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Vineri, 9 noiembrie 2018

Târgul de Cariere Oradea, oferte şi noutăţi pentru vizitatori

Digitalizarea CV-ului
și compararea salariului
Târgul de Cariere Oradea
va avea loc în data de 16 noiembrie (interval orar 10.0019.00) la Trade Center. La
eveniment participă peste
30 de companii din cele mai
variate domenii. Angajatorii
își vor prezenta ofertele din
categorie entry-level, nivel
mediu și avansat.
Peste 1.000 de locuri de
muncă sunt disponibile, din
domeniul Resurse umane, Turism, Inginerie, Alimentație,
Construcții. Sunt oferite posturi atât pentru cei aﬂați la începutul carierei, cât și pentru
cei cu experiență. Companiile
Celestica, Corporactive, Inteva Products, Berg Software,
Mc Donald’s, Ebespacher, Leroy Merlin, Plexus, Stefanini,
Tms Valiant, Double Tree by
Hilton, Nidec, Marvicon, Vodafone, Beespeed și Faist Light
Metal au pregătit oferte atractive pentru candidați.
Participanții la Târgul de
Cariere Oradea au ocazia la
această ediție să-și compare
salariul în timp real cu Paylab,
o aplicație prezentată de eJobs.
Tot prin intermediul eJobs
este introdusă noutatea acestui
sezon: digitalizarea CV-ului.
Candidații vor putea să-și depună CV-ul în câteva secunde

Târgul va avea loc în 16 noiembrie
la compania unde vor să se angajeze. Candidații își pot imprima CV-ul la intrarea în târg,
sub forma unui QR Code, pe
care îl vor putea scana cu ajutorul aplicației CV2GO.
Ei pot genera un QR Code
folosind aplicația eJobs-Locuri
de muncă și astfel au posibilitatea să li se scaneze codul de
pe telefon și pot să-și actualizeze oricând CV-ul pe care vor
să-l depună.„Ne bucurăm să
revenim la Oradea cu o ediție
specială. Digitalizarea CV-ului
și compararea salariului sunt

noutățile din toamna aceasta.
Credem că interacțiunea dintre angajatori și candidați va ﬁ
sporită prin intermediul aplicării la job-uri cu CV-ul digitalizat. Totodată, compararea salariului este un instrument util
pentru toți cei care vor să aﬂe
dacă primesc salariul cuvenit”,
a declarat Alina Agaﬁței, PR
Manager al Târgului de Cariere.
La această ediție, organizatorii se așteaptă să participe peste 3.000 de candidați,
interesați de job-uri, dar și de

activitățile noi desfășurate în
cadrul evenimentului.
Mai multe informații despre
eveniment găsiți pe www.targuldecariere.ro.
Târgul de Cariere este cea
mai mare rețea de evenimente de carieră din Republica
Moldova și România, reunind
sute de angajatori și mii de
candidați.
Evenimentul a demarat în
anul 2006 și are loc de două ori
pe an, în sezonul de primăvară
și cel de toamnă.
 A.C.

Centrul de colectare selectivă

Aproape 1.500 tone de deșeuri adunate
La peste un an de la inaugurarea centrului de colectare selectivă a deşeurilor din
Oradea, situat pe str. Thurzo Sandor (lângă Cimitirul
Municipal), aproape 1500 de
tone de deșeuri au fost colectate de la orădeni.
Persoanele ﬁzice cu domiciliul în Oradea au putut depune aici gratuit și pot depune
în continuare mai multe tipuri
de deșeuri: deșeuri cu conținut
periculos, materiale textile,
bunuri reutilizabile, ambalaje
metalice, obiecte de uz caznic,
sticlă, deșeuri electrice/electrocasnice și electronice, materiale plastice, hârtie și carton,
lemn și mobilier, deșeuri vegetale, dar și deșeuri provenind
din construcții/amenajări.
Încă de la început, principalul scop al acestui centru
a fost acela de a colecta cât
mai selectiv deșeurile arun-

cate de populație, dar şi de a
îmbunătăți efectele asupra mediului.
Centrul de colectare selectivă și-a dovedit cu siguranță
utilitatea, aici ﬁind depuse de
la deschidere și până în prezent
1481,12 tone de deșeuri, din
care: 563 tone - moloz, 451,36
- moloz amestecat, 115,44 tone
- deșeu biodegradabil, 121,81
tone - deșeuri voluminoase
(mobilier vechi), 43,96 tone
- textile, 175,8 tone - deșeuri
selective (repartizate astfel:
57,94 tone - plastic, 52,68
tone - sticlă, 30,42 tone - hârtie, 2,3 tone - uz caznic, 9,02
tone - metal, 0,73 tone - cutii
cu vopsea, 12,87 - DEEE, 9,84
tone - anvelope uzate).
Centrul de colectare selectivă construit de RER pe strada
Thurzo Sandor și deschis în
noiembrie 2017 a costat aprox.
150.000 de euro și a fost realizat din cei 850.000 de euro

