru cei calificaţi în 

meseriile de frezor, lăcătuş mecanic, strungar, operator maşini cu comandă numerică. În domeniul 

comerţului pot să se angajeze casierii, lucrătorii comerciali, vânzătorii, operatorii scanare. Pentru 

şoferii de diferite categorii, oferta de angajare este, de asemenea, consistentă. Se dezgheaţă piaţa 

muncii şi în construcţii. În oferta AJOFM Bihor sunt căutaţi dulgherii, fierarii betonişti, instalatorii, 

zidarii şi zugravii.Muncitorii necalificaţi au de ales dintr-o ofertă de 186 de job-uri ca brancardieri, 

îngrijitori de grădini, infirmiere, lucrătoare la bucătărie, manipulanţi marfă, montatori subansamble, 

etc. 

În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 33 de oferte de locuri de muncă, la Salonta 17 şi la Beiuş 

unul.  Bihorenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă vor avea o şansă în plus la „Bursa generală a 

locurilor de muncă”, care va fi organizată în 24 aprilie la Trade Center din Oradea. 
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Sprijin pentru angajarea tinerilor 

 

 
 

Firmele care angajează tineri până în 24 ani vor primi 200 euro şi 500 lei lunar/angajat, pe un 

an. 

Firmele care angajează tineri cu vârsta până în 24 ani vor primi 200 euro şi 500 lei lunar pentru fiecare 

angajat, timp de un an. Acestea vor avea obligaţia să păstreze locul de muncă cel puţin 18 luni, potrivit 

prevederilor programului „Garanţia pentru tineret”, finanţat cu 470 de milioane de euro din bugetul 

UE 2014-2020. 

Programul, de care este estimat că vor beneficia 441.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de 

ani, a fost lansat, miercuri, la Palatul Victoria, de către ministrul Muncii, Rovana Plumb, în prezenţa 

premierului Victor Ponta şi a vicepreşedintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, comisar 

european pentru moneda euro și dialog social. 

„Întregul program este construit în trei trepte – consiliere, înregistrare şi angajare – şi presupune 

sprijin financiar şi îndrumare competentă pentru fiecare din cele trei etape, plecând de la finanţarea 

uceniciei şi a stagiilor pentru viitorii angajaţi, mergând la finanţarea prin prime de mobilitate şi prime 

de instalare, dar şi subvenţii acordate angajatorului. De asemenea, sunt alocate fonduri pentru 

dezvoltarea de start-up-uri prin pachete integrate până la 30.000 de euro pe persoana”, a spus Rovana 

Plumb. 

Programul mai prevede ca angajatorul care menţine locul de muncă mai mult de 18 luni să fie scutit de 

plata contribuţiei la şomaj pentru 24 de luni. În ceea ce priveşte cursurile de ucenicie, angajatorii vor 

primi lunar 250 de euro şi 300 de lei pentru o perioadă de 1-3 ani, iar pentru stadii de specializare, 300 

de euro şi 750 de lei. 

Potrivit ministrului Muncii, campania de promovare a programului se va desfăşura în primul rând în 

mediul online, respectiv pe Facebook, Youtube, Google, e-jobs, best-jobs, pe siteul Comisiei Europene 

şi pe siteul „garantiipentrutineri.ro”, dar vor fi afişate informaţii despre program şi în staţiile de metrou 

şi autobuz din Bucureşti, precum şi în staţiile de autobuz din 10 oraşe ale ţării. 

SursaȘ Mediafax 
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Antreprenoriatul studiat „altfel” la FPB 

 

 
 

Federaţia Patronilor Bihor a fost asediată de tineri „altfel”. Aceasta ar putea fi, în viitor, 

premisa pentru o „altfel” de societate, o „altfel” de Românie. Poate una antreprenorială. 

În data de 09.04.2015, la sediul Federaţiei din Cetatea Oradea s-a întâmplat un eveniment „altfel”: 

Şcoala altfel. Şcoala de business altfel. Elevii clasei a XI-a G ai Colegiului Naţional „Mihai 

Eminescu”, diriginte profesor Dorel Luca, au dorit să afle secretele antreprenorilor. Comisia de 

învăţământ şi cultură a FPB a expus câteva teme ce au suscitat interesul tinerilor. Pornind de la 

întrebarea „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, temă susţinută de Eugen Antal, s-a ajuns la ideea că 

pentru oricine, dar mai ales pentru tineri, este esenţial să se fixeze din timp obiectivele personale din 

„a fi” înainte de „a avea”. Pentru „a fi” este necesar „a şti” şi „a face” ce ştii. Domnul Florin Balint a 

exersat, practic, cu copiii, modul de Organizare a firmei şi mediul extern al afacerii. Copiii au fost 

entuziaşti să aplice imediat cunoştinţele acumulate. Marea majoritate, peste 60% ar opta pentru o 

carieră antreprenorială, însă ar dori să încerce şi statutul de angajat. Domnul vicepreşedinte Vasile 

Fonoage le-a prezentat patru concepte despre vânzări, marketing şi comunicare. Nimic nu e valoros 

până nu trece prin stadiile de la idee la practică. Iar pentru asta e nevoie de oameni bine pregătiţi 

pentru lumea de azi, nu pentru o lume care nu mai există. Domnul vicepreşedinte Constantin Jurcă a 

prezentat un Model de business. Practic. Realizat pe loc de fiecare participant, pe baza unei machete. 

Practic. Practic. Practic! Teoria fără practică nu are nici un sens, opinează domnia sa. 

Doamna Sorina Bradea, trainer de profesie, a pus degetul pe rană. La această vârstă cel mai important 

lucru pentru un tânăr este să aibă o Strategie şi un plan de carieră. Întrebările participanţilor au făcut 

deliciul zilei. Curiozitatea, motorul principal al antreprenorului, a fost cuvântul de ordine al tinerilor la 

finalul întrevederii. Iată punctul lor de vedere: 

Câmpan Ioana: „Din primele două prezentări ne-au fost scoase în evidenţă lucrurile pe care trebuie să 

le luăm în calcul şi să le cunoaştem foarte bine atunci când începem o afacere. Adică să ne cunoaştem 

foarte bine abilităţile şi să ne concentrăm să găsim drumul optim pentru realizare. De asemenea să ne 

bazăm şi pe pe abilităţile altora, să ne înconjurăm de oameni capabili, de încredere”. 

