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Casa de Asigurări
de Sănătate Bihor

Tabără de zi pentru școlari și precolari

Prietenii bibliotecii

Program şi telefoane

O serie de activități creative și recreative dedicate
școlarilor și preșcolarilor se
desfăşoară, în această perioadă, la Biblioteca județeană
„Gheorghe Șincai”, în cadrul
Taberei de zi „Prietenii bibliotecii”. Programul este organizat de Secția pentru copii
și tineret a bibliotecii, în colaborare cu Miorița Săteanu,
reprezentant al Fundației
Culturale de pe lângă Biblioteca ,,Gheorghe Șincai”.

Conform programului taberei, preşcolarii şi școlarii prezenţi la activități sunt îndrumaţi, în ﬁecare zi, să participe
la activităţi plăcute, instructiv-educative, de dezvoltare a
abilităţilor personale, la jocuri,
cântece, momente de divertisment, dar și la vizitarea unor
obiective importante din Oradea.
Tabăra se organizează pentru a atrage copiii să frecventeze biblioteca. Copiii pot să răsfoiască unele cărţi cu ilustraţii
frumoase și, mai ales, poveşti
care îi atrag prin conținut și
ilustraţie. Ei trebuie să se simtă bine, să ﬁe relaxaţi și veseli,
prin activităţi și jocuri, bucurându-se inclusiv de obiectele aﬂate în dotarea spaţiului
rezervat activităţilor taberei”,
ne-a declarat ing. Miorița Săteanu, coordonatoarea proiectului.
Potrivit interlocutoarei noastre, activităţile se desfăşoară
prin pregătirea tematicilor propuse de cadrele didactice care
lucrează ca voluntare în cadrul
taberei.
Zilnic, participanţii îşi aleg
un căpitan, un căpitan secund,
un purtător de drapel și un purtător de cuvânt. Prin implicarea
copiilor în activități, ei învață
să ﬁe responsabili în viața de zi
cu zi. Căpitanul salută participanţii și comunică programul
zilei, căpitanul secund raportează numărul participanţilor
și pregăteşte pauza și ora micului dejun. Purtătorul de cuvânt
salută și mulţumeşte cadrelor

Pentru a veni în întâmpinarea rezolvării problemelor din sfera sa de competenţă,
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor precizează că cetăţenii se pot adresa pentru
soluţionarea problemelor atât la sediul de pe
Șoseaua Borşului, Km 4, cât şi prin e-mail,
la casbh@rdslink.ro sau e-mail@casbh.rdsor.
ro, fax la 0259/454.184 şi numerele de telefon
0259/476.828, 0259/476.830, 0259/416.024 sau
0259/454.192. Programul cu publicul este aﬁșat
pe cnas.ro/casbh.
De asemenea, instituția reaminteşte că ziua
de miercuri a rămas cea în care stă la dispoziţia
asiguraţilor cu un program prelungit, de la ora
8.30 la 18.30.

În termen legal de şase luni
Activitățile se desfășoară la Biblioteca Județeană până în 28 iulie 2017
didactice pentru participarea
la activităţi și comunică cu reprezentanţii mass-media care
doresc informaţii despre tabară. Purtătorul de drapel este
alături de toţi, pentru a dovedi
însemnele taberei „Prietenii
bibliotecii”. Toate activitățile
incluse în programul taberei
sunt respectate.
Foarte interesante au fost întâlnirile și tematicile expuse de
către reprezentantele Inspectoratului de Poliţie - Compartimentul de analiză și prevenire
a criminalităţii (condus de comisarul șef Ioana Indrieș), cele
prezentate de către Carmen
Dinescu, de la Direcţia de Sănătate Publică, dar și de către
invitatul din SUA al Catedrei
de Limba Engleză din cadrul
Universității Oradea.
De asemenea, vizitele la
Muzeul „Ţării Crişurilor” și
la Muzeul Militar Național
„Regele Ferdinand I” - Filiala
din Oradea le-a oferit copiilor
o perspectivă foarte largă și
bogată în informaţii din mai
multe domenii mai puţin cunoscute. A fost o experiență
unică pentru ﬁecare dintre ei,
deoarece i-a ajutat să acumuleze noţiuni de cultură generală,
care le vor ﬁ de folos în educaţia şcolară.

„Activităţile de dezvoltare a abilităţilor au fost oferite
de către educatoarele Anima
Vereș și Gabriela Șușu, prin
confecționarea, colorarea și
împodobirea ﬂuturilor. Majoritatea lucrărilor realizate de copii au fost foarte reuşite, unele
dintre ele ﬁind duse acasă de
autorii lor, iar altele ﬁind expuse în holul bibliotecii”, a mai
spus Miorița Săteanu.
Povestea „Legenda macilor”
a fost prezentată prin proiecţia unui ﬁlmuleţ de desene
animate de către prof. Ecaterina Grecu. Prin acest ﬁlmuleţ, copiii au desluşit tainele
de confecționare a macilor, a
coifurilor împodobite cu maci
și cu diferite ﬂori de sezon.
Activitatea a necesitat multă
atenţie și coordonare din partea prof. Aura Anton Muscaș și
a prof. Ecaterina Grecu, având
în vedere că la această activitate a participat și o grupă de
copii de la grădiniţa din apropierea bibliotecii.
În perioada următoare, se
vor realiza următoarele activităţi: desene pe asfalt, concurs
de bicicletă, trotinetă și role,
activităţi de dezvoltarea abilităţilor, coordonate de prof. Angelica Șandor, care anunţă și o
surpriză pentru participanţii la

