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Miercuri, 25 martie 2020

Șomajul tehnic, o măsură de protecție socială

În acest sfârşit de săptămână

AJOFM Bihor informează
opinia publică cu privire la
apariția OUG 30/2020 pentru
modiﬁcarea și completarea
unor acte normative, precum
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției
sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, publicată în MO
231/21.03.2020.

Compartimentul de Stare Civilă din cadrul
Primăriei Oradea anunță că toate căsătoriile
programate pentru zilele de 27 și 28 martie
vor ﬁ oﬁciate în Cetatea Oradea, conform
programărilor făcute.

Cuantum și condiții de acordare

În acest sens, ordonanța reglementează ca: „(1)Pe perioada
stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195/2020 privind
starea de urgență pe teritoriul
României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din
inițiativa angajatorului, potrivit
art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, ca
urmare a efectelor produse de
coronavirusul
SARS-CoV-2,
indemnizațiile de care beneﬁciază salariații se stabilesc la 75%
din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu
mai mult de 75% din câștigul
salarial mediu brut prevăzut
de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
nr. 6/2020; (2) De prevederile
alin. (1) beneﬁciază salariații
angajatorilor care îndeplinesc
una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau

Pentru luna martie, documentele trebuie transmise începând din 1 aprilie
parțial în baza deciziilor emise
de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate,
și dețin certiﬁcatul de situații
de urgență emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului
de Afaceri, prevăzut la art. 12
din anexa nr. 1 la Decretul nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri
eliberează certiﬁcatul de situații
de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;
b) reduc activitatea ca urmare
a efectelor epidemiei Covid-19 și
nu au capacitatea ﬁnanciară de
a achita plata tuturor salariilor
angajaților lor. Angajatorii pot

beneﬁcia de plata indemnizației
prevăzute la alin. (1) pentru cel
mult 75% dintre angajații care au
contracte individuale de muncă
active la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Pentru angajatorii menționați la alin. (2) lit. b), plata
indemnizației prevăzute la alin.
(1) se va realiza în baza unei
declarații pe propria răspundere
din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe
propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de
media încasărilor din perioada
ianuarie-februarie 2020, și că nu
are capacitate ﬁnanciară pentru
a plăti toți salariații.” Conform

OUG 30/2020, solicitările angajatorilor aferente lunii martie
pentru perioada în care contractele de muncă ale angajaților au
fost suspendate pot ﬁ depuse în
format electronic începând cu
data de 01.04.2020, alături de
documentele reglementate prin
aceasta. Documentele vor ﬁ
transmise la o adresă unică creată în acest sens, aceasta ﬁind:
bihor@anofm.gov.ro. Totodată,
pentru a veni în sprijinul pieței
forței de muncă din județul
Bihor, AJOFM Bihor pune la
dispoziția celor interesați un
număr de telefon unic valabil în timpul programului de
funcționare al agenției, acest număr este: 0259/977.
 R.C.

Începând de luni, Prioritatea DASO
30 martie

Program
modiﬁcat
la Evidența
Persoanelor

Biroul de Evidență a Persoanelor Oradea a anunțat
că, începând cu data de 30
martie, programul de lucru
cu publicul se modiﬁcă.
Astfel, de săptămâna viitoare, programul va ﬁ de luni până
vineri, în intervalul orar 8.00
– 16.00. Totodată, Biroul de
Evidență a Persoanelor Oradea
precizează că, pe perioada stării de urgență, vor ﬁ eliberate
acte de identitate doar pentru
situații deosebite care implică
pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate. Prin urmare, programările
online pentru depunerea documentelor în vederea obținerii
actelor de identitate pentru
unul din motivele indicate mai
sus se vor putea face de luni
până joi, pentru intervalul orar
8.00 – 15.45, la ghișeele nr. 1,
2, 3 și 4, iar vinerea, pentru
intervalul orar 8.00 – 15.45, la
ghișeele 1, 2 și 3.
 R.C.

Persoanele peste 65 de ani

Primăria Oradea, prin Direcția de Asistență Socială
Oradea, a pus la dispoziția
comunității locale, începând
cu data de 18 martie 2020, Tel
Verde: 0800/410430, pentru
persoanele care au peste 65 de
ani.

Având în vedere Ordonanța
Militară nr. 2 din 2020, privind
măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, „Autorităţile
administraţiei publice locale au
obligaţia să identiﬁce şi să ţină
evidenţa persoanelor în vârstă
de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor,
şi să asigure sprijin acestora în
vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor”,
Primăria Oradea, prin Direcția
de Asistență Socială Oradea,
anticipând această nevoie, a pus
la dispoziția comunității locale,
începând cu data de 18 martie
2020, Tel Verde: 0800/410430,
pentru persoanele vârstnice
(peste 65 de ani). Reamintim
faptul că la sediul DAS Oradea
funcționează, în continuare,
sistemul call center, în cadrul
căruia, personalul din cadrul
Direcției de Asistență Socială
Oradea identiﬁcă și contactează

