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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

La mulți ani, dragi bunici
și părinți!
În ﬁecare an, la data de
1 octombrie, Direcţia de
Asistenţă Socială Oradea
îi sărbătorește pe seniorii
comunității noastre, cu ocazia Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice.
Această zi este o sărbătoare și, totodată, o dovadă
a prețuirii și a respectului pe
care le datorăm persoanelor în
vârstă, este o zi specială pentru
noi toți, tineri și vârstnici deopotrivă.
„Întrucât prioritatea noastră,
azi, mai mult ca oricând, sunt
persoanele vârstnice, dorim
să dedicăm această zi și să îi
mulțumim pentru sprijinul
acordat dnei Miorița Săteanu,
cetăţean de onoare al municipiului Oradea, membru în Parlamentul Seniorilor din România, care, în ﬁecare an de Ziua
Persoanelor Vârstnice, și nu
numai, a fost pionul principal
al evenimentului. Un om vesel, optimist și iubitor, mamă,
bunică și străbunică, s-a implicat, de-a lungul anilor, în sute
de proiecte menite să sprijine
comunitatea locală, apărând
drepturile femeii, familia, valorile culturale şi spirituale şi
promovând, totodată, educaţia
şi rolul activ al adolescenţilor
şi tinerilor în societate”, transmit reprezentanții Direcției de
Asistență Socială Oradea.
„Ceea ce spune doamna
Miorița: meseria cea mai potrivită suﬂetului meu a fost și va
ﬁ cea prin care stau la căpătâiul

bolnavului și îi alin suferințele,
întorcându-mă mereu la prima
mea dragoste – OMUL, cu
toate problemele lui de ordin
social și de sănătate”, a devenit
crezul DASO.
Deși anul acesta este unul
diferit, bunicii și părinții din
comunitatea locală nu au fost
uitați, iar echipele de teren
ale Direcției de Asistență Socială Oradea i-au vizitat joi, 1
octombrie, pentru a le veni în
sprijin cu cele necesare, oferind pachete cu alimente de
bază unui număr de 50 de persoane vârstnice.
„Acest demers face parte
dintr-un un lung șir de acțiuni

pe care Direcția de Asistență
Socială Oradea le-a inițiat pentru a ajuta persoanele vârstnice, categorie vulnerabilă, încă
de la începutul pandemiei de
coronavirus. Pe toată perioada
stării de urgență, aproximativ
20.000 de bunici din Oradea
au fost consiliați telefonic de
asistentele noastre medicale,
din care, săptămânal, 300 dintre aceștia au avut nevoie de
sprijinul echipelor zilnice de
teren formate din angajați ai
Direcției de Asistență Socială Oradea”, a transmis Arina
Moș, directorul Direcției de
Asistență Socială Oradea.
Dacă în anii trecuți sărbăto-

rirea Zilei Persoanelor Vârstnice a avut loc în eleganta locație
a Asociației Caritas Eparhial
– Casa Frențiu, anul acesta nu
au fost uitați seniorii de aici și,
cu ajutorul aplicației Zoom,
directorul DAS Oradea, Arina Moș, a interacționat on-line
cu ﬁecare beneﬁciar, urându-i
La mulți ani și o viață lungă și
liniștită.
„Mulțumim pe această cale
ﬁrmei Select Catering care,
și în acest an, ne-a fost alături și ne-a sprijinit în această
acțiune”, a menționat Arina
Moș. 

Un bărbat, pasager pe scaunul din dreapta al unui autoturism, a decedat

Accident mortal pe Piatra Craiului
Un bărbat şi-a pierdut viaţa, ieri dimineaţă, în urma
unui accident rutier produs
pe DN1, pe Piatra Craiului.
Coliziunea s-a produs între
un autoturism şi un TIR,
pasagerul de pe scaunul din
dreapta al maşinii pierzându-şi viaţa. Circulaţia în
zonă a fost oprită pe ambele
sensuri.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor a fost sesizat,
prin Sistemul Unic 112, ieri
dimineaţă, în jurul orei 10.25,
cu privire la producerea unui
accident rutier pe Piatra Craiului, eveniment în care au fost
implicate un TIR și un autoturism, apelantul precizând că

cei doi bărbați din autoturism
au rămas încarcerați. Accidentul s-a produs în apropierea localității clujene Bucea.
Conform primelor informații,
conducătorul unui autoturism
care se deplasa pe DN1 E60
nu ar ﬁ adaptat viteza de deplasare, intrând în coliziune
cu un autotren care circula pe
sensul opus. „Pentru salvarea
victimelor, inspectoratul a mobilizat de urgenţă, trei echipaje
de pompieri militari din cadrul
Stației de Pompieri Aleșd, care
au intervenit cu o autospecială
de descarcerare grea, o autospecială de lucru cu apă şi spumă cu modul de descarcerare şi
cu o ambulanţă de tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un

echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a precizat
mr. Camelia Roşca, purtătorul
de cuvânt al ISU „Crişana”. În
momentul sosirii la locul producerii accidentului, echipajul
de pompieri militari paramedici a evacuat șoferul autoturismului și i–a acordat primul
ajutor caliﬁcat, iar echipajul de
descarcerare a acționat pentru

