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Din ianuarie 2017, în toate toate școlile din Bihor

Primim la redacţie

Dacă o parte din posturile de directori și adjuncți în
școlile din Bihor au fost deja
ocupate prin concurs, cele la
care nu au fost concurenți
sau acolo unde concurenții
au picat, vor avea, din ianuarie 2017, directori și
adjuncți detașați în interesul
învățământului.

„Mă numesc Tomozei Gabriela-Dana
și sunt soția ing. Tomozei Neculai, erou al
Revoluției”, ne scrie doamna Tomozei pe
www.crisana.ro.

Conducerea este asigurată

Începând cu 9 ianuarie 2017
nicio școală din județul Bihor
nu va avea funcții de conducere libere. Consiliul de
Administrație al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bihor
a decis, înainte de Crăciun, lista cu directorii și adjuncți care
vor ocupa posturile rămase
vacante.
„Toți directorii care au luat
examenul, dar concurenții
lor au luate note mai mari,
câștigând posturile la școlile
la care au candidat, au fost
detașați la alte școli. Lor li s-au
adăugat, la propunerea Consiliilor profesorale, alte cadre didactice pentru funcțiile de conducere. Este important de știut
că aceste funcții sunt valabile
până la organizarea unui nou
concurs sau, cel târziu, până
la 31 august, când detașările
în interesul învățământului vor
expira”, a spus, pentru Crișana,
Claudiu Damian, purtătorul de
cuvânt al IȘJ Bihor.
Consiliul de Administrație
al IȘJ Bihor a aprobat o listă
cu 66 de profesori pentru posturile de directori și 28 pentru cele de adjuncți. Astfel, la

După Gojdu, Liana Papagianis este noua directoare a Școlii Gimnazială nr.11 Oradea
Colegiul Tehnic „Alexandru
Roman” din Aleșd director va
fi Viorel Ilea, la Colegiul Tehnic „Unirea” din Ștei – Lucian
Cernea, la Liceul Tehnologic
„George Barțiu” din Oradea
– Tiberiu Sîncelean, la Liceul Tehnologic „Ioan Bococi”
Oradea – Ioan Pirtea, la Liceul
Teoretic „Arany Janos” Salonta – Tornai Melinda, la Liceul
Teoretic „Gabriel Țepelea” din
Borod – Teodora Alina Țepele,
la Liceul Vocațional Pedagogic
„Nicolae Bolcaș” din Beiuș Lucian Ropa și la Școala Gimnazială Nr.11 Oradea – Liana
Papagianis.
În ceea ce-i privește pe

adjuncți, la Colegiul Economic
„Partenie Cosma” din Oradea, adjunct va fi Teodor Radu
Jurcuț, la Colegiul Național
„Iosif Vulcan” Oradea –
Kleszken Eva, la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din
Aleșd – Dorina Venter, la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”
din Beiuș - Simona Elena Cap,
la Colegiul Tehnic „Unirea”
din Ștei – Nicolae Lobonț,
la Liceul Tehnologic „George Barțiu” din Oradea – Elena Pop, la Liceul Tehnologic
„Ioan Bococi” Oradea – Mariana Șandor, la Liceul Teoretic
„Arany Janos” Salonta – Toth
Eva, la Liceul Teoretic „Aurel

Lazăr” din Oradea – Rodica Turcaș, la Liceul Teoretic
„Horvath Janos” din Marghita
– Deak Andrea Erika și Livia
Moisa, la Liceul Teoretic „Lucian Baga” din Oradea – Otilia
Filip, la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea – Ellenes Jakabffy Emese,
la Școala „Dacia” din Oradea
– Diana Ramona Simina, la
Școala Gimnazială „Dimitrie
Cantemir” din Oradea – Somogyi Gabriella și la Școala
Gimnazială Nr. 11 Oradea –
Alina Șaitoș și Kor Maria.
Lista completă o găsiţi pe
crisana.ro.
n Vasilică ICHIM

Nouă apariţie editorială sau despre prof. univ. dr. Aurel Chiriac

La o aniversare
În urmă doar câteva zile
a văzut lumina tiparului un
volum reprezentativ pentru
ceea ce înseamnă tradiţia
şcolii istorice orădene, una
care ştie să-şi omagieze colegii ajunşi la momentul de
apogeu al evoluţiei profesionale şi ştiinţifice.

Acum a venit rândul profesorului universitar doctor Aurel Chiriac, director al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea
şi cadru didactic al Universităţii din Oradea. Specialist de
largă recunoaştere în domeniul
istoriei artei şi etnografiei, creator de şcoală deopotrivă, Aurel Chiriac a sugerat în primă
instanţă, apoi concretizat, un
teritoriu distinct de cercetare
al istoricului, aşa cum atât de
sugestiv a definit acest proces cognitiv cunoscutul istoric francez al Şcolii Analelor
franceze Emmanuel Le Roy
Ladurie.
Intitulat
Fragmentarium.
Studii interdisciplinare în