Jurcă Eduard: „Astăzi am aflat cum să ajung să întreprind o afacere şi ce trebuie să fac ca să ajung un 

om independent şi bine organizat. Am aflat cât de important este să ne cunoaştem ţelul în viaţă şi 

modul de a-l atinge. Acum ştiu care sunt elementele esenţiale în funcţionarea unei firme”. Ungur 

Maria: „La activitatea desfăşurată la sediul Federaţiei Patronilor Bihor am aflat multe lucruri despre 

antreprenoriat, despre gestionarea propriei afaceri, despre calităţile unui antreprenor de succes şi 

despre cum să-ţi organizezi firma. Trainerii ne-au vorbit despre importanţa dezvoltării personale 

pentru ca mai apoi să conducem o afacere de succes. De asemenea, am aflat multe despre importanţa 

comunicării în afaceri.” 
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Campanii de control 
 

Scris de Dan Birta - În perioada 01.03.2015-09.03.2015 ITM Bihor a derulat „Campania pentru 

verificarea unităţilor de învăţământ care utilizează echipamente de muncă care funcţionează cu 

combustibil de gaz metan”. 

Au fost controlate un număr de zece unităţi fiind aplicate un număr de 21 avertismente. „Deficienţele 

constatate în număr de 21 se referă la: senzori de gaz nefuncţionali; centrale de gaz fără dublă protecţie 

de electrocutare la atingere indirectă; lipsa instrucţiunilor de securitate sănătate în muncă pentru 

persoana desemnată cu supravegherea cazanelor pe gaz; lipsa evaluării riscurilor pentru atmosfere 

potenţial explozive”, a declarat inspectorul şef al ITM Bihor, Marius Rotar. 

Tot în luna martie 2015, în cadrul „Acţiunii de control în domeniul depozitării şi comercializării 

produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie” a fost identificat un angajator care practica munca 

fără forme legale de angajare, fiind depistată o persoană care lucra fără forme legale de angajare. „În 

acest sens a fost aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei. Deficienţe constatate se referă la 

neîncheierea şi netrasmiterea contractelor individuale de muncă”, a precizat şeful ITM Bihor. 

15. aprilie 2015 17:23; Reactualizat la: 15. aprilie 2015 17:23; 
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Bursa generală a locurilor de muncă la Trade Center 

 
 

Scris de Dan Birta - Potrivit informaţiilor primite de la AJOFM Bihor, în data de 24 aprilie 

2015, între orele 9:00 şi 16.00, la Centrul de Afaceri Trade Center (de lângă Lotus Center) va fi 

organizată „Bursa generală a locurilor de muncă”. 

„Obiectivul nostru este de a facilita întâlnirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu 

angajatorii”, a declarat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. 
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Peste 600 de locuri de muncă vacante în Bihor 
 

 
 

Scris de Dan Birta - Nu mai puţin de 626 de locuri de muncă vacante sunt în prezent în baza de 

date a AJOFM Bihor. 

Dintre acestea, 66 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 350 persoanelor cu studii medii şi 

151 muncitorilor necalificaţi. În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 40 de locuri de muncă, la Salonta 18 

locuri de muncă şi la Beiuş un loc de muncă. 
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Sancţiuni graduale pentru firme 

 

 
 

 Scris de Dan Birta - Amenzile vor fi în funcţie de sumele găsite nefiscalizate, iar suspendarea se 

va face doar pe 30 de zile la a doua abatere. 

 

Societăţile comerciale vor fi sancţionate gradual pentru neemiterea bonurilor fiscale, în funcţie de 

diferenţele constatate de ANAF. Mai mult, suspendarea activităţii va putea fi făcută doar începând cu 

cea de a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni. Aceste prevederi, şi altele, sunt 

prevăzute într-un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, supus consultării publice pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. 

Sancţiuni 

Potrivit proiectului de act normativ, dacă diferența constatată este de până la 1% inclusiv dar nu mai 

mult de 100 lei inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se 

sancţionează cu avertisment. Dacă diferența constatată este mai mare de 1% dar nu mai mult de 100 lei 

inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancţionează cu 

amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei 

inclusiv, dar este mai mică de 1% inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora 

controlului, fapta se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei. 
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Dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 1% din 

valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancţionează cu amendă de la 

15.000 lei la 20.000 lei, și cu suspendarea pentru 30 de zile a activității operatorului economic pentru 

unitatea de vânzare la care s-a constatat contravenția, începând cu cea de-a doua abatere constatată 

într-un interval de 24 de luni. 

Dacă diferența este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mică de 1% inclusiv, din valoarea înregistrată 

în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000. 

Cea mai mare sancţiune ce se poate aplica este amendă între 25.000 şi 30.000 de lei, dacă diferența 

constatată este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 1%, din valoarea înregistrată în casa de marcat 

până la ora controlului. În acest caz, fapta se sancţionează şi cu suspendarea pentru 30 de zile a 

activității operatorului economic pentru unitatea de vânzare la care s-a constatat contravenția, începând 

cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni. 

21. aprilie 2015 09:24; Reactualizat la: 21. aprilie 2015 09:24; 
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Peste 1000 de locuri de muncă la „Bursă” 

 

 
 

Scris de Dan Birta - Potrivit informaţiilor primite de la Békési Csaba, directorul executiv al 

AJOFM Bihor, până în prezent şi-au anunţat prezenţa la „Bursa generală a locurilor de muncă”, 

care va avea loc în 24 aprilie 2015, de la orele 9:00, la Tradea Center, 60 de societăţi comerciale. 

