Comunitate 11

Luni, 23 iulie 2018

Pocola

O comună în plină dezvoltare
Viceprimarul Vasile Birta,
a făcut, pentru CRIŞANA o
trecere în revistă a principalelor investiții derulate pe
raza comunei Pocola, în ultima perioadă.

Amintim astfel, modernizarea și extinderea rețelei de
iluminat public – proiect ﬁnalizat prin Programul Național
de Dezvoltare Locală, modernizarea drumurilor comunale
și a străzilor, pe o lungime de
13,5 kilometri (investiție în
valoare de 6,3 milioane de lei,
aﬂată în stadiul de organizare
a licitației) și introducerea canalizării în patru dintre satele
aparținătoare comunei (Pocola, Feneriș, Poietari și Petrani), cu stație de epurare la
Pocola, lucrare ce este în curs
de execuție. După cum declara interlocutorul nostru, tot de
la bugetul propriu, la sfârșitul
lui 2101 și în acest an au fost
modernizate cele trei grădinițe
din comună și Școala Primară
din Pocola, au fost sprijinite

Condiţii:
 Persoanele este nevoie să ﬁe apte din
punct de vedere medical
Se oferă:
 Costurile cu şcolarizare, deplasare în/din
localitatea în care se vor organiza cursurile şi
cele de cazarea sunt suportate de S.C. OTL
S.A.
 Contract de muncă pentru următorii 5 ani
( cu plata parţială proporţională a contravalorii
cursului dacă angajatul renunţă la contractul
de muncă înainte de expirarea celor 5 ani)

ﬁnanciar cultele și a fost renovat Dispensarul din centrul de
comună. Viceprimarul Birta
a enumerat și proiectele aprobate sau în curs de elaborare.
Prin Grupul de Acțiune Locală
„Țara Beiușului”, Primăria Pocola a accesat un proiect în valoare de 98 de mii de euro, bani

care vor folosi la achiziționarea
unor utilaje necesare lucrărilor
de întreținere și curățenie: un
tractor cu remorcă și un buldoexcavator.
Cât privește proiectele în curs
de elaborare, administrația locală intenționează construirea
de capele în ﬁecare sat compo-

nent al comunei Pocola și amenajarea unor parcuri și locuri
de joacă pentru copii, interlocutorul nostru dând ca exemplu
centrul localității Sânmartinul
de Beiuș, care pare locul ideal
pentru un astfel de spațiu dedicat petrecerii timpului liber.
 Dan ISPAS

vilor în activități formale și
nonformale pentru diminuarea absențelor nemotivate/
elev în perioada de implementare a proiectului; crearea și
adaptarea ofertei curriculare
școlare și extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor
prin desfășurarea unui program de consiliere și orientare școlară bazat pe tehnici de
dezvoltare personală pentru
îmbunătățirea
progresului
școlar, în perioada de implementare a proiectului.
În intervalul 2018-2022, se
vor desfășura activități pedagogice și de sprijin, extracurriculare, de dotare și de management. Activitățile pedagogice
își propun să răspundă nevoilor exprimate de beneﬁciarii
proiectului, de a transforma
colegiul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi și
profesori să ﬁe mai puțin formală și unde procesul instructiv-educativ să ﬁe mai atractiv
și mai diversiﬁcat. Activitățile
propuse vor ajuta elevii și profesorii să lucreze în echipă,
iar elevii să ﬁe implicați în
propriul proces de învățare.
Activitățile de sprijin își propun să favorizeze formarea și
perfecționarea competențelor
solicitate
de
programele
școlare și de programele de
bacalaureat, pentru a reduce
situațiile de eșec școlar, care
favorizează absenteismul și
promovabilitatea redusă la ﬁ-

Cei interesaţi vor depune o cerere, însoţită
CV şi de copii ale actului de identitate şi după
actele care atestă studiile şi pregătirea profesională, la secretariatul societăţii, str Atelierelor nr. 12, până la data de 27.07.2018.
(504)

