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APM Satu Mare, partener asociat în Proiectul de protejare
a Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic
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În cadrul conferinţei de presă susţinute joi, 26 martie la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare, a fost prezentat proiectul LIFE+”Conservation of the
European Roller (Coracias garrulus) in the Carpathian Basin- Protejarea
Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic”ROLLERÜLIFES NAT-HU-oooo81”. Au participat
Ecaterina Bekessy, director executiv, alături de echipa de proiect: Adriana Culda,
Laurenţiu Bărbos și Monica Pop.

Mediul este în continuă schimbare. Un indicator al sănătăţii mediului sunt păsările, studierea
schimbărilor ce intervin în viaţa lor ne pot atenţiona faţă de problemele cu care se vor confrunta alte
animale și plante, precum și chiar noi înșine.

În acest context, cunoscând importanţa fondurilor europene în strategia de dezvoltare a României,
APM Satu Mare a aplicat ca partener în accesarea de fonduri europene prin Programul Life+,
program care este un instrument financiar pentru mediu și are ca scop conservarea naturii și a
celorlalte domenii de mediu de interes european (apa, deșeuri, schimbări climatice).

Acest program de finanţare s-a înfiinţat în anul 1992 și are trei componente: Life+Natură și
Biodiversitate, Life+Guvernare și Politici de mediu, Life+Informare și comunicare, iar principalii
beneficiari pe cele trei componente pot fi autorităţile publice și agenţiile de dezvoltare.
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APM Satu Mare începând cu anul 2015 a câștigat două proiecte Life+ ca partener asociat, proiecte
care se încadrează în domeniul Life+Natură, domeniu care are ca obiectiv contribuţia la
implementarea Directivelor ”Păsări” și ”Habitate”, ţinta proiectelor pe acest domeniu sunt
investiţiile durabile pe termen lung în siturile Natura 2000 și acţiunile de conservare a speciilor și
habitatelor menţionate în Directivele ”Păsări” și ”Habitate”.

Începând din 2015 se vor implementa o serie de proiecte precum ”Securing prey sources for
endangered Falco cherrug and Aquila heliaca population in the Carpathian basin” cu perioada de
implementare 1.01.2015-31.12.2018. Beneficiar coordonator: Fertö-Hanság National Park
Directorate Ungaria, printre beneficiari asociaţi numărându-se și Agenţia pentru Protecţia Mediului
Satu Mare. Scopul proiectului este consolidarea eforturilor de conservare a populaţiilor de Aquila
heliaca (Acvila imperială) și Falco cherrug (Șoimul Dunărean), ameninţate la nivel global. Valoarea
proiectului este de 2.881.243 Euro din care finanţare UE 2.160.932 Euro-pentru APM Satu Mare
132.494 Euro din care finanţare UE 99.370 Euro.

Un alt proiect este Protejarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic cu perioadă de implementare a
proiectului 1.09.2014-31.03.2020. Beneficiar coordonator este Societatea Ornitologică din
Ungaria. Parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Asociaţia ”Grupul Milvius”
România, Adminstraţia Parcului Naţional Bükkü-Ungaria, Administraţia Parcului Naţional
Kiskunság-Ungaria, DALERD, Délalföldi Erdészeti Yrt-Ungaria. Scopul este întărirea populaţiei de
dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestor
populaţii, prin implementarea unor măsuri de conservare potrivite. Valoarea proiectului este de
5.046.097 Euro din care finanţare UE 3.784.572 Euro. Pentru APM Satu Mare 611.683 Euro din
care finanţare UE 328.683 Euro.

