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A crescut numărul de înmatriculări pentru autovehicule speciale

Paşi mici pentru egalitatea de şanse
Peste 1.700 de autovehicule
adaptate pentru şoferi sau pasageri cu dizabilităţi au fost înregistrate în anul 2017, în România, reprezentând o creştere de
4,7 ori faţă de anul 2012, a informat Fundaţia Motivation, prin
intermediul unui comunicat de
presă.
„La nivel naţional, numărul şoferilor cu dizabilităţi care au solicitat modiﬁcări ale autovehiculelor proprietate personală a crescut
de la 301 în 2012, la 430 în 2017. O
creştere progresivă s-a înregistrat
şi pentru autovehiculele adaptate
pentru pasagerii cu dizabilităţi, de
la 61 în 2012, la 1.288 în 2017. Numărul total de autovehicule adap-

tate pentru şoferi şi pasageri cu
dizabilităţi a fost în 2012 de 362,
iar în 2017 de 1.718. Datele au fost
oferite de Registrul Auto Român,
în urma unei solicitări înaintate de
Fundaţia Motivation România, şi
se referă la perioada ianuarie - octombrie 2017”, a menţionat sursa
citată.
Cristian Ispas, director general
al Fundaţiei Motivation România,
a subliniat importanţa implicării
persoanelor cu dizabilităţi în viaţa
comunităţii.
„În cadrul programelor de recuperare activă şi instruire pentru viaţă independentă dezvoltate
de Fundaţia Motivation România
încurajăm utilizatorii de scaune
rulante să participe cât mai mult

la viaţa comunităţii şi la diferite
activităţi care îi interesează.
Inspiraţi de experienţa instructorilor noştri, un număr din ce în
ce mai mare de utilizatori de scaune rulante sau însoţitori pentru
persoane cu dizabilităţi apelează
la serviciile centrelor autorizate
pentru a adapta propriile autovehicule la nevoile speciﬁce ﬁecărui
tip de dizabilitate.
Dintre aceştia, peste 430 de şoferi sunt persoane cu dizabilităţi.
Acest lucru înseamnă că aceste
persoane sunt independente şi active, merg singure la cumpărături,
la locul de muncă sau în vacanţă.
Sperăm ca numărul persoanelor
cu dizabilităţi care obţin statutul
de şoferi să crească de la an la an,

iar acest lucru să devină o normalitate şi la noi în ţară”, a precizat
el. În luna noiembrie 2017, Fundaţia Motivation România a lansat
campania „#PeBune?” ce are ca
scop eliberarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi din cadrul magazinelor cu
produse de uz larg.
Acţiunea se desfăşoară în peste
250 de magazine la nivel naţional
şi constă în distribuirea de pliante informative şi autocolante,
precum şi în marcarea locurilor
de parcare destinate persoanelor
cu dizabilităţi cu mesajele campaniei.
Fundaţia Motivation România
este o organizaţie neguvernamentală, nonproﬁt, creată în 1995 pen-

În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Pierdut ștampilă aparținând
ﬁrmei I. I. ANDOR NICOLAE,
F5/867/22.02.2012,
C.U.I.
29788030. O declar nulă.

 Cumpăr antichităţi, tablouri,
cărţi, mobilă, obiecte populare,
sticle de sifon. 0744/12-83-06.
(T.304)

 Repar, execut, recondiţionez
rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/57-73-90. (T.1117)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în CRIŞANA o
pot face chiar în oraşul lor. Pentru aceasta trebuie să se adreseze
către SZABO L. MARIA Întreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Logan 1,4 benzină, din
anul 2007, 121.200 km reali,
unic proprietar. 2000 euro, negociabil. 0735/16-04-89. (250)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând 1 roată nouă cu cauciuc şi jeantă 165x80x14; instalaţie gaz pentru Logan 2x4,
un congelator cu 4 sertare, în
stare foarte bună. Tel. 0755/2274-07. (488)

