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Campania de plată online a impozitului

A fost extras primul câştigător
Prima extragere a campaniei „Plătește impozitul online și câștigă o zi de distracție
la Aquapark Nymphaea” a
avut loc ieri, câştigătorul,
Ilias Laszlo, ﬁind ales dintre
cei 745 de contribuabili care
şi-au plătit integral dările la
bugetul local în perioada 1319 februarie.

Ieri a avut loc prima extragere a campaniei „Plătește
impozitul online și câștigă o
zi de distracție la Aquapark
Nymphaea”, care a demarat
în data de 13 februarie și prin
care Primăria Oradea dorește
să-i motiveze pe cetățeni să
plătească impozitul online. Extragerea s-a făcut pentru plățile
online efectuate de contribuabili în perioada 13-19 februarie, ﬁind validate doar plățile
de impozit integral pentru anul
în curs. O comisie formată din
Eduard Florea, directorul economic al Primăriei Oradea,
Eugenia Borbei, director juridic, și Anca Grama, purtător
de cuvânt al Primăriei Oradea,
au participat la procedura de
extragere a câștigătorului. Din
cei 745 de contribuabili care
au plătit impozitul online integral, prin extragere computeri-

Şedinţa Colegiului
Prefectural

Raportul Casei
Corpului Didactic

În şedinţa Colegiului Prefectural de ieri a
fost prezentat, pentru prima dată, un raport
de activitate al Casei Corpului Didactic
Bihor. La şedinţă a fost prezentă directoarea
instituţiei, Carmen Bodiu, care a menţionat
că, pe parcursul anului 2016, la cursurile
de formare organizate de CCD Bihor au
participat peste 1.600 de cadre didactice şi
personal auxiliar.

Comisia a extras câștigătorul
zată a fost desemnat câștigător
Ilias Laszlo. El va ﬁ înștiințat
prin adresă la domiciliu că
își poate ridica în termen de
30 de zile de la sediul Primăriei voucherul care îi oferă
o zi de acces la Aquaparkul
Nymphaea pentru doi adulți și
doi copii sub 14 ani. Conform
regulamentului, au fost extrase
și două rezerve, care ar putea
beneﬁcia de premiu în cazul în
care câștigătorul, din diverse
motive, nu își va revendica voucherul.

Caz şocant la Oradea
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...fără încuviinţarea poliţiei, abandonând
autoturismul. În urma veriﬁcărilor efectuate,
poliţiştii orădeni au identiﬁcat conducătorul
autoturismului, ca ﬁind un bărbat de 28 de ani,
din Oradea. În urma accidentului rutier, şoferul maşinii de taxi, bărbatul de 62 de ani, a
suferit leziuni uşoare, ﬁind transportat la spital pentru investigaţii suplimentare şi îngrijiri.
Şoferul vinovat de producerea accidentului,
care şi-a lăsat maşina la faţa locului, dar a
fugit înainte de sosirea poliţiei, a fost identiﬁcat în scurt timp. Este vorba despre un tânăr
în vârstă de 28 de ani, jandarm în cadrul IJJ
Bihor. Acesta a fost găsit spânzurat în apartamentul său, la aproximativ doua ore de la
accident. Potrivit martorilor care au asistat la
evenimentul rutier, este posibil ca tânărul să ﬁ
fugit pentru că se aﬂa sub inﬂuenţa băuturilor
alcoolice. Cercetările în cazul morţii jandarmului au fost preluate de procurorii Parchetului Militar Cluj. „Este vorba despre un coleg
de-al nostru, în vârstă de 28 de ani, angajat în
cadrul IJJ Bihor, în urmă cu patru ani. Nu a
avut nicio problemă la muncă, nu a fost sancţionat disciplinar niciodată. Provine din şcoala
militară de oﬁţeri şi a trecut toate evaluările
fără probleme. Era, de luni, în concediu de
odihnă. Dosarul a fost preluat de Parchetul
Militar Cluj, Circumscripţia Teritorială Oradea”, a declarat, ieri, cpt. Ioan Bogdan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Bihor. Pe de altă parte, poliţiştii rutieri au anunţat că vor continua cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi
cauzelor producerii accidentului, expertizele
efectuate urmând să stabilească cel mai probabil şi dacă jandarmul s-a urcat băut la volan,
dar şi cauza exactă a morţii acestuia. 

Potrivit municipalităţii, în
prima săptămână de campanie,
numărul persoanelor care au
plătit impozitul online pe site-ul primăriei sau pe aplicația
pentru mobil Mobile Pay a
crescut cu 35% față de săptămâna anterioară demarării
campaniei, respectiv de la 553
de plătitori online (persoane
ﬁzice și juridice) în perioada
6-12 februarie, la 745 de plătitori online în perioada 13-19
februarie.

„Primăria
Oradea
le
mulțumește tuturor contribuabililor, amintind pe această cale
că persoanele care își plătesc integral impozitul până în 31 martie beneﬁciază de boniﬁcația de
10%, iar, în plus, cei care îl plătesc online pot câștiga o zi de
distracție la Aquapark pentru
2 adulți și 2 copii sub 14 ani.
Următoarea extragere săptămânală va avea loc în data de 2
martie 2017”, se menţionează în
comunicatul Primăriei Oradea.
 R.C.

