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Un proiect național în țara celor trei Crișuri

„Descoperă Dunărea”
Pe malul Crișului Repede,
în baza Prizei de Apă Oradea, organizați în ateliere de
lucru și atent îndrumați de
voluntari, tinerii implicați în
proiectul „Descoperă Dunărea” au descoperit misterele
bătrânului ﬂuviu.
Cu ajutorul voluntarilor din
cadrul Asociației „Cătunul
Verde”, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri a dat
startul aventurii „Descoperă
Dunărea”, un proiect dedicat
prietenilor naturii.
Pe malul Crișului Repede,
în baza Prizei de Apă Oradea,
organizați în ateliere de lucru
și atent îndrumați de voluntari,
tinerii implicați în proiect au
descoperit misterele bătrânului
ﬂuviu, Dunărea.
În
cadrul
proiectului,
participanții au vizitat lucrarea
hidrotehnică de pe râul Crișul
Repede, au intrat în contact
cu informații utile despre
protecția resurselor de apă și
au răspuns aﬁrmativ provocării lansate de echipa ABA
Crișuri: un altfel de concurs, și
anume să realizeze tablouri folosind elemente din natură sau
materiale reciclabile.
„Cu dorința de a crea ceva
inedit, copiii s-au apucat de
treabă. Astfel, în mâinile micilor artiști au prins culoare și
viață până și pietrele prăfuite,
crengile uscate, scoicile sparte, cartoanele vechi sau ambalajele alimentare. Fiecare a
încercat să ofere un altfel de
tablou care să exprime grija
față de mediu și apă. Așa cum
Dunărea adună 120 de cursuri
de apă, la fel și proiectul „Descoperă Dunărea” își propune
să adune ideile și inițiativele

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 11 septembrie 2020
tinerilor din toată țara”, anunță
Anca Mihociu, purtătorul de
cuvânt al ABA Crișuri.
Fiecare lucrare a fost fotograﬁată și transmisă organizatorilor pentru a intra în competiția
națională desfășurată pe pagina de Facebook „Descoperă Dunărea”. Pentru munca
depusă, la ﬁnalul atelierului
de lucru, micii ecologiști au
fost răsplătiți cu materiale
educaționale și promoționale.

Concursul online
„Descoperă Dunărea”

Acest concurs se adresează
tuturor copiilor din România
dornici de aventură în natură.
„Ce trebuie să faceți pentru
a lua parte la acest concurs?
Acolo unde găsiți un curs de
apă, un lac sau chiar pe malul mării, puteți crea un ta-

blou sau un personaj preferat
folosind crengi, bețe, pietre,
frunze sau materiale reciclabile precum hârtie, sticlă sau
plastic. Fotograﬁați lucrarea
și trimiteți poza pe adresa decoperadunarea@gmail.com
menționând numele autorului, vârsta și localitatea de
reședință”, mai spune Anca
Mihociu, adăugând că imaginile vor ﬁ postate pe pagina
„Descoperă Dunărea”, unde
vor aștepta aprecierile vizitatorilor.
„Primele cincizeci de imagini aﬂate în top-ul aprecierilor vor ﬁ răsplătite cu ghiozdane complet utilate. Termenul
limită este 11 septembrie, dar
cu cât veți trimite mai repede
lucrările, cu atât vă vor crește
șansele de a strânge mai multe aprecieri”, menționează

pur tătorul de cuvânt al ABA
Crișuri. Proiectul „Descoperă
Dunărea” se desfășoară la nivel
național și este coordonat de
Administrația Națională Apele Române. Scopul proiectului
este acela de a stimula copiii și
adulții să petreacă cât mai mult
timp în natură, lângă un curs
de apă, lac sau la malul mării,
creând opere inedite. „Descoperă Dunărea” este un proiect
inspirat de evenimentul „Danube Art Master”, inițiat de
Comisia Internațională pentru
Protecția Fluviului Dunărea.
Evenimentul, aﬂat la a opta
ediție, este organizat la nivelul
celor zece țări dunărene și anume: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia,
România, Bulgaria, Republica
Moldova și Ucraina.
 L.I.

Titularizare 2020

Peste 1.200 de candidaţi pe 32 de posturi
1.278 de candidați din Bihor se vor bate anul acesta pe
32 de posturi titularizabile și
pe 1.125 de posturi didactice,
catedre sau fracțiuni de catedră, în vederea angajării pe
perioadă determinată.
În perioada 9 - 16 iulie s-a
desfășurat etapa de înscriere a candidaților la Concursul
național de ocupare a posturilor
didactice, catedrelor vacante,
rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2020, atât
pentru candidații promoțiilor
anterioare cât și pentru absolvenții promoției curente, în
sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Oradea. Pentru participarea la concurs și-au
depus dosare 1.278 candidați.

