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Înscrierea copiilor în creşele din Oradea

Începe sesiunea de depunere
a dosarelor
În perioada 4-29 iunie, Direcţia de Asistenţă Socială
Oradea organizează sesiunea
de înscriere a copiilor la creşă, pentru anul şcolar 20182019. Anul acesta, în creşele
din Oradea există 245 de locuri disponibile.
Dosarele se depun la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială
Oradea, str. Primăriei nr.42,
Serviciul Relaţii cu Publicul şi
Evaluare Iniţială, după următorul program: luni, marţi şi
miercuri: 7.30 – 16.30; joi: 7.30
– 18.30; vineri: 7.30 – 16.00.
Actele necesare înscrierii
copiilor la creşă, criteriile de
departajare a dosarelor, cererea tip şi Lista locurilor disponibile din creşe le regăsiţi pe
site-ul ASCO, iar informaţii
detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359/411-925.
Anul acesta în creşele din
Oradea există 245 de locuri
disponibile, după cum urmează: Creşa nr. 1 Dumbrava Minunată (Piaţa 1 Decembrie) - 19
locuri disponibile; Creşa nr. 2,
Picioruşele Vesele (strada Grădinarilor nr. 8), Creşa nr. 3 Tărâmul Fermecat (Călugăreni nr
8/A), Creşa nr. 4 Scuﬁţa Roşie
(str. O. Ghibu, nr. 16), Creşa nr.
5 Voinicel (Haţegului nr. 32),
24 de locuri, Creşa nr. 6 Căsu-

OTL

Programul
pentru 1 iunie
OTL a precizat că vineri, 1
iunie, mijloacele de transport
în comun vor circula conform
graﬁcelor pentru duminică şi
sărbători legale, cu excepţia traseului transfrontalier
Oradea – Biharkeresztes, pe
care se va circula conform
graﬁcelor de zile lucrătoare
(3 curse/zi). Punctele de vânzare vor ﬁ deschise conform
orarului pentru duminică şi
sărbători legale. 

Vineri, 1 iunie,

Plimbare
cu Tramvaiul
de Epocă

Tramvaiul de Epocă va efectua o cursă vineri, 1 iunie, pe
traseul Nufărul – Gara Centrală – Bulevardul Decebal
– Piaţa Unirii – Nufărul, începând cu ora 12.00. Biletele,
în limita a 50 de locuri/cursă,
avându-se în vedere capacitatea de transport, se pot achiziţiona de la Autogara Nufărul,
înainte cu maxim 15 minute
de plecarea în cursă. 

ANUNȚ LICITAȚIE
SC Administrația Domeniului Public organizează, în data de 05.06.2018, începând cu ora
12.00, la sediul SC ADP SA Oradea, o licitație
publică cu strigare pentru închirierea spațiului
comercial situat în Centrul de Afaceri Rogerius – Tronson I. Spațiul are o suprafață totală
de 285 mp, ﬁind format (structurat) pe trei loturi, având următoarele suprafețe:
- Lotul 1 – 101 mp;
- Lotul 2 – 101 mp;
- Lotul 3 - 83 mp;
Destinația spațiului comercial este pentru activități de comerț produse farmaceutice, servicii bancare, intermedieri ﬁnanciare,
activități de asigurări și fonduri de pensii;
comerț componente și echipamente electronice și de telecomunicații, a calculatoarelor,
unităților periferice și software.
Licitația se va desfășura pe ﬁecare lot în
parte. Prețul de pornire a chiriei lunare, pentru folosința spațiului comercial/lotului, este
de 270 lei/mp/lună, la care se adaugă tva,
înmulțit cu suprafața lotului/loturilor atribuite sau a întregii suprafețe. Regulamentul de
funcționare privind procedura de licitație
se poate procura de la sediul SC ADP SA.
Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0733/055526.
S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC S.A. ORADEA

În creşele din Oradea există 245 de locuri disponibile în acest an
ţa Veseliei (Aluminei nr. 100),
14 locuri, Creşa nr. 7 Albă ca
Zăpada (Călugăreni nr. 4/A),
18 locuri, Creşa nr. 8 Căsuţa
Piticilor (strada 1848 nr. 3b),
21 locuri, Creşa nr. 9 Căsuţa
Poieniţei (Poieniţei nr. 2A), 16
locuri, Creşa nr. 10 Rază de
Soare (Constantin Brâncuşi nr.
12), 12 locuri, Creşa nr. 11 Sf.
Iosif (Traian Lalescu nr. 39),
3 locuri, Creşa nr. 12 Micul
Fluturaş (Poieniţei, nr. 2A, la
etaj) 20 de locuri, Creşa nr. 13

Lizuca şi Patrocle (Bumbacului) 22 de locuri. Recent, într-o
atmosferă interactivă, la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială
Oradea, a avut loc întâlnirea
lunară în cadrul programului
„Şcoala Părinţilor”, întâlnire susţinută de către profesor
educator Andrada Şulea. Tema
întâlnirii, solicitată de către
părinţi, a fost trecerea de la
creşă la grădiniţă, un pas important atât pentru părinţi, cât
şi pentru cei mici. În cadrul

întâlnirii, părinţii au aﬂat ce
înseamnă şi cum se realizează
adaptarea la mediul grădiniţei.
Unele dintre aspectele abordate au fost pregătirea părinţilor
pentru manifestările copilului
la început de grădiniţă, care
pot ﬁ de la uimire şi bună dispoziţie, la teamă, a aşteptărilor
pe care ar trebui să le aibă de
la copiii lor şi deprinderile care
se formează la grupa mică de
grădiniţă.
 A.C.

