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In memoriam Andrei Şandor
Veste şoc în presa locală. Jurnalistul Andrei
Şandor a decedat sâmbătă, după toate aparenţele, în urma unui stop cardio-respirator.

Jurnalistul Andrei Şandor a decedat sâmbătă, 14
iulie, în urma unui stop cardio-respirator. În ciuda
eforturilor echipajelor medicale trimise la faţa locului, jurnalistul de 42 de ani a încetat din viaţă. Din
câte ştim, Andrei nu era în evidenţa medicilor ca
suferind de boli cardio-vasculare sau alte afecţiuni
cronice. A murit de Ziua Naţională a Franţei, a doua
lui patrie...
Andrei a debutat în presă la Radio Sonvest, în
1995. În anii ’90 a fost realizator radio în Franța,
la Moulins, dar a preferat să se întoarcă în țară,
continuându-și activitatea jurnalistică în radio.
După Național FM, Andrei Șandor a fost redactorșef la Contrastonline.ro, pentru ca în ultimii ani să
se identifice cu portalul BihorStiri.ro.
Jurnaliştii de la Redacţia Crişana, cu care s-a
aflat în relaţii colegiale, sunt împietriţi de durere la
aflarea teribilei veşti. Dumnezeu să-l odihnească în
pace!
„Un jurnalist onest, pasionat de meserie, educat şi
cu mult bun simţ, atent la dramele cotidiene din jurul său, preocupat de sănătatea morală a societăţii în
care trăim cu toţii. Un tip corect, sensibil, extrem de
mândru, dar şi preocupat intens de viitorul băiatului
său care, în această vară, a intrat cu o medie mare la
un liceu de elită din Oradea. Un coleg agreabil, cu
care puteai dialoga pe teme variate, o enciclopedie
în muzică, pasionat de rock, vorbitor fluent de franceză şi maghiară, Andrei a fost un om de calitate. O
pierdere de neînlocuit pentru familie, o lovitură grea
şi pentru presa orădeană, care se subţiază, iată, pe
zi ce trece. Odihnă lină, coleg drag.” (Daniel Man,
Crişana)
„Acum trei săptămâni avea timp. Mai avea timp și
avea planuri. Pe care urma sa le îndeplinească, pas
cu pas. Asta îmi povestea. Am ascultat planurile de
viața ale unui om fericit. În sfârșit fericit. M-a inspirat cafeaua aia, la fel cum m-au inspirat primele
întâlniri cu Andrei Șandor. Lângă el m-am format ca
jurnalist. Îi datorez debutul meu în presă. I-am admirat infinita pasiune pentru profesie. Încăpățânarea
și devotamentul. A fost cel mai onest om cu care
am lucrat vreodată. Un om de o corectitudine rară.
Cumva, azi mi-a dat ultima lecție: Timpul e o iluzie.
Timpul e singurul pe care nu-l putem avea. Parcă
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decese
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r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

comemorări

V

Au trecut 10 ani de la
despărţirea de scumpa noastră
fiică şi soră,
am mai citit asta, de multe, multe ori. Acum o simt.
Din nou... Drum lin, prieten drag. Și Mulțumesc!”
(Andreea Costea, Crişana)
„Un băiat bun, care a căutat să-şi facă meseria cu
onestitate, punând suflet şi pasiune în ea, un ziarist
sensibil la dramele din jur, un om cu opinii, cu condei
viu, cu capul pe umeri şi cu vorbele la el, un jurnalist pregătit, cultivat şi dornic să împărtăşească, un
om îndrăgostit de viaţă şi de muzica ei, un cetăţean
preocupat de mai bine, de firesc, de justiţie socială,
un tată mândru de urmaşul său, un suflet faţă de care
lumea a fost prea nedreaptă şi căruia viaţa trebuia
să-i dea mai multe, un coleg faţă de care am fost poate prea departe şi pentru memoria căruia ar trebui,
de-acum, să facem mai mult. Asta cred eu despre
Andrei Şandor, în acest nefericit moment. Dormi în
pace, băiat bun!” (Florin Ciucaş, Bihoreanul)
„«Nedorita de Oameni» l-a ales pe Andrei. Chiar
dacă spunem mereu că poate să vină oricând, pe neaşteptate, în astfel de situaţii rămâi stană de piatră
şi te întrebi de ce viaţa este atât de nedreaptă. Îl ştiu
pe Andrei de peste 10 ani. I-am admirat mereu pasiunea cu care s-a dedicat jurnalismului şi mândria
cu care vorbea despre fiul lui. Ne-am văzut, ultima
dată, în trecere, săptămâna trecută, în Cetate. Ne-am
salutat şi m-a felicitat pentru absolvire. I-am mulţumit şi am plecat mai departe cu gândul că, în sfârşit,
îl văd fericit (cunoscând şi o parte mai nefericită din
viaţa lui). Vestea că de azi nu o să-l mai întâlnesc la
conferinţele de presă, la festivaluri sau pe Facebook
m-a lăsat fără cuvinte. Dum lin, coleg drag! ” (Claudia Mirela Bonchiş, coresp. Adevărul) n
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Anunţurile
de comemorări şi decese se preiau:

