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În 7 aprilie, la Oradea

Bursa generală a locurilor
de muncă

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă
(AJOFM) Bihor organizează
Bursa generală a locurilor de
muncă în data de 7 aprilie,
între orele 9.00-16.00, la Centrul de afaceri Trade Center
Oradea, lângă Lotus Center.

Persoanele aﬂate în căutarea
unui loc de muncă sau cei care
doresc să-și schimbe actualul
loc de muncă sunt așteptați la
Bursa generală a locurilor de
muncă, care va avea loc în data
de 7 aprilie, la Trade Center
Oradea. Evenimentul reprezintă cea mai bună oportunitate
pentru orădenii aﬂați în căutarea unui job de a cunoaşte piaţa muncii, de a studia ofertele
de locuri de muncă şi a opta
pentru cea mai potrivită, în
conformitate cu pregătirea profesională sau, dimpotrivă, de a
se reorienta spre alte domenii
de activitate, cu perspective de
angajare în viitor. Angajatorii
care vor participa la această
Bursă vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără
intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de
muncă pe care îl oferă.
„Obiectivul nostru este de
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Evenimentul va avea loc la Centrul de afaceri Trade Center Oradea
a facilita întâlnirea persoanelor aﬂate în căutarea unui loc
de muncă cu angajatorii din
județul Bihor. Pe de o parte,
vrem să ajutăm persoanele
aﬂate în căutarea unui loc de
muncă să-şi găsească un job
pe măsura pregătirii, caliﬁcării
şi experienței lor profesionale,

Preschimbarea
actelor de
identitate

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Judeţului Bihor invită cetăţenii cu domiciliul pe
raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu
actele de identitate.
Invitaţia se adresează persoanelor aﬂate în
una din următoarele situaţii: act de identitate
cu termenul de valabilitate expirat; act de identitate al cărui termen de valabilitate urmează
să expire în perioada imediat următoare; act de
identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau
anulat; modiﬁcare nume sau prenume titular,
prenume părinţi, data ori locul naşterii (prin
căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume
pe cale administrativă); schimbare domiciliu;
schimbare denumire stradă sau renumerotare
imobil; schimbare rang localitate sau rearondarea acesteia; fotograﬁa din actul de identitate nu mai corespunde cu ﬁzionomia titularului;
atribuirea unui nou CNP; minori care au împlinit 14 ani, vârstă de la care este obligatorie
eliberarea cărţii de identitate. Prin prezentarea
în termenul legal la sediile serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor de
la locul de domiciliu al persoanei ﬁzice interesate, se evită atât aglomeraţia, cât şi eventuala aplicare de sancţiuni contravenţionale amenzi cuprinse între 40 şi 80 RON devenite
obligatorii prin efectul legii. Reamintim cetăţenilor că au obligaţia să solicite serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate: cu cel
puţin 15 zile înainte de expirarea termenului
de valabilitate al actului de identitate deţinut,
dar nu mai mult de 180 zile; în termen de 15
zile de la producerea unor modiﬁcări; în cazul
minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani. 

iar pe de altă parte, vrem să
venim și în sprijinul agenților
economici pentru a-și selecta
și angaja resursele umane de
care au nevoie”, spune Békési
Csaba, directorul executiv al
AJOFM Bihor. Rata șomajului
în Bihor este sub 3%, numărul șomerilor indemnizați în-

jumătăţindu-se. Astfel, de la
3.090 de șomeri indemnizaţi,
câți erau în urmă cu doi ani, în
2016, la sfârșitul lunii noiembrie, a scăzut la 1.739. Și numărul șomerilor neindemnizaţi a
scăzut dar nu atât de mult, de
la 6.447, în urmă cu doi ani, la
6.038, în 2016.  L. IONAȘ

Un proiect al comunității locale susținut
de ABA Crișuri

Faleza Florilor

Marți, 21 martie, începând cu ora
12.30, orădenii sunt așteptați să se
implice într-un priect inedit de voluntariat pentru mediu. La inițiativa
comunității locale, orădenii sunt
invitați să adopte jardinierele de pe
malul drept al râului Crișului Repede aﬂate între Podul Ladislau și Pasarela de la Centrul de Calcul.
În colaborare cu Primăria Municipiului Oradea, ABA Crișuri va asigura
pământul de umplutură și vopsirea jardinierelor, iar în sarcina voluntarilor va
rămâne plantarea ﬂorilor. În acest sens,

Let’s Be ECO!

voluntarii sunt rugați să aducă ﬂori și
plante pitice și puțin pretențioase. Întrucât acțiunea se desfășoară în preajma Zilei Mondiale a Apei, ABA Crișuri
a invitat să se implice și instituțiile de
învățământ partenere, astfel au răspuns
aﬁrmativ: Colegiul Tehnic Traian Vuia,
Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și
Școala gimnazială Szacsvay Imre. Pentru mai multe informații, voluntarii pot
consulta evenimentul „Faleza Florilor”,
creat de grupul de inițiativă „Oradea
suntem noi” pe contul de Facebook,
persoană de contact Ioan Popa-Baciu.
 R.C.