Acestea vor oferi celor interesaţi peste 1.000 de locuri de muncă, din care mai mult de 200 persoanelor 

cu studii superioare. 
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Un milion de euro pentru 40 de tinere idei de afaceri 

 

 
 

 Scris de Cristian Horgoș - Tinerii din vestul ţării pot concura prin idei de afaceri dintre care 40 

vor fi premiate cu un milion de euro. 

Tinerii şi îndeosebi studenţii din vestul ţării se pot înscrie în proiectul «SUCCES» la capătul căruia 

cele mai bune 40 de idei de afaceri vor primi câte un ajutor de minimis de maxim 25.000 de euro. 

Detalii se găsesc pe site-ul www.succes.bethany.ro dar au fost oferite şi ieri, la Oradea, în cadrul uneia 

din campaniile de informare care se derulează în universităţile din vestul ţării. Astfel, Fundaţia 

Serviciilor Sociale «Bethany» Timişoara în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi 

Fundaţia Agora din Oradea implementează proiectul strategic POSDRU „ACCES – Antreprenoriat – 

Curaj, Cunoaştere, Efort, Succes”. Proiectul încadrat pe domeniul major de intervenţie 3.1 

„Promovarea culturii antreprenoriale” la o valoare de 6,71 milioane de lei este cofinanţat cu 94% din 

Fondul Social European, cu 6% din Bugetul Naţional şi cu 2% de Fundaţia «Bethany». 

Obiectivul general este dezvoltarea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru 

400 de persoane cu vârsta peste 18 ani din Regiunile de Vest şi Nord-Vest, care doresc să iniţieze o 

activitate independentă (din care minim 50% femei şi minim 50% persoane cu vârsta între 18-25 ani 

înmatriculate în învăţământul superior) şi susţinerea a minim 40 de iniţiative antreprenoriale ale 

acestora. 

„Dorim să creştem 40 de afaceri, cele mai bune din regiunile Vest şi Nord-Vest ale ţării”, a punctat 

Codruţa Darida, manager de proiect din partea Bethany. 

Comisie de concurs neutră 

„Comisia de concurs va fi externă, nu vor exista prietenii ci doar respect la selecţia ideilor de afaceri 

care vor fi finanţate. Cred că proiectul va avea un succes real fiindcă e altfel decât alte proiecte 

POSDRU prin faptul că oferă tinerilor, îndeosebi studenţilor, şansa de a accesa efectiv o finanţare 

europeană. Trebuie să ne implicăm fiindă avem nevoie de iniţiatori de afaceri. Noi punem în slujba 

proiectului şi Centrul de Afaceri pe care l-am dezvoltat printr-un alt proiect european pentru a forma 

specialişti în demararea unor activităţi independente”, a completat Gabriela Bologa, decan al Facultăţii 

de Drept şi Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii gazdă «Agora». 

Dealtfel, regulamentul concursului prevede ca din fiecare cele zece judeţe vizate de proiect să se 

selecteze minim două idei de afaceri. 
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Şanse mari de angajare pentru bihoreni 

 
 

Nici măcar organizatorii, AJOFM Bihor, nu au crezut că vor reuşi să adune un număr atât de mare de 

locuri de muncă la „Bursa generală a locurilor de muncă”, care va avea loc vineri, 24 aprilie la Trade 

Center. Este vorba de un număr de locuri de muncă record, de circa 1.800, dintre care peste 200 pentru 

persoanele cu studii superioare. Oferta de locuri de muncă este asigurată de 78 de angajatori. 

„Aş fi putut avea 100 de angajatori, dar în ultimele zile a trebuit să refuz câteva firme pentru că nu aş 

fi putut să le asigur standurile corespunzătoare”, a declarat Békési Csaba, directorul executiv al 

AJOFM Bihor. Acesta spune că şi fără firmele de intermediere prezente la „Bursă” ar fi putut aduna 

peste 1.300 de locuri de muncă. Firmele de intermediere oferă locuri de muncă altele decât cele oferite 

de firmele prezente. 

Domenii variate 

Numărul de locuri de muncă este cel mai mare care a fost oferit la o asemenea manifestare în ultimii 

ani. Ofertele provin din diferite domenii de activitate cum ar fi: prelucrări mecanice; turism; 

componente electrice şi electronice; industria mobilei; construcţii, asigurări; prestări servicii, etc. 

Directorul executiv al AJOFM Bihor are însă temerea că nu vor fi atâţia participanţi câte locuri de 

muncă se oferă. 

„Scopul nostru este de a facilita întâlnirea cererii cu oferta de pe piața muncii din județul Bihor. Pe de 

o parte, vrem să ajutăm șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să-și găsească un 

job pe măsura pregătirii și experienței lor profesionale. Pe de altă parte, vrem să venim și în sprijinul 

agenților economici pentru a-și selecta și angaja resursele umane de care au nevoie. În plus, cei care 

vor participa la Bursă vor putea beneficia de consiliere personalizată și orientare în carieră, precum și 

de informații utile privind cursurile de formare profesională organizate de agenția noastră și partenerii 

noștri”, a precizat Békési Csaba. 

Evenimentul este organizat la nivel naţional la aceeaşi dată, 24 aprilie 2015. La Oradea, „Bursa 

generală a locurilor de muncă” va avea loc la Centrul de Afaceri „Oradea Trade Center”, str. Nufărului 

nr. 28E, lângă Lotus Mall. JB-D.B. 
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100.000 de euro pentru grupurile de producători 

 

 
 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul Măsurii 9 „Înfiinţarea grupurilor de producători în 

sectorul agricol” din PNDR 2014-2020 este încurajarea înființării și funcționării administrative a 

grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale. 

Obiectivele măsurii 9 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sunt adaptarea 

producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței, 

introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea 

vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros, stabilirea unor norme comune privind informarea 

asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității şi realizarea unor activități 

care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în 

materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și 

pentru protejarea mediului. 

