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1.384 de operatori de turism au rămas fără licenţe în lipsa polițelor de asigurare

Agenţii închise în Bihor
urmare din pagina 1
...a celor care au rămas fără
dreptul de a vinde pachete
turistice ﬁind publicată pe
4 octombrie pe site-ul instituţiei. De la data publicării,
operatorii economici care ﬁgurează în listă nu mai pot
desfășura activități speciﬁce
agențiilor de turism, conform
prevederilor legale, precizează instituția. Comunicatul nu
precizează ce se va întâmpla
cu turiștii care au achiziționat
deja vacanțe. Un comunicat al
ANT precizează că este interzisă, potrivit prevederilor legale, „desfăşurarea de activităţi
turistice speciﬁce agenţiilor
de turism de către operatorii
economici cu licenţa de turism
expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării
cheltuielilor de repatriere şi/
sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii
turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei
de turism”. Lista agențiilor de
turism care nu au făcut dovada deținerii poliţei valabile de
asigurare privind asigurarea
rambursării cheltuielilor de
repatriere şi a sumelor achitate
de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor sau pachetelor de
servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentu-

lui agenţiei de turism, precum
și cuprinsul primei notiﬁcări
de intrare în legalitate apare pe
site-ul www.turism.gov.ro.
Decizia vine în contextul
în care tour-operatorul Mareea și-a anunțat la începutul
lunii septembrie incapacitatea de plată și a precizat că va
cere deschiderea procedurii
de insolvență, după ce, cu o
lună înainte un alt mare tour-operator, Genius Travel,
a intrat în insolvență. Pe lista
publicată pe site-ul ANT se
aﬂă 22 de agenţii din Bihor
sau care au birouri în Oradea.
În Oradea aceste sunt Cado
Travel, Eurotour, Blue Travel,
Extra Travel, Hawaii Travel,
Sana Center Travel, Desert
Rose Travel, Onext Travel
Point, Saphir Travel, Demian
Travel&Holidays, Sejur 24,
Vacanţa Mea, Monthermal
Travel, Denis Perfect Tour,
Merci Travel¸ Goevitour, Paralela 45; în Sînmartin: ClicHoteluri, President Felix; în Borş:
Vlady Travel; în Drăgăneşti:
Astradrom; în Oşorhei: Airam
Tours.
Ieri, Asociația Națională a
Agențiilor de Turism (ANAT)
a anunţat că susţine ANT în
acțiunile de eliminare din piață
a companiilor care nu respectă
legea și care reprezintă un pericol pentru toți cei care le cum-

Concurenţă şi nu prea la
examenele pentru posturile de directori şi adjuncţi
în şcolile din Bihor. Pe cele
280 de locuri de directori şi
adjuncţi s-au înscris 255 de
persoane cu menţiunea că în
timp ce unii profesori s-au
înscris la mai multe şcoli, la
19 unităţi şcolare nu există
nicio solicitare.
Pas important spre însănătoşirea sistemului educativ din

România. După concursurile
pentru şeﬁi de Inspectorate şi
inspectori, până pe 2 octombrie s-au făcut înscrieri pentru
posturile de directori şi adjuncţi din toate şcolile din ţară.
În judeţul Bihor au fost scoase
la concurs 180 de posturi pentru directori (77 în mediul urban şi 103 în mediul rural) şi
100 de posturi pentru directori
adjuncţi (70 în mediul urban şi
30 în mediul rural).
„Pentru concursuri au fost

Festivalul revine
în centrul orașului

Toamna orădeană își deschide astăzi,
6 octombrie, porțile, de la ora 12.00, cu
preparate delicioase, activități pentru cei
mari și cei mici, dar și concerte. Programul
festivalului include o serie de activități și
momente muzicale inedite, iar publicul se
va putea bucura de o experiență completă ce
va include ritmuri de jazz, pop, evenimente
spectaculoase și multe alte surprize.

Operatorii care ﬁgurează în listă au fost nevoiţi să-şi înceteze activitatea
pără pachetele turistice. „După 4 octombrie 2016 nu se aﬂă
măsura luată de ANT, știm numai agenții de turism care
dimensiunea pieței: 1.854 de funcționau fără să dețină o
agenții de turism funcționează poliță de asigurare valabilă.
legal.
Pentru o mare parte dintre cele
Acțiunea ANT este prima care ﬁgurează în listă licența a
etapă din suita de măsuri pe fost radiată la cerere, în 2016,
care instituția le va lua pen- pentru că și-au oprit activitatea
tru ca banii turiștilor să ﬁe în ori și-au schimbat sediul în ultotalitate asigurați. Urmează timii șase ani. ANAT îndeamo serie de acte normative în nă turiștii să efectueze conacest sens, în conformitate cu stant o veriﬁcare a agenției de
directivele europene referi- turism de la care intenționează
toare la asigurarea pachetelor să cumpere un pachet turistic,
de călătorie. Totul în favoa- căutând pe pagina de internet a
rea turistului și pentru turist” acesteia sau la sediu existența
susţine președintele ANAT, poliței aﬂate în termenul
Alin Burcea. În comunicatul de valabilitate, a licenței de
ANAT se mai precizează că funcționare și a brevetului de
în lista anunțată de ANT pe turism al managerului. 

