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Trofeul „Siroco - Deﬁleul Crişului”, la a 7-a ediţie

Primul turneu naţional
din mediul rural
Disputat cândva la Baza
„Voinţa”, Trofeul „Siroco-Deﬁleul Crişului” la tenis
de câmp se va desfăşura, în
perioada 17-23 februarie, în
sălile de Sport din Şuncuiuş
şi Vadu Crişului (eventual Ţeţchea în caz de nevoie)
şi va aduna la start copii cu
vârstele cuprinse între 10 şi
14 ani.

Turneul este organizat de
Clubul de Şah – Tenis Speranţa
Oradea (preşedinte Traian Miclea), în colaborare cu primăriile din localităţile Şuncuiuş şi
Vadu Crişului. Până la ora conferinţei de presă în care s-au
prezentat detaliile competiţiei, îşi anunţaseră participarea
aproape 50 de copii, un număr
peste aşteptările organizatorilor. Aceştia provin din 16 oraşe
în special din zona de nordvest a ţării, dar şi, surprinzător, din Prahova şi Suceava.
Fiecare participant va trebui să

achite taxa de înscriere de 50
de lei, jumătate faţă de cât este
perceput la majoritatea concursurilor de acest gen. Fondul de
premiere este de 5.000 de lei,
acesta ﬁind asigurat de către
Mecors Siroco (director Florian Sala). Un alt aspect care
merită menţionat este faptul că
primăriile celor două comune
asigură cazarea ﬁnaliştilor de
la ediţia precedentă şi organizează o seară festivă la una din
pensiunile din zonă. Cele două
săli de sport au fost amenajate
corespunzător cu bunăvoinţa
directoarelor liceelor Mihaela Găvriluţ (Vadu Crişului)
şi Bogdana Haragoş (Şuncuiuş), ele însele practicante ale
„sportului alb”.
Se vor organiza meciuri doar
la simplu, băieţi şi fete, pentru următoarele categorii de
vărstă: 10, 12 şi 14 ani. Primii
patru clasaţi la ﬁecare categorie vor ﬁ premiaţi. Directorul
turenului va ﬁ Mircea Drăgoi,

Traian Miclea şi Mircea Drăgoi
în timp ce arbitru va ﬁ Gheor- din Vadu Crişului, şi Bogdana
ghe Schipor, a cărui diurnă va Haragoş, din Şuncuiuş, fără
ﬁ asigurată tot de către primă- aportul cărora tenisul de câmp
rii. Toţi jucătorii vor primi apă nu ar ﬁ existat în aceste două
plată şi fructe la ﬁecare meci. localităţi.
„Este o bucurie şi o mândrie
Nu în ultimul rând, trebuie
pentru noi să vedem că acest să-i mulţumesc iniţiatorului
turneu prezintă interes şi înce- acestei competiţii, domnul
pe să adune tot mai mulţi par- Florian Sala, un mare iubitor
ticipanţi. Aş dori să menţionez al tenisului”, a declarat Mircea
şi sprijinul nemijlocit oferit de Drăgoi.
doamnele Mihaela Găvriluţ,
 Sorin ILISIE

Iarna bobocilor în baschetul salontan

Săptămâna vacanței intersemestriale a fost valoriﬁcată
la maxim de baschetbalistele
Colegiului Național „Teodor
Neș” din Salonta. Antrenate de
prof. Vlad Simina și prof. Cristina-Ioana Simina, junioarele
U13 și U16 legitimate la Clubul
sportiv școlar (CSS-CN„Teodor Neș” Salonta) au jucat în
meciurile celor două etape de
campionate naționale găzduite
de Sala Sporturilor „Nicolae
Talpoș” din Salonta.
A fost o vacanță baschetbalistică ca o „iarnă a bobocilor”,
cu nori negri, dar și cu soare
strălucitor, în care inimoasele
jucătoare salontane au făcut
imposibilul, adunând rezultate
la care cu un ochi s-a râs, cu un
ochi s-a plâns.
În zilele de 3 și 4 februarie,
în organizarea Federației Române de Baschet (FRB), s-a
desfășurat la Salonta primul
turneu al grupei din care fac
parte jucătoarele antrenorilor
Vlad și Cristina-Ioana Simina,