Școlile din Bihor rămân
cu participarea
În perioada ianuarie - martie 2017,
echipa „Let`s Do It, România!”, împreună cu Garda Națională de Mediu, au desfășurat prima ediție a
proiectului de economie circulară
„Let’s Be ECO!”. Din județul Bihor
au participat 28 de școli.

În proiect au fost implicate 716 de
școli din toate județele din țară, reprezentând 25% din școlile din mediul
rural din România. Peste 57.820 de
elevi au realizat 44.685 de lucrări din
materiale reciclabile. „Let’s Be ECO!”
promovează conceptul de economie
circulară, care susține dezvoltarea sustenabilă și diminuarea risipei prin consumul rațional de resurse. În competiție

au participat şcoli primare, licee, şcoli de arte şi meserii şi chiar o şcoală
specială aﬂată în sistemul de detenţie
din România (Tichileşti, Brăila). Din
județul Bihor au participat 28 din școli,
dar niciuna nu s-a regăsit pe lista celor
33 de unități școlare câștigătoare, care
vor primi laptopuri și birouri. Jurizarea
participanților a fost realizată de către
echipa „Let’s Do It, România!” și Garda Națională de Mediu. Au fost luate
în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea și complexitatea
lucrărilor, dar și nevoia argumentată
în formularul de înscriere și numărul
de elevi participanți raportat la numărul total de elevi din ﬁecare unitate de
învățământ înscrisă.
 R. C.

Regulamentul 2201/2003
al Uniunii Europene

Competenţa în
materia divorţului
Tot mai frecvente sunt situaţiile în
care familii plecate
în străinătate, ajung
la diverse disensiuni
care nu mai pot să
ﬁe reconciliate şi,
ca urmare a acestor
neînţelegeri, se ajunge
la introducerea unor
litigii cu obiect desfacerea căsătoriei.
Problemele de natură juridică care se nasc în
astfel de ipoteze, încep cu determinarea instanţei de judecată care va ﬁ competentă să pronunţe hotărârea de divorţ. Astfel, de cele mai multe
ori, avem soţi care s-au căsătorit în România,
care nu au aceeaşi cetăţenie, care s-au mutat
într-un stat al Uniunii Europene pentru a putea
să muncească în vederea obţinerii veniturilor
necesare clădirii unui trai mai bun, însă domiciliul acestora niciodată nu a fost schimbat, din
punct de vedere al documentelor, în ţara în care
locuiesc efectiv. Se poate observa din această
simplă analiză a ipotezei prezentate că problema de natură juridică este destul de serioasă,
cei doi soţi trebuie să aleagă între instanţa de
judecată de la locul unde locuiesc efectiv, de
la locul de domiciliu ori instanţele de judecată
din statele a căror cetăţenie o deţin. Din punct
de vedere juridic, la nivelul Uniunii Europene
a fost adoptat un Regulament cu numărul 2201
din 2003 care reglementează printre altele şi
competenţa instanţelor de judecată de la nivelul
blocului comunitar în materia procedurilor de
divorţ. Astfel, conform articolului 1, se stabileşte faptul că Regulamentul este aplicabil în
materia procedurilor privind divorţul, separarea de drept şi anularea căsătoriilor, precum
şi în materia procedurilor privind atribuirea,
exercitarea, delegarea, retragerea totală sau
parţială a răspunderii părinteşti. În prezentul
articol ne vom apleca atenţia asupra modalităţii de determinare a competenţei instanţelor
de judecată în materia procedurilor de divorţ.
Astfel, conform articolului 3 din Regulamentul 2201 din 2003, competenţa instanţelor de
judecată se determină după următorul algoritm
juridic simplu, mai precis este competentă să
judece litigiul de divorţ (ipoteza unor soţi cu
cetăţenie diferită), instanţa de judecată de la locul unde se aﬂă reşedinţa obişnuită a soţilor ori
ultima reședință obișnuită a soților în condițiile
în care unul dintre ei încă locuiește acolo sau
reședința obișnuită a pârâtului sau, în caz de
cerere comună, reședința obișnuită a unuia
dintre soți sau reședința obișnuită a reclamantului, în cazul în care acesta a locuit acolo
cel puțin un an imediat înaintea introducerii
cererii, sau reședința obișnuită a reclamantului,
în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin
șase luni imediat înaintea introducerii cererii
și în cazul în care acesta este ﬁe resortisant al
statului membru respectiv. De menţionat faptul
că această competenţă determinată de către
legislaţia aplicabilă la nivelul Uniunii Europene
este obligatorie, iar dacă o instanţa de judecată
din România este sesizată deşi nu este competentă, cererea de divorţ va ﬁ respinsă ca neﬁind
de competenţa instanţelor de judecată naţionale
(articolul 6 Regulamentul 2201 din 2003).
 Av. Florin CURPAŞ

