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Bilanţ pe luna noiembrie în urma controalelor ITM Bihor

Sute de controale şi amenzi
Potrivit datelor furnizate
de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor,
în luna noiembrie a acestui
an au fost controlate 421 de
unităţi şi au fost aplicate 519
sancţiuni
contravenţionale, dintre care 205 în domeniul relaţiilor de muncă, iar
314 în domeniul securității
şi sănătății în muncă. În total, luna trecută, inspectorii
ITM Bihor au dat 57 amenzi,
în valoare totală de 262.100
lei.
Potrivit unui comunicat de
presă trimis de ITM Bihor, în
cursul lunii trecute, 17 persoane au fost identificate cu cazuri
de muncă fără forme legale de
angajare.
Tot în luna noiembrie, au
avut loc nouă accidente de
muncă, toate soldate cu incapacitate temporară de muncă.
Pe de altă parte, la data de 30
noiembrie 2016, numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor era de 20.630, cu un număr
de 172.411 salariaţi activi. Nu-

mărul contractelor individuale
de muncă active la data de 30
noiembrie 2016, în judeţul Bihor, era de 193.951.
În cursul lunii noiembrie,
la ITM Bihor s-au depus spre
înregistrare trei notificări cu
privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate
cu prevederile art.70 din Legea
nr.53/2003 Codul Muncii. Notificarea se referă la intenţia de
concediere colectivă în perioada decembrie 2016 - ianuarie
2017 a unui număr estimativ
de 133 salariaţi din cadrul unei
societăţi comerciale care activează în domeniul contrucţiilor şi al producţiei de încălţăminte.
În ce privește statistica registrelor de evidenţă a zilierilor, până la data de 30 noiembrie 2016 au fost eliberate, ca
urmare a solicitărilor angajatorilor, un număr de 1.098
registre speciale de evidenţă a
zilierilor.

A lovit agentul de
securitate şi a fugit

Programe
pentru vârstnici
Statul, prin Ministerul Fondurilor Europene, oferă până la 400.000 de euro pe
o perioadă de trei ani pentru programe de
ajutorare şi integrare a vârstnicilor aflaţi în
dificultate, proiectul, numit „Bunicii Comunităţii”, fiind pus în consultare publică până
pe 23 decembrie.

Au fost controlate 421 unităţi şi aplicate peste 500 de sancţiuni
„Inspectoratul
Teritorial
de Muncă Bihor susţine respectarea drepturilor celor ce
muncesc şi nu acceptă sub nicio formă desfăşurarea muncii
fără forme legale, urmârind cu
prioritate eradicarea acesteia
prin aplicarea pârghiilor legale. Suntem preocupaţi față de
siguranța lucrătorilor din toate
domeniile. Ne propunem pro-

tejarea acestora și asigurarea
de locuri de muncă sigure și
sănătoase printr-o permanentă evaluare a riscurilor la care
sunt expuși aceștia. Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare,
cu măsurile adecvate care se
impun, pot salva vieţi”, a precizat Marius Rotar, inspector
şef ITM Bihor. n L. IONAȘ

Pompieri la datorie

Incendii
în
Oradea
şi
judeţ
Prins la furat
Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Aleşd
au reţiunt pentru 24 de ore joi,
8 decembrie, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor un bărbat de 31 de
ani, din Măgeşti, Bihor, bănuit
de comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Conform poliţiştilor, pe 7 decembrie, la ora 15.30, bărbatul a
fost surprins de agentul de securitate al unui magazin din Aleşd, în
timp ce sustrăgea produse alimentare. Pentru a-și asigura scăparea,
bărbatul de 31 de ani l-ar fi lovit
pe agentul de securitate, un bărbat
de 62 de ani, şi a fugit cu bunurile
sustrase, în valoare totală de 179
lei. Prejudiciul a fost recuperat integral de poliţiştii din Aleşd.
Vineri, 9 decembrie, cel în cauză a fost prezentat la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Aleşd şi la
Judecătoria Aleşd cu propunere de
arestare preventivă sub aspectul
comiterii infracţiunii de tâlhărie,
iar magistraţii au emis pe numele
său un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de
zile.
Poliţiştii de investigaţii criminale din Aleşd continuă cercetările în cauză pentru documentarea
întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză.
n V. I.

Până la 400.000 de euro

Weekend cu multe evenimente pentru pompierii
bihoreni. Aceştia au fost
solicitaţi pentru mai multe
incendii şi salvări de persoane atât în Oradea, cât şi
în Butani şi Felcheriu.
Staţia de Pompieri Aleşd
a fost alertată sâmbătă pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o gospodărie din
Butani, comuna Măgeşti. În
momentul sosirii echipajelor
de pompieri militari, flăcările
se manifestau la o parte din
faţada clădirii, în interiorul
camerei de zi şi la nivelul
acoperişului.
Ca urmare a producerii
evenimentului, provocat cel
mai probabil de depozitarea
jarului şi a cenuşii în apropierea materialelor combustibile
(într-un tomberon amplasat
în imediata apropiere a casei)
au ars o fereastră, o uşă, izolaţia termică din polistiren pe
o suprafaţă de circa 20 metri
pătraţi, o canapea şi apro-

