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Finanțare pentru Hospice Emanuel și Asociația Down

În Oradea și Bihor

În cadrul celei de-a opta
ediții a programului pentru
sănătatea copiilor, MOL România va sprijini cu 300.000
de lei 19 ONG-uri, care vor
derula programe de terapie
emoțională și prin artă pentru 870 de copii și adolescenți
cu nevoi speciale. Din Bihor, au obținut ﬁnanțare
Fundația Hospice Emanuel din Oradea și Asociația
Down Oradea.

În baza de date a Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor
se aﬂă 469 locuri de muncă vacante, dintre
care 409 sunt în Oradea. Pentru persoanele
cu studii superioare sunt disponibile 62 de
locuri de muncă, pentru cele cu studii medii
sau şcoală profesională – 262, iar pentru
muncitorii necaliﬁcaţi – 85.

Program pentru sănătatea copiilor

MOL România și Fundația
pentru Comunitate au anunțat
lista organizațiilor non-proﬁt
care vor beneﬁcia de ﬁnanțare
în cadrul celei de-a opta ediții a
Programului pentru sănătatea
copiilor. Proiectele de terapie
prin artă și terapie emoțională
derulate cu acest sprijin, vor
ajuta 870 de copii și tineri cu
deﬁciențe, boli cronice sau
care se aﬂă în curs de recuperare după afecțiuni grave.
„În cele 8 ediții ale Programului pentru sănătatea copiilor
desfășurate până în prezent au
fost înscrise pentru ﬁnanțare
aproximativ 840 de proiecte,
care ne-au impresionat prin calitatea lor profesională. Aceste
proiecte ne-au arătat, în cele
mai multe cazuri, povești de
succes și ne-au dovedit că prin
muncă, perseverență și dăruire
se pot câștiga bătălii care par
altminteri pierdute din start,

În direct
de la Poliţie

Vor ﬁ ajutați 870 de copii și tineri cu nevoi speciale
iar viața unor copii se poate
îmbunătăți semniﬁcativ”, a
declarat Camelia Ene, reprezentant al companiei MOL România.
În perioada 29 septembrie –
30 octombrie 2016, organizații
non-proﬁt și asociații care derulează proiecte de terapie prin
artă și terapie emoțională pentru copii și tineri cu deﬁciențe,
boli cronice sau în curs de recuperare după afecțiuni grave,
au înscris 122 de proiecte pentru a primi ﬁnanțare în cadrul
celei de-a 8-a ediții a Programului pentru sănătatea copi-

ilor. În urma jurizării, au fost
selectate pentru ﬁnanțare integrală sau parțială 19 proiecte,
care vor ﬁ implementate în perioada decembrie 2016-august
2017.
„Asigurăm
informarea
ONG-urilor interesate pe tot
parcursul anului. Pe lângă
publicarea condițiilor de înscriere comunicăm și rezultatele obținute prin proiectele ﬁnanțate. De asemenea,
răspundem telefonic sau prin
corespondență la întrebările
referitoare la organizarea programului și la criteriile profesionale. Această informare

continuă asigură șanse egale
pentru toți cei interesați în pregătirea și înscrierea proiectelor
la acest concurs de proiecte.
Se observă și în acest an
că o treime dintre ONG-urile
câștigătoare s-au înscris prima
dată în program, prezentând
proiecte de calitate profesională convingătoare pentru juriu”,
a spus și András Imre, directorul executiv al Fundației pentru Comunitate.
Lista proiectelor ﬁnanțate
poate ﬁ accesată pe www.
molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro
 L.I.

Sute de credincioși la Sfânta Liturghie Arhierească

Naşterea Domnului, prăznuită
Lemne
conﬁscate la Oradea
Vineri, 23 decembrie, poliţiştii din Ştei aﬂaţi în serviciul
de patrulare au fost sesizaţi
în urma unui apel primit de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor de la un bărbat din
localitatea bihoreană Hotărel
că, pe terenul său, situat lângă
pădurea din marginea localităţii, a găsit abandonată o căruţă
încărcată cu lemne, cu roata
din partea dreaptă faţă ruptă,
iar terenul aﬂat în proprietatea
sa prezenta urme de distrugere
în urma tranzitării, ﬁind rupţi
şi trei pomi fructiferi. În urma
veriﬁcărilor efectuate, poliţiştii Secţiei nr.10 de Poliţie
Rurală Ştei au identiﬁcat cu
operativitate proprietarul căruţei ca ﬁind un bărbat de 52
de ani, din comuna Rieni, judeţul Bihor. Acesta nu a putut
prezenta documente de provenienţă legală pentru materialul
lemnos. El a fost sancţionat
contravenţional conform prevederilor Legii nr.171/2010
rep., iar materialul lemnos, în
volum total de 1,78 metri cubi,
specia gorun, lemn rotund,
pentru construcţie, în valoare
de 257,76 lei, a fost conﬁscat
şi predat în custodia Ocolului
Silvic Sudrigiu. 

