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Marți, 29 noiembrie, la Asociația SOS Autism Bihor

Ziua Porţilor Deschise
În ﬁecare an, pe 3 decembrie, este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor
cu Dizabilităţi. Data a fost
stabilită în 1992, de Adunarea Generală a ONU, pentru a
motiva populaţia să ȋnţeleagă
efectele dizabilităţilor şi pentru a combate discriminarea.

ONU doreşte ca întreaga
lume să devină mai responsabilă ȋn ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a marca această zi,
Asociaţia SOS Autism Bihor
organizează marți, 29 noiembrie, între orele 11.00-17.00,
Ziua Porţilor Deschise. În deschidere, va ﬁ prezentat un
raport de activitate cu obiectivele asociaţiei și ale Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități SOS Autism
Bihor.
„Cu această ocazie, vizitatorii vor putea admira într-o
expoziţie lucrările copiilor
și tinerilor noștri și vor putea achiziţiona, în schimbul
unei donaţii, obiectele dorite.
De asemenea, vrem să prezentăm și realizările anului ce
se încheie, având în vedere că
e primul an în care funcţionăm
într-un spaţiu nou adaptat
nevoilor copiilor și tinerilor
noștri”, a declarat Simona Zli-

Instanța supremă
și raportul juridic
de muncă

Nenumărate
sancţiuni contravenţionale sunt
aplicate de către
agenţii constatatori
din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Muncă, datorită faptului că în
momentul efectuării unor controale,
sunt depistate persoane care lucrează fără
a avea încheiate contracte individuale de
muncă.

E primul an în care Asociaţia funcţionează într-un spaţiu nou
buț, președinta Asociației SOS
Autism Bihor.
Obiectele de decor sunt confecţionate din materiale reciclabile, ghips, carton și sticlă,
ﬁind realizate îndeosebi prin
tehnica decoupage-ului. Majoritatea au tema Crăciunului.
„Obiectele au fost confecţionate de copiii și tinerii noștri în
cadrul orelor de terapie ocupaţională, alături de voluntari”,
a mai spus Simona Zlibuț.
Tot în această zi, tinerii de

În Penitenciarul din Oradea,

peste 18 ani care frecventează
Centrul de zi pentru adulţi vor
ﬁ la program, așadar, vizitatorii vor avea ocazia să vadă „în
direct” cum se confecţionează
aceste obiecte. „Copiii care
frecventează cursurile școlare
au terapie după amiază și sunt
incluși în proiectul Atelierul de
(re)creaţie. Ei lucrează alături
de elevi voluntari de la Liceul
„Aurel Lazar” și de la Liceul
Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”. De asemenea, la ﬁni-

sarea obiectelor au contribuit
și mamele din asociaţie care
participă la programul Atelierul mămicilor”, a mai spus
președinta Asociației SOS
Autism Bihor. Simona Zlibuț
a menționat că din donaţiile
strânse la acest eveniment se
vor asigura, în continuare, materiale de lucru pentru orele
de terapie ocupaţională ale
copiilor și tinerilor din asociație.
 L. IONAȘ

Primim de la cititori

Deţinut spânzurat De ce se închide cantina
cu un cearşaf
Zi tristă sâmbătă, 19 noiembrie 2016,
pentru deţinuţii din Penitenciarul din Oradea. Unul dintre colegii lor, arestat preventiv pentru infracţiunea de omor, a fost găsit
spânzurat cu un cearşaf legat de duşul din
baia camerei din inﬁrmeria unităţii.

Bărbatul a fost găsit la ora 22.15 de către deţinutul cu care era cazat. S-a anunţat de îndată
agentul supraveghetor şi asistentul medical de
serviciu care a aplicat primele manevre de resuscitare. La ora 22.20 a fost apelat numărul
unic de urgenţă 112, iar la 22.30, un echipaj
SMURD a continuat manevrele de resuscitare,
însă, din nefericire, la ora 23.20, s-a constatat decesul. „Menţionăm că deţinutul se aﬂa
în evidenţele cabinetului medical cu afecţiuni
cronice psihice. A fost informat Serviciul de
Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor şi Serviciul
de Medicină Legală care efectuează cercetări
în cauză. La nivelul instituţiei a fost demarată
o anchetă internă pentru a stabili împrejurările
producerii evenimentului, iar despre decesul
persoanei custodiate, conducerea Penitenciarului Oradea a anunţat familia decedatului,
judecătorul de supraveghere, Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bihor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, se aﬁrmă într-un
comunicat al Penitenciarului Oradea, semnat
de purtătorul de cuvânt al isntituţiei, Adina
Claudia Bîrda.
 Vasilică ICHIM

de la „Samuil Vulcan”?
Unul dintre colaboratorii ziarului
Crişana, prof. Viorel Codreanu, din
Beiuş, ne-a scris în aceste zile despre
o decizie care priveşte Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş, mai
exact despre închiderea cantinei care
a funcţionat atâţia ani de zile pe lângă instituţia de învăţământ, decizie
nedreaptă, în opinia sa, pentru elevii
şi profesorii care luau masa aici.

