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Beiuș. Spitalul Municipal a fost modernizat

Tehnologie de ultimă generație
Pe ordinea de zi a ultimelor două ședințe ale Consiliului Local Beiuș s-a aﬂat și
problema eﬁcientizării energetice a Spitalului Municipal
„Episcop Nicolae Popoviciu”.

Într-o primă etapă, au fost
aprobate Documentația tehnico-economică în faza D.AL.I.
(documentația pentru avizarea
lucrărilor de intervenții) și indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție
„Lucrări de intervenție privind
creșterea performanței energetice la clădirea Spitalului Municipal Beiuș, pentru ca apoi
să întrunească votul unanim
al consilierilor locali și cheltuielile legate de proiect, în vederea ﬁnanțării acestuia prin
Programul Operațional 20142020, Axa prioritară 3.
Prezentarea întregii investiții
și a beneﬁciilor pentru spital,
comunitatea și bugetul local,
în cazul aprobării proiectului,
a fost făcută de Florin Balint, reprezentantul ﬁrmei de
consultanță care lucrează pentru întocmirea documentației
tehnice și a cererii de ﬁnanțare
aferente, ﬁrmă care este implicată și în alte trei proiecte
similare, la Spitalul Județean
și la cele municipale din Ora-

Proiectil descoperit
la Livada

Pompierii militari au fost
solicitaţi duminică, 8 octombrie, în jurul orei 16.25,
să intervină în Livada de
Bihor, unde, conform informaţiilor furnizate de apelantul numărului 112, pe o
miriște din zonă, a fost descoperită o muniţie.
După identiﬁcarea muniţiei
- o bombă aruncător de calibru 120 de milimetri, provenită din cea de-a doua conﬂagraţie mondială, specialiştii
pirotehnişti au procedat la
cercetarea zonei în vederea
asanării altor potenţiale muniţii, după care au transportat
şi depozitat bomba în condiţii
de siguranţă, în scopul distrugerii ulterioare prin explozie controlată. 

ANUNŢ LICITAŢIE
SC Administraţia Domeniului Public SA
Oradea anunţă organizarea unor licitaţii pentru închirierea de locuri în pieţe şi la Cimitirul Municipal din Oradea, pentru comercializarea ﬂorilor, a coroniţelor, a produselor
speciﬁce sărbătoririi Zilei Morţilor, din data
de 1 noiembrie 2017. Licitaţiile vor avea loc
după cum urmează:
Joi, 12.10.2017, la Piața Cetate - ora 12.00
40 de locuri a câte 2mp ﬁecare - preţul de
pornire - 150 lei cu TVA inclus/loc.
Joi, 12.10.2017, la Piața Nufărul - ora 14.00
8 locuri a câte 2mp ﬁecare - preţul de pornire - 150 lei cu TVA inclus/loc.
Vineri, 13.10.2017, la Piața Ioşia - ora
10.00
10 locuri a câte 2mp ﬁecare - preţul de pornire - 150 lei cu TVA inclus/loc.
Vineri, 13.10.2017, la Piața Decebal - ora
11.00
- 15 mese - preţ de pornire - 230 lei cu TVA
inclus/masă
- 15 locuri a câte 2mp ﬁecare - preţ de pornire - 150 lei cu TVA inclus/loc.

dea și Salonta. Vorbitorul a
subliniat necesitatea elaborării
acestui proiect, deoarece, cu o
ﬁnanțare proprie de numai doi
la sută din valoarea totală a
investiției, consumul energetic
al spitalului, de 534 Kw/mp/an,
va ﬁ redus de 4,5 ori, urmând
să ajungă sub 150 Kw/mp/an.
Florin Balint a dat și câteva
detalii de natură tehnică din
proiectul de eﬁcientizare energetică a Staționarului nr. 1 al
Spitalului Municipal Beiuș,

acesta declarând că va ﬁ implementată o soluție de Building
Management System (BMS)
– adică management integrat
al unei clădiri – foarte avansată, cu mai multe componente
esențiale. În primul rând, întregul sistem va ﬁ automatizat
și va funcționa pe baza unor
date culese din câmp, eliminând, pe cât este posibil, factorul uman. Prin urmare, vor
ﬁ doar câțiva tehnicieni, dar
și rolul acestora se va rezuma

la supravegherea funcționării
sistemului și la efectuarea
intervențiilor minore. Pe lângă generator și panourile fotovoltaice, este prevăzută și o
unitate de stocare a energiei,
care să asigure o funcționare
autonomă de cel puțin patru
ore pentru circuitele vitale din
spital, aceasta urmând să se încarce din producția de energie
regenerabilă, care va ﬁ, astfel,
echilibrată.
 Dan ISPAS