Beneficiarii măsurii 9 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sunt grupurile de 

producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației 

naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare: culturi de câmp, horticultură (exceptând grupurile 

sprijinite prin subprogramul pomicol) şi creșterea animalelor și păsărilor, mixte. 

Sprijinul nerambursabil va fi de 100%, dar nu va depăși anual 10% din valoarea producției 

comercializate în primii 5 ani și respectiv 100.000 euro/an. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului 

astfel: anul I – 10%, anul II – 8%, anul III – 6%, anul IV – 5%, anul IV – 4%. 

Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o 

perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. 

Deocamdată, nu se pot depune proiecte pe această măsură. 
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Aproape 800 persoane selectate pentru angajare 
 

Scris de Dan Birta - Peste 1.300 de bihoreni si-au căutat de lucru la „Bursa generală a locurilor 

de muncă”, care a avut loc vineri 24 aprilie la Centrul de Afaceri din Oradea. 

„Cele 75 de firme prezente au oferit 1.800 de locuri de muncă. Dintre cei 1.300 de persoane prezente, 

au fost selectate în vederea angajării 778 de persoane. S-au depus 3.311 CV-uri”, ne-a informat Békési 

Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. 
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Penitenciarul şi la AJOFM, pentru tineri 
 

 

 Scris de Otilia Șandor - Oferta Administrației Naționale a Penitenciarelor dată tinerilor şi la 

AJOFM. 

Reprezentanţii Penitenciarului Oradea desfăşoară în aceste zile ample acţiuni de informare a tinerilor 

despre oferta educaţională a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dincolo de vizite la licee, 

vineri, reprezentanţii Penitenciarului Oradea (un ofiţer din cadrul compartimentului resurse umane, 

purtătorul de cuvânt al instituţiei şi un absolvent al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tg. Ocna) 

au fost prezenţi şi la târgul de joburi iniţiat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Diversitate 

Oferta şcolară este bogată, astfel că tinerii care vor o carieră de ofiţer de penitenciare pot participa la 

concursurile de admitere organizate de mai multe instituţii de formare a personalului din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Astfel, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Bucureşti se pot înscrie cei ce vor să devină ofiţeri de penitenciare (durată de studii – 3 ani). La 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti sunt aşteptaţi cei ce vor să fie ofiţeri 

specialişti în domeniul securităţii şi informaţiilor şi din domeniul psihologie – informaţii (durată de 

studii – 3 ani). 

La examenele de la Institutul Medico – Militar, Bucureşti se pot prezenta cei ce vor să fie ofiţeri 

medici de penitenciare cu specializările medicină generală, medicină dentară şi farmacie (durată de 

studii – 6 ani pentru medicină generală şi medicină dentară, respectiv 5 ani pentru farmacie). 

Pentru ofiţeri 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu organizează concurs de admitere pentru 

viitorii ofiţeri specializaţi în domenii precum managementul economico-financiar şi administraţie 

publică-intendenţă (durată de studii – 3 ani). La examenul de la Academia Tehnică Militară, Bucureşti 

se pot înscrie cei ce vor să devină ofiţeri de penitenciare specializaţi în domeniile calculatoare şi 

sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, transmisiuni, construcţii şi fortificaţii (durată 

de studii – 4 ani). 

Pentru agenţi 

Tinerii interesaţi să urmeze cariera de agent de penitenciare pot opta pentru Şcoala Naţională de 

Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Târgu Ocna, județul Bacău – o instituţie de învăţământ proprie 

destinată pregătirii agenţilor din sectorul operativ (durată de studii – 1 an). 

Şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti se pot 

înscrie tineri care doresc să lucreze ca agenţi cu specializările auto, tehnică de comunicaţii, operare şi 

mentenanţă echipamente informatice, construcţii şi bucătar (durată de studii – 2 ani). 

Avantaje la aceste şcoli 

Avantajele oferite de aceste instituţii de învăţământ constau în: 

- Asigurarea în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe 

timpul şcolarizării, precum şi a unei solde lunare pe timpul studiilor; 

- Garanţia unui loc de muncă stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului 

penitenciar. 

- Oferta educaţională propusă pentru anul universitar şi şcolar 2015 – 2016 cuprinde o paletă largă a 

domeniilor de interes şi asigură un climat organizaţional motivant prin numeroase oportunităţi de 

realizare pe plan profesional în cadrul sistemului penitenciar ca parte integrantă a sistemului naţional 

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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ARTICOLE LUNA MAI 2015 

 
 

 

Evenimentul „Asociaţi în afaceri” revine la Oradea 

 
  

 Mai sunt două zile în care cei interesaţi se pot înregistra gratuit la evenimentul „Asociaţi în 

afaceri. Experţii alături de dumneavoastră” ce va avea loc în Oradea, în data de 7 mai 2015, la Hotel 

Ramada, începând cu ora 9:00.  

Evenimentul propune o dezbatere pe teme de finanţare şi investiţii, dar şi o sesiune de consultanţă 

fiscală, financiară şi juridică. 

PUBLICITATE 

În contextul schimbării Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, Adriana Costea, Tax 

Manager în cadrul PwC Romania, va puncta, în a doua sesiune a evenimentului, cele mai importante 

modificări ale Codului Fiscal şi câteva din capcanele noului Cod de Procedura Fiscală. Va fi urmată de 

Cosmin Vidican, Partener, Casa de avocatură Vidican, Morgovan şi Asociaţii, care va prezenta câteva 

aspecte teoretice şi practice ale controalelor anti-fraudă. Agenda evenimentului îi mai cuprinde pe 

Codruţa-Liana Trif, Director Grup, Raiffeisen Bank; Liviu Apetrei, Director Sucursala, FNGCIMM; 

Mihnea Bărbulescu, Director de Vânzări, Erste Asset Management; Eduard Inizian, Manager Clienţi 

Instituţionali, Erste Asset Management; Liviu Sav, Director, InfoCredit şi Radu Silaghi, Director 

Executiv, Asociaţia Firmelor Bihorene. 