tabără.
O activitate foarte atractivă pentru copii, „Psihodrama
prin muzică” este oferită, în
toate taberele organizate, de
către prof. dr. Alin Crețu, terapeut de familie, reprezentant al
Societății Civile Profesionale
de Psihologie din Oradea.
De asemenea, prof. Doina
Iliescu și prof. Ecaterina Grecu
pregătesc scenetele, poeziile și
cântecele care vor ﬁ prezentate la festivitatea de încheiere a
programului de tabără. Ultima
vizită va avea loc la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, o activitate atractivă și foarte dorită de către
copii, care are și o implicaţie
educativă specială.
Coordonatorul general al
taberei, ing. Miorița Săteanu,
în colaborare cu prof. dr. Mariana Barna, din partea Compartimentului de împrumut
cărţi pentru copii, împreună cu
întregul colectiv din acest segment al Bibliotecii Județene,
organizează activităţi cu o
mare atracţie şi satisfacţie atât
pentru copiii, cât și pentru părinţii care au disponibilitate și
încredere să participe zilnic
la activităţile programului din
cadrul taberei.
 L. IONAȘ

Campania Zâmbește România

„Rabla - pentru periuța de dinți” revine la Oradea
Pentru al cincilea an la rând, programul „Rabla pentru periuța ta” continuă printr-o experiență interactivă,
îndemnând părinții și copiii să scape de
periuțele de dinți uzate.
Caravana va ajunge la Oradea pe 22 iulie și își propune să înlocuiască periuțele
de dinți vechi cu altele noi, să ofere
informații și materiale educaționale cu
privire la igiena orală.
Susținută de brandurile de igienă orală Aquafresh, Parodontax, Sensodyne și
Corega, caravana „Monster Rabla” va ﬁ
prezentă timp de o zi în zona de parcare a

ERA Shopping Park din Oradea, începând
cu ora 10.00.
Participanții vor primi periuțe de dinți
noi în schimbul celor vechi, cupoane
de reducere pentru pastă de dinți, dar și
informații utile și materiale educaționale
privind sănătatea orală și îngrijirea corectă a dinților. Mai mult, cei mici se
vor putea antrena în lupta împotriva
„monstruleților” participând la jocurile
pregătite special pentru ei la fața locului.
Aceștia vor putea să „dărâme” monstruleții
într-un joc personalizat de popice, să se
joace cu monstruleții supradimensionați
și să se fotograﬁeze punând cele patru

personaje pe fugă. Caravana „Monster
Rabla” face parte din campania Zâmbește
România, ajunsă la a șasea ediție, și este
organizată de GSK Consumer Healthcare.
 Vasilică ICHIM

Transcrierea certiﬁcatelor
de naștere multilingve
În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă,
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor a
prezentat informaţiile legate de transcrierea
certiﬁcatelor/extraselor de naștere multilingve procurate de către cetățenii români din
străinătate.
Transcrierea se face în termen de 6 luni de la
întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certiﬁcatului/extrasului de naștere, cu
aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază unul dintre
părinți și cu avizul prealabil al Serviciului
Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, la cererea unuia dintre părinți, a unei
persoane împuternicite cu procură specială sau
în nume propriu pentru minorii în vârstă de
peste 14 ani.
Documente necesare la transcriere sunt:
certiﬁcatul/extrasul multilingv eliberat de
autoritățile străine în original și fotocopie;
traducerea legalizată a documentului străin în
original și copie (extrasele multilingve eliberate în baza convenției de la Viena din 1976
nu necesită traducere); actele de identitate ale
părinților în original și fotocopii; certiﬁcatul de
căsătorie al părinţilor, în original şi fotocopie;
declarație din partea solicitantului că nu mai
există alt act transcris/înscris sau reconstituit;
declaraţie cu privire la domiciliul copilului,
în cazul în care părinţii au domicilii diferite;
declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului
şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa expresă
a acestora cu privire la completarea rubricii din
actul de naştere; taxă de prelucrare a dosarului
în valoare de 54 de lei care se achită în contul
DEP Bihor - RO34TREZ07621G155000XXXX,
cod ﬁscal 17113470.
Documentele emise de autoritățile străine,
precum și traducerile acestora care sunt făcute
la un notar public din străinătate trebuie să ﬁe
apostilate sau supralegalizate, după caz (extrasele multilingve eliberate în baza convenției de
la Viena din 1976 sunt scutite de orice formă
de legalizare).
Neprezentarea certiﬁcatelor/extraselor
de naștere multilingve, eliberate de către
autoritățile străine, oﬁțerului de stare civilă competent, în termenul legal, reprezintă
contravenție la regimul actelor de stare civilă și
se sancționează potrivit legii. 

