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Facilităţi pentru şomerii cu vârste de peste 35 de ani

Proiect pentru munca în UE
ANOFM informează bihorenii şomeri cu vârste de
peste 35 de ani că au posibilitatea de a se înscrie în cadrul
proiectului naţional Reactivate, pentru a beneﬁcia de un
loc de muncă peste hotare.
Cei interesaţi se pot adresa
serviciului EURES din cadrul AJOFM Bihor.
Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă este
parteneră, alături de serviciile
publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia,
Irlanda, Portugalia, Spania,
Luxemburg, Insulele Azore si
Madeira, Asociaţia suedeză a
oamenilor de știință, Agenţia
suedeză pentru creştere economică şi regională și Worklive-Stay-Danemarca de Sud,
în cadrul proiectului Reactivate, proiect aprobat de Comisia
Europeană, în care Serviciul
Public de Ocupare din Suedia
este aplicant principal.
Reactivate este un proiect
dedicat persoanelor aﬂate în
şomaj în vârstă de peste 35 ani
precum şi angajatorilor cu nevoi de recrutare și se concentrează pe IMM-urile din toate
ţările Uniunii Europene. Scopul proiectului este să asigure
legătura dintre angajatorii care

dețin locuri de muncă vacante
greu de ocupat și candidații caliﬁcaţi din toată Europa.
Şomerii care caută un loc de
muncă și iau parte la proiect,
printr-un pachet de servicii de
mobilitate, pot primi sprijin ﬁnanciar pentru: prezentarea la
interviul de angajare, sprijin
pentru a se stabili în noua țară
în care își găsesc locul de muncă, sprijin familial suplimentar în cazul în care se relocă
împreună cu familia, acces la
un curs de limbă străină și la
un curs de recunoaştere a ca-

Evazionist trimis în judecată

Dezmembra ilegal
autoturisme

liﬁcărilor. Pentru a ﬁ eligibile,
persoanele beneﬁciare trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: să ﬁe şomer în vârstă
de peste 35 ani; să ﬁe cetăţean
al unei țări UE; să ﬁe rezident
într-o țară a UE şi să aplice
pentru un loc de muncă într-o
altă ţară UE decât ţara lui de
reşedință; contractul de muncă trebuie să aibă o durată de
cel puţin 6 luni; contractul de
muncă să ﬁe cu normă de cel
puţin 50% dintr-o săptămână
normală de lucru, iar întreprinderile la care se angajează

să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
înregistrate în condițiile legii.
În cadrul proiectului nu pot
ﬁ acceptate costurile de dublă
ﬁnanțare, adică plata călătoriei
și a cazării nu pot ﬁ susținute
de către angajator sau o altă
autoritate.
Persoanele interesate pot obţine informaţii legate de proiect de la consilierul EURES
din cadrul AJOFM Bihor din
Oradea, str. Transilvaniei nr.
2, tel. 0259 433 346.
 A. COSTEA

Bucurie pentru copiii de la Centrul de Zi

Un mărțișor din suﬂet

Poliţiştii de investigare a criminalităţii
economice bihoreni au ﬁnalizat cercetările
şi au propus trimiterea în judecată a unui
orădean de 49 de ani, bănuit că ar ﬁ prejudiciat bugetul de stat cu peste 10.000 lei,
prin evaziune ﬁscală.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor au ﬁnalizat marți, 6
martie, cercetările faţă de un bărbat de 49 de
ani, din Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune ﬁscală. În urma cercetărilor
efectuate, polițiștii îl bănuiesc că, în perioada
2015 – 2016, în calitate de persoană ﬁzică, ar ﬁ
desfășurat operațiuni comerciale, respectiv revânzarea de piese din dezmembrări de autoturisme, fără a înregistra și a declara veniturile
astfel obținute, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligațiilor ﬁscale.
Prejudiciul total provocat astfel bugetului
consolidat al statului este de 10.991 lei, recuperat integral de polițiștii bihoreni.
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 celui în cauză.

Copiii din familiile aﬂate în diﬁcultate care frecventează Centrul de Zi
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea au întâmpinat, așa cum
se cuvine, primăvara, într-o atmosferă plină de voioşie, printr-o serie de
activităţi de creaţie şi jocuri speciﬁce
vârstei.
Astfel, cu sprijinul Ecaterinei Grecu,
voluntar al Fundaţiei de pe lângă Biblioteca Județeană „Gheorghe Şincai”,
prin activitatea intitulată „Mărțișor
pentru mama mea”, copiii au continuat
seria atelierelor creative cu decorațiuni,
mărțișoare și felicitari. Nu au lipsit nici
jocurile interactive şi o piesă de teatru
„Povestea mărţişorului”, pusă în scenă
de către ei, ajutaţi de către educatoare şi
de Ecaterina Grecu. 8 Martie se apropie cu pași repezi, iar această sărbătoare reprezintă o ocazie extraordinară
pentru copii de a învață lucruri noi. Cei
mici adoră să deseneze, să coloreze și
să decupeze, iar crearea unor obiecte

