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Sâmbătă, 20 mai 2017

Maraton Cultural pentru Nevăzători

Zilele Homer, la o nouă ediţie
Asociația
Nevăzătorilor din România – Filiala
Interjudețeană Bihor -Sălaj
organizează, în perioada 2228 mai 2017, cea de-a XXVIa ediție a Maratonului Cultural pentru Nevăzători
„Zilele Homer”. Nevăzătorii,
copiii nevăzătorilor şi însoţitorii acestora vor avea intrare gratuită la spectacolele
înscrise sub acest generic.
Deschiderea
maratonului
cultural „Zilele Homer” va
avea loc luni, 22 mai, la sediul
ﬁlialei din Oradea, urmată,
la ora 12.30, de un concurs
de cultură generală pe skype.
Seara, de la ora 19.00, actorii
Teatrului „Regina Maria” vor
prezenta pentru nevăzători
spectacolul „Scripcarul de pe
acoperiș”, adaptare după romanul lui Ken Kesey. Marți,
de la ora 13.00, la Facultatea de
Litere a Universității din Oradea, Pavilionul C – parter, va
avea loc recitalul câștigătorilor
ediției a XXVI-a a Festivalului
„Pașii profetului”, urmat de
lansarea ediției a II-a a antologiei scriitorilor nevăzători
„Constelația Homer”. Va prezenta scriitorul Radu Sergiu
Ruba. În aceeași zi, de la ora
15.30, se va desfășura ședința
Comisiei de cultură și presă a
ANR, iar de la ora 18.30, este

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:
1. Cabrio Top - 0.2% +
Apollo 50 SC - 0.04% sau
2. Antracol 70 PU - 0.3% +
Nissorun 10 WP - 0.05% sau
3. Manoxin M 60 PU 0.4% + Envidor 240 SC 0.04% sau
4. Eclair 49 WG - 0.05% +
Milbeknock EC – 0.075%.
Perioada optimă pentru
efectuarea
tratamentului:
imediat, până la înﬂorit. După
golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul
maşinii de tratat. Ambalajele
se depozitează în magazii şi
se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele
de tehnica securităţii muncii,
protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum
prevede legislaţia în vigoare,
precum şi protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi
nr. 3242/F/2016. 

Coliziune în intersecţie

Un bărbat de 44 de ani, din Oradea, în timp
ce conducea un autoturism, joi, 18 mai, la ora
15.25, la intersecția străzii Tudor Vladimirescu
cu strada Roșiorilor din municipiul Oradea,
nu a respectat semniﬁcaţia indicatorului rutier
„Oprire”, nu a oprit şi a pătruns în intersecție
fără să se asigure şi fără a acorda prioritate de
trecere. Astfel, a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 24
de ani, din Oradea. În urma accidentului rutier,
conducătorul celui de-al doilea autoturism şi
doi tineri de 18 şi 19 ani, ambii din Oradea, pasageri în cel de-al doilea autoturism, au suferit
leziuni uşoare. Polițiștii continuă cercetările.

Conducere fără permis

Deschiderea maratonului cultural „Zilele Homer” va avea loc luni, 22 mai
programată festivitatea de
premiere la ediția a XXVI-a
a Festivalului Internațional de
Creație Literară pentru Nevăzători „Pașii profetului”, la
restaurantul „Silena” din Băile Felix, urmat de concertul
cântărețului nevăzător George
Nicolescu. Miercuri, 24 mai,
de la ora 10.00, în Băile Felix,
la Hotel Padiș, este programată ședința Consiliului Director
Național. Joi, 25 mai, între orele 13.00-16.00, în Piața Uni-

rii, nevăzătorii sunt invitați la
târgul pentru ONG-uri active
„SociONGFest”. Seara, de la
ora 19.00, la Teatrul „Regina Maria” Oradea, se va juca
spectacolul „În plină glorie”,
de Quilter, în timp ce la Filarmonica de Stat Oradea, tot
de la ora 19.00, va ﬁ prezentat
un concert vocal-simfonic. Vineri, 26 mai, de la ora 12.00, va
avea loc un curs de inițiere în
calculatoare, sâmbătă, 27 mai,
nevăzătorii sunt invitați, de la

ora 10.00, să viziteze Cetatea
Oradea, iar seara, de la ora
19.00, la Teatrul „Regina Maria”, la spectacolul „Desculț în
parc”, de Neil Simon-sala „Arcadia”.
Ediția din acest an a „Zilelor
Homer” se va încheia duminică, 28 mai, cu spectacolul „Mizantropul”, de Moliere, care va
ﬁ prezentat de actorii Teatrului
„Szigligeti” Oradea, de la ora
17.00.
 L. IONAȘ

Buletin de Au fost suplimentate biletele de tratament pentru pensionari
avertizare Locuri libere în stațiuni
Oﬁciului Fitosanitar Bihor comunică tratamentul
pentru combaterea agenţilor patogeni: mana viţei de
vie, acarieni. Se mai combate: făinarea.

