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Un spectacol oferit de Asociaţia Opera Vox, în luna decembrie

Opera Bărbierul din Sevilla
Teatrul Regina Maria va ﬁ
gazda spectacolului de operă
Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, opera bufă în
trei acte. Despre celebritatea
titlului nu este cazul să facem
referire, este suﬁcient doar să
amintim celebra arie a bărbierului Figaro, aria Rosinei: “Una
voce poco fa”, “Aria Calomniei”,
a lui Don Basilio, sau “Buona
sera mio signore” din celebrul
cvintet.
Spectacolul, care va avea loc
în data de 3 decembrie, pe scena

Teatrului Regina Maria, se bucură de o distribuţie de excepţie.
Astfel, pentru rolul bărbierului Figaro a fost invitat baritonul
Fernando Araujo, profesor universitar la prestigioasa Academie
“Mozarteum” din Salzburg. El
a interpretat acest rol în diferite
teatre de operă din Italia, Spania,
Elveţia, Austria şi Germania. Cea
mai recentă apariţie a sa în rolul
Figaro, a fost în săptămâna trecută, în Olanda, la Festivalul Internaţional de Operă de la Skive.
Rosina, pupila lui Bartolo, va ﬁ
interpretată de soprană de colo-

Cum puteți evita escrocheriile „Mesaj de
la șef ” și „Fraude cu facturi”

Campanie preventivă
urmare din pagina 1
Conform recomandărilor unui
raport elaborat de EUROPOL,
cea mai eﬁcientă metodă de apărare împotriva amenințărilor de
tip social-engineering este reprezentată de educația potențialelor
victime, care, în cazul de față,
pot ﬁ reprezentate de toți cei care
accesează internetul.
Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului
general cu privire la modalitățile
de identiﬁcare a comportamentelor și tehnicilor deluzorii va
conduce la o siguranță ridicată în
mediul online, atât pentru beneﬁciari, cât și pentru patrimoniul
acestora.

„Mesaj de la șef”

În cazul acestei escrocherii, autorul sună sau trimite un e-mail,
pretinzând că este unul dintre
managerii companiei și îi determină să plătească o factură falsă
ori să efectueze un transfer din
contul ﬁrmei.
Angajatorii trebuie să ﬁe
conștienți de riscuri și să se asigure că angajații sunt informați
și prudenți (implementarea unor
protocoale interne privind plățile,
punerea în aplicare a unei proceduri pentru a veriﬁca legitimitatea cererilor de plată primite prin
e-mail și actualizarea securității
tehnice).
În ceea ce-i privește pe angajați,
este bine să „aplicați în mod strict
procedurile de securitate pentru
plăți și achiziții publice. Nu trebuie omisă nicio etapă!, să veriﬁcați
întotdeauna cu atenție adresele
de e-mail atunci când gestionați
informații sensibile/transferuri
de bani. Fraudatorii folosesc
adesea e-mailuri de tip copycat,
unde un singur caracter diferă de
original. Dacă aveți îndoieli cu
privire la un ordin de transfer, e
de preferat să consultați un coleg competent, chiar dacă vi s-a
solicitat discreția. Nu deschideți
niciodată link-uri sau atașamente
suspecte primite prin e-mail. Trebuie acordată o atenție deosebită
când se veriﬁcă email-urile personale pe computerele companiei (restricționați informațiile
și acționați cu prudență în ceea
ce privește mediile sociale, iar

dacă primiți un email sau un apel
suspect, trebuie întotdeauna să
informați departamentul IT)”,
se aﬁrmă îmtr-un comunicat al
poliției.
„Frauda cu facturi - Invoice
fraud” are loc atunci când o ﬁrmă este contactată de cineva care
pretinde că este reprezentantul
legitim al unui furnizor de bunuri
și/sau servicii. Angajații care au
atribuții de efectuare a plăților
sunt determinați să plătească, pe
viitor, facturi false în conturile
autorilor.
„Pentru angajatori: asigurațivă că angajații sunt informați și
conștienți de acest tip de fraudă
și de modul de evitare a acestuia; instruiți personalul responsabil cu plata facturilor, pentru a le
veriﬁca întotdeauna pentru orice
nereguli; revizuiți informațiile
publicate pe site-ul companiei,
în special contracte și furnizori.
Acordați, cu strictețe, asistență
personalului pentru a limita ceea
ce împărtășesc despre companie
și despre locul de muncă pe conturile personale de social-media;
întotdeauna contactați poliția
în cazul încercărilor de fraudă,
chiar dacă nu ați căzut victimă
înșelătoriei!
Pentru angajați: veriﬁcați toate cererile care se pretind a ﬁ de
la creditorii dumneavoastră, mai
ales dacă vă cer să modiﬁcați
detaliile bancare pentru facturile ulterioare; nu utilizați
detaliile de contact din scrisoarea/faxul/e-mailul care solicită modiﬁcarea sau veriﬁcarea.
Utilizați-le, în schimb, pe acelea
din corespondența anterioară;
creați puncte de contact unice
desemnate cu companii cărora
le efectuați plăți regulate; pentru
plățile care depășesc un anumit
prag, instituiți un sistem dedicat
pentru a conﬁrma contul bancar
și destinatarul corect (de exemplu
o întâlnire cu compania); când
se plătește o factură, trimiteți
un e-mail pentru a informa destinatarul. Includeți numele băncii beneﬁciare și ultimele patru
cifre ale contului, pentru a vă
asigura securitatea; restricționați
informațiile pe care le împărtășiți
despre angajator pe mediile sociale; raportați încercările de fraudă adresate conducerii sau departamentului”, se mai aﬁrmă în
comunicat. 

