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Centrele Sociale „Candeo” și „Dignitas”

Continuă depunerea solicitărilor
Administraţia Socială Comunitară Oradea (ASCO)
organizează, în perioada 1
februarie 2017 – 28 februarie
2017, o sesiune de depunere a solicitărilor în vederea
ocupării locurilor libere de
cazare din centrele sociale
„Candeo” și „Dignitas”.

Acest demers este necesar
în vederea susținerii tinerilor
din Oradea, care au vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, au
părăsit sistemul de protecţie a
copilului, nu au locuinţă şi nu
dispun de mijloacele ﬁnanciare
necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe. Centrul
social cu destinaţie multifuncţională „Candeo” (cazare fete),
situat în Oradea, pe strada Iuliu
Maniu nr. 20, are o capacitate
optimă pentru 36 de persoane,
Centrele Candeo” și „Dignitas” îşi aşteaptă locatarii
iar centrul social cu destinaţie
multifuncţională
„Dignitas” carte de identitate (original și să rezulte faptul că nu suferă
(cazare băieți), situat în Oradea, fotocopie); certiﬁcat de naşte- de boli contagioase sau boli
re (original și fotocopie); acte psihice; fotocopie card de săpe strada Eftimie Murgu nr. 9,
studii (original și fotocopie); nătate; fotocopie certiﬁcat înare o capacitate optimă pentru
dovada care să ateste faptul că
cadrare în grad de handicap,
28 de persoane.
a fost instituționalizată (hotăDosarele se vor depune la râre privind încetarea măsurii după caz.
Obiectivul speciﬁc al centresediul instituției - Serviciul de plasament/ adeverință); adeRelații cu Publicul, şi vor con- verinţă de la locul de muncă; lor îl constituie aplicarea unor
ţine următoarele documente: adeverință medicală din care măsuri adecvate de prevenire

Lemne
conﬁscate
Marţi, poliţiştii Secției
nr. 2 de Poliție Rurală Beiuș
– Postul de Poliţie Finiș au
depistat în traﬁc un bărbat
de 42 de ani, din comuna
Lupșa, judeţul Alba, în timp
ce transporta cu o autoutilitară cherestea rășinoasă și
grinzi rășinoase, având aviz
de însoțire secundar care nu
corespundea din punct de vedere al volumului. Întreaga
cantitate de 1,16 metri cubi
de cherestea, în valoare de
535,92 lei, a fost ridicată în
vederea conﬁscării, iar conducătorul autoutilitarei a fost
sancționat contravențional.
Tot, marţi, în localitatea
Tinca, poliţiştii Secţiei nr.
8 de Poliţie Rurală Tinca au
depistat în traﬁc doi bărbaţi
de 38 şi 43 de ani, ambii din
Tinca, în timp ce transportau
ﬁecare cu căruţele cantitatea
de 0,5 metri cubi de lemne de
foc, de esenţă cer, în valoare
de 41,5 lei. Materialul lemnos
si căruțele au fost ridicate în
vederea conﬁscări, iar conducătorii atelajelor au fost
sancţionaţi cu suma de 5.000
lei, conform art. 25 din Leg.
171/2010. 

a excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului, şi de intervenţie în scopul integrării sociale şi profesionale a acestora,
asigurându-le cazarea temporară și acordarea serviciilor sociale speciﬁce, pentru o perioadă
de maximum 3 ani.
 L.I

În Oradea și Bihor

Peste 900 de locuri de muncă
vacante
În baza de date a Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM)
Bihor se aﬂă 930 locuri de
muncă vacante, majoritatea
dintre acestea, 813, sunt în
Oradea. Dintre acestea, 127
se adresează persoanelor cu
studii superioare, 425 celor
cu studii medii sau şcoală
profesională, iar 261 sunt
pentru muncitorii necaliﬁcaţi.
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Bihor a făcut publică lista cu locurile de muncă vacante.
Caritas Catolica, de exemplu, angajează asistent medical; Consiliul Județean Bihor
- consilier I superior (un post)
și consilier juridic I superior
(un post); Administrația Bazinală de Apă Crișuri - consilier
juridic (un post). De asemenea,
există numeroase companii
care angajează ingineri de diferite specializări: inginer automatist, inginer calitate, ingi-

ner construcții – Borș, inginer
industria alimentară, inginer
ecolog, inginer Electromecanic,
inginer mașini unelte, inginer mecanic, inginer proiectant structuri,
inginer producție, inginer proiectant, inginer sisteme software,
inginer tricotaje programare
maşini de tricotat Shima, Stoll,
inginer șef în construcții. Totodată, unele ﬁrme din Oradea
au posturi vacante de sculptor,
pictor, achizitor, director vânzări, șef unitate elementară
de lucru, specialist marketing,
specialist documentație, consultant fonduri europene, contabil șef etc.

