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Elevii de la Blaga au câștigat un concurs de ecologie

Coșul vorbitor care
te îndeamnă să reciclezi
Liceele teoretice „Lucian
Blaga” și „Onisifor Ghibu”,
participante la proiectul
național „Din grijă pentru
mediu”, au câștigat premiul
I, respectiv premiul II pentru
nivelul liceal. Școlile au primit videoproiectoare, whiteboards sau seturi de cărți
despre reciclare și protecția
mediului.
Competiția video pe teme de
reciclare „Din grijă pentru mediu”, organizată în perioada 12
martie – 15 iunie a luat sfârșit.
Tetra Pak și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
au premiat 9 din cele 106 de
echipe participante din toată
țara. În competiție s-au înscris
școlile cu clasele I-XIII din
rețeaua Eco-Schools, în echipe
de 1-4 elevi și un profesor coordonator. Câștigători au fost
aceia care au realizat cele mai
originale materiale video de
maximum 3 minute în care au
demonstrat metodele lor preferate de reciclare.
Competiția a fost jurizată de
o echipă mixtă de consultanți
de responsabilitate socială și
specialiști pe probleme de mediu din partea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie. Cele mai reușite ﬁlmulețe
recompensate cu premiul I,

Blaga și Ghibu vor primi videoproiectoare, whiteboards sau seturi de cărți
II și III au fost din județele
Mehedinți, Argeș, Suceava,
Bihor, Botoșani și Municipiul
București.
Premiul I pentru liceu a mers
la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea, unde elevii
au dat dovadă de creativitate
și abilități de editare și regie
video într-un scurtmetraj în
care un coș de gunoi vorbitor
îi povestește unei adolescente
despre importanța reciclării
plasticului.
Andrada Maria Româneac,
elevă la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Oradea, susține
că realizarea scurtmetrajului

a fost „o experiență de neuitat.
A fost foarte distractiv să ne
întâlnim să scriem scenariul,
să ﬁlmam și să edităm scurtmetrajul. Cu siguranță partea
de regie mi-a plăcut cel mai
mult și mă bucură faptul că
putem atrage atenția asupra
importanței reciclării. Fie că
vorbesc despre mâncare, apă,
hârtie sau alte obiecte, am
învățat să mă gândesc de două
ori înainte să arunc ceva ce
încă mai poate ﬁ folosit.”
Toți elevii câștigători au
primit genți pentru rechizite
fabricate din material reciclat și personalizate pentru

competiție cu textul „Regizez
& Reciclez”, iar școlile lor au
primit videoproiectoare, whiteboards sau seturi de cărți
despre reciclare și protecția
mediului.
„Din grijă pentru mediu”
este un proiect național de
educație menit să îi responsabilizeze pe elevi cu privire la
reciclare și să îi susțină pe profesori în predarea lecțiilor de
protecția mediului. Proiectul
este dezvoltat de Tetra Pak în
parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
(CCDG).
 V.I.

Oradea. Un fenomen infracţional în creştere

Atenţie la hoţii din buzunare!
În ultima perioadă foarte
mulţi cetăţeni ne-au atras
atenţia asupra unui fenomen infracţional în creştere.
Înmulţirea furturilor din
buzunare în locurile publice
din Oradea.

Foarte mulţi cetăţeni care
utilizează mijloacele de transport în comun, sau care îşi fac
cumpărăturile, ne-au semnalat
în ultimele săptămâni că ele,
sau cunoştinţe de-ale lor, au
fost victimele hoţilor din buzunare. De asemenea, acest
fenomen a fost semnalat şi de
clienţii unor terase publice.
Reamintim cetăţenilor că
este bine să ﬁe prevăzători
când sunt în locuri aglomerate, dar şi la terase sau cafenele
unde, în căutarea unei binemeritate relaxări, hoţii le pot
sustrage banii sau alte valori.
Aglomeraţia şi agitaţia care se
creează zilnic în orele de vârf,
atrag ca un magnet hoţii din
buzunare (poşete, genţi etc.),
aceştia acţionând cu predilecţie în locurile aglomerate,

pieţe, magazine, mijloace de
transport în comun.
„Victimele sunt alese cu predilecţie din rândul persoanelor
vârstnice, a celor îngândurate,
neatente la ce se petrece în
jurul lor, cu geanta ori poşeta
într-o poziţie favorabilă furtului”, arată specialiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul
IPJ Bihor.
„Pentru a evita aceste evenimente, recomandăm cetăţenilor să ﬁe precauţi la modul în
care îşi păstrează poşeta, geanta atunci când se aﬂă într-un
loc public: întotdeauna aceasta
trebuie să ﬁe ţinută sub braţ
sau în partea din faţă a corpului, lipită de haină. De asemenea, evitaţi transportarea
unor sume mari de bani dacă
nu vă luaţi măsuri de siguranţă
corespunzătoare. Dacă, totuşi,
aveţi asupra dumneavoastră
sume considerabile, nu ţineţi
toţi banii într-un singur loc!
Acordaţi mai mare atenţie
poşetei decât plaselor cu cumpărături, deoarece hoţii specu-

Fiţi cu băgare de seamă în locurile aglomerate, pe terase şi
în mijloacele de transport în comun
lează această neglijenţă.
Nu păstraţi bani, telefoane
mobile sau alte bunuri de valoare în buzunarele laterale ale
vestimentaţiei, genţilor sau sacoşelor. Banii se păstrează în
buzunarele interioare ale vestimentaţiei, poşete sau borsete
care au închizători sigure!
În mijloacele de transport în
comun sau atunci când staţi la
rând pentru cumpărături, nu vă
înghesuiţi şi nu permiteţi să ﬁţi
înghesuiţi!