ratură Cristina Simionescu de la
Opera Naţionala Română din Iaşi,
una dintre cele mai bune interprete din ţară a acestui rol. În rolul
Contelui Almaviva, îl avem pe
tenorul Mihai Irimia de la Opera
Română din Braşov, tenor liric invitat în toate teatrele de operă din
ţară. Bartolo şi Basilio, vor ﬁ başii
Ioan Vrasmas şi Marius Chiorean,
care au cântat împreună acest titlu
de zeci de ori pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca.
Soliştii vor ﬁ acompaniaţi de
Orchestra şi Corul “Opera Vox”,
iar la pupitrul dirijoral se va aﬂa

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46
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prof. univ. dr. Leonard Dumitriu
de la Universitatea Naţională de
Arte “George Enescu”. Regia şi
scenograﬁa poartă semnătura Ligiei Ghilea, lector universitar doctor la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
 A.C.



Acum, când cu suﬂetele

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunță publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,
privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe: PUZ
- “Imobil de locuit (parter)”, extravilan, sat Budureasa, nr. cad. 51241,
CF nr. 51241, comuna Budureasa,
județul Bihor, titular: CIURE IOAN
FLORIAN, cu domiciliul în mun.
Beiuș, str. 1 Decembrie 1918, nr 50
A, bl. Z1, sc. B, et. 2, ap. 7, jud. Bihor
- nu necesită evaluare de mediu,
urmând a ﬁ suspus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la
Agenția pentru Protecția Mediului
Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr 25/A,
tel. 0259.444.590, fax: 0259.406.588,
email: oﬃce@apmbh.anpm.ro, în
zilele de luni-vineri, între orele 9.00
- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.



Se împlinesc 23 de ani,

pline de durere o conduceţi pe

în 26 octombrie 2018, de când

ultimul drum pe cea care a fost

ﬁul meu, asistent universitar la

FLOARE FLORE,
(2285)

Anunț de încadrare
pentru publicare în mass
media locală

Facultatea de Fizică,

din Prisaca, suntem alături
de voi şi de familiile voastre,
Mircea, Florina şi de tatăl vos-

S

decese

tru drag, la marea durere pricinuită de trecerea în neﬁinţă a
celei care a fost mamă dragă şi
soţie dragă. Bunul Dumnezeu



s-o ierte şi s-o odihnească în
Dumnezeu să vă dea

pace. Sincere condoleanţe fa-

odihnă veşnică în Împărăţia Sa,

miliilor îndoliate! Cuscrii Ba-

unde lacrimile şi durerea sunt

ciu Pavel şi Ana, cu familia, din

necunoscute.

Oradea. (6293)

GHEORGHE OROS,
MARIA VIGU,

la 29 ani, a plecat în veşnicie,

JOZSEF FIKO,

la întâlnire cu tăticul lui, să îi

comemorări

GIZELA GASPAR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



RADU TODERICI,



povestească viaţa lui. Era mic
când tăticul lui l-a părăsit, avea
doar 6 anişori.

Azi, 24 octombrie 2018,

comemorăm cinsprezece ani de
la decesul soţiei şi mamei noastre dragi
ANA TOIA.

Familia mulţumeşte ce-

lor care i-au fost alături pe ultimul drum celui care a fost

Fie-i ţărâna uşoară! Familia.
(6270)

IOAN-TIBERIU DRUŢĂ,
om de aleasă omenie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
(6289)





Azi, 24 octombrie 2018,

comemorăm 10 ani de la trecerea la cele veşnice a iubitului
Suntem alături de cole-

ga noastră Ţica Irina, în aceste momente de tristeţe şi dure-

nostru soţ, tată şi bunic,
prof. ARTIN
D. CONSTANTIN.

MIHAI TODERICI
a decedat în 24 septembrie

Amintirea lui rămâne veşnic

1972, având doar 39 de ani,

în inimile noastre. Mulţumiri

într-un accident de circulaţie.

nească în pace. Colectivul Şco-

tuturor celor care-i vor păstra

De atunci au trecut 46 de ani.

lii Gimnaziale „Lucreţia Su-

un moment de reculegere. Fa-

Mama, respectiv soţia, Saveta.

ciu” Oradea. (6291)

milia. (6266)

(6285)

re, când s-a despărţit de mama
ei dragă. Dumnezeu să o odih-