S.C. O.T.L. S.A.
organizează selecţie de personal
pentru funcţia de:
ŞOFER

Pregătire, implicare, calitate

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania
Secondary Education Project/
ROSE), în valoare totală de
200 milioane euro, este ﬁnanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare (BIRD), în baza
Legii nr. 234/2015 pentru ratiﬁcarea Acordului de Împrumut
(Proiectul privind învăţământul secundar) între România
şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare,
semnat la Washington în 17
aprilie 2015, şi se desfăşoară în
intervalul 2015 – 2022.
Obiectivele speciﬁce ale
proiectului sunt: pregătirea și
aplicarea unor strategii didactice diverse pentru o educație
de tip pregătire remedială în
vederea creșterii cu minimum
8% a ratei de promovare a
examenului de bacalaureat în
perioada de implementare a
proiectului; implicarea și valorizarea experiențelor ele-

informează privind intenţia de a selecta
personal pentru
 ŞCOLARIZARE VATMANI

Proiect ROSE la CT „Alexandru Roman” Aleşd
Proiectul privind învăţământul secundar își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar și la
creșterea ratei de promovare
a examenului de bacalaureat
a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”. Proiectul beneﬁciază
de un grant de 451.290 lei şi
se derulează pe o perioadă de
patru ani, începând cu luna
septembrie 2018.

S.C. Oradea
Transport Local S.A.

Condiţii:
 posesor al certiﬁcatului de pregătire profesională (CPC)
 posesor al permisului de conducere cat.
D (C, E)
Candidaţii interesaţi vor depune un CV şi o
cerere, însoţită de documente relevante, la secretariatul societăţii, str. Atelierelor 12.
Persoanele selectate vor ﬁ contactate pentru
interviu.
Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:
0259/42-32-45 int. 416. (503)

S.C. NECTARIA INVEST S.R.L.,

cu sediul în Bihor, Oradea, str. Paleului, nr.
2 N, CUI 36548293, J05/1741/2006,
nalul anilor școlari şi la examenul național de Bacalaureat.
Beneﬁciari vor ﬁ elevi ai
colegiului, identiﬁcați ca
aﬂându-se în situație de risc
și care nu pot obține succes
școlar și reușită la examenul
național de Bacalaureat în
lipsa intervenției remediale. Elevii care vor ﬁ implicați
în activitățile remediale vor
ﬁ selectați în funcție de rezultatele școlare, de frecvența
școlară și de riscul de abandon.
Activitățile extracurriculare
sunt propuse ca vizite de studiu și documentare în Centrele
Universitare Timișoara, ClujNapoca și Universitatea Oradea.
Elevii participanți vor ﬁ
selectați în funcție de participarea și implicarea la activități,
dar și de interesul manifestat

pentru obiectivele excursiilor
de studiu și documentare.
Activitățile de dotare constau în achiziționarea de culegeri/ teste pentru examenul
de bacalaureat, echipamente
IT și software, corelate cu
activitățile remediale de dezvoltare a abilităților socioemoționale, contribuind la
creșterea stimei de sine a
elevilor din grupul țintă și la
creșterea motivației învățării.
Cu detalii despre derularea
proiectului aplicat la nevoile
Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd vom reveni
într-una dintre edițiile viitoare,
deocamdată suntem convinși
că, într-adevăr, pentru acest
colegiu urmează să se întâmple lucruri extrem de beneﬁce
și de bun augur!.
 Prof. Melania JOLDEA

CONVOACĂ AGA pentru data
23.08.2018, ora 12.00, la sediul social cu

de

ORDINEA DE ZI:
1. Revocarea din calitatea de administrator a
doamnei Lele Marinela Gabriela;
2. Discutarea incidenţei art. 222 Legea
31/1990.
Neîntrunirea cvorumului pentru data de
23.08.2018, duce la reconvocarea AGA, pentru data de 24.08.2018, la aceeaşi locaţie, aceeiaşi ordine de zi, şi aceeaşi oră.
(513)
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni
până joi, între orele 9.00-18.00, vineri
între orele 9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

