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CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice

Pentru pensionarii din
grupele I şi II de muncă

Lansare de proiect

Recalcularea
pensiilor se apropie

La Biblioteca Județeană
„Gheorghe Şincai” Bihor,
ieri a avut loc lansarea proiectului „CODE Kids – Copiii
fac coding în bibliotecile publice” din regiunea de nord
a României. Evenimentul a
fost organizat de bibliotecă
în parteneriat cu Fundația
Progress și Asociația ETIC.
În județul Bihor, proiectul
este susținut la nivel local de
către bibliotecarele Talida Bitea (Biblioteca Publică Locală
Nucet), Daniela Gherlea (Biblioteca Publică Locală Roșia),
Anca Laza (Biblioteca Publică
Budureasa), Marinela Aristan
(Biblioteca Publică Mădăraș)
și Anca Potre (Biblioteca Publică Sânmartin).
Biblioteca Județeană „Gheorghe Şincai” Bihor va oferi
suport în organizarea cursurilor de formare inițială în coding pentru bibliotecari locali
și copii cu rolul de ambasadori
ai proiectului.
„Activitatea se adresează
bibliotecarilor din cadrul proiectului „CODE Kids – Copiii
fac coding în bibliotecile publice”. Este un eveniment care
reunește bibliotecari din trei
județe din regiunea de nord
a României - Sălaj, Bihor și
Timiș, câte cinci bibliotecari
din ﬁecare județ, care reprezintă 15 comunități rurale sau
urban mic. Această întâlnire
este orientativă, o întâlnire
introductivă, pentru a-i face
să înțeleagă primii pași în cadrul proiectului. După această
întâlnire, urmează ca ei să se
întoarcă în comunitate, să selecteze ambasadori din rândul

Flash rutier

Biblioteci publice din șase județe ale României sunt parteneri strategici ai proiectului
copiilor din comunitate și să
participe la următorul training,
training în care ei își dezvoltă
competențele și învață lucruri
legate de coding și abilitățile
de programare”, ne-a declarat
Ovidiu Ana, manager de proiect, Fundația Progress.
„În cadrul evenimentului,
vom face o prezentare a proiectului, vom răspunde întrebărilor partenerilor noștri, și
vom avea o lecție demonstrativă în care le vom arăta exact
ce fac copiii și ce presupune
activitatea de coding, pentru
că atunci când auzim ,coding’
și ,programare’ ne gândim la
limbaje de programare complicate, la activități complexe, dar
nu este așa. Vrem să distrugem
acest mit și să arătăm că într-o
bibliotecă se pot face activități

de coding și copiii pot învăța
lucruri accesibile”, a adăugat
managerul de proiect.
Proiectul „CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile
publice” are ca scop crearea
unei comunități active de copii, tineri și bibliotecari prin
înﬁințarea a 30 de cluburi de
coding în 30 de biblioteci publice din șase județe din diferite zone ale României (Argeș,
Vâlcea, Gorj, Timiș, Bihor și
Sălaj).
„Aceste cluburi vor contribui
la dezvoltarea competențelor
digitale ale copiilor și la implicarea acestora în viața
comunității din care provin
prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile
de formare și atelierele organizate în cadrul cluburilor

de coding nou înﬁințate, este
deschisă o altă fereastră către
explorarea lumii digitale cu
oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât 380
de copii din mediile rural și urban mic, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să ﬁe încurajați
să se implice activ și chiar să
urmeze o carieră în tehnologie”, a spus și Arina-Bianca
Rusu, asistent de proiect în cadrul Fundației Progress.
„CODE Kids – Copiii fac
coding în bibliotecile publice”
este un proiect al Fundației
Progress din Bistrița, realizat
în parteneriat cu Asociația
ETIC, cu sprijinul ﬁnanciar al
Fundației Româno-Americane.
 Loredana IONAȘ

Sfârşitul iernii, începutul primăverii

Biciclist
Carnaval, la CSEI nr. 1 Tileagd
rănit grav
Luni, în localitatea bihoreană Bălnaca, un bărbat de
61 de ani, din Olanda, în timp
ce se deplasa pe bicicletă, nu
a adaptat viteza de deplasare
la condiţiile de drum. Astfel,
într-o curbă spre stânga, pe
o porțiune de drum în pantă, a pierdut controlul asupra
direcției, bicicleta a părăsit
partea carosabilă și s-a răsturnat pe câmpul din partea
dreaptă a direcției sale de deplasare. În urma accidentului
rutier, biciclistul a suferit
multiple leziuni pentru îngrijirea cărora a fost internat în
spital. Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii
accidentului. 

