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Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei

„Uniriștii”, adevărați
„ambasadori” în Portugalia
Pe perioada a 20 de luni,
la Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei se va derula un nou
proiect, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități
transnaționale”, grupul țintă
ﬁind format din 35 de elevi,
care vor efectua patru ﬂuxuri de mobilitate în Portugalia și Cipru.

Prima zi a acestei săptămâni
s-a dovedit a ﬁ una deosebită din viața celor 14 elevi din
clasa a X-a, caliﬁcarea mecanic auto, deoarece au participat, alături de părinții lor, la
ședința de pregătire (ținută de
prof ing. Lucian Cernea, directorul instituției de învățământ,
împreună cu prof. Rodica Drăgoi și Adrian Gruie) a primei
mobilități de proiect care se va
efectua în Portugalia, în cadrul noului proiect Erasmus+
cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene
prin mobilități transnaționale”,
având un grant de ﬁnanțare
de 87.450 euro. Obiectivul
general al proiectului este
creșterea calității serviciilor
educaționale de școală prin
dezvoltarea de parteneriate cu
angajatori și prin participarea
elevilor la stagii de practică
în companii reprezentative
ale Uniunii Europene, pentru dobândirea de cunoștințe
și abilități speciﬁce caliﬁcării alese, în vederea integrării
socio-profesionale a viitorilor
absolvenți. În cadrul proiectului, unul dintre obiectivele spe-

ciﬁce va ﬁ îmbunătățirea accesului la învățare pentru elevii
din grupuri dezavantajate, prin
participarea la mobilitățile
de formare profesională VET
a cel puțin 20 de elevi din
aceste grupuri. De asemenea, se urmărește dezvoltarea
de către toți participanții a
competențelor interculturale
și ale celor de comunicare în
limba engleză, prin contactul direct cu valoruile culturii
și civilizației din Portugalia
și Cipru, precum și creșterea
calității ofertei educaționale a
Liceului Tehnologic „Unirea”
Ștei, prin dezvoltarea unui
parteneriat durabil și eﬁcient
cu organizații și agenți economici din Uniunea Europeană.
Iată, așadar faptul că de la 1 februarie, din acest an, denumi-

rea Colegiului Tehnic „Unirea”
Ștei a fost transformată în Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei
nu împiedică cu nimic actul
educațional, ci, din contră, la
această instituție de învățământ
se vor putea pregăti adevărați
specialiști în diferite categorii
profesionale, ceea ce întărește
un fapt „uitat” în ultima perioadă chiar la nivel național, că
meseria este „brățară de aur”.
Putem aﬁrma, fără teama de a
greși, că elevii uniriști - Sergiu
Robert Ciocluț, Gabriel Ienciu,
Florin Andrei Micula, Gabriel Miclos Szilagyi, Alfredo
Șerban Ardelean, Ionuț Sebastian Oancea, Robert Vlăduț
Lingurar, Ionel Bozga, Nicolae
George Groza, Bela Dozsa,
Paul Ionuț Gavriș, Costel Alin
Diniș, Daniel Darius Fodea,

Mihai Sapungiu - împreună
cu prof. monitor Lucian Cernea și prof. însoțitori Rodica
Drăgoi și Adrian Gruie, pot ﬁ
numiți adevărați „ambasadori”
bihoreni, care cu siguranță vor
dovedi că elevii care urmează
cursurile unei școli profesionale se pot ridica la un grad
ridicat de învățătură. În perioada 24 februarie - 9 martie, cât
va dura mobilitatea de proiect
din Barcelos, elevii vor efectua
60 de ore de practică în service-uri auto din Portugalia,
care vor consta din lucrări de
întreținere și reparație la mecanismul motor, mecanismul
de distribuție, la instalația de
alimentare, instalația de răcire,
instalația de ungere și la sistemul de pornire.
 Ionel POPA

