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Vineri, 1 martie 2019

Școala Gimnazială “Avram Iancu” Oradea

Prima mobilitate din cadrul Proiectului Erasmus+

Evenimentul de diseminare, după desfășurarea primei
mobilități, din cadrul Proiectului Erasmus+ “SNAPSHOTS
OF MYSELF ON THE EUROPEAN CANVAS, proiect de
parteneriat interșcolar- 2018,
număr de referință 2018-1-RO01KA229-049173_1” a avut loc în
sala festivă a școlii.

În cadrul proiectului Erasmus+
un grup de 5 elevi de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Oradea
format din Andrei Andrica, Daria
Balint, Camelia Cosma, Cristian
Modog și Andrei Țicra, însoțiți de
dna prof.dr. Gheorghina Bîrlădeanu, directorul școlii, și d-na prof.
Crina Joldoș, coordonatorul de proiect, au participat la prima mobilita-

te în Turcia, la sfârșitul semestrului
I, an școlar 2018-2019.
Elevii
care au participat la prima mobilitate în Turcia au împărtășit impresiile
și trăirile pe care le-au încercat pe
parcursul unei săptămâni petrecute
la școala parteneră - școala gazdă
„Kasim Sacide Ener Ortaokulu”,
din orașul Adana, având ca primă
temă: „A day in my life – photography basics”. Aceștia au făcut și o
prezentare Power Point pentru colegii lor din școală, cu vârste cuprinse
între 12-14 ani, pentru ca și aceștia
din urmă să ﬁe motivați să participe la următoarele selecții, pentru
următoarele mobilități din cadrul
proiectului. De altfel diseminarea
s-a făcut exact în ziua în care a fost
organizată selecția elevilor pentru
cea de-a doua mobilitate, care se va

desfășura în luna aprilie, iar gazdă
va ﬁ școala coordonatoare: Școala
Gimnazială “Avram Iancu” Oradea. Activitatea de diseminare s-a
desfășurat sub coordonarea echipei
de proiect: director, prof. dr. Gheorghina Bîrlădeanu - responsabilul cu
monitorizarea și evaluarea derulării activităților, prof. Crina- Laura
Joldoș - coordonatorul proiectului,
dir. adj. prof. Cosmin Velimirovici
- responsabilul tehnic, prof. Claudia Șpan - responsabilul pentru
selecția elevilor, prof. Roxana Voicu - responsabilul pentru pregătirea
participării la cursuri, prof. Florica
Iovan - responsabilul cu diseminarea și popularizarea proiectului și
contabil Dana Andruța - responsabilul ﬁnanciar. Echipa de implementare a proiectului Erasmus+ a

făcut diseminarea primei mobilități
și în cadrul unui consiliu profesoral
pentru a asigura o mai bună informare a tuturor celor interesați de
rezultatele acesteia. În săptămâna
de mobilitate, activitățile au fost
diverse și s-au desfășurat, atât în
școală cât și în afara ei, iar beneﬁciarii direcți ai primei mobilități au
susținut cu tărie că ar mai încerca
astfel de experiențe ori de câte ori
ar ﬁ posibil. Pe lângă activitățile
de prezentare a sistemului de
învățământ din țările partenere și a școlilor s-au desfășurat și
activități culturale, ateliere de lucru
cu activități tradiționale turcești,
vizite în orașele apropiate pentru
ca gazdele să-și facă cât mai bine
cunoscută cultura națională partenerilor din cele patru țări. De ase-
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O inimă bună a înce-

tat să mai bată, un suﬂet drag şi
Au trecut 40 de zile de

blând s-a ridicat la ceruri, mult

când m-ai părăsit fulgerător,

prea devreme. S-au scurs 40

dragul meu ﬁu,

Amintiri dragi, durere și un mare gol în suﬂetul și în viața
mea este ceea ce mi-a rămas de când, în urmă cu un an, au plecat spre
veşnicie scumpii mei părinți,
SORIN FIREZ
şi
CRINA-NICOLETA FIREZ.
Veți ﬁ veșnic în amintirea mea! Bunul Dumnezeu să vă așeze în
preajma Lui. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 2 martie, la Biserica Militară din Oradea de pe Calea Armatei Române. Fiica Andra-Maria. (8725)

de zile de lacrimi şi tristeţe, de

AUREL,
dar scurgerea timpului nu
poate şterge niciodată durerea, tristeţea şi golul din suﬂetul unei mame când îşi pierde

când ai plecat dintre noi, dragul
nostru frate şi cumnat,
AUREL BOLBA.

un copil. Rugăciunile mele să-

O rugăciune, o ﬂoare şi mul-

ţi lumineze calea spre odihna

te lacrimi este tot ce-ţi mai pu-

veşnică. Mama ta îndurerată,
Florica. (8759)

tem oferi. Parastasul de pomenire va avea loc la Catedrala



Episcopală „Învierea DomnuSe împlinesc şase săp-

tămâni de când a plecat dintre
noi, spre cele veşnice, cumnatul nostru,
col. NICULAI
veşnică!

12.00. Mulţumiri celor care
îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Dumnezeu să-ţi dea

ŞTEFĂNESCU.
Odihnă

lui”, duminică, 3 martie, ora

Surorii

noastre Aurora, linişte suﬂetească. Maria şi Elena. (8693)

odihnă veşnică în Împărăţia Sa!
Sora Felicia şi cumnatul Marius. (8758)



Cu nemărginită durere și tristețe în suﬂet comemorăm un an
de la trecerea la cele veșnice a iubitului meu ﬁu și a iubitei mele nurori,
SORIN FIREZ
şi
CRINA-NICOLETA FIREZ.
Nu vă voi uita niciodată, veți rămâne mereu vii în amintirea mea.
Dumnezeu să vă dăruiască odihnă veșnică! Slujba de pomenire va
avea loc sâmbătă, 2 martie la Biserica Militară din Oradea de pe Calea Armatei Române. Tatăl Nelu. (8726)

menea elevii au beneﬁciat nu doar
de o experiență culturală bogată,
ci și de o săptămână în care și-au
putut exersa și îmbogăți abilitățile
de vorbire în limba engleză și de
a promova multiculturalitatea, iar
toate acestea au fost posibile prin
intermediul fotograﬁei. 

Administrația Bazinală de Apă,
cu sediul în Oradea, str.Ion
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante
de execuție pe perioadă nedeterminată după cum urmează:
- inginer mecanic COR
214401 - din cadrul SGA Bihor – Formația Intervenție
Operativă Mecanizată - ABA
Crișuri.
Concursul pentru postul de
inginer mecanic din cadrul SGA
Bihor – Formația Intervenție
Operativă Mecanizată - ABA
Crișuri se va desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de
25.03.2019, ora 10.00, la sediul
SGA Bihor, str. Atelierelor, nr.
8, localitatea Oradea.
- Interviul în data de
29.03.2019, ora 10.00, la sediul
SGA Bihor, str. Atelierelor, nr.
8, localitatea Oradea.
Pentru participarea la concurs
pentru postul de inginer mecanic din cadrul SGA Bihor –
Formația Intervenție Operativă
Mecanizată, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții speciﬁce:
- studii superioare de specialitate în domeniul mecanic;
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de
înscriere la concurs/examen,
adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după cartea de
identitate, copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copie
după carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințe care atestă
vechimea în muncă, în specialitate/meserie.
Dosarele se depun din data
de 01.03.2019 până în data de
15.03.2019 după următorul program: luni – joi, orele 8.00 –
15.00, vineri, orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada
Ion Bogdan, nr.35, Oradea.
Informații suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 209. (1006)

