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Miercuri, 15 mai 2019

„Wildwife watch...”

Un nou proiect Ecotop Oradea
Ecotop Oradea derulează,
în perioada 15 aprilie 2019 –
15 septembrie 2019, proiectul
„Wildlife watch – implicarea
tinerilor voluntari și copiilor
în activități de monitorizare
a biodiversității”, ﬁnanțat de
Fundația pentru Parteneriat
Miercurea Ciuc prin programul Spații verzi, componenta
Arii naturale protejate.
„Scopul proiectului este
creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din
comunitățile de pe teritoriul siturilor Natura2000, în
activități de monitorizare a
biodiversității prin activități
de tip Junior Ranger. Partenerii noștri în acest proiect sunt
Centrul pentru Arii protejate
și Dezvoltare Durabilă Bihor ﬁliala Pădurea Craiului și Palatul Copiilor Oradea”, a anunțat
săptămâna trecută, într-o
conferință de presă, Eleonora Mircescu, președinta Ecotop Oradea, avându-i alături
pe Toth Norbert, coordonator
proiect și pe Carmen Filip, de
la Palatul Copiilor și Elevilor
Oradea, organizatoarea Concursului de ecologie „Floare
de Lotus”.
Principalele activități vor
ﬁ derulate în cele trei situri
Natura 2000 aﬂate în custodia/administrarea Ecotop:
ROSCI0008 Betﬁa, ROSCI
0220 Săcueni și ROSCI0322
Muntele Șes.
Obiectivele proiectului sunt
extinderea activităților de tip
Junior Ranger începute de Ecotop, în anul 2012, în situl Natura2000 ROSCI0062 Pădurea
Craiului, pe teritoriul ariilor
protejate ROSCI0220 Săcueni,
ROSCI0008 Betﬁa, ROSCI
0332 Muntele Șes; extinderea
activităților de monitorizare a
biodiversității începute în siturile Natura 2000 ROSCI0008
Betﬁa și ROSCI0220 Săcueni
în alte două situri Natura2000
- Muntele Șes și Pădurea Craiului; implicarea a cinci tineri
voluntari foști participanți la
tabere JR în activități de monitoring cu 20 de participanți

personal la secretariat - Mica Publicitate.
Informații suplimentare se pot obţine de la
Biroul Contabilitate, telefon 0259.411.590.
CV-urile se pot transmite pe adresa redactia@crisana.ro, sau la adresa societății,
Oradea Aleea Emanuil Gojdu nr. 3.

Economia socială,
în atenția AJOFM Bihor
În România se pune accent pe economia
socială ca instrument de incluziune socială şi
combatere a săraciei.

la activitățile proiectului și
promovarea activităților de
protecția biodiversității la nivel
județean și din România prin
cele două concursuri - Ecochallenge, concurs județean și
Concursul de ecologie „Floare
de Lotus” – național.
Activitățile principale ce se
vor desfășura în cadrul proiectului sunt organizarea concursului Ecochallenge - ediția
XIX, activități de monitorizare a biodiversității din siturile
Natura 2000, implicarea în organizarea concursului național
de ecologie, ecoturism și
protecția mediului „Floare de
lotus”, precum și organizarea
taberei Junior Ranger.

Proiecte derulate de
Ecotop
Cele două proiecte derulate
de Ecotop Oradea, cu ﬁnanțare
europeană, se aﬂă la mijlocul
perioadei de implementare.
Este vorba de proiectul „Conservarea biodiversității în situl
Natura2000 ROSCI0220 Săcueni și aria naturală protejată
Lacul Cicoș”, care se referă
la activități necesare pentru
întocmirea planului de management a ariei naturale respective. „Acest sit Natura 2000

este în custodia Ecotop, începând din iulie 2016, și nu are
plan de management. Au fost
încheiate achizițiile de echipamente de teren necesare pentru
patrulările specialiștilor și a
rangerilor, a fost contractată
ﬁrma care lucrează la întocmirea planului de management.
Proiectul este preconizat să
se încheie în iunie 2020”, a
menționat Eleonora Mircescu.
Al doilea proiect derulat de
Ecotop Oradea este „Nature”,
ﬁnanțat în cadrul programului
INTERREG –România –Ungaria, unde Ecotop este partener cu aplicantul, Primăria
Sînmartin, Aquacrisius și Zold
kor din Hajduboszormeny. „În
cadrul proiectului, organizația
noastră are de realizat o serie
de materiale informaționale,
activități de informare și
conștientizare, în comunitățile
de pe teritoriul sitului Natura2000 ROSCI0008 Betﬁa,
activități de educație de mediu
în comunitățile de pe teritoriul
sitului”, a subliniat Eleonora
Mircescu.
În altă ordine de idei,
președinta Ecotop Oradea a
anunțat că, în data de 9 aprilie
2019, Curtea Constituțională
a declarat neconstituțională

