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Ziua Mondială a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Simpozion la ITM Bihor
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bihor a organizat vineri, 28 aprilie, simpozionul
cu tema „Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de
SSM”, în cadrul Zilei Mondiale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă - 28 aprilie. De
asemenea, a fost prezentată
activitatea ITM Bihor, în
primul trimestru al acestui
an, şi analiza evenimentelor
de muncă înregistrate de
către instituție în perioada
amintită.

Organizaţia Internaţională a
Muncii (OIM) sărbătoreşte, în
ﬁecare an, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în
Muncă, în data de 28 aprilie,
pentru a promova prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.
Este o campanie de conştientizare menită să atragă atenţia,
la nivel internaţional, asupra
tendinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
asupra amplorii accidentelor
legate de muncă, a bolilor profesionale şi a accidentelor mortale în special la nivel mondial.

Ca în ﬁecare an, Inspecția
Muncii s-a alăturat acestei
campanii internaţionale, care
promovează securitatea şi sănătatea în muncă.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Securităţii şi Sănătăţii
în Muncă, conducerea ITM
Bihor, în frunte cu Marius Rotar, inspector șef, și Nicolae
Hoduţ, inspector șef adjunct
SSM, a organizat, vineri, 28
aprilie, întâlnirea cu angajatorii, reprezentanţii acestora,
lucrătorii şi partenerii sociali,
având ca temă „Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de
SSM”.
În acest context, s-a desfăşurat o acţiune de informare şi
conştientizare a responsabilităţii angajatorilor cu datele ce
se cer la nivel de companie referitor la evenimente: să înregistreze accidentele de muncă,
bolile profesionale și incidentele periculoase, accidentele
de traseu, suspiciunile de boli
profesionale; să furnizeze informații adecvate lucrătorilor
și reprezentanților acestora în
ceea ce privește sistemul de înregistrare; să asigure întreținerea corespunzătoare a acestor

În Oradea și Bihor,

Peste 1000 de locuri de
muncă vacante
În baza de date a Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM)
Bihor se aﬂă 1.078 locuri
de muncă vacante. Dintre
acestea, 984 sunt în Oradea,
152 dintre ele ﬁind destinate
persoanelor cu studii superioare, 528 - celor cu studii
medii sau şcoală profesională, iar 304 – muncitorilor
necaliﬁcaţi.

Potrivit datelor furnizate de
AJOFM Bihor, la categoria
studii superioare, sunt ﬁrme
care angajează achizitor, analist calitate, asistent comercial, șef unitate elementară de
lucru etc.
De asemenea, Spitalul
Clinic de Urgență Oradea
angajează asistent medical
generalist, pentru care are
disponibile 11 locuri, asistent
medical generalist principal
– trei posturi, asistent medical generalist debutant - șase
posturi. Asociația Smiles angajează asistent medical generalist în Episcopia – două
posturi, iar Asociația Caritas
Catolica - asistent medical în
Oșorhei – un post. Totodată,
există numeroase companii
în Oradea care angajează ingineri de diferite specializări:
inginer automatizări, inginer
automatist, inginer calitate,
inginer instalații pentru con-

strucții, inginer rețele electrice, inginer mașini unelte,
inginer mecanic, inginer
proiectant, inginer proiectant
instalații sanitare, inginer
programator tricotaje, inginer
tehnolog prelucrări mecanice
etc. Oferta cea mai mare de
locuri de muncă se găsește
la categoria studii medii și
școală profesională, unde sunt
disponibile 528 de joburi. Se
caută: agent comercial, agent
securitate, agent servicii client, ajutor programator, barman, bucătar, brutar, casier,
consultant vânzări, confecționer îmbrăcăminte, confecționer articole din piele și
înlocuitor, cusător articole
din piele, electrician, lăcătuș
mecanic, lucrător comercial,
operator confecționer industrial tricotaje, operator calculator electronic și rețele perioadă determinată, șofer,
sudor etc.
Pentru muncitorii necaliﬁcați, sunt disponibile 304
locuri. Dintre acestea, cele
mai numeroase vin din partea
unor ﬁrme care angajează inﬁrmiere, montator subansamble montarea pieselor și muncitor necaliﬁcat încălțăminte.
La punctul de lucru Salonta, sunt disponibile 20 locuri
de muncă, la Aleșd – 13, la
Beiuș - 61.
 L. IONAȘ

Educație ﬁnanciară pentru elevi

Premii de până
la 10.000 de euro

Săptămâna trecută s-a dat startul celei
de-a cincea ediții a competiției naționale de
educație ﬁnanciară „Bani pentru școala ta”,
un concurs cu ﬁnanțări de până la 10.000 de
euro, destinat liceelor din România. Competiția este foarte interesantă mai ales că
printre câștigătorii edițiilor precedente se
aﬂă și două școli din Bihor.

Conducerea ITM Bihor a organizat o întâlnire cu angajatorii
înregistrări și utilizarea acestora pentru stabilirea măsurilor de prevenire; să se abțină
de la instituirea unor măsuri
de represiune sau disciplinare
împotriva unui lucrător pentru raportarea unui accident de
muncă, unei boli profesionale,
unui incident periculos, unui
accident de traseu sau a unei
suspiciuni de boală profesională; evidenţa accidentelor de
muncă şi bolilor profesionale;
registrul de evidenţă a acci-

dentaţilor în muncă; evidenţa
îmbolnăvirilor profesionale;
rapoarte privind accidentele
de muncă adresate ITM; lista
cu substanţele şi amestecurile
chimice periculoase deţinute;
inventarul/registrul agenţilor
chimici periculoşi manipulaţi
în unitate; lista nominală a
lucrătorilor implicați în activitățile pentru care rezultatele
evaluării evidențiază un risc
pentru sănătatea sau securitatea lor.
 L. I.