onoarea lui Aurel Chiriac, volumul reuneşte în cele 572 de
pagini ale sale nu mai puţin
de 44 de contribuţii ale unor
colegi şi prieteni de o viaţă ai
celui omagiat, din ţară şi străinătate, care au dorit să-i fie alături acestuia.
Personalitate distinctă şi extrem de vizibilă în plan naţional şi internaţional în spaţiul
preocupărilor sale, profesorul
Aurel Chiriac a reuşit să coaguleze cu acest prilej un spectru solid de autori şi studii de
specialitate venite pe câteva
filiere specifice atât mişcării
muzeografice cât şi a celei universitare.
Un areal interesant şi complex este cel deţinut în prima
parte a volumului de studiile
referitoare la istorie şi arheologie, acestea fiind urmate de
segmentul specific etnologiei,
artei şi ştiinţelor naturii, un
areal serios bătătorit inclusiv
de cel omagiat.
Printre cei care au participat la realizarea acestui pro-

iect editorial se numără nume
importante ale istoriografei
naţionale şi internaţionale precum academicianul Marius
Porumb, profesorii Nicolae
Sabău, Ingo Glass, Narcisa
Ştiucă, Dorina Pârvulescu,
Mihai Dăncuş, Ligia Fulga,
Gianfranco Giraudo, Marcella
Feraccioli, Tereza Mozes şi
mulţi alţii. Lor li s-au alăturat
desigur cercetători şi colegi
din Oradea ai profesorului Aurel Chiriac.
Volumul, unul foarte incitant, a apărut la Editura Muze-

ului Ţării Crişurilor din Oradea, instituţia pe care Aurel
Chiriac o păstoreşte cu profesionalism de peste două decenii, în îngrijirea a trei colegi ai
celui omagiat de la instituţia
muzeală orădeană şi Universitatea din Oradea.
Este vorba despre prof. univ.
dr. Gabriel Moisa, dr. Ioan
Goman şi prof. univ. dr. Sorin
Şipoş.
Acest volum urmează să fie
lansat într-un cadru adecvat în
cursul lunii ianuarie 2016.
n Prof. univ. dr.
Gabriel MOISA

Un comentariu
și precizări

„Comentariul meu se referă la faptul că
în 23 decembrie 1989 soțul meu a plecat să
aducă muniții de la barajul Leșu pentru o
subunitate MApN. Accidentul tragic a avut loc
între Munteni și Remeți într-o curbă în care
în mașina noastră în care se afla soțul meu a
intrat troliul care se afla în mers deplasându-se
de la Remeți spre Munteni deci în sens invers.
Troliul nu barase drumul așa cum ar fi trebuit
și cum a primit indicații, ci se afla în mișcare
și a intrat în mașina în care se afla soțul meu,
ambele mașini ajungând în vale, pe partea
de drum pe care se deplasa soțul meu. Acest
lucru se poate demonstra cu fotografii (...) și
a fost un proces pentru anchetarea acestui
accident în urma căruia șoferul a fost condamnat cu efectuarea pedepsei, iar dl. Iliescu
l-a grațiat. Nu am nici o problemă cu acest
lucru pentru că viața mea și a copilului meu a
fost așa cum a fost indiferent dacă ar fi făcut
sau nu închisoare. Avea familie și copii care
trebuiau și ei crescuți și întreținuți. Ceea ce
mă deranjează este denaturarea adevărului,
faptele neadevărate care se scriu și minimalizarea aportului pe care soțul meu simțea
că trebuie să și-l aducă în acele zile. Mă simt
obligată să ies «în față» și să spun care a fost
realitatea acelor zile în memoria soțului meu
pentru că el nu a greșit cu absolut nimic și
nu a încălcat nici o regulă. Când a fost trimis
după muniții el era pregătit să vină la Oradea unde eram eu cu copilul. El a plecat spre
barajul Leșu trecând peste «interesul» lui și al
familiei dorind să contribuie la «mai binele»
comunității și al societății. A murit absolut
nevinovat și mă simt datoare să spun lucrul
acesta cât voi trăi”.n

Au încercat să iasă ilegal din ţară

Migranţi prinşi
în Borş

În cadrul unei acţiuni pentru combaterea
migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră din
cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Borş
au depistat treisprezece cetăţeni irakieni si
sirieni, solicitanţi de azil în România, care
au încercat să iasă ilegal din ţară.
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului
Poliţiei de Frontieră Borş, pe timpul desfăşurării misiunilor de supraveghere în zona de
competenţă, au observat, chiar în ziua de Crăciun, pe raza localităţii de frontieră Tămăşeu,
trei autoturisme care se îndreptau spre linia
de frontieră. Poliţiştii de frontieră au procedat
imediat la urmărirea maşinilor, acestea fiind
oprite pe raza localităţii Tămăseu. În urma
verificării autoturismelor s-a constatat că
acestea erau conduse de trei cetăţeni români,
iar în interior se aflau 13 persoane, 11 cetăţeni
irakieni şi 2 sirieni, solicitanţi de azil în România, cu vârste cuprinse între 18 şi 36 de ani.
Având suspiciuni cu privire la prezenţa acestora în zona de frontieră, cei în cauză au fost
conduşi la sediul sectorului pentru continuarea
verificărilor. Din primele cercetări s-a stabilit
că solicitanţii de azil intenţionau să treacă
ilegal frontiera pentru a ajunge într-o ţară din
Spaţiul Schengen. Poliţiştii de frontieră bihoreni au întocmit migranţilor lucrare penală sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de
trecere frauduloasă a frontierei de stat, cercetările fiind în desfăşurare, la finalizare urmând
să fie luate măsurile legale. n