Galeria de Arte

Târg de Primăvară
În perioada 21 februarie – 11 martie, orădenii sunt aşteptaţi la Galeria
de Arte Vizuale de pe strada Republicii nr. 15, la Târgul de Primăvară,
pentru a cumpăra mărţişoare realizate de artişti plastici profesionişti.
În cadrul Târgului de Primăvară organizat de Uniunea Artiştilor Plastici
din România, Filiala Oradea, artişti
plastici profesioniști, membri titulari și
stagiari ai UAP Oradea, absolvenți şi
studenţi ai facultăților de arte plastice
expun spre vânzare mărţişoare inspirate din stilurile baroc, secession, suprarealist şi minimalist, unicat, serie mică,
din materiale diverse: argint, sticlă
vitrofuzionată, ceramică, lemn, piele,
cupru, alamă, pâslă, materiale textile.
„Mărţişoare cât să vă încapă inima şi
buzunarul, mai ales că se spune în popor: Cine poartă mărţişoare / nu mai e
pârlit de soare!”, anunţă organizatorii.
În Galeria recent renovată, artiștii orădeni mai expun, pentru sărbătorile lunii
martie: tablouri, sculptură mică, ceramică, bijuterii de autor (coliere, brăţări,
cercei, medalioane din argint, cupru,
alamă, sticlă, lemn și piele), design vestimentar, baticuri din mătase naturală,
genţi şi poşete din piele naturală. „Fie

Şedinţa de ieri a Colegiului Prefectural a înregistrat o premieră – prezentarea raportului de
activitate a Casei Corpului Didactic Bihor. În
cadrul prezentării, directoarea Carmen Bodiu a
precizat că prin programele acreditate de CCD
Bihor au beneﬁciat de formare în anul 2016 un
număr total de 1662 cadre didactice și personal
didactic auxiliar. Cele mai solicitate programe de formare au fost „Pro Padeia. Educaţia
permanentă în contextul social actual” – 822
cereri înregistrate şi „Parteneriatul educaţional
şcoală-comunitate” – 748 cereri. „În scopul asigurării unei oferte de formare în concordanță
cu nevoile identiﬁcate și în conformitate cu
strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean și a
Ministerului Educaţiei Naţionale, Casa Corpului Didactic Bihor a depus spre acreditare 10
programe de formare continuă, dintre care 9
au fost acreditate: Formarea competențelor IT,
Metode interactive de predare-învățare, Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul
instructiv-educativ, Pro Paideia. Educație permanentă în contextul social actual, Parteneriatul educațional școală-comunitate, Comunicare
eﬁcientă în mediul educațional, Școala fără
droguri, Managementul clasei de elevi. Gestionarea situațiilor de criză, Perspective actuale în
abordarea curriculară. O șansă pentru ﬁecare.
Educație pentru grupurile vulnerabile se aﬂă în
curs de acreditare”, a menţionat Carmen Bodiu.
 Ioana MATEAŞ

Pentru personalul nedidactic

Lefuri mai mari

Salariile personalului nedidactic se vor
majora cu circa 20%, prin acordarea sporului de vechime, de această creștere urmând
să beneﬁcieze 53.000 de oameni, a declarat,
miercuri, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu. Drepturile acestei categorii de personal
se vor încadra între 1.450 de lei și 1.947 lei.

că le veţi lua de drag, pentru a le purta,
ﬁe că le veţi dărui cu plăcere veţi avea
de unde alege! Nu trebuie decât să vă
abateţi pe la noi în perioada 21 februarie – 11 martie 2017, de marți până vineri între orele 10.00 şi 18.00 și sâmbăta între orele 10.00-14.00, la Galeria de
Arte Vizuale Oradea de pe str. Republicii, nr. 15”, a menţionat Aurel Chiriac,
preşedintele UAP Filiala Oradea. 

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul
de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între orele 9.00-18.00, şi
duminica, între orele 16.00-18.00.

Executivul va da astăzi o Ordonanță de
Urgență în acest sens și că nu este vorba despre
un efort suplimentar, banii necesari, circa 90
de milioane de lei, ﬁind prinși în Legea bugetului. „Este vorba de o problemă ce a apărut
din cauza unor interpretări eronate. Este vorba
de salarizarea personalului nedidactic. Ceea ce
am discutat cu prim-ministrul este să se dea o
Ordonanță mâine (n.r. – azi), astfel încât să se
reglementeze începând cu data de 1 februarie și
această problemă. Concret, este vorba de o majorare salarială de la 1 februarie spre 20%, prin
acordarea sporului de vechime pentru personalul nedidactic. Este vorba de 53.000 de oameni
pe care îi avem în sistem. (...) nu este vorba
despre un efort suplimentar, în Legea bugetului
acești bani erau prinși, circa 90 milioane lei”,
a aﬁrmat Hăncescu, după întâlnirea cu premierul, de la Palatul Victoria. Potrivit acestuia,
inițial „s-a interpretat” că personalul nedidactic va beneﬁcia de prevederile Ordonanței
2/2017 privind unele măsuri ﬁscal-bugetare,
ceea ce nu s-a întâmplat. În ceea ce privește
proiectul Legii salarizării personalului bugetar,
Simion Hăncescu a subliniat că, în perioada
următoare, vor avea loc discuții cu federațiile
sindicale, proiectul urmând să ﬁe ﬁnalizat în
maximum o lună. 