Luni, 27 februarie, la CSEI
nr. 1 Tileagd, a avut loc Carnavalul „Sfârşitul iernii, începutul primăverii”, ediţia
a XI-a. Aşteptat cu mult interes de elevi, evenimentul a
fost organizat pentru a marca sfârşitul iernii şi începutul
primăverii.
Evenimentul a fost deschis
printr-o prezentare în PPT a
prof. Lucia Romanschi, despre istoria şi semniﬁcaţia carnavalului, cu precizări asupra
semniﬁcaţiei măştilor în zona
Tileagd şi a obiceiului de „Farşang”, când tinerii se costumează cu diferite măşti pentru
a „îngropa iarna” şi alungă
spiritele rele. Ne-a introdus
în atmosfera balului la castel
consilierul educativ prof. Otilia Urs. Micii actori au deﬁlat,
apoi, pe scenă, întruchipând

diferite personaje din poveşti,
basme și desene animate. Neau încântat: Albă ca Zăpada şi
cei şapte pitici, Cenuşăreasa,
Scuﬁţa Roşie, Prinţesa Soﬁa, Zoro, Cei trei muschetari,
Minnie şi Mickey Mouse, căţeluşi şi pisicuţe, prinţese, pompieri, vrăjitoare, ghiocei, Omul
de zăpadă. Elevii au interpretat cu plăcere rolurile de sub
măşti, ﬁind aplaudaţi de co-

legi, părinţi şi profesori. Pentru strădania lor, „micii noştri
actori” au primit diplome şi
premii. La încheierea carnavalului, dir. prof. Marinela Buzle
a felicitat elevii pentru dăruirea lor, pentru măştile şi costumele pe care le-au prezentat şi
a mulţumit domnilor profesori
care s-au implicat în această
activitate.
 Prof. Laura PETRUȚ
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... şi/sau condiţii speciale în aceste perioade,
după cum urmează: cu 50% pentru perioadele
în care au desfăşurat activităţi în locuri de
muncă încadrate în grupa I de muncă sau în
locuri de muncă încadrate în condiţii speciale
şi cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în
grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă
încadrate în condiţii deosebite. De această
majorare ar urma să beneﬁcieze doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care,
conform prevederilor legale în vigoare, nu
au beneﬁciat de majorarea punctajelor anuale
conform dispoziţiilor anterioare care au acordat
astfel de majorări, respectiv OUG nr. 100/2008,
Legea nr. 218/2008, art. 78 indice 2 din Legea
nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr. 263/2010,
precum şi de majorarea punctajului pentru
perioadele realizate în condiţii speciale după
data de 1 aprilie 2001. Din păcate, aplicarea
acestei legi a fost amânată o lungă perioadă
de timp, nepermis de lungă, am putea spune,
ﬁind invocată mereu nedeﬁnitivarea anumitor
detalii tehnice, legate de aplicaţia informatică
de calcul. Fapt ce i-a adus, pe bună dreptate, pe
posibilii beneﬁciari ai legii la limita răbdării,
nu puţini rugându-ne, în ultima perioadă, să ne
interesăm din nou de soarta acestui act normativ… „În prezent, sunt efectuate testări pentru
veriﬁcarea preluării şi emiterii de decizii
corecte. În ultimele două săptămâni, toate conducerile caselor judeţene de pensii au efectuat
astfel de simulări, pe anumite dosare, pentru a
se vedea dacă deciziile ies corecte sau nu. Cel
mai probabil, în urma testării, au reieşit erori,
de aceea simulările trebuie să continue până
când aplicaţia tehnică va funcţiona fără greşeli.
Totuşi, faptul că ni s-a solicitat să facem aceste
testări este un pas înainte, înseamnă că pregătirile sunt pe ﬁnal”, ne-a declarat, ieri, Carmen
Polman, director executiv adjunct al Casei
Judeţene de Pensii Bihor. În evidenţele Casei
Judeţene de Pensii Bihor ﬁgurează un număr
de 1.430 de pensionari care ar urma să beneﬁcieze de recalcularea pensiilor prin aplicarea
prevederilor Legii 192/2015. 

Zece puncte termice din Oradea

Fără căldură
şi apă caldă

Termoﬁcare Oradea a anunţat că, pentru
eliminarea unor avarii la conductele de
transport al agentului termic în zona străzii
Horea şi în Parcul 22 Decembrie, apa caldă
şi căldura au fost întrerupte, începând de
luni seară, pentru consumatorii alimentaţi
de la 10 puncte termice.
„Sunt afectaţi consumatorii, inclusiv cei cu
PT propriu, alimentați din punctele termice
825, 826, 849, 850, 862, 868, 869, 871, 872 și
875, situați în perimetrul format de străzile
L. Mociulschi – Mărăști – Crișan – Feldioarei
– Făgărașului – Beiușului – Sextil Pușcariu –
Parcul 22 Decembrie – Horea – Sucevei, pe str.
Teiului, Atelierelor, Nojoridului și în zonele
Nufărul 2, Nufărul 3 până la Universitatea
Emanuel.
Estimăm că reluarea furnizării apei calde și
a încălzirii se va face în data de 1 martie 2017,
începând cu ora 20.00”, se precizează într-un
comunicat de presă transmis de Termoﬁcare.
Compania îşi cere scuze pentru disconfortul
creat şi îi asigură pe orădeni că echipele de
intervenție care execută lucrările vor face
tot posibilul pentru a reduce timpul necesar
acestor intervenții. Pentru informaţii suplimentare, clienţii pot suna la dispeceratul de urgență
TelVerde 0 800 070 800 (număr apelabil gratuit
din toate rețelele ﬁxe și mobile).

