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Școala Altfel, alături de poliţiştii bihoreni

I-au învăţat cum să
evite victimizarea

Polițiștii bihoreni i-au învățat
pe copii cum să prevină propria
victimizare și le-au prezentat
profesia de polițist, în cadrul
activităților dedicate campaniei
„Şcoala Altfel”.

În săptămâna 29 octombrie – 2
noiembrie polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire
a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor
au continuat seria activităților
preventive desfășurate împreună cu elevii din cadrul unităților
de învățământ din județul Bihor,
în cadrul campaniei „Școala Altfel – Educație pentru siguranță!”.
Astfel, la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, peste 100
de copii au fost implicaţi într-o
serie de activități cu caracter educativ – preventiv, au avut posibilitatea de a vizita laboratorul pentru detectarea comportamentului
simulat (Poligraf), laboratoarele
criminalistice în cadrul cărora se
efectuează activități de expertiză
criminalistică și laboratorul de
identificări judiciare din cadrul
Serviciului Criminalistic.
De asemenea, copiii au
interacționat cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, fiind
interesați de activitatea acestora și
de profesia de polițist. Copiii care
au vizitat sediul IPJ Bihor au vizitat și sala de sport în care se antrenează polițiștii bihoreni.
Sediul Poliției Bihorene a fost
vizitat și de liceeni din clasele a X-a și a XI-a, care doresc să
îmbrățișeze profesia de polițist.
În acest context, polițiștii de
prevenire bihoreni le-au prezentat informații utile cu privire la
selecția candidaților pentru școlile
de poliție, condiții, modul de
desfășurare a examenului. De asemenea, au fost discutate aspecte
privind structura organizatorică
a poliției, atribuțiile polițiștilor de
prevenire și proximitate, iar apoi
tinerii au avut ocazia să viziteze
diverse departamente ale poliției
și să interacționeze direct, cu
polițiști din diverse domenii.
De asemenea, pe parcursul săptămâni trecute, poliţiştii Compartimentului de Analiză și Prevenire
a Criminalității și cei ai Biroului
Poliției de Proximitate – Poliția
Municipiului Oradea din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor, împreună cu reprezentanți
ai Centrului Județean de Prevenire, Consiliere și Evaluare
Antidrog Bihor și ai Serviciului
Județean Anticorupție Bihor –
Direcția Generală Anticorupție au
fost prezenţi la sediile unităţilor
şcolare, unde au avut loc sesiuni
de informare, distribuire de materiale preventive, vizionări de filme
educativ-preventive şi concursuri
preventive.

Tematica prezentată de poliţişti
în interacţiunea lor cu elevii a fost
axată pe prevenirea comportamentelor antisociale, prevenirea
accidentelor rutiere, a violenţei
în mediul şcolar, a consumului
de droguri, răspunderea penală a
minorilor etc. Au fost dezbătute
aspecte referitoare la pragul delincvenţial, cauzele, factorii favorizanţi în geneza delincvenţei
juvenile (anturajul, consumul de
alcool etc.), la consecinţele legale
şi sociale în cazul comiterii de infracţiuni de către persoane minore
(răspunderea penală a minorilor,
efectele comiterii de infracţiuni în
plan social). De asemenea, au fost
prezentate principalele infracțiuni
de corupție și consecințele acestora. Totodată, au fost prezentate diferite situaţii de victimizare
în care pot fi implicaţi minorii şi
măsurile de prevenire pe care orice persoană le poate lua pentru a
evita unele situaţii de victimizare.
În cursul aceleiași săptămâni,
polițiștii de prevenire bihoreni au
acționat în cadrul proiectului educativ „Adolescența altfel”, inițiat
de către Liceul Tehnologic Sanitar
„Vasile Voiculescu” Oradea. În
cadrul proiectului, al cărui scop
este conștientizarea elevilor cu
privire la problematica specifică
vârstei și implicarea acestora activă în rezolvarea lor, polițiștii de
prevenire au discutat cu elevii pe
tema bullying și cyber bullying,
prezentându-le copiilor formele
de manifestare ale acestora, rolurile pe care le au agresorul, victima și spectatorii unor comportamente de tip bullying și metode de
prevenire a victimizării.
Au fost vizionate filme cu
conținut educativ – preventiv pe
aceste teme, pentru a conștientiza
tinerii cu privire la consecințele pe
care le pot avea astfel de acțiuni,
pentru a stimula atitudinea civică a acestora și a-i determina să
reacționeze prompt pentru stoparea unor astfel de situații conflictuale.
n A.C.