ximativ 10 metri pătraţi din
acoperişul locuinţei. Forţele
de intervenţie au localizat şi
lichidat incendiul în aproximativ 20 de minute, reuşind
să împiedice propagarea
acestuia la celelalte încăperi
ale casei şi la întregul acoperiş. Tot sâmbătă, 10.12.2016,
pompierii militari din cadrul
Gărzii Tinca au acţionat pentru stingerea unui incendiu
produs la coşul de fum al unei
locuinţe de pe strada Ştefan
cel Mare din localitate.
Evenimentul, provocat cel
mai probabil de un coş de
fum necurăţat de funingine,
nu s-a soldat cu pagube materiale. O zi mai târziu, duminică, 11 decembrie 2016,
în jurul orei 10.30, un apelant
al numărului unic 112 solicita intervenţia pompierilor
militari pe strada Aluminei
din Oradea, pentru salvarea
unei persoane aflate într-o
posibilă situaţie de urgenţă,
aceasta neputând fi contactată. La faţa locului s-au de-

plasat cu operativitate forţele
de intervenţie din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, care,
acţionând cu echipamentele
şi accesoriile din dotare, au
pătruns în apartamentul indicat de apelant, găsind-o pe
proprietară căzută în bucătărie, în stare de conştienţă,
dar în imposibilitatea de a se
mişca.
Femeii, în vârstă de 79 de
ani, i-au fost acordate îngrijirile necesare de către pompierii militari paramedici ai
Detaşamentului 2 Oradea,
aceasta rămânând ulterior la
domiciliu în urma refuzului
de a fi transportată la spital
pentru investigaţii medicale
amănunţite.
O altă misiune de salvare,
în acest caz a unui animal, a
fost desfăşurată duminică de
pompierii militari din cadrul
Detaşamentului 1 Oradea,
care au intervenit în localitatea Felcheriu, unde au evacuat, în siguranţă, un câine
dintr-o fântână. n

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a
lansat în consultare publică, în colaborare
cu Ministerul Muncii, Ghidul Solicitantului
„Bunicii comunității — Servicii sociale și
socio-medicale pentru vârstnici”, cu o alocare
de 15 milioane euro din Programul Operațional
Capital Uman (POCU), se arată într-un anunţ
postat pe site-ul MFE.
Potrivit documentelor puse în consultare publică, se pot obţine până la 400.000 de euro, pe
o perioadă până la 36 de luni, pentru proiecte
ce vizează protecţia şi integrarea persoanelor
vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau
în risc de excluziune socială.
„Proiectele vor promova îmbătrânirea activă
şi vor consolida rețeaua națională de servicii
sociale de proximitate destinate persoanelor
vârstnice în dificultate. Se vor finanţa centre de
zi pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, precum și, după
caz, activități de distribuire a hranei la domiciliu, prin intermediul serviciilor de tip «masa
pe roţi». De asemenea, apelul vizează activităţi
de socializare şi de petrecere a timpului liber
în cluburile de profil. Sunt încurajate iniţiativele de asistență comunitară și de promovare
a voluntariatului printre persoanele vârstnice.
Solicitaţii şi partenerii eligibili sunt furnizorii
de servicii sociale, precum şi autorități publice
locale în parteneriat cu actorii sociali relevanți,
de exemplu organizații ale vârstnicilor”, se
arată în anunţul MFE.
Potrivit datelor de la Ministerul Muncii,
proiectul se adresează, în special, celor aproape
570.000 de oameni care obţin pensii de 400 de
lei ca şi ajutor de la stat.
„Ceea ce facem prin acest program este să
deblocăm furnizarea de servicii sociale pentru
aceste persoane. Să încurajăm modul în care
organizaţiile vârstnicilor, diverse ONG-uri, vor
interacţiona cu statul în viitor.(…) Sperăm să
avem zeci de mii de persoane vârstnice care săşi găsească un mod de a interacţiona înapoi în
societate. Discutăm de interacţiune socială simplă, de a se întâlni cu alte persoane de vârsta
lor şi a putea discuta, a avea un cadru în care
să socializeze(…), dar cel mai important lucru
este că vedem servicii sociale care să fie orientate către vârstnici, care să permită vârstnicilor
să vină şi să ofere la rândul lor, prin ONG-uri,
servicii altor persoane din aceeaşi categorie de
vârstă, şi, nu în ultimul rând, vârstnici care să
fie implicaţi în viaţa socială, fie că discutăm de
educaţie, creşe, grădiniţe, şcoli, că discutăm de
problemele comunităţii şi modul în care aceştia
participă”, a spus ministrul Dragoş Pâslaru
într-o conferinţă organizată, vineri, la sediul
Ministerului Muncii.
Ministrul Muncii susţine că programul prevede ca pentru „îngrijirea socială” să poată fi
angajaţi inclusiv alţi vârstnici.
Propunerile și recomandările pe marginea
ghidului „Bunicii comunității — Servicii
sociale și socio-medicale pentru vârstnici” sunt
așteptate până la data de 23 decembrie 2016 la
adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro. n