Stăpâni pe pământurile altora

Discuții aprinse la Vadu Crișului

În sala de ședințe a Consiliului local din Vadu Crișului,
a avut loc, miercuri, 20 februarie, o întâlnire între Paul
Iacobaș, președintele Centrului pentru Arii Protejate și
Dezvoltare Durabilă Bihor, și
membrii comunității locale.
Scopul întâlnirii a fost conștientizarea locuitorilor comunei Vadu Crișului cu privire la obiectivele proiectului:
„Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA
0115 Deﬁleul Crișul Repede
– Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management”.
Deși primăria a făcut o bună
popularizare evenimentului,
slaba prezență a cetățenilor și
lipsa de interes a acestora este
un răspuns la raportul lor cu
CAPDD și conlucrarea cu aces-

ta. După ce Paul Iacobaș a prezentat două ﬁlmulețe pe tema
anunțată, cu explicații alambicate, prea puțin înțelese de
cei prezenți, au urmat discuții
și, mai ales, reproșuri față de
activitatea Centrului de Arii
Protejate, care se comportă
ca un stăpân pe proprietățile
oamenilor, punând restricții
de tot felul, dar neintervenind
în niciun fel în reglementarea
unor situații și cerințe ﬁrești ale
cetățenilor, cum ar ﬁ protejarea
culturilor agricole și a animalelor domestice față de mistreți,
vulpi și lupi, care produc mari
pagube cetățenilor. Restricțiile
privind tăierea lemnelor de foc
din proprietățile private, aﬂate
în aceste arii protejate, a dat
naștere la discuții, acuzând
autoritățile în cauză și administratorii Parcurilor Naționale și

alte Arii Protejate de defrișări
necontrolate care distrug biodiversitatea și ecosistemul, fără
ca cineva să ﬁe tras la răspundere.
La toate aceste realități ridicate de cei câțiva cetățeni, Paul
Iacobaș, depășit de situație, a
invocat câteva legi și politici,
care stau la baza protecției și
conservării biodiversității fără

a propune măsuri concrete care
să vină în ajutorul comunității.
Una peste alta, acțiunea a
fost bifată pe programul centrului, cu privire la proiectul
coﬁnanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020...
Și cam atât!
 Nicu RĂCUCIU

ANUNȚ
Direcția de Asistență
Socială Oradea,

cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr.42,
organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical comunitar PL și mediator sanitar M din
cadrul instituției, în perioada 15.03.2019 –
21.03.2019, astfel:
Centrul Comunitar Gutenberg, Oradea str.
Johann Gutenberg nr. 8
 1 post asistent medical comunitar PL
 1 post mediator sanitar M
Concursul se va desfășura la sediul
instituției, str. Primăriei nr. 42, astfel:
Proba scrisă :15.03.2019 ora 10.00
Proba interviu: 21.03.2019 ora 10.00
Condiții generale
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 din anexa la H.G. nr.286/2011, actualizată.
Condiții speciﬁce
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR PL
• Studii postliceale sanitare în specialitatea
“asistență medicală”, absolvite cu diplomă sau
echivalentă
• Certiﬁcat de membru al Ordinului
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România
• Adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de
OAMGMAMR
• Minimum 6 luni vechime în funcția de
asistent medical
• Fără antecedente penale
MEDIATOR SANITAR M
• Studii medii
• Absolvent sau în curs de absolvire al unui
curs de mediator sanitar, atestat prin certiﬁcat
sau adeverință
• Fără antecedente penale
Bibliograﬁa, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se aﬁșează la sediul
instituției și pe pagina de internet www.dasooradea.ro.
În vederea participării la concurs, candidații
vor depune dosarul de concurs în termen de 10
zile lucrătoare, de la data aﬁșării anunțului,
respectiv până la data 07.03.2019, ora 15.30, la
secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției
de Asistență Socială Oradea, camera 42, telefon 0259/417945 și va conține documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.286/2011.

SC ADP SA

organizează, în data de 28.02.2019, ora
12.00, la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, jud. Bihor, o procedură de
licitație publică cu strigare în vederea închirierii:
 spațiului comercial nr. 2 (etaj sediu administrativ) – suprafață 35 mp – Ștrandul Ioșia
Nord;
 4 loturi de teren în suprafață de 78 mp
ﬁecare – Ștrand Ioșia Nord. Fiecare lot este
structurat după cum urmează: 9 mp amplasare
provizorie chioșc + 69 mp terasă aferentă.
Datele privind identiﬁcarea spațiilor, caracteristicile acestora, prețul minim de închiriere, condițiile și instrucțiunile de organizare
și desfășurare a procedurii se pot obține de la
sediul organizatorului licitației.
Termenul limită de depunere a documentației
de caliﬁcare este 28.02.2019 ora 12.00.

