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Altfel despre examenul de titularizare 2018

Sâmbătă, 14 iulie

urmare din pagina 1
La 8.15 cineva din stânga a
întrebat: „Pregătită?”. „Da, ce
să zic!” - i-a răspuns o doamnă
pe un ton glumeț. Spre deosebire de atmosfera de la examenele elevilor, viitorii profesori nu păreau emoționați. Un
tânăr cu cămașa în carouri și
ambele mâini înﬁpte în buzunarele din față ale blugilor se
uita nepăsător la forfota de pe
alee. Nu părea a cunoaște pe
nimeni. Câteva domnișoare
aveau ochii lipiți de telefoanele
„smart”, în timp ce altele discutau despre foști colegi, semn
că nu trecuseră prea multe luni
de când absolviseră facultatea.
Și fumătorii aveau grupurile
lor. Aici, poveștile erau scăldate în rotocoale de fum. La 8.30
soarele a dat buzna în curtea
școlii, proiectând umbre întunecate pe alee. A fost și ora la
care ușile s-au deschis, lăsând
candidații să intre în săli. Polițistul jovial, alături de inspectoarea Elisaveta Roșu, i-a ghidat mai întâi spre sala în care
și-au lăsat bagajele.
„Ca noutate, există o procedură nouă prin care cresc
responsabilitățile candidaților.
Ei își asumă responsabilitatea
numerotării paginilor, inscripționare cu majuscule în casetă
a disciplinei pentru care candidează și aplicarea codurilor
de bare. În felul acesta ei devin
responsabili de tot ce înseamnă acuratețea elaborării lucrării. Din perspectiva organizării s-a făcut tot ce era necesar
pentru a se asigura condiții
optime de redactare a lucrărilor. În ﬁecare sală sunt distribuiți concurenți de la cel puțin
două specialități, sunt maxim
18-20 în ﬁecare sală, sunt câte

Cei care doresc să descopere câteva obiective turistice deosebit de frumoase din Parcul Natural Apuseni sunt invitați sâmbătă,
14 iulie, la o excursie de o zi cu autocarul.

A ﬁ sau a nu ﬁ profesor

Doar 66 de posturi au fost titularizabile
două camere în ﬁecare sală angajării pe perioadă nedeterși cuprind absolut toate un- minată (58 în mediul urban,
ghiurile, avem aﬁșat planul de iar 8 în rural). De asemenea,
evacuare pe ﬁecare sală și s-a au fost publicate 1.690 posturi
făcut instructajul profesorilor didactice sau catedre sau fracasistenți și din acest punct de ţiuni de catedră în vederea anvedere. În mape, pentru ﬁeca- gajării pe perioadă determinare candidat există o pagină cu tă (789 urban, 901 rural), 534
instrucțiuni referitoare la locul ﬁind complete.
Desfăşurarea probelor a
de inscripționare, la cerneala
cu care trebuie să scrie, docu- avut loc în patru centre: Colementele pe care trebuie să le giul Tehnic „Mihai Viteazul”
aibă asupra lor și responsabi- Oradea - pentru disciplinele
litățile ce le revin. Aceasta, pe tehnice, învăţământul special,
lângă instruirea pe proces ver- precum şi învăţătoarele şi edubal care exista și până acum” a catoarele în limbile minorităţispus, pentru Crișana, Elisaveta lor naţionale; Colegiul NaţioRoșu, președintele centrului de nal „Mihai Eminescu” Oradea
- pentru ştiinţe şi învăţătoare
examinare.
în limba română; Colegiul
„Partenie Cosma”
Peste 200 de concurenți Economic
Oradea - pentru arte, istorie,
au spus „pas”
geograﬁe, ştiinţe socio-umane,
Pentru concurs au fost pu- limba română, limbi materne,
blicate 66 de posturi didactice respectiv moderne şi religie
sau catedre vacante în vederea și Şcoala Gimnazială „Dacia”

Oradea - pentru educaţie ﬁzică
şi sport şi educatoare în limba
română.
„Pentru examen s-au înscris
1.357, dar s-au validat 1.309
concurenți. Dintre aceștia,
1.106 au fost prezenți, 133 absenți, iar 70 s-au retras”, a spus
Claudiu Damian, purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
Aﬁşarea rezultatelor este
programată pentru 17 iulie. Înregistrarea contestaţiilor se va
face în perioada 17-18 iulie, iar
aﬁşarea rezultatelor ﬁnale va ﬁ
pe 24 iulie.
După ﬁnalizarea concursului, vor avea loc şedinţe de
repartizare conform calendarului mobilităţii. Toate informaţiile necesare cu privire la
mobilitatea personalului didactic pot ﬁ găsite pe site-ul isjbihor.ro, la secţiunea resurse.
 Vasilică ICHIM

Trei zile de spectacole și competiții

Zilele comunei Oșorhei
Locuitorii din Oșorhei vor
îmbrăca straie de sărbătoare,
cu prilejul celei de-a X-a ediții a Zilelor comunei. Evenimentul se va desfășura în perioada 20-22 iulie, în Parcul
Central, și va reuni o serie de
manifestări cultural-artistice și sportive interesante.
Cea de-a X-a ediție a Zilelor
Oșorheiului va debuta vineri,
20 iulie, în Parcul Central din
comună, cu decernarea premiilor pentru cei mai buni elevi
și a diplomelor de excelență
pentru dascălii de carieră ai
comunei.
Programul va continua la ora
16.00, cu dezvelirea plăcii comemorative dedicate Centenarului și tăierea panglicii, o oră
mai târziu, la Capela Alparea.
De la ora 20.00, pe Stadionul
Oșorhei, este programat meciul de fotbal old boys, dintre