Oferta cea mai mare de locuri de muncă se găsește la
categoria studii medii și școală
profesională, unde sunt disponibile 425 de joburi. Cele mai
multe posturi vacante sunt
pentru următoarele meserii:
tehnician asigurarea calității
(30 posturi), montator subansamble (20), șofer autocamion
(15 ), ﬁnisor-îmbrăcarea volanelor în piele (10), agent vânzări (10).
La punctul de lucru din Salonta sunt disponibile 58 locuri
de muncă, la Aleșd – 48, la
Beiuș - 52, la Marghita – 17.
 L. IONAȘ

Despre afaceri, cu elevi și studenți

Cum a început totul?
StartUp Day, evenimentul care aduce față
în față antreprenorii și tinerii interesați de
mediul business, ajunge în acest weekend
în Oradea. În acest an elevii și studenții
vor putea să aﬂe cum a început și cum se
desfășoară business-ul a trei antreprenori
importanți din oraș.

EA-The Entrepreneurship Academy, singura
facultate de antreprenoriat din România ajunge
pe 19 februarie, în Oradea cu StartUp Day seria de evenimente de antreprenoriat dedicată
studenților și elevilor de liceu.
Eveniment unic în Oradea, StartUp Day
provoacă cei mai apreciați antreprenori din
Oradea să spună povestea din spatele propriei
afaceri elevilor de liceu și studenților interesați
de mediul business.
Tinerii au la dispozitie o zi în care pot vizita
3 dintre cele mai apreciate business-uri din
orașul lor, participând mai apoi la un workshop
de antreprenoriat.
Otniel Veres va invita participanții în universul Saloanelor de carte R&R, comunitatea
ce pune la dispoziția orădenilor un spațiu
de socializare ce cuprinde librărie, cafenea,
bibliotecă. Concept unic în Oradea, Saloanele de carte R&R urmăresc să ﬁe pe placul
tuturor generațiilor și să ofere evenimente
cât mai diverse, de la conferințe și cluburi de
lectură, până la seri de ﬁlm și activități ale
organizațiilor nonguvernamentale.
Imediat după, participanții se vor îndreapta
spre Urban Place, unul dintre cele mai populare
cluburi de socializare din oraș, acolo unde îi
vor cunoaște pe Ciprian Ciotir și Alex Ardelean, cei care manageriază localul.
Ultima vizită propune participanților să descopere Moszkva Cafe, singurul centru multicultural din Oradea, unde vor avea ocazia să îl
cunoască pe George Staicu și să aﬂe detalii din
culisele unuia dintre cele mai apreciate spații
de cultură din oraș.
StartUp Day este un eveniment gratuit pentru elevii de liceu și pentru studenți.  V. I.

Flash rutier

Tractor răsturnat

Marţi, în localitatea bihoreană Șerani, un
tânăr de 21 de ani, din comuna Bratca, în timp
ce conducea fără a poseda permis de conducere un tractor neînmatriculat cu care tracta o
remorcă artizanală neînmatriculată, încărcată
cu material lemnos, a pierdut controlul asupra
direcției de deplasare. Astfel, pe o porțiune de
drum îngust, într-o curbă ușoară spre dreapta,
a acroşat un cap de pod de pe partea dreaptă
a direcției sale de deplasare și ansamblul de
vehicule condus de acesta s-a răsturnat pe
carosabil. În urma accidentului rutier, conducătorul tractorului a suferit leziuni uşoare, pentru
îngrijirea cărora a fost transportat la spital.
Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor
producerii accidentului.

Dosare penale

Tot marţi, pe DN 76, în localitatea bihoreană
Dușești a fost depistat în traﬁc un bărbat de 43
de ani, din municipiul Oradea, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul
de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare
penală. De asemenea, pe strada Nufărului din
municipiul Oradea a fost depistată în traﬁc o
femeie de 25 de ani, din Oradea, în timp ce
conducea un autoturism, având permisul de
conducere reținut şi dovada de circulație valabilă până la 10 februarie a.c.
În cauză a fost întocmit dosar de cercetare
penală. 