 Pierdut carnet student şi legitimaţie transport CFR pe numele Abu Matter (Azbarga) F.
Husein eliberat de F.M.F. Oradea. Le declar nule. (524)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând sobă Calorex SM, 250
lei, bicicletă 28, 120 lei. Tel.
0746/71-72-50. (T. 477)
 Vând injector Lamborghini 25 kw, nou, 3 butelii STAS.
0746/19-66-89. (T.486)
 Vând baloţi fân şi lucernă,
porc gras. Tel. 0756/51-29-48,
Săcădat 399. (T.365)
 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)
 Vând vase marca Silver
Royal, masă demontabilă, saltea infraroşie, 077010-21-60,
0359/43-72-84. (T.102)
 Vând prosoape și cuvertură,
țărănești, țesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)

CUMPĂR DIVERSE
 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

VÂNZĂRI ANIMALE
 Vând viţei şi tauri din rasa
Bălţata Românească. Tel.
0734/91-83-84. (1119)

PIERDERI
 Pierdut şi declarăm nul certiﬁcat constatator cu numele
Toma I. Maria Int. Indiv., număr
O.R.C. F05/457/2011, C.U.I.
28176806. (512)
 Pierdut carnet de student,
Boldog Cristian, emis de I.M.T.
Oradea. Îl declar nul. (516)
 Pierdut carnet student, pe
numele Meer Muqtar, eliberat
de F.M.F. Oradea. Îl declar nul.
(517)

PRESTĂRI SERVICII
 Hornar-coşar, curăţ coşuri
de fum, teracote, centrale, reparaţii acoperişuri. 0744/11-7111. (473)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0774/60-58-38. (T.979)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)
 Execut fațade, acoperișuri,
dulgherie,
garduri,
mici
reparații, construcții urgente.
Tel. 0743/47-36-55. (T. 1114)
 Reparații acoperișuri, etc.
Prețuri mici, reducere 15%.
Ne deplasăm oriunde. Tel.
0740/91-69-90. (T. 1113)
 Execut acoperișuri și dulgherie, țiglă Lindab, terase, foișoare, modiﬁcări. Tel.
0721/40-24-61. (T. 1112)

 Instalator autorizat, sanitareîncălzire, Henco, cupru, PPR,
0770/10-21-60,
0359/43-7284. (T.101)
 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0755/32-73-03. (T.1122)
 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0755/32-73-03. (T.1123)
 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0755/32-73-03. (T.1124)

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie, cu
programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (444)

tru a veni în sprijinul copiilor şi
adulţilor cu dizabilităţi.
Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la
evaluare şi echipament adaptat
pentru diferite tipuri de dizabilităţi motorii, la recuperare activă
şi instruire pentru viaţă independentă alături de un instructor în
scaun rulant, consultanţă pentru
accesibilizarea spaţiilor, angajare
şi sport adaptat.
Până în prezent, Motivation a
redat libertatea de mişcare şi speranţa într-o viaţă împlinită pentru
mai mult de 20.000 de persoane cu
dizabilităţi din România, se mai
arată în comunicat.
 R.C.

Următoarea ediţie
va apărea
joi, 25 ianuarie 2018.
Preluarea anunţurilor de mică
publicitate, decese şi comemorări
se va face după următorul program: marți, 23 ianuarie, între
orele 8.00-14.00 și miercuri, 24
ianuarie, între orele 12.00-16.00 la
ghişeul de pe Aleea E. Gojdu nr.
3, respectiv miercuri, între orele
16.00-18.00, la sediul Redacţiei
Crişana, de pe strada Patrioţilor
nr. 4 (lângă Teatrul de Stat).

S.C. VIOMEGA
CONSTRUCT S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Poet
Al. Andriţoiu, nr. 33, bl. PB 2, ap.
2, angajează
* 30 muncitori necaliﬁcaţi în
construcţii, cod COR 931301.
Selecţia se va face pe baza C.V.-urilor depuse până la 27.01.2018. (35)

S.C. EASY RECYCLE
CLOTING S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Victor
Babeş, nr. 2, angajează
* 4 manipulanţi marfă,
Cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza C.V-urilor depuse până la 27.01.2018. (36)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________
TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________Zile apariție___________________________________



Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.
Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