Marele praznic al Naşterii Mântuitorului
a fost sărbătorit, cu multă bucurie duhovnicească, de către întreaga suﬂare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei.

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul
Transilvaniei” din Oradea, Sfânta Liturghie a
fost săvârşită de către Preasﬁnţitul Părinte Sofronie, episcopul Ortodox al Oradiei, în sobor
de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a
peste o mie de credincioşi orădeni, veniţi să se
îmbogăţească spiritual şi să primească merinde
pentru suﬂet în ziua de Crăciun.
A fost pentru a doua oară când Sfânta Liturghie din ziua praznicului Nașterii Domnului
a fost săvârșită în catedrala propriu-zisă. Prin
voia și cu ajutorul lui Dumnezeu și grija permanentă a Preasﬁnțitului Părinte Sofronie,

episcopul Oradiei, în interiorul somptuosului
lăcaș de închinare s-au ﬁnalizat, la începutul
lunii decembrie 2015, lucrările de introducere
a instalațiilor termice de încălzire prin pardoseală, astfel încât sﬁntele slujbe se săvârșesc în
spațiul generos al catedralei propriu-zise și în
perioada de iarnă.
Răspunsurile liturgice au fost date de către
Corul „Sﬁnții Melozi” al tinerilor de la Catedrala Episcopală din Oradea.
În cadrul slujbei, cu binecuvântarea Chiriarhului, s-a dat citire Scrisorii Pastorale cu prilejul Nașterii Domnului a Preasﬁnțitului Părinte
Sofronie, episcopul Oradiei.
La ﬁnal, ierarhul a adresat credincioșilor alese urări de sărbători fericite și binecuvântate,
îndemnând ca, în aceste zile de praznic, să îşi
umple suﬂetele de lumina şi bucuria ce izvorăsc
din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem.
În a doua zi de Crăciun, luni, 26 decembrie,
când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasﬁnţitul
Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica „Buna Vestire” din parohia
Sânmartin, localitate aﬂată în zona metropolitană a Oradiei, în sobor de preoţi şi diaconi, la
sfânta slujbă luând parte numeroși credincioși
din localitate.
 R.C.

Locuri de muncă
vacante

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Bihor a făcut publică lista cu locurile
de muncă vacante din Oradea și Bihor. La categoria studii superioare, între instituțiile care
fac angajări se numără Primăria municipiului
Oradea, care angajează: consilier clasa I, asistent (un post), consilier clasa I, principal (un
post), consilier clasa I, superior (două posturi);
Termoﬁcare Oradea angajează: dispecer energetic - perioadă determinată (un post), dispecer
șef tură pe centrală - perioadă determinată (un
post); Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril
Curteanu” angajează: medic specialist în specialitatea oncologie medicală (două posturi),
medic primar în specialitatea boli infecțioase
(un post). De asemenea, numeroase ﬁrme
din Oradea au nevoie de ingineri de diferite
specializări: inginer calitate, inginer mecanic,
inginer mentenanță, inginer proiectant, inginer
producție, inginer tricotaje programare mașini
de tricotat Shima, Stoll.
Oferta cea mai mare de locuri de muncă
se găsește la categoria studii medii și școală
profesională, unde sunt disponibile 262 de
joburi. Se caută: agent de pază, agent servicii
client, agent de vânzări, bucătar, brutar, casier,
cameristă, confecționer articole din piele și
înlocuitori, electrician, lucrător comercial,
ospătar, operator la mașini de tricotat rectilinii,
operator confecționer industrial tricotaj, femeie
de serviciu, șofer autocamion etc.
Pentru muncitorii necaliﬁcaţi, sunt disponibile 85 de locuri de muncă, dintre care cele
mai multe, câte zece, sunt oferite de ﬁrme care
angajează ambalator manual, manipulant marfă
Borș, muncitor necaliﬁcat (ambalare), muncitor
necaliﬁcat la asamblarea și montarea pieselor.
La punctul de lucru Salonta sunt disponibile
4 locuri de muncă, la Aleșd – 15, iar la Marghita - 45. Potrivit datelor furnizate de AJOFM
Bihor, la Beiuș nu este disponibil niciun loc de
muncă.
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Spargere în noaptea
de Crăciun
Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului
Salonta au fost sesizaţi, luni, de o femeie din
Salonta că în noaptea de 25 spre 26 decembrie
a.c., persoane necunoscute au pătruns prin
efracţie în magazinul aparţinând unei societăţi
comerciale din Salonta şi au sustras 200 pachete de ţigarete diverse mărci, în valoare totală
declarată de 3.700 lei. În urma investigaţiilor
întreprinse, poliţiştii Compartimentului de
Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Salonta au identiﬁcat cu operativitate
persoana bănuită de comiterea faptei ca ﬁind
un tânăr de 17 ani, din Salonta. Poliţiştii salontani au recuperat integral prejudiciul. 