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate

PIERDERI
l Am pierdut certificat constatator pentru PFA Urs Ioan Alin,
CUI 34408072, nr. de ordine în
Reg. Com. F5/728/2015. Îl declar nul. (6615)

Întreprindere Individuală, de pe

l Pierdut certificate constatatoare (2) şi certificat de înregistrare pentru S.C. Stone Land
S.R.L., având C.U.I. 21821858,
J05/1369/2007. Le declar nule.
(6617)

strada Republicii nr. 27-29, lângă

VÂNZĂRI DIVERSE

CEC Salonta. Anunţurile vor apă-

l Vând termosuri noi, din inox
interiorul şi exteriorul, cu gură
mare. Vând plăci de pick-up.
Tel. 0359/42-04-39. (6467)

sau mare publicitate în Crişana o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA

rea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Vând garsonieră, tip D, la
parter înalt, în zona Piața Decebal, mobilată și utilată. Preț
31.900 euro, negociabil. Telefon 0745/887-434.
l Vând apartament ultracentral, 1 cam. Tel. 0722.810.719.

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA
l De vânzare casă la curte, str.
Traian Moşoiu nr. 11, ap. 6. Tel.
0742/63-75-43. (6299)
l P.f. vând casă 2 camere,
în curte comună, utilată. Tel.
0749/31-27-54. (1810)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)
l Vând casă şi teren 0,75 ha, în
satul Topeşti, comuna Drăgeşti,
distanţă 30 km de Oradea. Tel.
0747/42-26-88. (6611)

CUMPĂRĂRI APARTAMENTE
l Cumpăr contract 2 camere
sau îngrijesc familii contra locuinţă. 0742/42-81-38. (T.6531)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren 3.850 mp, Oradea,
Izvorului-capăt.
Tel.
0730/01-82-73. (6583)
l Vând 10 ari teren intravilan în
satul Tărian. Tel. 0771/58-8708. (6597)

l Vând pălincă de struguri, calitate superioară, 52 grade, 30
lei. Tel. 0770/16-12-82. (tv)
l Vând aparat de masaj manual Ceragem. 0721-67-05-17.
(tv.)
l Vând centrală pe gaz, nouă
Electrolux, preţ 1.600 lei. Tel.
0745/13-77-12. (6609)

VÂNZĂRI MOBILIER
l Vând masă birou operaţional, stare foarte bună, culoare
cireş, lungime 1,60 m, lăţime
0,70 m, înălţime 0,75 m, preţ
600 lei. Tel. 0767/20-95-40.
(6362)
l Vând foarte ieftin mobilier
suspendat, de bucătărie. Tel.
0770/11-39-78. (T.6607)

AFACERI

l Acoperişuri, reparaţii, renovări. Preţuri mici. Reducere
15%. Ne deplasăm oriunde.
0740-91-69-90. (T.1803)
l Repar, execut rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel.
0730/24-22-28. (T.6565)
l Doamnă serioasă îngrijesc
persoane vârstnice, copii, sau
fac menaj, 0742/97
26-89. (6599)

ANGAJĂRI
l Caut cameristă, ajutor în bucătărie și ospătară pentru Băile
Felix. Tel. 0744/573.725.
l Angajez paznic în zona
Salonta. Tel. 0746/51-55-62.
(6566)
l Angajăm muncitori necalificaţi producţie, patiserie,
cofetărie, panificaţie.
Salar 2.000-2.500 lei/net. Tel.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (6613)
l Angajăm vânzătoare magazin Velenţa, produse de cofetărie, patiserie, panificaţie. Tel.
0740/15-35-65,
0774/69-3559. (6614)

MATRIMONIALE
l Bărbat, caut femeie pensionară pentru prietenie. Tel.
0752/21-71-05. (6495)
CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
„CRISTAL”,

l Hornar, coşar, renovez coşuri, curăţ teracote, centrale,
am material, 0744/11-71-11. (T.
6296)

cu sediul în localitatea ORADEA,
str. Menumorut, nr. 41,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
vacant temporar pe perioadă
determinată:

PRESTĂRI SERVICII

r şofer microbuz şcolar 0,5
normă.

l Tinichigerie, acoperişuri, faţade, finisări, vopsitorii, izolaţii,
ţiglă metalică, dulgherii, etc,
0741/38-19-59. (T.1684)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie,
izolații,
jgheaburi, terase, vopsit, deplasare, reparații, 0759/11-96-64.
(T.1688)
l Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0756/54-83-18 (T.1687)

Condiţii:
m nivelul studiilor, generale/medii
absolvite cu diplomă sau echivalent,
m vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului - nu se solicită.
m posesor carnet de conducere, categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului:
m 09.11.2018, ora 10.00, termenul
limită pentru depunerea dosarelor,
m 21.11.2018, ora 09.00, proba scrisă,
m 21.11.2018, ora 13.00, proba interviu.
Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, doamna Pintea Laura,
telefon: 0259-41-74-95.
(776)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 20 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 20 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna noiembrie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

