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Marți, 20 septembrie 2016

Remus Sime și voluntarii din proiect au ajuns la Beiuș

Au alergat pentru o cauză
Născut la Beiuş în urmă
cu 35 de ani, Remus Sime
este inginer în IT şi locuieşte, actualmente, la Timişoara. Absolvent al Colegiului
Naţional „Samuil Vulcan”,
Remus Sime a rămas, indiferent unde l-a purtat destinul, un beiuşean mândru de
urbea natală şi un vulcanist
convins, motiv pentru care
a simţit întotdeauna că are
o datorie de onoare faţă de
comunitatea în cadrul căreia
s-a format.

Acestea au fost resorturile
care l-au determinat, în urmă
cu cinci ani, să iniţieze proiectul „Alerg pentru o cauză”,
obiectivul său fiind strângerea
de bani pentru acordarea de
burse elevilor vulcanişti cu
rezultate foarte bune la învăţătură, dar cu o situaţie materială precară. Ideea burselor i-a
venit în 2012, când, după ce
s-a înscris la Viena City Marathon, a realizat că trebuie să
dea un sens mai înalt participării sale la competiţia menţionată şi, prin urmare, a lansat proiectul „Alerg pentru o cauză”,
concurând sub aceste auspicii
la maratonul vienez. Atunci a
reuşit să strângă 10.200 de lei,
bani care au asigurat burse de
un an pentru opt elevi vulcanişti merituoşi.
Ediţia a cincea a proiectului „Alerg pentru o cauză” s-a
desfăşurat în perioada 17-18
septembrie, sportivul Remus
Sime alergând o distanţă de
circa 200 de km între Timişoara şi Beiuş. Startul a fost
dat sâmbătă, 17 septembrie,
la ora 9, în Parcul Botanic din
Timişoara, iar sosirea s-a produs duminică, 19 septembrie,
la ora 16.30, în faţa Colegiu-

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează muncitori necalificați.
Oferim: program de lucru flexibil, salariu ofertant și bonuri de masă.
C.V.-urile se vor depune pe mail-ul: producție@
nutrientul.ro sau la biroul Producție.

(829)

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează ŞOFER CAMION.
Cerinţe:
-permis categoria C+E,
-atestat transport marfă,
-card tahograf valid.
C.V.-urile se vor trimite pe adresa de email: dan.indries@nutrientul.ro sau numerele
de telefon: 0727/20-09-23 şi 0752/20-09-41.
(780)
LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC
„NICOLAE BOLCAŞ” BEIUŞ
anunţă scoaterea la concurs:
Denumirea postului:
- un post de ÎNGRIJITOARE pe perioadă determinată.
Concursul va avea loc în data de 06.10.2016.
Anunţul a fost publicat şi în Monitorul Oficial al
României, partea a-III-a.
Pentru informaţii suplimentare telefon 0259/3225-29.
(840)

Remus Sime întâmpinat de copii la intrarea în Beiuș
lui Naţional „Samuil Vulcan”
Beiuş, acolo unde Remus a
fost întâmpinat de numeroși
beiușeni, printre care și mama
sa, alături de profesoara Mihaela Ilieș, directoarea adjunctă a
școlii menționate.
Remus Sime speră să colecteze fonduri şi mai consistente
în urma ediţiei din acest an a
proiectului „Alerg pentru o
cauză”, scopul acestuia fiind
acordarea unui număr de zece
burse de câte 1.200 de lei fiecare, acestea urmând să răsplătească eforturile unor elevi
cu o situație materială modestă, dar care au rezultate foarte
bune la învățătură.
Prezent la eveniment, alergând chiar pe ultimii kilome-

Flash rutier

Pieton acroşat

Luni, pe strada Iosif Vulcan din municipiul
Oradea, un bărbat de 41 de ani, din Oradea,
în timp ce conducea un autoturism spre strada
Libertăţii, nu a acordat prioritate de trecere.
Astfel, a acroşat un pieton angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal. În urma accidentului rutier, victima, o femeie de 59 de ani,
din Oradea, a suferit leziuni ușoare. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului.