telefonic persoanele vârstnice,
pentru a-i consilia și pentru a
le întocmi ﬁșa de intervenție.
Până în prezent, au fost contactate în jur de 1000 de persoane
cu vârsta de peste 65 de ani,
dintre care unui număr de peste
50 de persoane vârstnice, fără
susținători sau fără altă formă
de ajutor, li s-au cumpărat produse alimentare, medicamente
sau au primit serviciile de care
aveau nevoie. În perioada imediat următoare, DAS Oradea
va identiﬁca această categorie
vulnerabilă, persoane peste 65
de ani din municipiul Oradea,
pentru a le veni în sprijin.
„În acest sens, revenim cu
solicitarea noastră și rugăm orădenii care au cunoștință despre
vârstnici lipsiți de grija familiei să ne sesizeze la Tel Verde
0800/410430, asistenții sociali
urmând să ia toate măsurile care
se impun pentru ﬁecare caz în
parte, pentru a trece mai ușor
peste această perioadă”, transmit reprezentanții DAS Oradea.
Totodată, vă comunicăm faptul
că accesul în instituție este limitat, toate informațiile necesare putând ﬁ luate de pe site-ul
instituției: www.daso-oradea.
ro, care este actualizat periodic

sau la telefon 0259/441.677. De
asemenea, toate documentele
adresate DAS Oradea vor ﬁ trimise instituției, prin mijloace
electronice, pe adresa de e-mail:
www.daso@rdsor.ro sau prin
servicii poștale.
„Dorim să facem următoarea
precizare și să țineți cont că se
menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile
publice, care expiră în perioada
stării de urgență, conform art.14
din Decretul nr.195/16.03.2020.
În această perioadă grea, prin
care trecem toți, este important
să ne sprijinim, să îi rugăm pe
părinții și bunicii noștri să stea
acasă, sănătatea lor şi sănătatea
comunităţii noastre ﬁind extrem
de importantă”, menționează
reprezentanții instituției.
 L.I.

Căsătoriile civile, oﬁciate
conform programărilor

Municipalitatea orădeană a prezentat recomandările privind conduita socială responsabilă în
prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)
în zonele aglomerate (sălile de oﬁciere a căsătoriilor civile) unde participanţii sunt expuşi la
contact direct și/sau interacțiune cu un număr
mare de persoane. Astfel, persoanele care participă la oﬁcierea căsătoriilor sunt rugate să evite
aglomerația din sălile de ceremonii și să păstreze
o distanță de cel puțin un metru între ele pentru
a evita riscul de contaminare. În acest sens,
accesul în sala de ceremonii va ﬁ restricționat la
maximum opt persoane (inclusiv oﬁțerul de stare
civilă și fotograful). De asemenea, participanţii
trebuie să limiteze la maximum orice contact
direct cu alte persoane, în afara celor care fac
parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar
ﬁ: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul
obrajilor sau al mâinilor. „Manifestați o atitudine
preventivă, întrucât răspândirea virusului este
posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome speciﬁce. Persoanele în vârstă
(peste 65 de ani) și cele cu imunitate scăzută
sau au boli asociate sunt rugate să evite zonele
aglomerate sau zonele cu traﬁc intens. Protejațivă apropiații, nu-i expuneți!”, mai menţionează
Primăria Oradea.
Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la Compartimentul de Stare Civilă în timpul programului de lucru, la telefon
0259/408.824, fax. 0259/408.872 sau la adresa de
e-mail: starecivila@evp-oradea.ro.
 R.C.

Nu mai aruncaţi măștile de protecție
la deşeuri reciclabile!

Apel RER către cetățeni
RER Ecologic Service transmite orădenilor
că măștile de protecție folosite trebuie aruncate la deșeurile menajere, nu la deșeurile reciclabile, pentru a evita posibila contaminare a
angajaților Eco Bihor de la hala de sortare.
Întrucât la Eco Bihor au fost găsite în hala
de sortare mai multe măști de protecție printre
deşeuri, operatorul de salubritate RER Ecologic
Service face un apel către orădeni să nu mai
arunce măștile folosite împreună cu deșeurile
colectate separat (fracţia uscată), pentru a evita
posibila contaminare a personalului care sortează
deșeurile reciclabile în hala de la Eco Bihor.
Cetăţenii sunt rugați să arunce aceste măști
folosite la deşeurile menajere (fracția umedă),
care nu sunt supuse sortării și unde oricum se vor
degrada.
 R.C.

De azi, 25 martie

Punctele de colectare
selectivă, închise
Datorită instituirii măsurilor de urgență stabilite prin ordonanța militară, măsuri prin care
este permisă circulația persoanelor în afara
locuinței doar pentru motive expres instituite, RER Vest anunță închiderea temporară a
celor două platforme de colectare selectivă a
deșeurilor de pe str. Uzinelor, respectiv de pe
str. Thurzo Sandor începând de azi, 25 martie,
pe toată perioada menținerii stării de urgență. 