Desfășurarea concursului va
avea loc în cinci centre: la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea pentru științe și
învățătoare în limba română, la
Colegiul Economic „Partenie
Cosma” Oradea pentru educatoare în limba română și religie, la Colegiul Tehnic „Traian
Vuia” Oradea pentru disciplinele tehnice și învățământul
special, la Colegiul Național
„Emanuil Gojdu” Oradea pentru arte, limba română, limbi
materne respectiv moderne și
la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea pentru istorie,
geograﬁe, științe socio-umane, educație ﬁzică și sport,
învățătoarele și educatoarele în
limbile minorităților naționale.
Concursul se va desfășura

pe 29 iulie, aﬁșarea rezultatelor ﬁind programată pentru 4
august. Contestații vor putea ﬁ
depuse în perioada 4-5 august,
iar aﬁșarea rezultatelor ﬁnale
se va face pe 11 august.
După derularea etapelor de
mobilitate, pentru concurs au
fost publicate 32 de posturi
didactice și catedre vacante în
vederea angajării pe perioadă
nedeterminată (22 în mediul
urban iar 10 în rural). De asemenea, au fost publicate 1.125
de posturi didactice sau catedre ori fracțiuni de catedră în
vederea angajării pe perioadă
determinată (521 urban, 604
rural), 266 ﬁind complete.
După ﬁnalizarea concursului,
vor avea loc ședințe de repartizare conform calendarului

mobilității.
Mai multe informații privind
mobilitatea personalului didactic pot ﬁ găsite pe isjbihor.
ro la secțiunea Resurse.
 Vasilică ICHIM

Lucrările încep în toamnă

Cinci străzi din Episcopia
vor ﬁ modernizate

Municipalitatea orădeană pregătește modernizarea mai multor străzi din cartierul
Episcopia: Viilor, Caișilor (tronson Izvorului – Piersicilor), Cireșilor (tronson Strugurilor - intersecție cu Piersicilor), D. Anghel
(tronson Strugurilor – Izvorului) și Piersicilor (tronson Calea Bihorului – Izvorului).
„În urma procedurii de achiziție publică, au
fost selectaţi constructorii pentru toate cele
cinci străzi, urmând ca în toamna acestui an să
înceapă lucrările de modernizare”, a anunţat
Primăria Oradea.
Strada Viilor este o stradă nemodernizată,
cu carosabilul pietruit pe unele tronsoane, fără
trotuare amenajate, fără spații verzi amenajate și fără canalizare pluvială. Se vor amenaja
carosabilul și trotuarele, accesele la proprietăți,
ziduri de sprijin, se va executa canalizare pluvială, semnalizarea rutieră, relocare, protejare
rețele existente în teren. Lucrările de modernizare vor ﬁ efectuate de către asocierea formată
din Asfamixt și Proexco, valoarea contractului
ﬁind de 1.687.145,93 lei + TVA (proiectare și
execuție).
Strada Caișilor este, de asemenea, o stradă
nemodernizată, cu carosabilul pietruit pe cca.
3,50 m lățime, fără trotuare amenajate, fără
spatii verzi amenajate și fără canalizare pluvială. Prin modernizarea străzii se vor amenaja
carosabilul și trotuarele, accesele la proprietăți,
se vor realiza ziduri de sprijin, se va executa
canalizare pluvială, marcajele rutiere, relocare,
protejare rețele existente în teren. Lucrările de
modernizare vor ﬁ efectuate și în acest caz de
către asocierea formată din Asfamixt și Proexco, valoarea contractului ﬁind de 4.069.203,03
lei + TVA (proiectare și execuție).
Strada Cireşilor este o stradă nemodernizată,
având o lungime de 765,17 m, cu carosabilul
pietruit pe cca. 3,00 m lățime, fără trotuare amenajate, fără spații verzi amenajate și
fără canalizare pluvială. Prin modernizarea
străzii se vor amenaja carosabilul și trotuarele,
accesele la proprietăți, se va executa canalizare pluvială, marcajele rutiere. Lucrările de
modernizare vor ﬁ efectuate de către asocierea
formată din Asfamixt, Proexco și Amper Proiect, valoarea contractului ﬁind de 1.738.622,30
lei + TVA (proiectare și execuție).
Strada Dimitrie Anghel este o stradă nemodernizată, având o lungime de 989,97 m, cu
carosabilul pietruit, fără trotuare amenajate,
fără spații verzi amenajate și fără canalizare pluvială. Prin modernizarea străzii se vor
amenaja carosabilul și trotuarele, accesele la
proprietăți, se va executa canalizare pluvială,
marcajele rutiere. Lucrările de modernizare
vor ﬁ efectuate de către asocierea formată din
Asfamixt, Proexco și Trebor Drum Construct,
valoarea contractului ﬁind de 2.587.151,44 lei +
TVA (proiectare și execuție).
Strada Piersicilor este o stradă nemodernizată, cu carosabilul pietruit pe cca. 3,50 m
lățime, fără trotuare amenajate, fără spații
verzi amenajate și fără canalizare pluvială.
Prin modernizarea străzii se vor amenaja
carosabilul și trotuarele, accesele la proprietăți,
se vor realiza ziduri de sprijin, se va executa
canalizare pluvială, marcajele rutiere, relocare,
protejare rețele existente în teren. Lucrările de
modernizare și în acest caz vor ﬁ efectuate de
către asocierea formată din Asfamixt şi Proexco, valoarea contractului ﬁind de 4.644.724,37
lei + TVA (proiectare și execuție).
Termenul estimat pentru realizarea lucrărilor
de modernizare este de aproximativ patru luni,
în funcție de caracteristicile ﬁecărei străzi în
parte. 

