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comemorări



Pios omagiu de preţui-

casa în care altădată, ne aştepta

na veşnică a părinţilor noştri, la

în prag, iubitul nostru tată. Tră-

împlinirea a 25 de ani a mamei

im doar cu speranţa că bunul

noastre,

Dumnezeu cu braţu-i protector

şi a tatălui nostru
TRAIAN TODUŢA,
la împlinirea a 14 ani de când
au plecat la cele veşnice. Dumnezeu să-i odihnească în pace.
Fiica Maria şi soţul Valer, ﬁul

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi şi
un dor nemărginit este tot ce
ne-a rămas de când în urmă cu
un an, buna şi iubita noastră
mamă, soacră şi bunică,
NORUŢA MOŢ,
din Şerghiş, a plecat din
această lume pământeană. Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar îngerii să-i poarte suﬂetul bun acolo unde nu
este durere, nici întristare, iar
neuitarea şi dragostea noastră
să-i vegheze odihna veşnică.
Recunoştinţă şi mulţumiri celor care-i vor păstra o clipă de
aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
9 iunie 2018, la Biserica Ortodoxă din satul Şerghiş. Familia
îndoliată. (3536)

are grijă de el. Păstrăm vie clipa despărţirii de iubitul nostru
CORNEL-IOAN ŢENŢ
şi acum la 3 ani de dor, amintiri împletite cu lacrimi şiroind
pe obraz, prin rugăciuni înălţa-

Nelu cu soţia Rodica cu fami-

te în Biserica lui de suﬂet din

lia. (3557)

Şumugiu, duminică, 10 iunie
2018, la slujba de parastas. Veşnică odihnă, tată drag! Familia.



(3558)
Au trecut 6 luni de când

suﬂetele noastre poartă povara durerii trecerii în neﬁinţă a
dragei noastre mame, bunici şi
soacre,
ILEANA GHE RDAN.
Te vom păstra mereu în suﬂetele noastre. Dormi în pace suﬂet bun! Parastasul de pomenire va avea loc duminică, 10
iunie 2018, ora 12.00, la Bise-



Cu aceeaşi nemărgi-

nită durere, amintim că se împlinesc 4 ani de când regretatul
nostru soţ şi tată
dr. MIRON-IULIU TĂUTU
a plecat la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace
în Împărăţia Sa. Parastasul de

rica Ortodoxă din satul Rontău.

pomenire va avea loc sâmbătă,

Soţul Cornel, ﬁica-Cornelia cu

9 iunie, ora 18.00, la Catedra-

familia şi ﬁica Manuela cu fa-

la „Sf. Nicolae”. Soţia cu fami-

milia. (3585)

lia. (3584)

Începe Evaluarea
Națională
urmare din pagina 1
Absolvenții de gimnaziu care
doresc să participe la admitere
în alt județ vor completa ﬁșele
de înscriere conform procedurii
stabilite de Comisia Națională de
Admitere. Între 30 iunie – 4 iulie
candidații și părinții vor veriﬁca
ﬁșele editate de calculator și vor
corecta eventualele greșeli din
baza de date. Ultima zi pentru
transmiterea bazei de date de la
centrele de înscriere la centrul
de admitere județean va ﬁ 4 iulie
2018. Pe 9 iulie se va desfășura
repartizarea computerizată urmată de aﬁșarea rezultatelor.
Unitățile de învățământ gimnazial vor aﬁșa listele cu absolvenții
repartizați din școlile respective
și lista cu locurile neocupate din
unitățile de învățământ liceal de
stat din județ. Între 10 și 13 iulie
va avea loc depunerea dosarelor
de înscriere la școlile la care au
fost repartizați candidații. Pe 13

Un gol imens este în

re şi o rugăciune pentru odih-

FLOARE TODUŢA,





iulie unitățile învățământului liceal de stat vor transmite situația
locurilor rămase libere în urmă
neînscrierii candidaților admiși
în această etapă de admitere. Între 16 și 18 iulie 2018 Comisia
județeană de admitere va rezolva
situațiile speciale apărute după
etapă de repartizare computerizată, repartizarea candidaților care
nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților
care nu au participat și a celor
care au participat, dar nu au fost
repartizați în etapa repartizării
computerizate.
 R.C.

S.C. O.T.L. S.A.

organizează selecţie de personal
pentru
 şcolarizarea în meseria de
şofer, categoria D (C,E).
Condiţiile necesare participării la
selecţie sunt:
- vârsta cuprinsă între, minim 21
de ani şi 24 de ani
- persoana trebuie să ﬁe aptă din
punct de vedere medical.
Beneﬁciile oferite sunt:
- costurile de şcolarizare vor ﬁ suportate de societate
- se va încheia contract de muncă
pe minim 3 ani ( cu plata parţială
proporţională a contravalorii cursului, dacă angajatul renunţă la contract
înainte de expirarea celor 3 ani de la
angajare sau contractul se întrerupe
din motive imputabile angajatului).
Persoanele interesate vor depune,
la secretariatul societatii, str Atelierelor nr 12, până în data de 15 iunie
2018, o cerere, însoţită de CV, de copia actului de identitate şi a actelor
care atestă şcolarizarea şi pregătirea
profesională
(371)
Notiﬁcare de deschidere procedura de insolvenţă, cu termene limita pentru depunerea declaraţiilor de
creanţă: INTER TRANS DOM SRL,
CUI 30425755, dosar 1043/111/218, CALICABA SRL CUI 29106272, dosar
1073/111/2018, DANGA COM IMPEX
SRL, CUI 3340821, dosar 813/111/2018,
THOMAS DIVAT SRL CUI 27565775,
dosar 870/111/2018; NYLSON & VALY
NVV TRANS SRL CUI 35674161, dosar
1039/111/2018.
Cererile de creanţă se vor depune la
Tribunalul Bihor în 2 ex. cu documentele
justiﬁcative.
(392)