„Am aﬂat cu stupefacţie despre desﬁinţarea, începând cu data de 21 noiembrie, a cantinei Colegiului Samuil
Vulcan. Chiar şi actualul director, prof.
Viorel Gavra, este extrem de supărat şi
mai ales revoltat, mărturisindu-mi zilele trecute: „Numai eu ştiu şi cu răposatul director Ioan Pop cât ne-am zbătut să reînﬁinţăm cantina-internat în
octombrie 1994, iar acum conducerea
Inspectoratului Şcolar o desﬁinţează,
chiar dacă aici mănâncă o serie de elevi,
profesori şi părinţi ai elevilor noştri”.
Personal, eu cunosc toate transformările Colegiului, deoarece sunt aproape
de el de peste 60 de ani, părinţii mei
au fost aici toată viaţa, de aici s-au
pensionat, mama femeie de serviciu la
bucătărie şi apoi la direcţiune, iar tata,
portar. Aici au lucrat Băcicu şi Nănuţa,
Traian şi Lucreţia, nană Gretă, tanti Cioloş, tanti Mărioara Moţ, bucătărese de
renume în Beiuş. La cantina vulcanistă
serveau masa elevii noştri, deoarece
costa în jur de 6-7 lei”, ne scrie prof.

Viorel Codreanu, care, pe această cale,
face un apel către inspectorul şcolar
general, Alin Novac Iuhas, „beiuşean
de-al nostru”, să revină asupra acestei
decizii spre binele celor care învaţă
sau îşi desfăşoară activitatea la renumitul colegiu beiuşean. De asemenea,
colaboratorul nostru mai are şi o altă
nemulţumire pe care, prin intermediul
Ziarului Crişana, o aduce la cunoştinţa
inspectorului şcolar general. „M-am
născut în colegiul vulcanist, am făcut
şcoala aici, apoi am revenit în şcoala
mea. Mi-aş ﬁ dorit să rămân în continuare cu cele patru ore la clasa a XI-a E,
clasa mea, la care am predat dintr-a IXa. Părinţii şi elevii m-au dorit, toţi la şedinţă au semnat pentru mine, Consiliul
de Administraţie la fel, dar s-au lovit
de dumneavoastră, care n-aţi aprobat.
Era vorba de continuitate, apoi, cu boala mea, medicul curant mi-a spus că ar
ﬁ indicat să predau câteva ore, pentru a
ﬁ cu elevii şi cu colegii mei, cu şcoala
mea în care am stat aproape 60 de ani.
Dar... m-aţi respins, ştiu că sunt pensionar, dar cred că mă puteaţi ajuta, mai
sunt şi alte cazuri în judeţ ca şi mine,
care suplinesc în continuare. Păcat şi
de doamna profesoară care a venit în
locul meu de la Oradea, doar cu cele
patru ore. Nu e de mirare că a renunţat
până la urmă”, mai scrie cel care a fost
dascălul atâtor generaţii de elevi vulcanişti, Viorel Codreanu.
 R.C.

În ﬁecare dintre aceste ipostaze, inspectorii
de muncă pentru a proteja drepturile persoanei
descoperite că presta muncă fără a beneﬁcia
de un contract individual de muncă, obliga pe
angajator, printr-o măsură complementară,
să încheie un contract individual de muncă
persoanei în cauză şi să achite contribuţiile
datorate statului retroactiv. Această măsură
complementară era una dispusă exclusiv în
interesul persoanei care presta muncă fără
a deţine un contract individual de muncă,
întrucât erau achitate contribuţiile la fondul de
pensie cât şi la fondul de sănătate pentru aceasta. Elementele evidenţiate anterior fac parte din
ipoteza ideală, când într-un ﬁnal, ca urmare a
investigaţiilor efectuate de către o autoritate a
statului, drepturile persoanei care lucreză fără
a deţine un contract individual de muncă, sunt
protejate. Cu toate acestea, în practică există
numeroase situaţii în care munca prestată fără
a exista contract individual de muncă încheiat,
nu este descoperită de către organele statului
şi ca urmare pot să apară situaţii dramatice,
în care nu sunt achitate contribuţiile faţă de
fondul de pensie şi fondul de sănătate. Această
problema a primit o soluţie obligatorie la nivel
de sistem judiciar naţional, prin intervenţia
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, mai precis
instanţa supremă a pronunţat decizia cu nr. 37
din data de 07 noiembrie 2016 în procedura
dezlegării unor chestiuni de drept, prin care a
stabilit faptul că „în ipoteza neîndeplinirii de
către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana ﬁzică care a prestat muncă pentru și sub
autoritatea celeilalte părți are deschisă calea
acțiunii în constatarea raportului de muncă și a
efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării
instanței”. Aşadar, prin această decizie, a fost
deschisă calea procedurală prin care persoane
care au muncit fără să aibe încheiat un contract
individual de muncă, pot să solicite instanţelor
de judecată să constate existenţa raportului
juridic de dreptul muncii, iar pe cale de consecinţă părâtul/angajatorul va putea să ﬁe obligat
la plata retroactivă către fondurile de sănătate
şi pensie a contribuţiilor datorate. De menţionat
faptul că astfel de acţiuni, prin care se constată
existenţa raportului juridic de dreptul muncii,
sunt imprescriptibile extinctiv, aşadar nu pot să
ﬁe cenzurate ca urmare a trecerii unei perioade
de timp.
 Av. Cristian CURPAȘ