 

8. mai 2015 11:38;  

Sursa: www.bihon.ro 
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Programele de finanţare pe înţelesul IMM-urilor 
 

Reprezentanţii IMM-urilor au aflat noutăţi direct de la sursă 

despre programele ce urmează să fie lansate în acest an.  

Reprezentanţii IMM-urilor bihorene au putut afla informaţii 

direct de la sursă despre programele de finanţare ce urmează să 

fie implementate în acest an. Joi, 7 mai 2015, La Camera de 

Comerţ şi Industrie (CCI) Bihor a avut loc o întâlnire între 

reprezentanţii mediului de afaceri şi Anca Laura Sorescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a Mediului de 

Afaceri. 

 „Din întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanţii mediului de afaceri am constatat că 

programele nu se prea cunosc în teritoriu. Aş vrea să aflu problemele cu care se confruntă IMM-urile 

legate de accesul dificil la finanţare şi vreau să avem un dialog deschis, să veniţi cu propuneri de 

îmbunătăţire şi modificare a legislaţiei”, a deschis discuţiile Anca Sorescu. 

 Aceasta a punctat pentru început programele cu finanţare nerambursabilă care urmează să fie 

demarate în acest an: Programul Start – 25 mai, Programul Comerţ – 8 iunie, Programul SRL-D – 15 

iunie, Incubatoarele, femeia de manager şi meşteşugurile şi artizanatul – 15 iulie şi în 15 octombrie 

progamele PRETEC. 

 Reprezentantul ministerial a vorbit despre principalele modificări legislative făcute în sprijinul 

IMM-urilor. „Anul acesta am făcut o serie de modificări la aceste programe, le-am îmbunătăţit. Am 

introdus ca şi cheltuială eligibilă comisioanele de garantare, am mărit procentul alocaţiei financiare 

nerambursabile pe două programe (Startul şi Comerţul), la 90%, dar şi valoarea alocaţiei financiare”, a 

precizat Laura Sorescu. 

 Programul româno-elveţian pentru IMM-uri a fost un alt subiect al discuţiei. Prin acest 

program, în valoare totală de 28,5 milioane de franci elveţieni, IMM-urile pot primi o creditare de 

100.000 de franci elveţieni pe cinci ani, echivalent în lei, cu o dobândă de 1% plus ROBOR la 6 luni. 

Prin acest program se finanţează companiile din producţie, servicii medicale, turismul şi 

comercializarea echipamentelor care economisesc energie. Partener în program este CEC Bank. 

Alt proiect de lege adus în discuţie este Incubatorul de afaceri. „Ne dorim să reglementăm regimul 

juridic de funcţionare al incubatoarelor de afaceri prin oferirea de facilităţi fiscale: scutirea de impozite 

pe teren, pe clădire, în urma unor scheme de ajutor de stat dezvoltat de autorităţile publice locale”, a 

subliniat reprezentantul ministerului. 

Discuţii 
 Reprezentanţii mediului de afaceri nu au ezitat să pună întrebări şi să ceară răspunsuri la 

problemele cu care s-au confruntat la finanţarea precedentelor programe. Unul dintre acestea a fost 

ajutorul de minimis, a cărui finanţare a fost sistată în acest an, deşi sunt investiţii demarate anul trecut, 

care continuă. „Ce fac firmele care au implementat în 2015 o parte din program? Sunt societăţi care au 

luat credite, care au girat cu imobile şi nu mai primesc finanţare. Când vor fi deblocate fondurile?”, a 

întrebat reprezentantul unui IMM. Răspunsul a fost că sunt alocaţi bani, dar doar pe hârtie, iar primul 

ministru a cerut un memorandum pentru deblocarea fondurilor. 

 Problemele legate de comunicare între oficiile teritoriale şi IMM-uri, precum şi răspunsurile 

ambigue pe care le primesc de la reprezentanţii teritoriali la diferite programe, au fost, de asemenea, 

amintite. 

 Răspunsurile oficilităţilor au fost legate de subdimensionarea oficiilor teritoriale, posturile 

blocate şi salarizarea redusă. 

 „Există o ruptură între bugetari şi privat. Bugetarii îi văd pe privaţi că fac totul pentru eludarea 

taxelor, iar privaţii pe bugetari că stau opt ore pe scaun, trăiesc pe banii lor şi nu fac nimic. Vrem să 

schimbăm această percepţie şi să existe o armonie între cele două categorii”, a precizat Laura Ionescu. 
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Concluzia trasă de unul dintre participanţi, cu care toată lumea a fost de acord, este că cei din 

administraţie nu îşi asumă răspunderea. Când greşesc nu-i ia nimeni la rost. Cel mult îi penalizează cu 

10%. 

Una peste alta, întâlnirea a fost constructivă, iar secretarul de stat a luat datele de contact ale celor care 

au ridicat cele mai importante probleme, pentru a propune mai departe ideile lor. 

13. mai 2015 16:39;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

Job-uri şi internship-uri pentru studenţi  

Peste 155 de locuri de muncă au fost oferite în cadrul 

Târgului locurilor de muncă de la Universitate. Studenţii 

şi absolvenţii facultăţilor orădene au avut, miercuri – 13 

mai, ocazia de a-şi găsi un loc de muncă, sau o firmă 

pentru desfăşurarea unui internship. Universitatea din 

Oradea, prin Centrul de Consiliere şi Servicii privind 

Cariera, în parteneriat cu AIESEC Oradea a organizat un 

„Târg al locurilor de muncă pentru studenţi şi 

absolvenţi”. „La eveniment şi-au anunţat prezenţa 13 firme care oferă peste 155 de locuri de muncă şi 

internship-uri în domenii precum IT, Ştiinţe Economice, Litere, Inginerie”, ne-a informat Evelin, 

voluntar la Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera. 

Angajare sau internship 
Multe dintre firmele prezente la „mini bursă” ofereau studenţilor nu doar locuri de muncă, dar şi şansa 

de a se obişnui cu un viitor loc de muncă prin intermediul internship-urilor. „Noi ne adresăm 

studenţilor de la Facultăţile de Inginerie şi Mecanică. Facem angajări, dar oferim şi internship-uri. 