Oferta de muncă a scăzut
la jumătate

Doar 477 de joburi
în Bihor

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă Bihor anunţă 477 de locuri de muncă
vacante la nivel judeţean, faţă de 888, câte
au fost săptămâna trecută. Marea scădere
provine din Oradea, unde din 764 de joburi
mai sunt vacante 349.
Pentru absolvenţii de studii superioare sunt
50 de posturi, din care: administrator ﬁnanciar
patrimoniu; analist ﬁnanciar, asistent manager,
asistent medical, educator, contabil, economist,
inspector de specialitate şi inspector de specialitate S debutant, medic primar, medic specialist, specialist în domeniul calităţii, specialist
resurse umane. Pentru absolvenţii de studii
medii există 190 de locuri de muncă vacante.
Majoritatea ofertelor sunt pentru: agent securitate, agent vânzări, asistent medical principal,
asistent debutant, agent curaţenie, barman,
bucătar, casier, coafor, contabil, confecţioner
îmbrăcăminte, dispecer, dulgher, electrician
montator, electrician auto, frezor, ﬁnisor, frizer,
gestionar depozit, lucrător în conservarea legumelor, Junior Java Developer, lăcătuş mecanic,
mecanic auto, operator CNC, operator montaj,
operator maşini, operator producţie, planiﬁcator, şef de schimb, şofer autocamion, sudor,
tapiţer, tehnician asigurarea calităţii, tâmplar,
tehnician echipamente de calcul şi reţele,
tehnician reţele şi telecomunicaţii, tehnician
mentenanţă, tinichigiu, vânzător, vopsitor auto,
zidar.
Pentru muncitorii necaliﬁcaţi există 109
locuri de muncă, cele mai multe oferte ﬁind
pentru: distribuitor presă, femeie de serviciu,
îngrijitor curăţenie, lucrător operator, lucrător
stradal, lucrător în bucătărie, manipulant marfă, montator subansamble, muncitor necaliﬁcat,
spălător vehicule. La punctul de lucru Aleşd
sunt 10 oferte pentru operator CNC. La punctul
de lucru Salonta sunt disponibile 118 de oferte,
o parte dintre acestea sunt însă dedicate locuitorilor din Beiuş sau Marghita. De asemenea,
la punctele de lucru Aleşd, Beiuş şi Marghita
este câte un post vacant, de lucrător comercial,
în primele două oraşe, şi de muncitor necaliﬁcat în construcţii, la Marghita.
 A.C.

A încercat să treacă, pe jos,
în Ungaria

Irakian capturat pe fâşie
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Borș au depistat un
cetăţean irakian, care a încercat să treacă
ilegal frontiera în Ungaria.

extragerea bărbatului de pe locul din dreapta, bărbatul ﬁind,
din nefericire, declarat decedat. Șoferul autocamionului nu
a necesitat îngrijiri medicale.
Conducătorul autoturismului,
aﬂat în cod galben medical
(traumatisme și contuzii), a
fost transportat la Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului
Clinic Județean Oradea. 

Potrivit ITPF Oradea, miercuri, în jurul orei
21.05, poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei
de Frontieră Borș– ITPF Oradea au depistat,
la aproximativ 100 de metri faţă de linia de
frontieră cu statul vecin, o persoană care se îndrepta pe jos, spre teritoriul Ungariei şi care nu
îşi justiﬁca prezenţa în zonă. Poliţiştii l-au dus
pe bărbat la sediul Sectorului PF Borș, pentru
cercetări. În cadrul veriﬁcărilor preliminare,
polițiștii de frontieră au stabilit că este un cetăţean din Irak, în vârstă de 21 de ani. Tânărul
a declarat că dorea să ajungă în vestul Europei.
În cauză, poliţiştii de frontieră au procedat la
întreruperea călătoriei bărbatului, efectuând
cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de tentativă de trecere ilegală a frontierei de
stat, urmând ca la ﬁnalizarea cercetărilor să ﬁe
dispuse măsurile legale care se impun. 