Flash rutier

Casa Județeană de Pensii
Bihor are 122 bilete de tratament disponibile pentru
seria 6, cu începere din data
de 23 mai 2017. Persoanele interesate se pot prezenta
la sediul instituției cu documentele necesare.
Cele 122 de bilete de tratament sunt disponibile pentru stațiunile Amara, Buziaș,
Covasna, Govora, Herculane,
Lacu Sărat, Olănești, Sângeorz, Slănic Prahova, ﬁind repartizate după cum urmează:
Amara (stațiune recomandată
pentru tratarea afecțiunilor
reumatice) - 2 locuri; Buziaș
(stațiune recomandată pentru
tratarea afecțiunilor cardio-

vasculare) - 2 locuri; Covasna
(stațiune recomandată pentru
tratarea afecțiunilor cardiovasculare) - 11 locuri; Govora
(stațiune recomandată pentru
tratarea afecțiunilor reumatice
și ale căilor respiratorii) - 2 locuri; Slănic Prahova (stațiune
recomandată pentru tratarea
afecțiunilor reumatice și ale căilor respiratorii) - 7 locuri; Herculane (stațiune recomandată
pentru tratarea afecțiunilor
reumatice) - 74 locuri; Lacu
Sărat (stațiune recomandată
pentru tratarea afecțiunilor
reumatice) - 4 locuri; Olănești
(stațiune recomandată pentru
tratarea afecțiunilor sistemului
digestiv) - 16 locuri; Sângeorz
(stațiune recomandată pentru
tratarea afecțiunilor sistemului

digestiv) - 4 locuri.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul instituției, cu
următoarele documente: actul
de identitate (original+copie);
biletul de trimitere pentru
serviciile medicale clinice,
formular unic cu regim special, eliberat de către medicul de specialitate (copie);
cupon pentru plata pensiei
(copie+original).
Biletele de tratament se eliberează personal titularului,
sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentiﬁcată, din care să
rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de
tratament balnear.
 L.I.

lirea zilei de 2 iunie ca ﬁind
nelucrătoare, se face „punte”
între 1 iunie, declarată nelucrătoare, și zilele de sâmbătă,
duminică și luni, a doua zi de
Rusalii, sărbătoare legală”, se
precizează în comunicatul de
presă al Guvernului. Potrivit
Executivului, 2 iunie 2017 nu
este considerată zi nelucrătoare pentru locurile de muncă

în care activitatea nu poate ﬁ
întreruptă datorită caracterului procesului de producție
sau speciﬁcului activității,
magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul
instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor
cu termen în data de 2 iunie
2017. 

2 iunie - zi liberă pentru bugetari
Guvernul a adoptat joi o
hotărâre prin care 2 iunie
2017 a fost stabilită zi liberă
pentru salariații din sectorul
public.
Ziua liberă va ﬁ recuperată
în 10 iunie 2017 sau prin prelungirea corespunzătoare a
timpului de lucru până la data
de 16 iunie 2017. „Prin stabi-

Tot joi, 18 mai, la ora 18.00, pe strada Făcliei,
din Oradea a fost depistat în traﬁc un bărbat
de 25 de ani, din Țețchea, în timp ce conducea
un buldoexcavator, fără a poseda permis de
conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Două ore mai târziu, poliţiştii din Cefa au
depistat în traﬁc pe DN 79, în Gepiu, un tânăr
localnic de 18 ani, în timp ce conducea un moped, fără a poseda permis de conducere pentru
nicio categorie de autovehicule.
În ambele cazuri a fost întocmit dosar penal,
iar cercetările continuă.

Beat, la volan

Un bărbat de 36 de ani, din Oradea, a fost
depistat în traﬁc în timp ce conducea un autoturism, având o concentraţie alcoolică de 0,70
mg/l alcool pur în aerul expirat. Incidentul s-a
petrecut vineri, 19 mai, la ora 03.47, pe strada
Ogorului din Oradea. Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost
întocmit dosar penal, iar cercetările continuă.


Întreruperi energie electrică
Săptămâna 22.05.2017-26.05.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct
de lucru Marghita
25.05.2017 14:00-21:00 Loc.: Chișlaz, Mișca.
2.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct
de lucru Rural
24.05.2017 09:00-10:00 și 17:00-18:00 Loc.:
Șauaieu.

S.C. ALEA SHOES S.R.L.,

Oradea, S. Bărnuţiu 18, nr. 104/16.05.2017.
Declaraţie rectiﬁcativă a S.C. Alea Shoes
S.R.L., CUI RO 30050396, J5/553/2012, în
perioada 07.06.2016-17.11.2016 avea postat în
str. S. Bărnuţiu un anunţ publicitar. În urma
veriﬁcărilor efectuate, a rezultat că anunţul
avea caracter menit să inducă în eroare persoanele cărora li se adresa. Astfel, s-a constatat că s-au încălcat prevederile art. 4
coroborat cu art. 5 lit b) din Legea 158/2008
privind publicitatea, fapt pentru care societatea a fost sancţionată.
Menţionăm că în perioada cercetărilor,
S.C. Alea Shoes SRL şi-a retras/modiﬁcat
anunţul publicitar care a făcut obiectul procesului verbal nr. 24111/17.11.2016.
Extras din procesul verbal
24111/17.11.2016.
Astfel, în baza art. 7 alin (3) din Legea
158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi
publicitatea comparativă, republicată, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Cluj-Napoca - Birou Ajutor de Stat, Practici
Neloiale şi Preţuri Reglementate, s-a sesizat
din oﬁciu cu privire la mesajul publicitar de
mai sus, ﬁind declanşată cercetarea privind
săvârşirea unor posibile fapte de publicitate incriminate de lege de către S.C. ALEA
SHOES S.R.L.
(412)