Seif furat dintr-o ﬁrmă
din Salonta

Hoţi prinşi de poliţişti
Un bărbat din comuna Gepiu, bănuit că,
alături de alte două persoane din Sălaj, ar
ﬁ sustras un seif cu bani și alte bunuri de
valoare dintr-o societate comercială din
Salonta, a fost reținut de polițiștii bihoreni.
Ulterior, magisraţii au dispus ca suspectul
să ﬁe cercetat sub control judiciar.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor au continuat cercetările în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Salonta, față de un
bărbat de 36 de ani, din comuna Gepiu și alți
doi bărbați de 36 și 28 de ani, ambii din comuna Românași, județul Sălaj, bănuiți de comiterea infracțiunilor de furt caliﬁcat, respectiv
complicitate la furt caliﬁcat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe
bărbatul de 36 de ani, din comuna Gepiu, că, în
noaptea de 19 spre 20 august a.c., în intervalul
orar 02.55 – 04.06, împreună cu sălăjeanul de
36 de ani, ar ﬁ pătruns prin efracție în biroul
unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Salonta și ar ﬁ sustras un dulap metalic de
tip seif, în care se aﬂau aproximativ 40.000 lei,
bonuri de masă, cartele telefonice, precum și
ﬁle CEC. Cei doi sunt bănuiți că i-ar ﬁ remis
banii și bunurile astfel sustrase bărbatului de
28 de ani, care le-ar ﬁ asigurat complicitatea
morală și materială în timpul și imediat după
comiterea faptei, ﬁind bănuit că ar ﬁ așteptat ca
aceștia să comită fapta, iar apoi le-ar ﬁ asigurat
mijlocul de transport pentru bunurile sustrase. Marți, polițiștii Serviciului de Investigații
Criminale l-au reținut pe bărbatul de 36 de ani,
din comuna Gepiu, pentru 24 de ore în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Miercuri,
acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Salonta, procurorul adresându-se
Judecătoriei Salonta cu propunere de arestare
preventivă a suspectului, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt caliﬁcat. Judecătoria
Salonta a dispus față de bărbatul de 36 de
ani, din Gepiu, măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Ceilalți doi bărbați din județul Sălaj, cercetați
de polițiștii bihoreni în același dosar, se aﬂă în
stare de arest preventiv, ﬁind cercetați și într-o
altă cauză. Polițiștii Serviciului de Investigații
Criminale continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Salonta, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a
celor trei și pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat.
 A.UNGUR

Amenzi în traﬁc

Peste 120 de participanți la traﬁc care nu au
respectat legislația rutieră au fost sancționați
de polițiștii rutieri.

pe care ﬁrma de salubritate
RER și i-a asumat ca investiții,
atunci când Primăria Oradea a
prelungit contractul de salubritate pe următorii 4 ani.
În această perioadă, Primăria a căutat un amplasament
pentru realizarea celui de-al
doilea centru de de colectare
selectivă, care să deservească
locuitorii din Cartierul Rogerius. Una dintre propunerile
pentru realizarea acestuia este

amplasamentul din zona str.
Uzinelor, respectiv suprafețele
de teren cuprinse între linia de
cale ferată uzinală Fabrica de
Zahăr - Episcopia Bihor și linia de Cale ferată Arad – Oradea, pentru care Primăria Oradea prin Direcția Patrimoniu
Imobiliar a solicitat acordul
Societății Naționale de Transport Feroviar.
 R.C.

Miercuri, poliţiştii au continuat acţiunile pe şoselele bihorene. Ca urmare a abaterilor constatate
în traﬁc în ultimele 24 de ore, au fost aplicate 127
de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 37.695 lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag
suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au
reţinut nouă permise de conducere. De asemenea,
a fost reţinut un certiﬁcat de înmatriculare, au
fost constatate șase infracțiuni și două tamponări.
67 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, au fost sancționați 28
de pietoni care au traversat neregulamentar, au
fost sancționate cinci depășiri neregulamentare,
patru participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi
pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă, patru sancțiuni au
fost aplicate pentru punerea în circulație a unor
autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice,
iar 19 sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri
de la regimul circulaţiei rutiere. 