Începe bătălia pentru posturile de directori şi adjuncţi

Concurs în şcoli

Toamna Orădeană
își deschide astăzi porțile

înregistrate 279 de înscrieri.
196 pentru posturile de directori, dintre care 94 în mediul
urban şi 102 în mediul rural
şi 83 pentru directori adjuncţi,
dintre care 58 în mediul urban
şi 25 în mediul rural. S-au înscris în total 255 de persoane.
În 19 unităţi şcolare nu au fost
solicitări, iar 16 candidaţi s-au
înscris şi pentru funcţia de director şi pentru cea de adjunct.
5 candidaţi şi-au depus dosare
pentru mai multe şcoli: un candidat pentru patru şcoli, unul
pentru trei şcoli şi trei candidaţi pentru câte două şcoli”, a
spus, pentru Crişana, Claudiu
Damian, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.
Printre cele 19 şcoli la care
nu au fost solicitări se numără
Şcoala Gimnazială „Lucreţia
Suciu” din Oradea şi Colegiul
Tehnic „Unirea” din Ştei. Directorii şi adjuncţii din acele
unităţi şcolare nu vor rămâne
în funcţii după examen deoarece, conform Ordinului ministrului Educaţiei, delegarea
lor va înceta la ﬁnalizarea etapelor concursului, iar cei care
sunt în funcţii şi nu vor susţine
examenele nu îşi vor putea pre-

lungi delegaţiile.
Aşa cum era normal, bătaia
pentru posturile de directori
şi adjuncţi se dă la Gojdu şi
Eminescu. La Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, pe un
post de director şi unul de adjunct sunt 7 solicitări, 3 pentru
postul de director şi 4 pentru
adjuncţi. La Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, pe un post
de director şi 2 de adjunct se
vor bate 5 profesori (3 pentru
postul de director şi 2 pentru
adjuncţi).
Conform calendarului publicat de Ministerul Educaţiei
proba scrisă pentru examen se
va da pe 12 octombrie, iar în
perioada 17 octombrie – 17 noiembrie se va susţine interviu
şi se va veriﬁca CV-ul ﬁecărui
candidat. Pe 18 noiembrie se
vor aﬁşa primele rezultate, urmând ca, între 24 noiembrie şi
9 decembrie, să se rezolve contestaţiile şi să se aﬁşeze rezultatele ﬁnale. Etapa ﬁnală o va
reprezenta validarea rezultatelor în Consiliul de Administraţie al IŞJ Bihor, validare care
se va face pe 16 decembrie, cu
8 zile înainte de startul vacanţei de iarnă.
 Vasilică ICHIM

Ediția cu numărul 26 a Toamnei Orădene
se desfășoară în perioada 6 – 9 octombrie
2016, atât în Piața Unirii, în Cetate, la Teatrul
Regina Maria, în Catedrala Romano – Catolică
din Cetatea Oradea, dar și la Casa de Cultură a Sindicatelor. În cadrul festivalului, este
prezentă pentru prima oară la Oradea cea mai
gustoasă experienţă din România: Street Food
Festival, care va debuta astăzi, 6 octombrie, de
la ora 12.00, în Piața Unirii. Cunoscut în lumea
culinară sub numele de Chef Foa, Florin Scripca s-a alăturat inițiativei Street Food Festival
și va ﬁ prezent, timp de trei zile, în orașul de
pe Crișul Repede, pentru a se bucura, alături
de participanţi, de experienţa culinară pe care
o oferă festivalul. Programul primei zile din
Toamna Orădeană va mai cuprinde evenimente
culinare și activități pentru copii, între orele
12.00-18.00; Border Split – la ora 18.00; Trupa
Soul Serenade – ora 19.00; Trupa Koszika &
the Hotshots – ora 20.00; Trupa Lucia & Muse
Quartet – ora 21.00. Închiderea programului
va avea loc la ora 23.00. Celelalte manifestări
aﬂate pe agenda festivalului le vom prezenta în
edițiile viitoare ale ziarului nostru.
 L. I.

Simpozionul Internațional
„Şcoala Ardeleană”

Oaspeți de seamă
la Oradea

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din
Oradea găzduiește, în perioada 6-8 octombrie 2016, Simpozionul Internaţional „Şcoala Ardeleană”, eveniment care reunește
profesori din ţară şi străinătate. Tema din
acest an este: „Spe salvi – credinţă, încredere şi speranţă: istorie şi prognoze”.
Manifestarea va debuta astăzi, 6 octombrie,
de la ora 10.00, în Aula Magna a Facultății de
Teologie Greco-Catolică din Oradea, cuvântul
de deschidere aparținând PSS Virgil Bercea și
prof. univ. dr. Cristian Barta.
Printre invitații de seamă ai evenimentului
se numără prof. Andrei Marga, fost ministru
al Educaţiei şi rector al Universităţii BabesBolyai de la Cluj.
Simpozionul va continua după următorul
program: astăzi, 6 octombrie, între orele 10.30
– 13.30 și 16.00-17.00, desfășurarea lucrărilor;
17.00 – 18.00, Andrei Marga, “Crizele actuale.
Speranța ca suport al realității”; 18.00-18.30,
lansare de carte: Alexandru Buzalic, “Migrație
și religie”; vineri, 7 octombrie, între orele 9.0012.30 și 15.00-16.30, desfășurarea lucrărilor;
16.30-17.30, Vasile Muscă: “Platonismul –
fundament al culturii europene”; 17.30-18.30,
lansare de carte: Andrei Marga, “Pragmatismul
reﬂexiv. Încercarea de construcție ﬁlosoﬁcă”;
sâmbătă, 8 octombrie, între orele 9.00 – 12.30
și 15.00-19.00, desfășurarea lucrărilor. Închiderea lucrărilor simpozionului va avea loc
sâmbătă, la ora 19.00.
 L. I.

