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Lansarea va avea loc în data de 25 martie, în Cetate

Poetul Gheorghe Vidican,
la un nou volum bilingv
Luni, 25 martie, în corpul
S din Cetatea Oradea, va
avea loc lansarea volumelor
bilingve (română şi maghiară), a volumelor Căutatea
pământului matern, de Mandics Gyorgy şi Aspru sângele
meu, de Gheorghe Vidican.

„Pe acest Mandics Gyorgy
l-am cunoscut acum trei ani în
cadrul Festivalului Internaţional Porţile Poeziei de la Reşiţa,
organizat de Luibiţa Raichici.
I-am oferit volumul Aspru sângele meu. De atunci, am ţinut
legătura”, a spus Gheorghe Vidican. Între cei doi scriitori s-a
născut o prietenie sinceră şi o
bună colaborare profesională,
o legătură care va ﬁ celebrată în cadrul lansării de luni,
25 martie. Volumele bilingve
Căutatea pământului matern,
de Mandics Gyorgy şi Aspru
sângele meu, de Gheorghe Vidican vor ﬁ prezentate de criticul literar Ion Simuţ şi de prof.
univ. dr. Dan H. Popescu.
Înainte de a ﬁ prezentate orădenilor, volumele vor ﬁ lansate
în data de 21 martie, în Arad,
în data de 22 martie, la Timişoara, iar în luna aprilie la Szeged.
Tot în primăvara acestui an,
poetul Gheorghe Vidican va
prezenta la Oradea, cu ocazia
Zilei Editurii Tracus Arte, volumul Un interior glisant, apă-

rut la editura amintită în anul
2018 şi lansat în cadrul Târgului Gaudeamus, în prezentarea
criticului literar Mircea Mihăieş.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, ﬁliala Timişoara, Gheorghe Vidican. debutat în anul 1968 în culegerea
de versuri a elevilor bihoreni
„Mlădiţe bihorene” apărută
sub îndrumarea poetului Alexandru Andriţoiu, debut consacrat prin apariţia în revista
„Familia” în anul 1972. A publicat poezie și interviuri în
majoritatea revistelor de cultură din țară. A debutat în volum
cu „Singuratatea candelabru-

Gaudeamus igitur!

lui” (ed. Cogito, Oradea, 1994
şi s-a făcut remarcat de atunci,
graţie volumelor şi antologiilor
apărute, printr-o serie de premii şi distincţii. În februarie
2010, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
îi acordă Diploma de excelență
pentru creații literare remarcabile. În anul 2013, cu prilejul
împlinirii vârstei de 60 de ani,
Consiliul Local al municipiului Oradea îi acordă o Diplomă
de excelență, iar prestigioasa
revistă de cultură „Convorbiri literare” îi acordă premiul
pentru poezie la Zilele revistei
„Convorbiri literare” – ediția
2014.

În anul 2016 a publicat o
antologie de autor româno-italiană, 2003 – 2013 cu care a
obţinut premiul I la Festivalul
Internaţional de poezie „Don
Luigi di Liegro”, Roma, Italia,
aprilie 2016 şi locul IV la Festivalul Internațional de Poezie
Morlupo citadella Poesia 2016,
Roma, Italia, decembrie 2016,
secțiunea A - traducere din
literatura europeană în limba
italiană, precum şi premiul
special pentru promovarea
literaturii române în spațiul
italian la ediția a XXI-a la
„Zilele Revistei Convorbiri
Literare” Iași.
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La Liceul „Nicolae Bolcaș” din Beiuș

Generaţia Semicentenară Elevii învață să-și privească
se adună!
sincer calitățile și defectele
După o tinereţe exuberantă, destinele vieţilor noastre ne-au îndepărtat pe unii de alţii, ne-au călăuzit paşii spre ţelurile la care
visam în urmă cu 50 de ani.