Oșorhei și Alparea. Tot vineri
seară, dar începând cu ora
19.00, pe scena din Parcul Central Oșorhei, vor evolua următorii artiști: Daria Oprea, Ina
Rus, Ovidiu Bolocan, Cristina
Kudor, Anne-Marie Popovici,
Brigitta Mohacsi, Larisa Chirodea și Ghiţă Munteanu. Ziua
de sâmbătă, 21 iulie, se anunță
una spectaculoasă, în principal
datorită Concursului de Atelaje Oşorhei 2018, programat
pentru ora 11.00, pe stadionul
din comună, prilej pentru iubitorii de sporturi hipice să admire cai valoroşi, exemplare cabaline deosebit de frumoase şi
spectaculoase. Sâmbătă seara,
concertele vor ﬁ susținute de:
Milena Fildan, „Friends”, „The
Glasses”, Larisa Oneț, „Royal
Team”, Simona Brișcan, „Sherby”, seara urmând să se încheie
în compania cunoscutului cântăreț Alex Velea.

În ultima zi a manifestărilor,
duminică, 22 iulie, vor evolua
următorii artiști: „Datina Hidișelului”, „Stelele Bihorului”,
Ansamblul „Trei sate, trei surori” din Săcădat, Monica Blaga, Ciprian Zopotă, Ansamblul
„Nuntașii Bihorului”, Ansamblul „Bihorul”, Radu Moș,
George Gligor, Aurica Vaida,
Florica Opriș Abăghioaie, formația maghiară „Bodi Csabi”,

O zi în Munții
Bihorului

Agenția de Management al Destinației
(AMD) Bihor organizează sâmbătă, 14 iulie,
o excursie de o zi cu autocarul, la care pot
participa toți cei interesați să descopere câteva
obiective turistice deosebit de frumoase din
Parcul Natural Apuseni, și anume platoul carstic Padiș și Peștera Urșilor.
Programul planiﬁcat de organizatori presupune plecarea din Oradea sâmbătă, 14 iulie, la
ora 8.30, Sânmartin/Băile 1 Mai - la ora 8.45,
iar din Băile Felix - la 8.55. Sosirea pe platoul
Padiș va avea loc în jurul orei 11.15, după care
turiștii vor porni pe un traseu ușor spre Poiana
Ponor/Izbucul Ponor (distanță 5 km, urcare 80
m, coborâre 277 m). Sosirea în Poiana Glăvoi
este estimată în jurul orei 13.30, iar după pauza
de masă, se va porni spre Poiana Bălileasa. La
ora 16.00, este programată vizitarea Peșterii
Urșilor de la Chișcău (taxa de intrare în peșteră
este de 20 lei pentru adulţi și de 10 lei pentru
copii), iar la ora 17.15, va avea loc vizitarea
muzeului etnograﬁc „La Fluturi” (intrarea este
gratuită, însă se vor putea face donații).
Tarifele de participare la excursie sunt următoarele: 49 lei pentru adulți, 29 lei pentru copiii
sub 12 ani. Participarea este gratuită pentru
copiii sub trei ani.
Biletele se pot achiziționa la sediul Agenției
de Management al Destinației Bihor (AMD
Bihor): str. Primăriei nr. 2, et. 1, ap. 6 - 7, Oradea, județul Bihor, în zilele lucrătoare, între
orele 8.00 - 16.30. Biletele se pot achiziționa și
online pe pagina www.biletmaster.ro
Organizatorii anunță că numărul locurilor
disponibile este limitat. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0723-373.179, AMD
Bihor (Rosmann Eddie).
 L.I.

Festivalul Internaţional
Ursuleţul de Aur

Rezultate bune pentru
copiii din Vadu Crişului
În perioada 2-5 iulie, La Baia Mare, a
avut loc a 35-a ediţie a Festivalului Internaţional Ursuleţul de Aur. Printre participanţi
s-au numărat şi trei eleve din Vadu Crişului,
pregătite de prof. Denisa Hoble.

Vasile Coca, Luminița Tomuța Baba, Voichița Mihoc, Adi
Balint, „Zbicii” și Corina Szatmari, Dumitru Stoicănescu,
Surorile Vlad (Maramureș),
Vlăduţa Lupău și Cornel Borza.
Ediția din acest an a Zilelor
comunei Oșorhei se va încheia
la ora 24.00, cu foc de artiﬁcii.
 L. IONAȘ

Cea de-a 35-a ediţie a Festivalului Internaţional Ursuleţul de Aur s-a desfăşurat pe scena
Teatrului Municipal din Baia Mare. Fiecare
solist sau grup vocal participant a interpretat
un singur cântec, în genul pop, rock, etno sau
musical. După preselecţie, juriul a stabilit ca
în concurs să evolueze aproximativ 300 de
interpreţi din Rusia, Ucraina, Malta, Serbia,
Bulgaria, Italia, Lituania, Letonia, Macedonia
şi România. Participanţii au avut vârste cuprinse între 5 şi 18 ani şi au fost împărţiţi în trei
secţiuni. Cele trei concurente din Vadu Crişului, pregătite de profesoara de muzică Denisa
Hoble, au obţinut rezultate merituoase. Astfel,
Patricia Maria Miere, participantă la secţiunea
interpretare 8-9 ani, a obţinut locul III, Karina
Ana Maria Maier – menţiune, iar Ilinca Daria
Meheş, participantă la secţiunea interpretare
11 ani, a primit premiul special.
 R.C.

