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O sâmbătă perfectă pentru copiii din „Ceata lui Piţigoi”

Educaţie pentru timp liber
Timpul este ireversibil,
vremea pierdută nu mai
poate fi răscumpărată. Cum
spunea învăţatul Theofrast:
„Dintre cheltuielile noastre,
cel mai costisitor e timpul.”
Învăţându-i pe cei mici săşi gospodărească timpul cu
chibzuială, vor şti să-l preţuiască.
Altfel, arta organizării raţionale a timpului liber apare
după ce ne dăm seama că „orice minut al vieţii este cu neputinţă de înlocuit”, când deja
poate fi prea târziu. Educaţia
şi instrucţia dirijată nu pot fi
limitate doar de ceea ce se realizează în cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă
şi şcoală. Orizontul cunoaşterii trebuie extins în toate mediile de viaţă. Acumularea de
cunoştinţe cât mai variate şi în
modalităţi variate, dincolo de
zidurile instituţiilor de învăţământ, a devenit un imperativ al
învăţământului modern.
Noi, voluntarii din Fundaţia
Culturală de pe lângă Biblioteca Judeţeană „Gheorghe
Şincai” (preşedinte, d-na Delia
Pantea), suntem conştienţi că

Există situaţii în
care săvârşirea unei
fapte antisociale, care
este reglementată de
Codul penal, generează un prejudiciu, iar
acest prejudiciu acordă dreptul persoanei
care a suferit prejudiciul să solicite acoperirea acestuia în cadrul
procesului penal.

Activităţile se derulează sîmbătă de sâmbătă în Orăşelul Copiilor
timpul liber este o parte activă
din viaţa individului, menită să
menţină starea de sănătate şi
să-i întregească personalitatea.
De aceea, încercăm să influenţăm personalitatea copiilor din
„Ceata lui Piţigoi” pentru a-i
convinge că, în viaţa fiecăruia,
timpul liber este o valoare şi
că omul trebuie să răzbată prin
timp în favoarea sa. Desigur că
avem grijă ca aceste activităţi
să nu ducă la supraîncărcarea

În Oradea și Bihor,

lor, să nu facem din ei copii
fără copilărie sau copii maturizaţi prea timpuriu. Proiectele noastre, coordonate de d-na
Mioriţa Săteanu, cetăţean de
onoare al oraşului nostru, se
derulează sâmbătă de sâmbătă,
în Orăşelul copiilor. În 28 ianuarie 2017, împreună cu asistenţii coordonatori (voluntari):
Bernad Floare, Ioana Ruge,
Puşcaş Laura, Ghib Simona,

copiii au participat la ateliere
de creaţie pe grupuri de preferinţă: desen, pictură, confecţii.
Lucrările lor pot fi vizionate la expoziţie. S-au constituit
apoi în grupuri de recitatori şi
interpreţi de muzică populară
şi uşoară.
Întâlnirea s-a încheiat cu jocuri distractive cu figurinele
din baloane cu heliu realizate
împreună cu Laura.
n Ioana RUGE

Lacul de la Suplacu de Barcău,
îngheţat pe 40 de ha

Aproape 700 de locuri
Pericol pe cursurile de apă
de muncă vacante
În baza de date a Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM)
Bihor se află 695 de locuri de
muncă vacante, dintre care
618 sunt în Oradea. Pentru
persoanele cu studii superioare sunt disponibile 92 de
locuri de muncă, pentru cele
cu studii medii sau şcoală
profesională – 354, iar pentru muncitorii necalificaţi
– 172.
Cea mai mare ofertă de locuri de muncă vine din partea
unor companii care angajează
ingineri de diferite specializări: inginer calitate, inginer
geodez, inginer electrician,
inginer electromecanic, inginer mașini unelte, inginer
mentenanța, inginer proiectant structuri, inginer tricotaje
programare mașini de tricotat
Shima, Stoll, inginer șef în
construcții etc. De asemenea,
există o firmă din Oradea care
are nevoie de analist cumpărări/consultant furnizori, pentru care are disponibile nouă
posturi.
Posturi vacante sunt și diferite instituții publice: Termoficare Oradea - dispecer
energetic perioadă determinată (un post) șI dispecer șef
tură pe centrală – perioadă
determinată (un post); Spitalul
Clinic Municipal „Dr. Gavril
Curteanu Oradea” – director

Acțiunea civilă
în cadrul
procesului penal

îngrijiri (un post) și medic în
specialitatea oncologie (un
post); Administrația Bazinală
de Apă Crișuri – inginer (un
post) și inginer geodez (un
post).
Oferta cea mai mare de
locuri de muncă se găsește
la categoria studii medii și
școală profesională, unde sunt
disponibile 354 de joburi,
printre care amintim: agent
pază, agent transport, bucătar, bufetier, cameristă, casier, contabil, croitor, cusător,
confecționer articole din piele
și înlocuitori, electrician, dulgher, frezor universal, fierar
betonist, gestionar, lucrător
comercial, lăcătuș mecanic,
operator dispecer, operator la
fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație,
operator introducere și validare date, operator vânzări prin
telefon, ospătar, secretară,
șofer, stivuitorist, sudor, vânzător, tâmplar etc.
Pentru muncitorii necalificaţi, sunt disponibile 172 de
locuri de muncă, dintre care
cele mai multe, câte zece, sunt
oferite de firme care angajează
muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.
La punctul de lucru Salonta
sunt disponibile 15 locuri de
muncă, la Aleșd – 29, la Beiuș
- 23, iar la Marghita -10.
n L. IONAȘ