în ansamblu „Legea pentru
modiﬁcarea şi completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru
modiﬁcarea și completarea
unor acte normative în domeniul protecției mediului și al
regimului străinilor, precum și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2018”.
„În momentul apariției în
MO a hotărârii, în mod normal,
se va reveni la situația dinainte
de OUG75. Sub ce formă se va
realiza acest fapt vom vedea,
deoarece ANANP a emis niște
notiﬁcări prin care foștii custozi erau degrevați de drepturi
și obligații. În acest context,
în jumătatea de an care a trecut, nu ni s-au mai cerut avize
pentru diverse activități derulate în siturile Natura2000”,
a precizat președinta Ecotop
Oradea.
Potrivit Eleonorei Mircescu,
în perioada care urmează, Ecotop se va ocupa, în continuare,
de ariile protejate avute în custodie, respectiv administrare,
împreună cu Asociația Pescarilor Sportivi Aquacrisius,
și de activități de educație și
conștientizare în comunitățile
din siturile Natura2000.
 L. IONAȘ

Sesiune de pregătire a arhitecților și inginerilor

În cadrul sesiunii de pregătire, vor ﬁ dezbătute subiecte
referitoare la modiﬁcările și
completările ulterioare aduse

ANGAJEAZĂ

În luna mai

Securitatea la incendiu
Joi, 16 mai, începând de la
ora 12.00, la Hotel Perla, situat în Băile 1 Mai, nr. 65B,
va avea loc prezentarea reglementărilor în vigoare privind proiectarea și execuţia
pe linia securității la incendiu.

SC ANOTIMP CPE SA Oradea

Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor,
Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013,
din 8 august 2013 modiﬁcat
în 15 noiembrie 2018, precum
și modiﬁcările și completările
ulterioare aduse Normativului
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea
a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare
- Indicativ P118/3-2015, din

9 aprilie 2015 modiﬁcat în 19
noiembrie 2018. De asemenea,
vor ﬁ abordate teme ce vizează
comportarea la foc a structurilor ușoare din ghips carton
și vor ﬁ diseminate precizările unitare privind modul de
interpretare și aplicare a prevederilor actelor normative în
vigoare. Totodată, în cadrul
aceleiași activități, începând
cu ora 14:00, la Garda de Pompieri 1 Mai, se va efectua o

demonstrație privind comportarea la foc a materialelor de
construcții prin incendierea
unei căsuțe machete realizată
din ghips carton pe structură
ușoară. La această activitate
sunt invitaţi să participe toţi
proiectanţii şi executanţii pe linia securității la incendiu. Cei
interesaţi pot obţine informaţii
la telefon 0259/411.212, interior 141. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Bihor informează publicul larg că
în cadrul instituției funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care atestă
întreprinderile de economie socială potrivit
Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi
a Normelor metodologice de aplicare a acestei
legi aprobate prin H.G. 585/2016.
În România se pune accent pe economia
socială ca instrument de incluziune socială şi
combatere a săraciei. Economia socială are ca
obiective creşterea calitativă şi cantitativă a
ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe
termen lung în cadrul întreprinderilor sociale
de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care
asigură măsuri de acompaniere a persoanelor
din grupurile vulnerabile pe termen scurt şi
mediu pentru integrarea treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea
antreprenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei
sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de
interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care
contribuie la bunăstarea comunităţii sau a
membrilor acesteia; promovarea cu prioritate
a unor activităţi care pot genera sau asigura
locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor
aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea
serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii
de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din
grupul vulnerabil.
Informaţii suplimentare şi actele necesare se
pot obţine la sediul AJOFM Bihor din Oradea,
str. Transilvaniei nr. 14, prin Compartimentul
pentru Economie Socială, persoană de contact
Simona Ilca, tel.0259-436821, e-mail: simona.
ilca@bh.anofm.ro. 

Şoferi şi pietoni amendaţi
Peste 120 de participanți la traﬁc au fost
sancționați de polițiștii rutieri pe şoselele
din Bihor, la început de săptămână.

Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor
au continuat acţiunile pe şoselele bihorene.
Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc la
început de săptămână, au fost aplicate 128
de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 60.875 de lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 15 permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute trei certiﬁcate de
înmatriculare și au fost constate opt tamponări.
67 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 11 participanţi la
traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii
de siguranţă, șase pietoni au fost sancționați
pentru traversări neregulamentare, au fost
sancționate trei depășiri neregulamentare, trei
sancțiuni au fost aplicate pentru conducere
sub inﬂuența alcoolului, iar 38 de sancțiuni au
fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

