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Vi s-a cerut mită?

Luaţi legătura cu poliţiştii
anticorupţie
Direcţia Generală Anticorupţie
efectuează, de la începutul acestei
săptămâni, o suită de activităţi de
informare şi educaţie anticorupţie, atât în Bucureşti, cât şi în toate
judeţele ţării, cu ocazia Zilei Internaţionale Anticorupţie, marcată pe data de 9 decembrie.
În cadrul acestor manifestări
ofițerii specializați ai Serviciului Judeţean Anticorupţie Bihor au participat la un seminar cu elevii și cadrele didactice ale Liceului cu Program
Sportiv Bihorul, care a avut drept
scop prezentarea instituțiilor de
prevenire și combatere a corupției,
competențele acestora și riscurile
pe care le comportă funcționarii la
săvârşirea unor fapte de corupţie. În

acelaşi timp, se doreşte responsabilizarea cetăţenilor şi funcţionarilor
publici, în sensul de a lua atitudine
şi de a sesiza Direcţia Generală Anticorupţie de fiecare dată când iau
cunoştinţă despre implicarea unor
funcționari publici în fapte de corupţie.
„În vederea realizării unei comunicări eficiente între lucrătorii instituţiei noastre şi cetăţenii care doresc
să sesizeze aspecte legate de comiterea unor fapte de corupţie de către
personalul Ministerului Afacerilor
Interne, amintim acestora Linia Verde Anticorupţie - 0800.806.806, ce
poate fi apelată gratuit din orice reţea de telefonie mobilă sau fixă. De
asemenea, la nivelul județului, Serviciul Judeţean Anticorupţie Bihor
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tre mame, bunici şi străbunici,
FLOARE BUDA,
(2285)

de 78 de ani, din Tulca. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică

S
V

Copleşiţi de durere, anunţăm

trecerea la cele veşnice a scumpei noas-

str. Primăriei nr. 62,
tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

vine în sprijinul persoanelor care doresc să formuleze sesizări privitoare
la săvârşirea unor fapte de corupţie
de către funcţionarii Ministerului
Afacerilor Interne şi alţi funcţionari
publici. Sesizări se pot face prin email la adresa bihor.dga@mai.gov.
ro, prin telefon sau fax la numărul
0259/469.043, prin audienţe, la sediul serviciului, în fiecare zi de miercuri, între orele 12.00 – 15.00 şi prin
petiţii scrise, expediate prin poştă
pe adresa serviciului – Mun. Oradea, str. Dunărea nr. 2, jud. Bihor”,
se afirmă în comunicatul Serviciului
judeţean Anticorupţie Bihor, semnat
de comisarul şef de poliţie Gabriel
Cheregi.
n V. I.

decese

în Împărăţia Sa. Înmormântarea are loc
astăzi, ora 12.00, la Cimitirul din Tulca.
Nevioara, Corina, Cristina, cu familiile,
şi Ariana.

„Viaţa aceasta este o călătorie

spre eternitate şi omul va merge la casa
lui de veci”. (Ecc. 12,5)
MĂRIOARA OTILIA STĂNICĂ,
ANA UNGUR,
PETRU BRIŞCAN,
GHEORGHE VASILE LAZĂR,
SORIN VARGA,
JOZSEF KNECHT,
ISTVAN TOTH,
MARGIT NAGY,
JOZSEF SIMONFI,
GYULA BAGOSI.

V

Cu durere în suflete anunţăm în-

cetarea din viaţă a mamei,
FLOARE POP,
în vârstă de 81 ani. Înmormântarea are
loc azi, 12 decembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fiica Viorica, cu soţul Nelu. (3136)
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Cu inimile zdrobite de durere şi

ochii plini de lacrimi anunţăm trecerea
la cele veşnice a dragei noastre bunici şi