Vineri, 20 octombrie, în Oradea și județ

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi
Pentru a veni în sprijinul
angajatorilor şi al proaspeţilor absolvenţi de pe raza
judeţului Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM)
Bihor, organizatoare a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi, ediţia 2017,
extinde organizarea evenimentului la toate punctele de
lucru care funcţionează în
subordinea agenţiei.
Astfel, vineri, 20 octombrie, în intervalul orar 9.0016.00, toţi agenţii economici
din judeţul Bihor, interesaţi
să angajeze absolvenţi, şi toţi
absolvenţii care vor să-şi găsească un loc de muncă îşi vor
da întâlnire la „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi”. Evenimentul va avea
loc la Universitatea Agora din
Oradea, Piaţa Tineretului nr.
8 (intersecție cu Miron Costin, Școalelor și Oglinzilor),
dar şi în următoarele locaţii:
în incinta punctului de lucru
din Aleşd, str. Rândunicii nr.
4, etaj 2; în incinta Primăriei
Beiuş, str. Samuil Vulcan nr.
16; în incinta punctului de lucru din Marghita, str. Eroilor

nr. 9 şi la Casa de Cultură a
Sindicatelor Salonta, str. Iuliu
Maniu nr. 10. „Misiunea agenţiei noastre este de a media
cererea şi oferta de pe piaţa
muncii din judeţul Bihor. Prin
această nouă Bursă dedicată
absolvenţilor, dorim să asigurăm noi oportunităţi în carieră
absolvenților în căutarea unui
loc de muncă. Ne aşteptăm să
ﬁe cel mai mare eveniment de
acest tip organizat, anul acesta,
în Oradea şi judeţul Bihor. Dorim ca acest eveniment să ﬁe
dedicat absolvenților, pentru a
veni în sprijinul angajatorilor
din Bihor, care doresc angajarea lor”, declară Békési Csaba,
directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bihor. Pe de
o parte, scopul evenimentului

este să ajute tinerii absolvenți
aﬂați în căutarea unui loc de
muncă să-și găsească locul de
muncă dorit, iar pe de altă parte, să vină în sprijinul companiilor de a-şi selecta şi angaja
resursele umane de care au
nevoie. „Sperăm că şi interesul vizitatorilor va ﬁ unul pe
măsura anvergurii evenimentului şi a numărului de locuri
de muncă”, mai spune Békési
Csaba, menționând că, în cadrul Bursei din 20 octombrie,
AJOFM Bihor va furniza servicii de informare, consiliere
și mediere persoanelor aﬂate
în căutarea unui loc de muncă, dar și suport tehnic privind
măsurile active promovate:
prime, subvenții, pachete de
mobilitate, ucenicie și stagiatură.
 L. IONAȘ

Vineri, 13.10.2017, la Piața Rogerius - ora
12.00
- 35 de mese - preţ de pornire - 230 lei cu
TVA inclus/masă
- 6 module a câte 4mp ﬁecare - preţ de pornire - 360 lei fără TVA/modul.
Luni, 16.10.2017, la Cimitirul Municipal
- ora 12.00
- 8 locuri a câte 4mp ﬁecare, în faţa sediului
adm. - preț pornire - 300 lei cu TVA inclus/
loc
- 3 locuri a câte 4mp ﬁecare, poarta Europa preţ pornire - 300 lei cu TVA inclus/loc.

Pompierii solicită atenţie
sporită

Incendii „de sezon”
Mijloacele de încălzire și coșurile de fum
au provocat sâmbătă, 7 octombrie, două
incendii, unul în Oradea și altul în Vășad.
În jurul orei 02.45 echipajele Detașamentului
1 de Pompieri Oradea au intervenit pe strada
Iuliu Maniu din municipiu, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o locuință. În momentul sosirii forțelor de intervenție, ﬂăcările
se manifestau la dormitorul casei, amenințând
să se propage la celelalte încăperi. Pompierii
militari au acționat cu două autospeciale de
lucru cu apă și spumă timp de aproximativ
30 de minute, reușind să împiedice extinderea ﬂăcărilor și să salveze astfel bunuri de o
valoare considerabilă. Au ars patru corpuri de
mobilier, un tablou, un aparat electrocasnic și
ușa dormitorului.
Cercetările efectuate la fața locului au indicat
faptul că incendiul a fost, cel mai probabil, provocat de un aparat electric de încălzire (reșou)
lăsat sub tensiune.
În aceeași zi, între orele 09.20 – 10.10, pompierii Stației Valea lui Mihai au localizat și lichidat un incendiu produs, cel mai probabil din
cauza unui coș de fum deteriorat, la acoperișul
unei case situate în localitatea Vășad, comuna
Curtuișeni.
Pagubele înregistrate în urma evenimentului
au constat în elemente de mobilier și aproximativ 40 metri pătrați de acoperiș. 