din cadrul Campionatului Național de Baschet U13 – 2018.
S-au duelat sub coș baschetbaliste din echipele LPS Alba
(Alba Iulia), EKO Sighet (Sighetul Marmației), MP Sport
Timișoara și gazdele de la
CSS-CN„Teodor Neș” Salonta. Câștigătoarea locului întâi,
cu 3 victorii în clasamentul
CNB-U13-FRB, după primul
turneu al Campionatului Național U13, a fost echipa CSS-CN
„Teodor Neș” Salonta („ochiul
care râde”) care este formată
din jucătoarele: Diana Zaha,
Alexandra Medve, Luana Creț,
Teodora Lupșan, Iulia Magda, Andra Ardelean, Koteles
Fruzsina, Nagy Zsoﬁa, Balogh
Greta, Simona Cadar, Viviana
Țirban, Camelia Crăsiun, Antonia Flueraș, Ana-Bella Fechete,
Cristina Vlad, Tanasz Zsanett,
Maria Dundi, antrenate de prof.
Vlad Simina. Campionatul va
continua cu noi meciuri, acasă
la celelalte echipe din grupă,
în lunile martie, aprilie și mai.
„Ochiul care plânge” o vreme
este echipa U16 baschet feminin a CSS-CN„Teodor Neș” Salonta, care anul trecut a ocupat
locul 1 la faza locală, locul 1 la
faza județeană, apoi locul 2 la
faza pe zonă, ﬁind învinsă doar
de viitoarea campioană națională, LAPI Dej, la Olimpiada
Națională a Sportului Școlar.
Tot anul trecut, jucătoarele
Andra Jurca, Ștefania Tanasz,
Denisa Curpaș și Danicska
Krisztina din echipa U16 au
câștigat locul 1 la Sport Arena
Streetball, competiție desfășurată la Oradea, sub egida Federației Internaționale de Baschet
Amatori (FIBA). Turneul Gru-

cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5,

organizează concurs

de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional
asistent din cadrul Compartimentului Structura de Securitate.
Probele stabilite pentru concurs se vor susţine la
sediul instituţiei şi sunt:
 testare cunoștințe în domeniul IT, eliminatorie:
16.03.2018, ora 8,30;
 scris: 20.03.2018, ora 10,00;
 interviu: 22.03.2018, ora 12,00.
Condiții de participare la concurs: - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999, actualizată;

Rezultate remarcabile obținute de echipele CN „Teodor Neș”
Dacă spui baschet salontan spui determinare, talent,
muncă, curaj, fermitate, rezistență, tenacitate - într-un
cuvânt familia de antrenori
sportivi formată din prof.
Vlad Simina, prof. Cristina-Ioana Simina, prof. Maria
Neagrău. Implicarea lor în
baschetul salontan înseamnă
performanță și diplomație
sportivă, fapte dovedite prin
rezultatele remarcabile obținute de echipele U13 și U16
ale CSS-CN „Teodor Neș” Salonta la competițiile naționale și interjudețene de baschet
feminin.

INSTITUŢIA PREFECTULUI
– JUDEŢUL BIHOR,

 să dețină diplomă de licență de studii universitare
în unul din următoarele domenii fundamentale de ierarhizare:
1. Matematică şi ştiinţe ale naturii (Matematică informatică, Informatică, Fizică informatică)
2. Ştiinţe inginereşti (inginerie electrică și calculatoare, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie
electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale,
calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, informatică industrială, matematică şi informatică
aplicată în inginerie.)
3. Ştiinţe sociale (Cibernetică economică sau informatică economică).
 condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor: 1 (un) an.
 cunoștințe de operare/programare pe calculator –
nivel avansat.
Dosarele se depun la sediul instituției, camera 8, până
la data de 06.03.2018, inclusiv.
Condițiile de participare, bibliograﬁa și alte date privind desfășurarea concursului sunt aﬁșate la sediul instituției și la adresa: www.bh.prefectura.mai.gov.ro.
Relaţii suplimentare la tel. 0259/41-49-26.