Coliziune în lanţ

Tot luni, pe DN 79, în afara localității bihorene Leş, un bărbat de 28 de ani, din comuna
Lăzăreni, în timp ce conducea un autoturism,
nu a păstrat o distanţă suficientă în timpul deplasării faţă de autoturismul care circula în
fața sa. Astfel, a acroșat din spate un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din localitatea bihoreană Tinca, care, la rândul său,
a fost proiectat în autoturismul care circula în
fața sa. În urma accidentului rutier, o tânără
de 22 de ani, din Căpâlna, pasageră în primul
autoturism, a suferit leziuni pentru îngrijirea
cărora a fost transportată la spital. n

tri alături de Remus Sime și
de ceilalți voluntari, Adrian
Ciorna, președintele Asociației
„Bunul Samaritean”, este omul
care face, de trei ani, munca
de birou din spatele proiectului, ocupându-se de recrutarea alergătorilor voluntari ce-l
însoțesc pe Remus Sime, de
colectarea donațiilor și de implementarea proiectului de-a
lungul anului. În interviul
acordat, acesta a subliniat faptul că inițiativa prietenului său
Remus Sime este o propagandă făcută sportului, unui stil
de viață sănătos și solidarității
civice.
La rândul său, profesoara
Mihaela Ilieș, directoarea adjunctă a Colegiului Național

„Samuil Vulcan”, l-a felicitat
pe Remus Sime pentru gestul
său și i-a îndemnat pe elevii
vulcaniști să facă sport și să
urmeze astfel de exemple de
înalt simţ civic.
Totodată,
interlocutoarea
noastră a precizat că, până
acum, 50 de elevi vulcaniști
au beneficiat de bursele „Alerg
pentru o cauză” și că, fapt
îmbucurător, tot mai mulți
sunt cei care contribuie, prin
participarea efectivă ori prin
donații, la reușita acestui proiect. Printre cei care i s-au alăturat lui Remus Sime la ediția
din acest an, fie ca alergători
voluntari, fie ca donatori, se
află numeroși beiușeni.
n Dan ISPAS

Ultimele pregătiri pentru sezonul rece

Condiţii pentru ajutorul
de încălzire
urmare din pagina 1
... se acordă pe baza cererii şi a declaraţiei pe proprie răspundere însoţită de
documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate
de membrii acesteia. Formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere
pot fi solicitate la primăria de domiciliu
sau la asociaţiile de proprietari.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care câştigă
maximum 615 lei pe membru de familie. Cuantumul ajutorului se situează
între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană
şi 48 lei pentru persoanele cu venituri
de până la 615 lei/persoană, în toate
cazurile fiind obligatorie efectuarea
anchetei sociale. La stabilirea venitului
net mediu lunar pe membru de familie
şi, după caz, al persoanei singure se iau

în calcul toate veniturile nete realizate
de membrii acesteia în luna anterioară
depunerii cererii. De asemenea, se ţine
cont de bunurile deţinute de familia/
persoana singură cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Bunurile deţinute constând în
suprafeţe de teren, animale şi păsări a
căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie se evaluează
potrivit unui algoritm utilizat la nivelul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru a beneficia de ajutor
pentru încălzirea locuinţei începând
cu luna noiembrie 2016, cererea şi documentele doveditoare pot fi depuse la
primăria de domiciliu sau prin asociaţiile de proprietari până la data de 20
noiembrie 2016. n

CURTEA DE APEL ORADEA
organizează în data de 19.11.2016, ora 9.00, la
sediul Curţii de Apel Oradea, concurs de recrutare
pentru următoarele posturi:
- un post de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată la Curtea de Apel
Oradea,
- 3 posturi de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată la Tribunalul
Satu Mare.
Dosarele de înscriere se pot depune la Curtea
de Apel Oradea până în data de 28.10.2016. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0259/426.884 interior 2052, precum şi pe pagina
de internet :http://portal.just.ro/35/Site Pages.concursuri.aspx.
(841)

RNP ROMSILVA - Direcția Silvică Bihor,

în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a
planului ,,Amenajamentul silvic al Ocolului
Silvic Sudrigiu”, județul Bihor și finalizarea
Raportului de mediu, care pot fi consultate
la sediul RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică
Bihor, cu sediul în Oradea, str.M.Eminescu
nr.15, precum și la sediul APM Bihor, B-dul
Dacia nr.25/A, de luni –vineri, între orele 9.0014.00.
Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,
tel. 0259.444590, fax 0259.406588, e-mail
apm@apmbh.ro și la DIRECȚIA SILVICĂ
BIHOR, tel. 0259.413001, fax.0259.430967, email:office@oradea.rosilva.ro până la data de
01.11.2016
(842)

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot fi depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din
Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de
luni până vineri, între orele 9.00-18.00,
şi duminica, între orele 16.00-18.00.