Comisia Bihor – Békés își reia activitatea

Prima şedinţă de lucru
Comisia Mixtă de Cooperare Bihor – Békés și-a reluat activitatea într-o formulă
care se dorește a ﬁ mai eﬁcientă în elaborarea politicilor
publice. Prima şedinţă de lucru a avut loc joi, 27 aprilie.
Preşedintele
Consiliului
Judeţean Bihor, Pásztor Sándor, a precizat la deschiderea
ședinței de lucru că activitatea trebuie să ﬁe mult mai
consistentă față de perioada
precedentă, promițând și ajutorul administraţiei judeţene
la inițiativele comune, astfel
încât acestea să se reﬂecte în
dezvoltarea infrastructurii, turismului, domeniului cultural
sau protecției mediului. Deputatul Szabo Odon, fost consilier județean, a precizat că, la
începutul anilor 2000, a fost o
perioadă bună de colaborare
a celor două județe, datorită
inclusiv programelor propuse prin această comisie mixtă inter-județeană. „Se vede
inclusiv din ordinea de zi că
această comisie are ce spune.
Pe de altă parte, trebuie apreciat faptul că în componența
bihoreană se regăsesc toate
formațiunile politice reprezentative după alegerile locale de
anul trecut, ﬁind nevoie de un
consens larg și pentru dezvoltarea zonei de sud a județului”,
a menţionat deputatul UDMR.

Totodată, fostul președinte al
Comisiei inter-parlamentare
România-Ungaria din perioada 2012-2016 consideră că va
găsi sprijinul tuturor colegilor
parlamentari din Bihor pentru
dezvoltarea relațiilor administrațiilor publice din vestul țării
cu unităţi administrativ-teritoriale din estul Ungariei. Au
fost purtate discuții despre
viitoarele proiecte cu ﬁnanțare nerambursabilă din cadrul
Programului Interreg RO-HU
2014-2020, despre deschiderea
mai multor puncte de frontieră
cu regim permanent, respectiv, a fost ﬁxată data următoarei întâlniri pentru 26 mai
în orașul Békéscsaba. Reprezentanţii judeţului Bihor în
această Comisie Mixtă sunt:
Nagy Árpád - consilier local al
municipiului Salonta, având și
calitatea de președinte, Grimm
András, consilier județean,
Purge Ioan - primarul comunei
Gepiu, Mughiuruș Ioan – primarul comunei Batăr, Barnău
Dumitru – primarul comunei
Cefa și Tiurbe Dan Alexandru
– primarul comunei Mădăras.
 R.C.

Elevii de liceu cu vârste peste 15 ani, dar și
absolvenți, profesori, părinți și alți susținători
ai unităților de învățământ pot câștiga pentru
școlile lor ﬁnanțări de până la 10.000 de euro,
dacă urmează, în perioada 24 aprilie – 28 mai
2017, trainingul online gratuit de educație
ﬁnanciară – modulele BaniIQ și Banii pe net
– disponibil pe site-ul competiției: banipentruscoalata.ro. Fiecare liceu este înregistrat automat în competiție odată cu înscrierea elevilor
și susținătorilor săi în training și acumulează
EUROpuncte pentru ﬁecare persoană care
urmează modulele online și completează testul
de veriﬁcare a cunoștințelor. Săptămânal, pe
site va ﬁ anunțat clasamentul intermediar al
liceelor susținute în competiție.
Instituția de învățământ cu cel mai mare
număr de susținători va beneﬁcia de un premiu
constând într-o sumă în euro egală cu numărul acestora, în limita a 10.000 de euro. De
asemenea, vor primi premii și primele trei
școli care vor atrage primii 1.000 susținători
ﬁecare. Premiile vor ﬁ folosite exclusiv pentru
modernizarea școlilor, dotarea laboratoarelor,
a claselor, achiziția de echipamente sau de
resurse educaționale. Validarea instituțiilor de
învățământ câștigătoare va avea loc în perioada
29-31 mai 2017.
Competiția Bani pentru școala ta este organizată de Junior Achievement (JA) România și
face parte din programul național de educație
ﬁnanciară JA constând în modulele blended
learning BaniIQ și Banii pe net, ce au ca scop
formarea abilităților de a administra eﬁcient
resursele ﬁnanciare și de a lua decizii responsabile. Programul este susținut de Visa și de
băncile partenere.
În ediția precedentă, peste 50.000 de elevi,
profesori, părinți și alți membri ai comunităților locale au participat la această competiție
și au avut acces la informații esențiale despre
bugetul personal, venituri, cheltuieli, investiții
și relația cu banca, dar și despre eCommerce,
drepturile celor care cumpără online, securitatea în mediul online, taxe și impozite.
Printre câștigătorii edițiilor precedente
se numără și Colegiul Tehnic „Alexandru
Roman” Aleșd și Colegiul Național „Avram
Iancu” Ștei.
 Vasilică ICHIM