personalizate cu ocazia venirii primăverii se poate transforma într-o adevărată provocare pentru ei. Prin această
activitate, copiii au învățat să lucreze
în echipă, să interacționeze unul cu altul, să combine culorile, dezvoltându-și
imaginația.
La invitaţia companiei Celestica
România, copiii au participat la o expoziţie de mărţişoare, adunând laude
din partea participanţilor şi invitaţilor
la expoziţie. Şi, ca să împartă bucuria
primăverii, au oferit mărţişoarele confecţionate de către ei trecătorilor, gestul
lor sincer ﬁind răsplătit cu îmbrățișări
şi încurajări. „Misiunea Centrului de Zi
este prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea
unor activităţi de îngrijire, educaţie şi
nu numai, copiii beneﬁciind şi de recreere şi socializare, și nu în ultimul rând,
de afecțiune din partea personalului
centrului”, au transmis reprezentanții
Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea.
 R.C.

Pregătiri de 8 Martie

Au învățat să facă
felicitări

Lăzăriștii au primit în vizită marți, 6
martie 2018, elevii clasei a V-a de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont”, partenerii lor în proiectul „Câștigăm
împreună”. Scopul întâlnirii a fost acela de
a le arăta colegilor mai mici de la Centrul
„Orizont” cum pot realiza felicitări frumoase pe calculator.
Activitățile desfășurate împreună au făcut ca
între copii să se lege o prietenie sinceră. Bucuria revederii a fost foarte mare, iar lăzăriștii au
fost și de această dată gazde primitoare. Acum
au poposit într-unul din laboratoarele de informatică. Scopul întâlnirii a fost acela de a le arăta colegilor mai mici de la Centrul „Orizont”
cum pot realiza felicitări frumoase pe calculator. Produsele acestei întâlniri vor ﬁ scoase
la imprimantă și vor ﬁ dăruite de prichindei
mamelor, surorilor și bunicilor cu ocazia zilei
de 8 Martie. Coordonatorii proiectului, prof.
kinetoterapeut Ana-Maria Țicărat și Rodica
Mihaela Turcaș, având alături echipa formată
din profesorii Angela Marușca, Gheorghe Moț
și Maria Varodi-Bob, și-au propus realizarea
incluziunii și implicării copiilor cu cerințe
educative speciale, stimularea și dezvoltarea
abilităților, dar și dezvoltarea educațională
și încurajarea voluntarilor să se dedice și să
își petreacă timpul liber cu persoane aﬂate în
diﬁcultate.
Sub deviza: „Fericirea se naște din iubire,
iar iubirea se naște chiar din inima omului...
Cine este generos, nu poate ﬁ singur. Cine este
egoist, va ﬁ întotdeauna singur ....Generozitatea
deschide toate porțile....” (Don Miguel Ruiz
– „Arta de a iubi”) elevii Liceului Teoretic
„Aurel Lazăr” (voluntari) și elevii de la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” Oradea
(beneﬁciari) vor desfășura în anul școlar 20172018 mai multe activități în cadrul Strategiei
Naționale de Acțiune Comunitară.
 V.I.

Flash rutier

115 sancțiuni în doar
24 de ore

46 de conducători auto care nu au respectat
semnalizarea rutieră de la trecerea la nivel
cu calea ferată au fost sancționați de polițiștii
rutieri marți, 6 martie. Ca urmare a abaterilor
constatate în ultimele 24 de ore, au fost aplicate
115 sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 64.876 lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut șapte permise de conducere,
cinci certiﬁcate de înmatriculare şi au constatat
nouă tamponări. Au fost sancționați 46 de conducători auto care nu au respectat semnalizarea
rutieră de la trecerea la nivel cu calea ferată, 11
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru
nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă, șase pentru punerea
în circulație a unor autovehicule care prezentau
defecțiuni tehnice, iar 52 pentru alte abateri de
la regimul circulaţiei rutiere.

La volan, fără permis
sau cu el suspendat

Marți, 6 martie, la ora 16.50, pe strada Nicolae Bălcescu din Diosig a fost depistat în traﬁc
un bărbat de 36 de ani, din comuna Oșorhei,
județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice. Tot marți,
la ora 19.00, pe strada Victoriei din Tinca,
polițiștii rutieri au depistat în traﬁc un bărbat
de 27 de ani, din Tinca, în timp ce conducea un
autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În
ambele cauze a fost întocmit dosar penal, iar
cercetările continuă. 