Suntem flexibili cu programul lor. Scopul este de a-i angaja ulterior pe calitate, mentenanţă, producţie. 

Pot să fie şi studenţi de anul I”, ne-a declarat Aurelia Pogan, specialist resurse umane Inteva. 

Alte societăţi, precum Celestica, au colaborări vechi cu Universitatea Oradea. „De mâine derulăm un 

program «Open day» prin intermediul căruia 500 de studenţi au fost programaţi să viziteze societatea. 

Studenţi de la facultăţile tehnice şi economice. Avem tehnologii de ultimă generaţie. Ei pot să vadă 

care sunt oprtunităţile lor de angajare în cadrul firmei. Pe perioada vacanţei le sugerăm programele 

noastre de internship în care pot să înveţe în anumite departamente, unde urmează să facă specializarea 

respectivă”, ne-a precizat Carmen Toie, recruter la Celestica. 

Ofertă destul de consistentă şi pentru studenţii sau absolvenţii cunoscători de limbi străine. O firmă 

oferea un salariu net de 1.300 de lei la un program de şase ore, plus bonuri de masă şi alte beneficii. 

O companie de IT, Zuchetti, din Parcul Insudtrial, căuta programatori şi translatori de limba italiană, 

proaspăt absolvenţi sau studenţi din anii terminali. 

Absolvenţii de inginerie sau logistică, cunoscători de limba germană aveau şansa de a se angaja la 

Conectronics. „Foarte greu găsim absolvenţi care să cunoască limba germană. Mai avem posturi de 

ingineri, IT. Facem şi internship-uri pe perioada vacanţei”, ne-a informat Daniela Maruşca, specialist 

HR. 

Mai greu sau mai uşor 
Studenţii s-au prezentat la târg în funcţie de pauzele sau ferestrele pe care le aveau în programul de 

cursuri. Unii sperau să-şi găsească de lucru part time sau cu program de patru ore. „Sunt student la 

TCM anul III şi vreau să-mi găsesc un loc de muncă cu patru ore, ceea ce este mai greu”, ne-a spus 

Cătălin Rada. Alţi studenţi au venit însoţiţi de profesori. „Avem o materie care se numeşte «Tehnici de 

comunicare» şi am zis că au oportunitatea să pună în practică prezentarea la un interviu”, a declarat 

Gianina Gabor, profesor la Inginerie Electrinică şi Tehnologia Informaţiei, care era însoţită de câţiva 

studenţi. 

http://www.bihon.ro/
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Sunt categorii de studenţi care-şi găsesc mai uşor de lucru, încă din primii ani de faculate. Este vorba 

de cei din domeniul IT. „Am venit să căutăm companii care oferă locuri de muncă în software. Sunt 

anul IV şi lucrez deja, dar vreau să văd şi alte oferte. În IT se găseşte destul de uşor de muncă. Vin 

companiile şi ne caută”, a precizat Ioana Costea, studentă anul IV la Calculatoare. 

La eveniment a participat cu un stand şi AJOFM Bihor. Cei interesaţi, nu puţini, au primit informaţii 

despre oferta din baza de date a agenţiei, dar şi despre cursurile organizate. 

 

22. mai 2015 10:38;  

Sursa: www.bihon.ro 

Mai puţini şomeri în Bihor 

 
 

În luna aprilie 2015 au intrat în evidenţa AJOFM Bihor un număr total de 1.315 persoane din care 391 

şomeri indemnizaţi, cu 142 persoane mai puţin faţă de luna precedentă şi au ieşit din evidenţă un 

număr de 1.653 de persoane, potrivit datelor agenţiei.  

Astfel numărul total de şomeri la data de 30.04.2015 a fost de 10.339 persoane cu 338 persoane mai 

puţin faţă de luna precedentă şi cu 328 persoane mai puţin faţă de aceeaşi lună a anului precedent. 

PUBLICITATE 

„Dacă analizăm distribuţia şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi, se observă faptul că numărul 

şomerilor indemnizaţi la data de 30.04.2015 este de 2.530 persoane,cu 939 mai puţin faţă de luna 

aprilie 2014. Referitor la numărul şomerilor neindemnizaţi, menţionăm faptul că 71,1% sunt fără studii 

sau cu şcoală generală incompletă, 17,1% sunt cu şcoală generală şi doar 8,4% au ca nivel de studii 

învăţământ liceal, postliceal sau superior”, a precizat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM 

Bihor. 

 

25. mai 2015 11:11;  

Sursa: www.bihon.ro 
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23 de cursuri de formare profesională pentru bihoreni 

 

 
 

Creşterea ratei de ocupare prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 1.200 de persoane din regiunile 

Nord-Vest şi Nord-Est: persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri de scurtă şi 

de lungă durată. Acesta este obiectivul general al proiectului „Factor – Fii activ în oraşul tău”. 

Proiectul, cu finanţare POSDRU în valoare de circa 13 milioane de lei, este derulat de AJOFM Bihor 

în parteneriat cu AJOFM Neamţ, Active Job Consulting şi Multiproiect. 

PUBLICITATE 

Hotel Dacia Continental a găzduit vineri, 22 mai, un seminar interactiv din cadrul proiectului la care 

au participat pe lângă parteneri, reprezentanţi ai instituţiilor publice, angajatori, funcţionari şi persoane 

în căutarea unui loc de muncă. 

Obiective specifice 
Dintre ocbiectivele specifice ale proiectului amintim: îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui 

număr de 1.200 de persoane prin activităţi individualizate de informare, consiliere şi mediere; 

dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 960 de persoane prin participarea la cursurile de 

formare şi specilizare profesională şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin integrarea 

sau reintegrarea pe piaţa muncii a unui număr de 125 de persoane în termen de şase luni de la 

participarea la activităţile proiectului. 