În perioada 1-3 iunie

Devierea traseelor liniilor de autobuz
În Piaţa Unirii se va desfăşura, în perioada 1 – 3 iunie,
o serie de acţiuni organizate
în cadrul Competiţiei Internaţionale „Turul Ciclist al
Bihorului”, ediţia a III-a,
motiv pentru care liniile de
autobuz 12 şi 14 vor avea traseele modiﬁcate.
OTL a anunţat că vineri, 1
iunie, în intervalele orare 11.45
– 12.10, 16.00 – 17.00, sâmbătă,
2 iunie, în intervalul orar 9.15
– 9.40, şi duminică, 3 iunie, în
intervalul orar 18.00 – 18.30,
liniile de autobuz 12 şi 14 vor
ﬁ deviate. Astfel, traseul liniei
12 se scurtează până la Parcul
1 Decembrie. De la Kauﬂand
Nufărul, până la staţia Emanuil Gojdu, traseul rămâne nemodiﬁcat. De la staţia Emanuil
Gojdu va circula pe tronsonul
modiﬁcat, respectiv: Piaţa 1
Decembrie (se reînﬁinţează
staţia Piaţa 1 Decembrie) - Mihai Viteazul – Sucevei - Calea
Matei Basarab (staţia Colegiul
Economic „Partenie Cosma”)
– Sucevei - Horea, iar în continuare traseul rămâne nemodiﬁcat până la Kauﬂand Nufărul.

Traseul liniei 14 se modiﬁcă,
pe sensul de deplasare spre Cimitirul Rulikowski. De la staţia
Macon, până la staţia Wiliam
Shakespeare, traseul rămâne
nemodiﬁcat, apoi acesta va
continua pe T.Vladimirescu
- Bulevardul Decebal - Iuliu
Maniu (staţii la Centrul Istoric
1, Centrul Istoric 2 şi Biserica
Sfântul Nicolae) - Avram Iancu - Calea Armatei Române Universităţii.
În data de 2 iunie, în intervalul orar 17.00 – 21.00, vor ﬁ deviate liniile 10, 12, 14, 20, 23,
28 şi 30. Linia 10 se deviază pe
sensul de mers către Velenţa,
de la Kauﬂand Ioşia, pe Calea
Aradului - Traian Blajovici
- Făgăraşului-Bacăului - Ion
Vidu - Mihai Viteazul - P-ţa 1
Decembrie (....urmează traseul
normal). Linia 12 se scurtează
până la Parcul 1 Decembrie.
Linia 14 se va devia, pe sensul de mers spre Ioşia, pe str.
Bacăului - Ion Vidu - Mihai
Viteazul - P-ţa 1 Decembrie
(…urmează traseul normal),
iar pe sensul de mers spre
Universitate se va devia, de pe
str. Tudor Vladimirescu pe B-

dul Decebal - Calea Aradului
- Traian Blajovici – Islazului Universităţii.
Linia 20 se va devia, pe sensul de mers către Nufărul, de
la Auchan, pe Calea Aradului Traian Blajovici – Făgăraşului
– Bacăului - Ion Vidu - Mihai
Viteazul - P-ţa 1 Decembrie (...
urmează traseul normal).
Linia 23 se va devia, pe sensul de mers spre Cantemir, de
la Era Shopping Park, pe str.
Traian Blajovici – Făgăraşului
– Bacăului - Ion Vidu - Horea
(...urmează traseul normal).
Linia 28 se va devia, pe sensul de mers spre staţia Emanuil Gojdu, din Calea Aradului
(Aeroportul Oradea), pe str.
Traian Blajovici – Făgăraşului
– Bacăului - Ion Vidu - Mihai
Viteazul - P-ţa 1 Decembrie (...
urmează traseul normal).
Linia 30 se va devia, pe sensul de mers către Cartierul
Rogerius, de la Leroy Merlin,
pe str. Universităţii – Bacăului
- Ion Vidu - Mihai Viteazul P-ţa 1 Decembrie (...urmează
traseul normal). 

ANGAJEAZĂ
prin concurs la data de 12.06.2018
- Inginer I.T.
Condiții minime:
- absolvent de studii superioare – Facultatea
de Automatică și Calculatoare / Electrotehnică
și Informatică;
- cunoașterea limbii engleze - nivel avansat.
- operare PC: nivel avansat;
- minim un (1) an vechime în domeniu;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaților se depun la sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea, str. Gheorghe
Dima nr. 5, până la data de 11.06.2018, ora
10:00, și vor conține:
- cerere de înscriere;
- copie carte de identitate;
- copie diplomă de studii;
- acte care să certiﬁce vechimea în domeniu;
- recomandare de la fostul loc de muncă;
- cazier judiciar;
- adeverință de la medicul de familie;
Informaţii suplimentare tel.: 0259-479.148.
S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC S.A. ORADEA
ANUNȚĂ SELECȚIE DE PERSONAL
pentru
NYMPHAEA
AQUAPARK – ORADEA

CASIERĂ

Condiții minime:
- absolvent de liceu cu bacalaureat;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- cunoașterea limbii engleze;

AJUTOR BUCĂTAR
AJUTOR OSPĂTAR
AJUTOR BARMAN

Condiții minime:
- absolvent a minim 10 clase;
Concursul va avea loc în data de
05.06.2018, iar dosarele se depun la sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea, str. Gheorghe
Dima nr. 5, până la data de 04.06.2018,
ora 12:00 și vor conține: cerere, copie
act de identitate, C.V., copie act de studii,
adeverință de la medicul de familie și cazier.
Informații suplimentare la tel.: 0259-479148.