(86)

S.C. ARTDECOR S.R.L.

anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 pentru „Întocmire
P.U.Z. şi obţinere avize – construire centru
procesare alune P+E, împrejmuire şi racord utilităţi” s-a decis încadrarea planului
în categoria celor pentru care nu este necesară
evaluarea de mediu, planul urmând a ﬁ supus
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se
depun în scris la sediul A.P.M. Bihor, B-dul
Dacia, nr. 25/A, tel. 0259/44-45-90 (ziua limită
de primire a observaţiilor – 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului). (88)

PRIMĂRIA
COMUNEI MĂGEŞTI
pei V-B feminin desfășurat la
sfârșitul vacanței intersemestriale, în zilele de 10 și 11 februarie, în cadrul Campionatului
Național de Baschet U13 - 2018
organizat de FRB, a adunat sub
coșurile Sălii Sporturilor „Nicolae Talpoș” din Salonta echipele CSS Brașovia (Brașov),
ACS Roth (Baia Mare), CSS
Gloria Arad și echipa gazdă
CSS-CN „Teodor Neș” Salonta
(Bihor).
Echipa curajoaselor salontance din U16, compusă din
baschetbaliste născute în anii
2003 și 2004, a luptat din răsputeri pentru a face față adversarelor în competiția rezervată
fetelor născute în anii 2002 și
2001, dar rezultatele meciurilor
le-au adus lacrimi de înfrângere elevelor antrenorului Vlad
Simina: Andra Jurca, Ștefania
Tanasz, Ioana Leuca, Denisa
Curpaș, Danicska Krisztina,
Laura Zaha, Diana Bordaș, Andrada Galea, Alexandra Giligh,
Alexia Malița, Szasz Antonia.
„În competiția națională de
juniori, Salonta este cel mai
mic oraș cu echipe participante,

ne-a declarat prof. Vlad Simina.
Ne duelăm sub coș cu echipe
din orașele mari ale țării, unde
sunt centre de performanță în
baschet, cu resurse nelimitate.
Urmează noi turnee în Campionatul Național de Juniori U16
al FRB, precum și faza județeană a Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar (24 februarie)
care se va desfășura la Salonta.
Obiectivul nostru este clar deﬁnit - caliﬁcarea pe zonă și la
turneul ﬁnal al fazei naționale”.
Antrenorii și organizatorii
turneelor salontane de baschet
mulțumesc sponsorilor și susținătorilor: Adidac Comimpex
Salonta, ADA Fabrica de Mobilă Salonta, Primăriei Salonta și primarului Török László,
care, prin generozitatea lor,
răsplătesc efortul și talentul celor două echipe de baschet ale
CSS-CN „Teodor Neș” Salonta
(U13 și U16) înscrise concomitent și la cel mai înalt nivel în
Campionatul Național de Baschet Juniori 2018, organizat de
FRB.
 Remus PETRACHE,
Sorin PETRACHE

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU CONCESIONAREA UNOR
SU PRAFEŢE DE TEREN DIN
DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI,
ÎN DATA DE 28.02.2018, ORA 10.00, LA
SEDIUL PRIMĂRIEI.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA TEL:
0359/80-69-08. (89)

S.C. NOVAEURO MARKET S.R.L.

cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Costa-Foru, nr. 13,

angajează

 1 manipulant marfă,
cod COR 933303.
Selecţia se va face pe baza C.V.-urilor depuse până la 17.02.2018. (84)

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. 2, de luni până joi între orele
09.00 - 18.00, vineri între orele 09.00-16.00,
şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