Cursuri 
În cadrul proiectului, AJOFM Bihor a organizat sau este în curs de organizare a nu mai puţin 23 de 

cursuri de formare profesională. Participanţii la cursuri primesc subvenţii în bani şi, în unele cazuri, şi 

o masă. „Primii 90 de cursanţi care îşi găsesc un loc de muncă vor beneficia şi de o primă de 1.500 de 

lei. Avem deja cursanţi din domeniul HORECA, agenţi de securitate, îngrijitoare de bătrâni care şi-au 

găsit un loc de muncă”, a subliniat Békési Csaba. 

Cursurile diverse, la cererea angajatorilor nu se prea întâlnesc cu opţiunile persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă. 

Directorul AJOFM Bihor a declarat că sunt meserii pentru care nu se pot începe cursurile pentru că nu 

se poate încropi o clasă. Este vorba de mozaicari, faianţari şi operatori CNC. Una dintre explicaţii ar fi 

şi durata cursurilor de la 4,5 la 6 luni. Dar şi câştigurile sunt consistente pentru cei care practică una 

dintre aceste meserii. „Este greu pentru noi să încercăm să-i convingem că doar aşa cresc şansele lor 

de angajare”, conchide şeful agenţiei bihorene. 

Luminiţa Popa, director Active Job Consulting a declarat că este dezamăgită puţin că cei mai mulţi 

bihoreni doresc doar cursuri de inspector resurse umane şi manageri de proiect. „Noi putem organiza 

orice curs, dar ne-am dori ceva ce vor şi angajatorii. Pentru operatori CNC avem trei angajatori care 

cer cu disperare persoane calificate, dar n-am reuşit să facem o grupă”, spune Luminiţa Popa. 

„Bursa Factor”, un succes 
În cadrul seminarului s-a discutat şi despre „Bursa Factor” din luna februarie care a pus la dispoziţia 

celor 1.300 de vizitatori 1.157 de locuri de muncă. 960 de persoane au fost înregistrate în baza de date 

a agenţiei 877 fiind invitate la un interviu şi peste 400 angajate. S-a spus la acea vreme că cei circa 

23.000 de lei cheltuiţi cu bursa au fost prea mulţi. „Am angajat 400 de persoane de unde rezultă o 

cheltuială de circa 60 de lei/om. De la 60 de lei costul cu o persoană asistată se va ajunge într-o lună la 
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un câştig de 600 de lei/persoană către bugetul de stat la o persoană angajată, de zece ori mai mult”, a 

explicat directorul executiv al AJOFM Bihor. 

S-au adus în discuţie şi salariile mici din Bihor, pe penultimul loc în ţară. „Refuz să cred că nivelul de 

calificare sau calitatea forţei de muncîă din Bihor este mai mică decât în alte judeţe ale ţării cu salarii 

mai mari. Autorităţile locale ar trebui să facă o selecţie a angajatorilor şi investitorilor şi să pună 

condiţii vizavi de salarii”, este de părere Békési Csaba. 

 

27. mai 2015 09:42;  

Sursa: www.bihon.ro 

 

Unificarea mişcării patronale începe de la Oradea 
 

 

Continuând turneul naţional, prin care Uniunea Naţională a Patronatului Român promovează 

coagularea mişcării patronale şi realizarea unor parteneriate reale, lucrative, cu principalele instituţii 

din ţară, recent, preşedintele Ioan Lucian s-a aflat în judeţul Braşov.  

Patru întâlniri importante cu patru instituţii de referinţă ale judeţului: Primăria Municipiului Braşov, 

Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean şi Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Braşov, au fost 

realizate de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Patronatului Român. 

PUBLICITATE 

La Primăria Municipiului Braşov, le-a fost gazdă doamna viceprimar Durbaca Alexandrina-Adina, cu 

care s-a discutat despre posibilităţile de colaborare şi despre implicarea Uniunii patronale în 

administrarea noului Centru de Afaceri, construit de Primăria Braşovului. „Am fost încântaţi, când 

primarul Braşovului, domnul George Scripcaru, ne-a făcut invitaţia de a ne implica în organizarea 

noului Centru de Afaceri, de pe scena Galei Top Branduri Brasovene”, a subliniat preşedintele Lucian. 

Prefectul judeţului Braşov, Mihai Mohaci, i-a asigurat pe reprezentanţii Uniunii Naţionale a 

Patronatului Român că le va fi alături în demersul de a dinamiza mişcarea patronală în judeţul Braşov, 

Instituţia Prefectului fiind foarte interesată de modul în care evoluează mişcarea patronală. „Spre 

deosebire de alte judeţe, aici, la Braşov, mişcarea patronală trebuie să se ridice la înălţimea deschiderii 

pe care autorităţile o manifestă faţă de organizaţiile patronale”, a spus vicepreşedintele Uniunii 

Naţionale a Patronatului Român, Ştefan Moldoveanu. 

La Consiliul Judeţean, delegaţia Uniunii Naţionale a Patronatului Român a fost primită de 

vicepreşedintele Mihai Vestea, căruia i s-a înmânat o mapă cu propuneri de colaborare între UNPR şi 

Consiliul Judeţean Braşov, precum şi un proiect de „Acord de parteneriat”. De altfel, preşedintele 

Uniunii Naţionale a Patronatului Român, Ioan Lucian, a înmânat şi doamnei viceprimar Durbaca 

Alexandrina-Adina şi prefectului Mihai Mohaci, câte un proiect privind un „Acord de parteneriat”. 

La Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, cele două conduceri au stabilit să-şi unească eforturile 

pentru ca mediul de afaceri braşovean să se simtă cu adevărat reprezentat, atunci când este nevoie, 

precum şi în realizarea unor proiecte comune, de folos companiilor braşovene şi nu numai. 