S.C. LIN LE SHI S.R.L.

cu sediul în Salonta, str. Mircea
cel Bătrân nr. 38, angajează
 2 manipulanţi marfă,
COD COR 933303.
Selecţia se face pe baza C.V.urilor depuse până la 13.06.2018.
(394)

În Muzeul din Centrul „Lorantﬀy Zsuzsanna”

Seară muzicală
În Muzeul din Centrul „Lorantﬀy Zsuzsanna” al Bisericii
Reformate”, credincioşii şi iubitorii de muzică clasică şi romantică au fost surprinşi de piesele
prezentate şi interpretate cu
mare succes de renumiţii instrumentişti de la Duo Varadiensis:
Lucian Malița, la vioară, și Alexandru Thurzo Iosif, la violă.
Repertoriul ales a pus în valoare
personalitatea ﬁecărui instrumentist, fapt prin care s-a demonstrat
înzestrarea artistică, creativitatea
şi mai ales dăruirea și virtuozitatea cu care au intrepretat piesele
din program, astfel: „Chaconne”
in Sol major, de G.F Haendel, „Sonata” op 69 nr. 1 în Do major, de
Michael Haydn și Duetto nr. 1 în
Sol major, de Fr. Xavier Tost.
La cererea ascultătorilor s-a interpretat piesa „Canzone per tuo
amore” a compozitorului brazilian Ewerton Santos Silva, născut
la Bratislava, în anul 1754, dar

întreaga viață până în anul 1829
şi-a petrecut-o în Brazilia unde
a creat și a compus multe lucrări
de mare valoare, care sunt preluate în repertoriul internaţional al
instrumentiștilor cu coarde.
Piesele muzicale audiate au avut
mare succes, pentru că ﬁecare piesă interpretată a scos în evidenţă
minunatele acorduri, lirismul impresionant al părţilor cantabile și
raﬁnamentul compozitorilor pentru a solicita vibraţia sunetelor în
duet și în special tehnica interpretativă de valoare a instrumentiştilor.
Este cu adevărat impresionantă
longevitatea - 35 ani - a colaborării dintre cei doi interpreţi care, pe
parcursul acestor ani, au interpretat piese deosebit de relevante din
muzica clasică și, astfel, au oferit
împreună auditoriului pretenţios
foarte multe concerte în ţară și în
străinătate.
 Miorița SĂTEANU

S.C. AIDA SHATRI S.R.L.

cu sediul în Săcuieni, str. Libertăţii, parter, bl. 21 angajează
 2 ambalatori manual,
COD COR 932101.
Selecţia se face pe baza C.V.urilor depuse până la 13.06.2018.
(393)

ANUNŢ DECIZIE DE
ÎNCADRARE

pentru publicare în mass-media
locală
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor anunţă publicul interest despre
decizia etapei de încadrare conform
H.G. nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru “Planul de
management al sitului Natura 2000
ROSCI0324 Munţii Bihor” , implementat în judeţele Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, titular: SC Global Alternative Consulting SRL,
Nu necesita evaluare de mediu, urmând a ﬁ supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentăriile publicului interesat privind decizia etapei de
încadrare se trimit în scris la Agentia
pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel: 0259/4445-90, fax: 0259/40-65-88, email:
oﬃce@apmbh.anpm.ro, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00 – 14.00, în
termen de 10 zile calendaristice de la
data apariţiei anunţului.
(395)

Administrația Bazinală de
Apă Crişuri, cu sediul în Oradea, str.Ion Bogdan, nr. 35, jud
Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcților contractuale vacante, după cum urmează:
 1 post de agent hidrotehnic
la S.G.A. Bihor-Compartiment
Achiziții Lucrări și Servicii
Speciﬁce.
 1 post de agent hidrotehnic la S.G.A. Bihor-S.H. Criș
Repede-F. Baraj Leșu;
Pentru participarea la concurs
pentru postul de agent hidrotehnic, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciﬁce:
Studii generale/profesionale/
medii
Constituie avantaj caliﬁcare în
domeniul de gospodărire a apelor
Concursurile pentru posturile de agent hidrotehnic se va
desfășura astfel:
Proba scrisă în data de
02.07.2018 ora 10.00, la sediul
S.G.A. Bihor str. Atelierelor, nr.
8, localitatea Oradea.
Interviu în data de 05.07.2018
ora 10.00, la sediul S.G.A. Bihor
str. Atelierelor, nr. 8, localitatea
Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere la concurs/examen, adeverință
de la medicul de familie, cazier
judiciar, curriculum vitae, copie
după carte de identitate, copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, copie după carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințe
care atestă vechimea în muncă, în
meserie.
Dosarele se depun din data
de 11.06.2018 până în data de
25.06.2018, după următorul program: Luni – Joi orele 8.00 –
15.00, Vineri orele: 8.00 – 13.00,
la secretariatul unității, strada Ion
Bogdan, nr. 35, Oradea.
Informații suplimentare la
secretarul
comisiei,
telefon
0259/44-20-33 int.209.
(391)