rinţă când se despart pentru totdeauna de mama, soacra şi bunica lor dragă,
SAMICA VESA,
care pleacă pe drumul fără
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procuror
VALENTINA GLIGOR,
şi 3 ani şi 6 luni de când ne-a
părăsit scumpul nostru soţ şi
tată,

VIOREL GLIGOR.
Nu vă vom uita niciodată!
Mama şi soţia Lucreţia, sora şi
fiica Cristiana. (4270)

În aceste momente de

durere, deplângem cu toţii, alături de familia greu încercată, prof. Roman Vasile şi Elena, trecerea în eternitate a celui
care a fost fiul lor iubit şi ruda
noastră dragă,
ing. MARIUS ROMAN.
Transmitem întregii familii
sincere condoleanţe şi profunda noastră compasiune. Dum-
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pace, prietenă dragă! Familiile

rere în suflete, Ana şi Magda

pace, suflet bun! Fam. Steluţa şi

Bălaj şi Ghiban. (1521)

Vesa. (1522)

Mitică Bala. (4264)
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A fost un vis frumos, o
căsnicie fericită, care s-au spulberat la o uşoară adiere de vânt,
plecând de lângă noi dragul şi
bunul nostru soţ, tată, bunic şi
străbunic, în urmă cu 14 ani,
lt. col. r.
NICOLAE BRANDABUR.
Să-i fie ţărâna uşoară, somnul lin şi amintirea binecuvântată! Familia. (4247)

Administrația Bazinală
de Apă Crișuri,

cu sediul în Oradea, str. Ion
Bogdan, nr. 35, judeţul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante,
după cum urmează:
* 1 post de Șef Formație la
S.G.A. Bihor-SH CRIȘ REPEDE-F. Aleșd cu CIM nedeterminată.
Pentru participarea la concurs
pentru postul de Șef Formație,
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții specifice:
* Studii superioare de specialitate în domeniul: hidrotehnică,
energetică, construcții civile și
industriale, căi ferate, drumuri
și poduri, geodezie, îmbunătățiri
funciare, mecanică, electrotehnică, ingineria mediului.
* Vechime minim 4 ani in domeniul de specialitate;
* Permis de conducere categoria
B;
* Cunoștințe operare PC Word,
Excel.
* Concursul pentru Șef Formație
se va desfășura astfel:
* Proba scrisă în data de
07.08.2018, ora 10.00, la SGA Bihor SH Barcău-sediu loc. Oradea
str. Atelierelor nr. 8 jud. Bihor.
Interviul în data de 13.08.2018,
ora 10.00, la SGA Bihor SH Barcău-sediu loc. Oradea str. Atelierelor nr. 8 jud. Bihor.
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 17.07.2018 până în data de
31.07.2018, 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 0259/4420-33, int. 209.
(486)

În data de 30 Iulie 2018, de la
ora 12.00, va avea loc, la sediul
societăţii Oradea Transport
Local, strada Atelierelor, nr.
12, deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare pentru licitaţia cu strigare, în vederea închirierii de locaţii pentru
automate de cafea.
Detalii puteţi obţine consultând site-ul societăţii, urmărind
link-ul: http://www.otlra.ro/infoparteneri/anunturi, sau la sediul societăţii, Biroul Achiziţii.
(487)

