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Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

„Viitorul lor este și viitorul
nostru”
În ﬁecare an, în preajma zilei
de 10 mai, se sărbătorește „Ziua
Mondială a Păsărilor Migratoare”, printr-o campanie de conștientizare publică.

Această campanie este coordonată de Secretariatul Convenției privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice
(UNEP/CMS), Secretariatul Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (UNEP/AEWA), în
parteneriat cu BirdLife International și Wetlands International. Celebrarea „Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” având ca temă:
„Viitorul lor este și viitorul nostru
– O planetă sănătoasă pentru păsările migratoare și oameni”, este
legată de obiectivele Programului
Națiunilor Unite pentru o Dezvoltare Durabilă, subliniind totodată
legătura indisolubilă a omului cu

S


decese

Suntem alături de fa-

milia distinsului nostru coleg

natura. Campania de informare
și conștientizare publică se organizează pentru realizarea unui
management durabil al resurselor
naturale, demonstrând totodată că
acțiunea de conservare a speciilor
de păsări este importantă pentru
viitorul omenirii. Cu prilejul „Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, ieri, 10 mai 2017 - APM Bihor
a organizat activități de informare



Sunt alături de tine
drag coleg şi prieten, conf. dr.
Vlăduţ Vasile, la marea durere pricinuită de trecerea în
neﬁinţă a soţiei tale dragi şi
transmit condoleanţe întregii
familii. Prof. dr. Mihancea Petru. (3650)

şi prieten, dr. Vlăduţ Vasile, la
durerea pierderii soţiei, mamei
şi bunicii mult iubite,
dr. MARIA VLĂDUŢ.
Fie ca bunul Dumnezeu să
o primească în Împărăţia Sa.
Fam. dr. Horia Ardelean. (3642)



Consternată de dispa-

riţia fulgerătoare a prietenei şi
colegei mele,
dr. MARIA VLĂDUŢ,
care a fost un om deosebit, o
mamă şi soţie devotată, un medic dedicat profesiei, transmit
sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Dr. Pop Maria. (3643)



Un ultim omagiu dis-

tinsei noastre colege,
dr. MARIA VLĂDUŢ.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegiul Medicilor
Dentişti Bihor. (3644)



Suntem alături de familia Popovici, în aceste clipe
de grea durere când se despart
de bunica dragă. Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe şi întreaga
noastră compasiune. Fam. Sehleanu. (3651)



Un gând de mângâiere,
compasiune și sincere condoleanțe pentru dr. Vasile Vlăduț și
familia sa, în aceste momente
de grea încercare și durere pricinuite de plecarea în veșnicie a
soției și mamei dragi,
dr. MARIA VLĂDUȚ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Psiholog Nicu Vandici.
(424)



Împărtășim marea durere a bunului nostru prieten și
coleg, dr. Vasile Vlăduț, pricinuită de pierderea soției dragi.
Sincere condoleanțe familiei
îndurerate. Fam. dr. Octavian
Laza. (421)

și conștientizare în colaborare cu
Școala Gimnazială Dacia din Oradea, la clasele a IV-a și VII-a.
Majoritatea speciilor de păsări
din România sunt păsări migratoare, care în timpul iernii, când
nu-și găsesc hrana, migrează în
Africa, bazinul Mării Mediterane,
în sudul Asiei și chiar în bazinul
Mării Negre. Primăvara, cele mai
multe revin în emisfera nordică,



unde găsesc temperaturi favorabile pentru reproducere și creșterea
puilor.
Alte specii de păsări migrează
din zonele nordice ale Europei și
din Siberia, pentru a ierna în România. Rezervația Biosferei Delta
Dunării este preferată pentru speciile de păsări de pasaj, care se
opresc pentru a se odihni și hrăni.
 R.C.

comemorări

În aceste momente de

mare durere, suntem alături de
familia dr. Vlăduț, la trecerea

PANTEA GHEORGHE

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi/
sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire atelier
de reparaţii şi întreţinere auto”
propus a ﬁ realizat în Mizieş nr.
182, CF 50809, jud. Bihor, titular Pantea Gheorghe.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, din
Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.
apmbh.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicării pe site.
(380)
COMPOSESORATUL
„ŞUMUJANA”
anunţă depunerea de oferte
pentru curăţarea unei suprafeţe
de păşune, 59 ha, pe raza satului
Şumugiu, com. Hidişelu de Sus.
Relaţii la tel. 0766/29-24-29,
0741/68-59-63 şi loc. Şumugiu,
nr. 32.
(375)



Păstrându-le neştearsă
amintirea aduc un pios omagiu
de dragoste şi neuitare dragilor
mei care au plecat de la mine,

în neﬁință a soției, mamei, soacrei și bunicii mult iubite,
dr. MARIA VLĂDUȚ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Fam. Teodor David.
(422)



Sunt alături de dl. conf.

univ. dr. Vasile Vlăduţ, de Adi
şi Diana, în aceste momente de grea încercare, pricinuite de trecerea în veşnicie a celei care a fost scumpa lor soţie
şi mamă. Dumnezeu să îi dea
odihnă veşnică şi familiei multă alinare. Alina Dinu.



Ne luăm rămas-bun de

la buna şi draga noastră colegă,
dr. MARIA VLĂDUȚ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Suntem alături de familia
îndoliată. Sincere condoleanţe.
Fam. Dr. Casian.



Cu inimile îndurerate
anunţăm împlinirea unui an de
când dragul nostru
GHEORGHE BUJOR,
a trecut la cele veşnice. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 13 mai, ora 9.00,
la Biserica Sf. Apostoli Petru şi
Pavel, Ioşia (str. Nicolae Bolcaş
30). Soția Aurica şi ﬁicele Nicoleta şi Brînduşa, cu familiile. (3633)

soţul NICOLAIE
GHENGHIU,
acum 8 ani,



Parastasul de 40 de
zile întru pomenirea celui care
a fost
SEVER NEGRĂU,
soţ, tată şi bunic, se va ţine
sâmbătă 13 mai 2017, ora 8.00,
la Biserica Sf. Apostoli Petru şi
Pavel Ioşia. Vei rămâne veşnic
în inimile noastre. Soţia Florica şi ﬁicele Marioara şi Emilia.
(3624)

ﬁul CORNEL
GHENGHIU,
acum 17 ani. Dumnezeu să-i
odihnească în pace. Soţia şi
mama Lenuţa. (3629)