Vremea rece din ultima
perioadă a dus la apariţia
formaţiunilor de gheaţă pe
cursurile de apă din Bazinul
Hidrografic Crişuri. Administraţia Bazinală de Apă
Crişuri avertizează populaţia cu privire la pericolul pe
care îl prezintă formaţiunile
de gheaţă de la suprafaţa râurilor.
La ora actuală, debitele râurilor sunt în scădere şi sunt
influenţate de fenomene de iarnă, precum: gheaţă la mal, pod
de gheaţă cu ochiuri şi formaţiuni de gheaţă plutitoare. În
prezent, cele mai multe formaţiuni de gheaţă s-au format pe
râurile: Barcău, Crişul Negru,
Holod, Nimăieşti, Topa, Finiş
şi pe valea Iad. Marea majoritate a lacurilor de acumulare
prezintă formațiuni de gheață.
Pentru prima dată de la umplerea sa, lacul acumulării Suplacu de Barcău a înghețat pe o
suprafață de 40 de ha.
„Ca în fiecare an, în perioadele reci, atenţionăm popu-

laţia asupra riscului pe care îl
prezintă practicarea diferitelor
sporturi pe apele îngheţate. În
cazul râurilor, la debite mai
mari, apa poate să spele stratul
de gheaţă, care cedează foarte
repede, și astfel apare riscul de
înec. Deși stratul de gheață în
cazul acumulărilor este destul
de gros, de 20-25 cm, prezența
unor ochiuri poate duce la dislocarea blocurilor de gheață, și
deci la situații periculoase”, a
declarat Dorel Dume, directorul ABA Crişuri.
În această perioadă, se întâmpină dificultăți în ceea ce
privește măsurătorile hidro sau
manevrele de la turnurile de
control. În barajele de acumulare, în luna ianuarie, volumul
stocat este de 128 miloane mc
de apă, un volum suficient pentru a satisface necesarul de apă
pentru folosinţele consumatoare. În următorul interval de
timp, temperaturile scăzute se
vor menţine, fapt ce va duce la
extinderea suprafeţelor îngheţate de pe cursurile de apă.
n R.C.

După cum subliniază Codul de procedură
penală în cadrul articolului 19 aliniatul 1 –
„acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului
penal are ca obiect tragerea la răspundere
civilă delictuală a persoanelor responsabile
potrivit legii civile pentru prejudiciul produs
prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii
penale”.
Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal se realizează printr-o procedură
specială, denumită constituire de parte civilă,
care, după cum se subliniază în cadrul articolului 20 aliniatul 1 Cod procedură penală, poate
să fie exercitată până la momentul începerii
cercetării judecătoreşti, iar organele judiciare
au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei
vătămate acest drept. Cererea de constituire
de parte civilă se poate face oral ori în scris,
persoana vătămată având obligaţia de a indica
natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi
a probelor pe care această cerere se întemeiază
(articolul 20 aliniatul 2 Cod procedură penală).
În ipoteza în care constituirea de parte civilă se
face oral, organele judiciare au obligaţia de a
consemna aceasta, în cadrul unui proces verbal
ori în cadrul încheierii de judecată (articolul 20
aliniatul 3 Cod procedură penală). Nerespectarea termenului privind efectuarea constituirii
de parte civilă, ori formularea acesteia fără a
respecta conţinutul procedural, duce la aplicarea unei sancţiuni, mai precis persoana vătămată nu va putea să îşi valorifice pretenţiile civile
în cadrul procesului penal, ci va fi nevoită să
sesizeze instanţele civile cu aceste pretenţii
(articolul 20 aliniatul 4 Cod procedură penală).
Odată formulată constituirea de parte civilă în
termenul stabilit de către legiuitor, persoana
vătămată are posibilitatea de a îndrepta erorile
materiale strecurate în cadrul acesteia, mări
ori micşora cuantumul pretenţiilor ori solicita
repararea prejudiciului material prin plata unei
despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură
nu mai este posibilă (articolul 20 aliniatul 5
Cod procedură penală). Acţiunea civilă care
are ca şi obiect tragerea la răspundere a inculpatului sau a părţii responsabile civilmente, fie
că este exercitată în faţa instanţei penale, fie că
este exercitată în faţa instanţei civile este scutită de obligaţa de achitare a unei taxe de timbru
(articolul 20 aliniatul 8 Cod procedură penală).
Un element de noutate, introdus prin actuala
legislaţie procesual penală, se regăseşte la articolul 19 aliniatul 4, unde se subliniază faptul
că “acţiunea civilă se soluţionează în cadrul
procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului”.
n Avocat Florian Cristian CURPAȘ