Am fost cu toţii colegi atunci, înainte ca religiile să ne separe, politica să ne împartă şi
banii să ne clasiﬁce! E timpul acum să redevenim aceiaşi colegi de liceu pentru o oră măcar!
Colegi ai Generaţiei de Aur, vă îndemn, cu
nostalgie, să păşim din nou cu emoţie pragul
liceului nostru în ziua/data de vineri 14 iunie
2019. Se cuvine ca împreună să aducem omagiul şi recunoştinţa noastră foştilor noştri magistri iubiţi de care ne-am amintit de multe ori
în viaţă! Semper sint in ﬂore! Suntem în faţa
anilor senectuţii şi încet, încet vom ﬁ tot mai
puţini! Tocmai de aceea vă aştept să ne vedem
cu toţii la aceste festivităţi!
Programul şi detaliile vor ﬁ transmise tuturor colegilor cu care vom avea contact, şi vor ﬁ
publicate pe contul Facebook ”Colegiul Naţional Emanoil Gojdu”, pe Twitter, pe Linkedin
şi în presa locală. Vă aşteptăm pe toţi cei în
viaţă!
În numele grupului de iniţiativă,
Ionel UNGUR.

Dezvoltarea personală este un lucru
foarte important pentru profesorii și
elevii de la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beius. În cadrul unui proiect internațional, prin
intemediul mai multor activități, elevii și-au descoperit și prezentat temperamentul și caracterul.
Una dintre activitățile din cadrul proiectului International School Awards,
British Council Online, coordonat la
nivel internațional de profesorul Muhammad Idrees și la nivelul școlii de
profesoara Diana Hădărean, a avut ca
temă Dezvoltarea personalității. În
vederea realizării obiectivelor acestei
teme, activitățile au fost gândite în manieră transdisciplinară, prin implicarea
elevilor de gimnaziu, coordonați de Mihaela Bulc – limba și literatura română,
Magdalena Marian – limba engleză și
Rodica Mărcuț – educație socială.
„Elevii implicați în proiect au reușit
să-și valoriﬁce creativitatea pentru a-și
prezenta temperamentul și caracterul,
folosind diverse modalități: scurte pre-

zentări în limbile română și engleză,
precum și desene sau caricaturi care
să le reﬂecte personalitatea. Elevii
s-au descoperit pe ei înșiși și pe propriii colegi, iar nouă, profesorilor care
i-am coordonat, ni s-a oferit șansa de
a-i vedea exprimându-se liber și onest,
acceptându-și calitățile și defectele, lucrând individual, pe grupe sau echipe.
Activitatea derulată în cadrul proiectului ne-a certiﬁcat faptul că o gândire
emoțională bine dezvoltată îl poate ajuta pe individ să se integreze mai ușor
în societate, să socializeze, dar și să se
descurce în orice situație și ipostază,
ceea ce duce la valorizarea și aﬁrmarea
sa”, susține profesoara Mihaela Bulc.
 R.C.

Titular STEF ANAMARIA – RAMONA
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării etapei de încadrare cf HG. 1076/2004 ( actualizat) privind procedura evaluării de mediu pentru
planuri și programe, în vederea obținerii avizului
de mediu pentru PUZ PENTRU SCHIMBARE
DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUIT ÎN
PRESTĂRI SERVICII, localitatea ȘTEI, STR.
ANDREI MUREȘANU, NR. CAD. 50633, JUD.
BIHOR. Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul – A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia,
nr.25/A, din data 15.03.2019 intre orele 9-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii
și sugestii până în data de 01.04.2019 la A.P.M. Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr.25/A, e-mail ofﬁce@
apmbh.apm.ro

APM Bihor,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau
de evaluare adecvată, pentru proiectul “CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE ”, propus
a ﬁ realizat de către societatea FRESCOVERDE S.R.L., NR. CAD. 57019, sat Apateu, str.
Murelor, nr. 25, com. Nojorid, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor din Oradea, Bd. Dacia,
nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de
internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării.
(1061)

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:
- economist COR 263102 - din cadrul biroului
Promovare și Implementare Proiecte și Programe
Europene - Sediu - ABA Crișuri.
Număr posturi : 1
Concursul pentru postul de economist COR
263102 - din cadrul biroului Promovare și Implementare Proiecte și Programe Europene - Sediu ABA Crișuri, se va desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 08.04.2019, ora 09.00 la
sediul ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr. 35 localitatea – Oradea;
- Interviu în data de 12.04.2019, ora 0900 la sediul SGA Bihor, ABA Crișuri, str. Ion Bogdan, nr.
35 localitatea – Oradea.
Pentru participarea la concursul pentru postul
de economist, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții speciﬁce:
- studii superioare economice;
- curs Expert Accesare Fonduri Europene;
- cunoștințe operare PC, Word, Excel, Power
Point;
- permis conducere categoria B.
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință
de la medicul de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după carte 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 18.03.2019 până în
data de 01.04.2019 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.
(1062)

