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Deși localurile și teatrele se redeschid în Oradea

Elevii vor învăța
tot on-line
Deși a ieșit din scenariul roșu,
învățământul în Oradea nu se
schimbă până când incidența nu
va scădea la sub un caz la 1.000
de locuitori.

Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență Bihor, prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a
aprobat în cadrul ședinței de marți,
4 mai, scenariile de funcționare a
unităților din învățământul preuniversitar din Bihor pentru 5-14
mai. Conform Hotărârii, care intră în vigoare astăzi, 5 martie, din
cele 714 unități de învățământ din
Bihor, 188 funcționează în scenariul I iar 526 în scenariul II. În
scenariul I (verde), cu incidență

mai mică de un caz la 1.000 de locuitori, elevii participă zilnic, cu
prezență ﬁzică în unităţile de învăţământ. În scenariul II (galben
și roșu), cu incidență de peste un
caz la 1.000 de locuitori, participă
zilnic, cu prezență ﬁzică, toți preşcolarii şi elevii din învăţământul
primar, cei din clasele a VIII-a, a
XII-a și a XIII-a, cei din anii terminali din învățământul profesional şi postliceal, precum şi cei din
învăţământul special indiferent
de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
sanitară. Elevii din celelalte clase
sau ani de studiu, fac ore zilnic, în
sistem online.
 V.I.

VÂNZĂRI CASE
 Vând casă 4 camere, zona
Oncea.

Tel.

0740/04-37-95.

(1916)

CUMPĂRĂRI GARSONIERE
 Cumpăr garsonieră, cash.
0746/10-55-97. (1888)

ÎNCHIRIERI
 Dau în chirie garsonieră confort I, et. 2, 150 euro+garanție.
Tel. 0771/61-43-58. (T. 1874)
 Închiriez garsonieră la parter, zonă liniștită, pe termen
lung, 120 euro+garanție. Tel.
0740/57-12-33. (T.1873)

CUMPĂRĂRI AUTO
 Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0774/54-85-00. (T.1924)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând pălincă de mere, untură porc, slănină afumată. Tel.
0771/59-26-47. (1628)
 Vând mobilă, cafetiere, aragaz portabil, saci dormit, rame

Proiect de lege pentru descurajarea
atacurilor asupra silvicultorilor

Ultraj la pădurari
urmare din pagina 1
Potrivit sursei citate, în ultimii
ani, apărând pădurea, şase pădurari au fost omorâți de hoții de
lemn, iar peste 700 de silvicultori
au fost atacați de infractori, suferind agresiuni și vătămări corporale grave, amenințări cu moartea,
precum și distrugerea unor bunuri
(autovehicule, locuințe, anexe
gospodărești).
Ministrul Barna Tánczos a
explicat că proiectul de lege a
fost depus după o întâlnire cu
reprezentanții Federației Sindicatelor din Silvicultură – SILVA, din
S.C. ANA PANTIŞ S.A. –
COFETĂRIA PERLA Oradea,
B-dul Dacia, nr. 33-35, convoacă
ADUNAREA GENERALĂ A
ACŢIONARILOR, în data de
21 mai 2021, orele 11.00-12.00, la
sediul societăţii, B-dul Dacia, nr.
33-35. În cazul în care adunarea
nu este statutară se convoacă în
data de 24 mai 2021, orele 11.0012.00, la adresa menţionată mai
sus.
ORDINEA DE ZI:
1. Bilanţul contabil la 31 decembrie 2020.
2. Diverse.
(305)

data de 21 aprilie, iar modiﬁcările
vor duce și la „dotarea corespunzătoare a personalului de teren”.
„Înăsprirea regimului sancționator pentru ultrajul săvârșit
împotriva personalului silvic
va conduce, pe termen scurt, la
descurajarea actelor de agresiune la adresa autorității statului,
permițând personalului de specialitate silvică să-și îndeplinească
atribuțiile într-un cadru mai sigur,
iar pe termen lung, va contribui la
scăderea infracționalității la regimul silvic”, se mai arată în documentul citat.
 R.C.

tablouri, cuverturi.

0765/66-

85-86. (tv)

CUMPĂRĂRI


Cumpăr

avantajos

pene

vechi şi noi. Tel. 0753/50-0698. (T.833)

ANGAJĂRI
 Angajez vânzătoare pentru
cofetărie. Tel. 0749/06-40-02.
(T. 1923)
 Societate comercială angajează muncitor necaliﬁcat
în staţia de sortare/ambalare
ouă, zona Girişu de Criş. Tel.
0727/34-03-71.

Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare Fundația
Mihai Neșu Foundation, titular
al proiectului „Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu
dizabilități neuromotorii, Sfântul
Nectarie”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
şi de evaluare adecvată, pentru
proiectul „Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu
dizabilități neuromotorii, Sfântul
Nectarie” propus a ﬁ amplasat
în: comuna Cihei, judeţul Bihor.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la
sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului A.P.M.
Bihor din municipiul Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, în zilele de
luni - vineri, între orele 9 - 14,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.
anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.

În atenţia cititorilor
ziarului

Crişana

Anunţurile de condoleanţe
se preiau şi online

Cititorii ziarului Crişana care
doresc să trimită anunţuri de
mica publicitate, decese sau comemorări o pot face şi on line.
Astfel, puteţi trimite anunţul
dumneavoastră pe adresa de email redactia@crisana.ro, cel
târziu până la ora 17.00, sau completând formularul de pe www.
crisana.ro, la rubrica Contact.
Pe facebook, pe paginile de
socializare Redacţia Crişana şi
Cotidianul Crişana, anunţurile
transmise trebuie să conţină obligatoriu o adresă de e-mail validă,
pentru a primi informaţii despre
contravaloarea anunţului şi conﬁrmarea de publicare.

S.C. ADMINISTRAȚIA
DOMENIULUI PUBLIC
BEIUȘ S.A.
anunță scoaterea la concurs
Denumirea postului:


post de consilier juridic,

pe o perioada nedeterminată
Concursul se va desfăşura în
data de 11.05.2021
Pentru informaţii suplimentare
- telefon 0359/41-27-12.

(301)

ANUNŢ DECIZIE DE
ÎNCADRARE
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia
etapei de încadrare conform
HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ,,PUZ
– pentru construire locuințe
colective S+P+2E+R/M cu
spații comerciale la parter, conform aviz de oportunitate nr.
366/28.02.2019”, propus a ﬁ amplasat în municipiul Oradea, str.
Mihail Viteazul, nr. 6A, nr. Cad.
200314, jud Bihor, titular: ALEREB SRL, cu sediul în municipiul Oradea, Piața 1 Decembrie,
nr. 11, judeţul Bihor;
- nu necesită evaluare de mediu, urmând a ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu.
Observaţiile şi comentariile
publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit
în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A, tel.
0259/444.590, fax: 0259.406588,
e-mail:
oﬃce@apmbh.anpm.
ro în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00, în termen de 10
zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
(303)

Companie angajează



bucătar,

ajutor de bucătar şi



spălător de vase,

muncă în echipă, salariu motivant.
Informaţii la tel. 0748/78-0488.

(304)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 30 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 30 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna mai în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