Când efectuaţi o plată, nu
scoateţi toţi banii pe care îi
aveţi şi nu îi număraţi în văzul
tuturor.”
Totuşi, dacă sunteţi victimă
sau martor la comiterea unei
astfel de infracţiuni, reţineţi
cât mai multe semnalmente ale
autorului, înălţime, trăsături
ale feţei, semne particulare,
vestimentaţie, particularităţi
în vorbire sau comportament şi
sesizaţi de urgenţă Poliţia – la
numărul 112.

Cartierul Nufărul

Trei puncte termice
fără apă caldă

Locuitorii de pe şapte străzi din cartierul Nufărul rămân fără apă caldă până vineri. Întreruperea
este cauzată de lucrările la reţeaua de distribuţie a
agentului termic. „Pentru remedierea unei avarii
apărute la rețeaua termică primară, începând de
azi (ieri - n.n.), 2 iulie, ora 14.00, se întrerupe furnizarea apei calde pentru consumatorii alimentați
din puncte termice 871, 872 și 875”, se arată
într-un comunicat al societăţii de Termoﬁcare.
„Sunt afectați consumatorii situați pe străzile Nojoridului – parţial, Nufarului – parțial, Leonardo
da Vinci, Liszt Ferenc, Jules Verne, Ciheiului și
Nicolae Popovici. Estimăm ca reluarea furnizării
agentului termic se va realiza în cursul zilei de
vineri, 6 iulie. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre de
intervenție vor face tot posibilul pentru a reduce
la minim timpul necesar remedierii problemei
apărute. Pentru informaţii suplimentare, clienţii
noştri pot suna la dispeceratul de urgenţă TelVerde 0 800 070 800 (număr apelabil gratuit din
toatate rețelele ﬁxe și mobile). 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, titular al proiectului: “Amenajare
zona pietonală în Piaţa Magnolia, municipiul Oradea – P.O.R. 4.1-Faza SF” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Amenajare zona pietonală în Piaţa
Magnolia, municipiul Oradea – P.O.R. 4.1Faza SF” propus a ﬁ realizat în intravilanul
municipiului Oradea, str. Magnoliei, nr. cad.
200110, CF nr .200110, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M.Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmbh.
anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 9.07.2018. (465)
Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă Gui
Maria Natalia, sediul Oradea, str. Ion Păun Pincio,
nr.16/E, CIF22977856, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. Martinex S.R.L., sediul Tinca, str.
Avram Iancu, nr. 58, jud. Bihor (în faliment, in bankruptcy, en faillite), în condiţiile Codului de Procedură
Civilă şi a Legii 85/2006 organizează:
Licitaţie publică deschisă cu strigare fără preselecţie pentru vânzarea:
ACTIV ATELIER TÂMPLĂRIE situat în Petid,
com. Cociuba Mare, jud. Bihor, compus din:
 Teren intravilan, suprafaţa 1.415 mp., situat
în sat Petid şi Cheşa, com Cociuba Mare, jud. Bihor,
înscris în CF.1160 Cheşa, număr topo 859/7; CF.1232
Petid, nr.topo 1414/4.
 Clădire atelier tâmplărie transformat din saivan
oi, suprafaţa construită 1.108 mp., înscrise în CF.1160
Cheşa, nr. cadastral /topo 859/7 şi CF.1232 Petid, nr.
cadastral/top 1414/4.
 Echipamente tehnologice.
Preţul de începere al licitatiei este de 21.999 euro.
Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2018, ora 12.00,
în Oradea, Şoseaua Borşului, nr. 7, ap. 7, jud. Bihor.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până în data de 05.07.2018 la ora 11.00.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participare la licitaţie sunt precizate în
Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei care este anexă la caietul de sarcini.
Caietul de sarcini poate ﬁ achiziţionat de la sediul
lichidatorului judiciar Cabinet individual de insolvenţă
Gui Maria Natalia, str. Ion Păun Pincio, nr. 16/E, Oradea, jud.Bihor. Achiziţionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui
caiet de sarcini este de 1.500 lei.
În cazul în care la licitaţie nu se înscrie nici un ofertant sau acesta nu oferă valoarea de adjudecare se va organiza o nouă licitaţie în data de 06.07.2018, ora 12.00,
în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi locaţie.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0747-401.269, pe adresa de email geraldinaimpex@
yahoo.com.
(466)