 

28. mai 2015 15:15;  

Sursa: www.bihon.ro 
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Şanse noi pentru şomerii bihoreni 
 

Încă o şansă pentru şomerii bihoreni sau pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă de a se 

forma profesional sau de a se integra pe piaţa muncii. Hotel Continental din Oradea a găzduit joi, 28 

mai, ora 11:00, evenimentul regional de informare, cu titlul: „Resurse umane pentru o creştere 

inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor”. Manifestarea a fost organizată de Academia de Studii 

Economice (ASE) din Bucureşti, cu sprijinul AJOFM Bihor, în parteneriat cu Asociaţia pentru 

Dezvoltare Durabilă Slatina, SC Acacia Consultanţă & Project Management SRL, 

Economic&Business Research Center SRL. 

Cursuri 
„E-cariera Ta este un program integrat pentru intervenții active de ocupare care oferă cursuri gratuite 

acreditate pentru a susține șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă”, ne-a informat Anca 

Cojocaru, responsabil comunicare în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri gratuite atât pentru absolvenţii de studii medii cât şi 

pentru cei de studii superioare. Pentru cei cu studii medii sunt organizate cursurile de: asistent vânzări, 

inspector resurse umane, lucrător comercial şi agent servicii clienţi, iar pentru persoanele cu studii 

superioare: manager marketing, manager, administrator de firmă, manager resurse umane, specialist în 

planificare, controlul şi raportarea performanţelor economice – Controller. 

PUBLICITATE 

La evenimentul de la Continental au confirmat participarea 93 de persoane. Cei care vor participa la 

cursuri vor avea mai multe beneficii şi avantaje. În primul rând vor obţine profilul vocaţional prin 

consiliere, îşi vor dezvolta competenţele prin cursuri şi vor avea şanse de angajare prin mediere pe 

piaţa muncii. Echipele de lectori sunt formate din specialişti selectaţi de ASE. „Absolvenţii vor primi o 

subvenţie pentru participarea la curs în sumă de 320 de lei. De asemenea, transportul, cazarea şi masa 

sunt gratuite, fiind asigurate prin proiect”, a precizat Anca Cojocaru. 

Tot ca o noutate, în cadrul evenimentului, participanţii au primit informaţii despre noua campanie și 
regulamentul acesteia „Fii mentorul prietenului tău!”, campanie nou implementată ce vine cu o 

mulțime de premii surpriză organizate special pentru grupul țintă al proiectului. 

Evenimentul vizează atragerea de grup ţintă eligibil în cadrul programului, atât prin serviciile și 

cursurile gratuite oferite cât și prin implementarea campaniei de recompensare a membrilor care își 

asumă rolul de ”mentori” în raport cu prieteni/ cunoștințe, care sunt șomeri sau se află în căutarea unui 

loc de muncă. 

 

28. mai 2015 14:59;  

Sursa: www.bihon.ro 
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Amenzi pentru comercianţii de jucării 

 

 
 

În preajma datei de 1 iunie – Ziua copilului, comisarii de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor (CJPC) Bihor au derulat un control la jucării. Astfel, în perioada 11-22.05.2015, 

comisarii CJPC Bihor au desfăşurat o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind 

siguranţa jucăriilor, vândute atât direct cât şi online. „În timpul acţiunii tematice de verificare au fost 

controlaţi 22 operatori economici, fiind constatate abateri la 17 dintre aceştia. Au fost încheiate 17 

procese verbale de constatare a contravenţiei, prin care au fost aplicate amenzi contravenţionale în 

valoare totală de 68.000 lei, din totalul de jucării în valoare de 108.519 lei verificate. Au fost oprite 

temporar de la comercializare jucării în valoare de 19.897 lei”, informează Giani Bura, comisar şef 

adjunct la CJPC Bihor. 

Deficienţe 
Principalele deficienţe constatate au fost următoarele: lipsa datelor de identificare ale producătorului, 

importatorului sau distribuitorului jucăriei; lipsa traducerii elementelor de identificare şi caracterizare 

ale jucăriilor; lipsa avertismentelor privind supravegherea de către un adult în timpul utilizării jucăriei, 

a instrucţiunilor de utilizare, montaj, etc, a celorlalte atenţionări specifice de la caz la caz; neafişarea în 

mod vizibil, lizibil, uşor de citit, fără echivoc, a preţurilor de vânzare. 

PUBLICITATE 

„Sfătuim părinţii ca atunci când se decid să cumpere o jucărie să o facă dintr-un magazin specializat şi 

să urmărească: vârsta recomandată de producător pentru utilizator; prezenţa avertismentelor privind 

părţile mici, avertismentele specifice jucăriilor care conţin magneti, avertismente şi informaţii 

specifice pentru jucăriile care conţin baterii, instrucţiuni de utilizare. Păstrarea bonului de vânzare este 

obligatorie atât pentru solicitări în cadrul perioadei de garanţie cât şi pentru depunerea unei eventuale 

reclamaţii”, a precizat şeful CJPC Bihor. Acesta mai recomandă ca la achiziţionarea jucăriilor să se 

verifice cu atenţie aceasta şi să se refuze jucăriile care prezintă muchii tăioase, vârfuri ascuţite, ale 

căror accesorii, păr sau puf se smulg cu uşurinţă, toate acestea putând duce la rănirea copilului. 

Părinţii sunt sfătuiţi, pentru siguranţa copiilor, să nu-i lase să se joace nesupravegheaţi, mai ales cu 

jucării destinate pentru alte categorii de vârstă. 

 

 

28. mai 2015 10:50;  

Sursa: www.bihon.ro 
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Întâlnire cu consilierul economic al Ambasadei Belarus 

 

 
 

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor va primi, joi – 28 mai 2015, orele 14:30, vizita consilierului 

economic al Ambasadei Republicii Belarus în România, dl. Valery Mrochek.  

Din delegație vor face parte firme care au ca domenii de activitate: distribuitori de articole de 

galanterie: dresuri, ciorapi și șosete; distribuitori de plăci ceramice. 
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie  reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu 

este responsabilă pentru eventuala utilizare a  

informaţiilor pe care le conţine. 

Realizat de colectivul de elevi ai clasei a X-a G 

 (a XI-a G) sub îndrumarea prof. Mateaș Silvia 