La un click distanţă, pentru
profesioniștii din domeniul medical

Sute de joburi
Cele mai mari companii
de recrutare din lume caută
personal medical din România pentru spitalele și clinicile din Europa! Între 28 noiembrie și 18 decembrie, cei
care sunt în căutarea unui
loc de muncă în domeniul
medical vor avea șansa să
aplice online la sute de oferte atractive și să discute în
timp real cu reprezentanții
centrelor medicale.
Târgul virtual de job-uri
pentru personalul medical,
ajuns la cea de-a 9-a ediție,
oferă șansa medicilor din orice specializare, asistenților
medicali, infirmierilor, stomatologilor, fizioterapeuților,
moașelor, absolvenților de
Medicină, dar și personalului
medical auxiliar să aplice de

acasă, din fața unui calculator
sau a unei tablete, la job-urile
puse la dispoziție de companiile de recrutare. Totul se poate
face cu un simplu click pe butonul „Virtual Fair” de pe siteul careersinwhite.com.
În cadrul Târgului virual
de job-uri pentru personalul medical recrutorii caută
specialiști pentru a profesa
în Marea Britanie, Irlanda,
Franța, Germania, Belgia,
Elveția, Austria, Luxemburg,
Olanda, Suedia, Norvegia sau
Danemarca.
Candidații trebuie să se înregistreze mai întâi pe site și
să își încarce CV-ul, iar mai
apoi vor avea acces la toate
informațiile legate de recrutori și de job-urile pe care
aceștia le oferă. n

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia Spâng Ioan şi copiii, la
ceas de despărţire de mama şi bunica lor
dragă. Dumnezeu s-o ierte. Din partea
fam. Ardelean Ioan. (3139)

V

Cu nemărginită durere în suflete
anunţăm încetarea din viaţă după o lungă şi grea suferinţă a scumpei noastre
mame, soacre, bunici şi străbunici,
ELISABETA GHIZELA BUNCAN,
de 78 de ani. Înmormântarea are loc
azi, 12 decembrie, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să te odihnească în
pace. Chipul ei blând şi drag va rămâne veşnic în inimile noastre. Fiica-Carmen, ginerele Dan, nepotul Robert cu
soţia Flavia şi strănepoata Anastasia, şi
Jeffy. (3140)

V

Suntem alături de Carmen, la
marea durere pricinuită de decesul mamei sale,
GIZELA BUNCAN.
Sincere condoleanţe. Fam. Laza Viorel, Felicia şi Adina. (3141)

V

Astăzi 12 decembrie 2016, se
împlinesc 2 ani de când ne-a părăsit cel
mai iubitor soţ, tată şi mult iubit bunic,
IOAN BUDUREAN.
Parastasul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie 2016, ora 9.00, la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din curtea Spitalului,
vis-a-vis de Magazinul Crişul. Familia
veşnic nemângâiată. (3134)

străbunici,
FLOARE POP,

Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

de 81 de ani, din Sânnicolau Român.

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

Înmormântarea are loc azi, 12 decem-

Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

brie, ora 14.00, din Capela Haşaş, Cimi-

comemorări

tirul Municipal Oradea. Dumnezeu să

V

te odihnească. Nepotul Cristian cu soţia
Îndureraţi şi cu inimile cernite

de durere ne despărţim de fratele, cumnatul şi unchiul nostru drag,
IOAN HADADI.
Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Sora Lenuţa, cumnatul Au-

Ancuţa şi strănepoata Alesia. (3135)

V

Cu inimile sfâşiate de durere

anunţ încetarea din viaţă a bunei mele
bunici,
FLOARE POP.

rel Merje, nepotul Merje Alin cu soţia

Odihnească-se în pace. Nu te vom uita

Dana, nepoata Duşe Alina cu soţul Cos-

niciodată. Nepoata Ioana cu soţul Dan şi

min. (3133)

strănepoata Iris. (3137)

V

Se împlinesc 16 ani de profundă tristeţe de când iubitul nostru soţ, tată
şi bunic,
FLORIAN VANDICI,
a părăsit această lume. Mereu prezent
în gândurile şi inimile noastre, îi aducem
omagiu de dragoste şi preţuire rugânduL pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Soţia Ana, fiii
Alin şi Marius, nora Violeta , nepoţii Larisa, Bogdan şi Andra. (3132)

V

Se împlinesc 4 ani de când a plecat prea devreme dintre noi, la cele veşnice, scumpa noastră soţie şi mamă,
VIOLETA LENUŢA VUŞCAN,
lăsând în urmă multă durere şi dor.
Vom păstra veşnic în sufletele noastre
chipul ei blând. Tavi, Amalia, Andrada
şi Dragoş. (3138)