Share This Post

1

Posted by  Actualitatea Satmareana on martie 27 , 201 5. Filed under Locale. You can follow any
responses to this entry  through the RSS 2 .0. You can leav e a response or trackback to this entry

Arhive

Selectează o lună

Etichete

actualitateasm adrian stef

andreea paul biblioteca judeteana satu mare carei

castelul karolyi directia de cultura carei dosar penal

drumuri elevi eugeniu avram expozitie fotbal furt furt

calificat isj satu mare jandarmeria satu mare jandarmi

politia politia de frontiera politia rutiera primaria satu

Copyright

Copyright 2013 Actualitatea Satmareana

actualitatea.satmareana@gmail.com

Lasă un răspuns
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Nume *

Email *

Pagină web

Comentariu 

Poţi folosi aceste etichete și atribute HTML: <a  h r ef="" t it le=""> <a bbr  t it le=""> <a cr on y m  t it le=""> <b>

<blockqu ote cite=""> <cite> <code> <del da tet im e=""> <em > <i> <q cite=""> <str ike> <str on g >



http://www.frissujsag.ro/vedik-a-szalakotat/ 

 



Actualitatea sătmăreană 6/ Vineri, 27 martie 2015Gazeta de Nord-Vest

Sărbătoare cu triplă însemnătate la Negreşti 
�Expoziţia Art Bunavestire, ajunsă la cea de a 29-a ediţie, a avut vernisajul chiar de sărbătoarea religioasă cu
acelaşi nume şi la împlinirea a 50 de ani de la atestarea ca oraş

Una dintre cele mai longe-
vive acţiuni culturale din
judeţul Satu Mare, Art Bu-

navestire, care a ajuns la cea de a
29-a ediţie, a avut vernisajul mier-
curi, la Galeria de Artă „Dr. Mihai
Pop” din cadrul Muzeului Ţării
Oaşului din Negreşti Oaş, chiar de
sărbătoarea religioasă cu acelaşi
nume. Actuala ediţie este cu atât
mai importantă cu cât în acest an
Negreştiul sărbătoreşte 50 de ani
de când a primit titulatura de oraş.
La expoziţia din acest an şi-au
expus lucrările 15 artişti din zona
Oaşului dar şi din ţară.

Vis devenit realitate
La evenimentul cultural

de amploare din Capitala Ţării
Oaşului au fost prezenţi, pe lângă
artiştii expozanţi, directorul Can-
celariei Prefectului, Raul Băbţan,
consilierul preşedintelui Consi-
liului Judeţean, Felician Pop, pri-
marul oraşului Negreşti Oaş,
Aurelia Fedorca, precum şi consi-
lieri locali dar şi circa 150 de iubi-
tori de frumos din zona Oaşului
dar şi din judeţ.

În deschiderea vernisaju-
lui, directorul Casei Orăşeneşti de
Cultură din Negreşti Oaş, Natalia
Lazăr, a arătat că Art Bunavestire
este un vis care în timp s-a trans-
format în realitate. „În urmă cu 29
de ani, când a avut loc prima ex-
poziţie Art Bunavestire, pentru
cei care au organizat-o atunci era
un vis ca acest eveniment cultural
să aibă atâtea ediţii. Azi, visul lor
s-a transformat în realitate şi sun-
tem astfel la cea de a 29-a ediţie.
Această manifestare culturală nu
ar fi fost posibilă fără sprijinul Pri-
măriei şi Consiliului Local Ne-
greşti Oaş, cărora le mulţumim”, a
mai spus Natalia Lazăr.

Sărbătoare întreită
În continuare, primarul

Aurelia Fedorca a arătat că sărbătoa-
rea de la Negreşti Oaş are triplă în-
semnătate. „Azi, de Bunavestire, am
celebrat bucuria renașterii naturii
prin artă, în cadrul tradiționalei
expoziții de artă contemporană Art
Bunavestire. Am fost bucuroasă azi să
primim oaspeți din toate colțurile
țării, prieteni vechi și mai noi ai Țării
Oașului, într-o zi de dublă sărbătoare,
culturală și religioasă. Cu atât mai
mult cu cât anul 2015 este unul jubi-
liar pentru comunitatea noastră –
aniversăm 50 de ani de la atestarea ca
oraș a localității. Prin urmare, toate
evenimentele culturale se circumscriu
acestei sărbători. Fără îndoială, însă,

că expoziția de artă contemporană
Art Bunavestire este una dintre cele
mai importante manifestări culturale
organizată în acești ani. Mă bucur că
și în acest an orașul nostru este de-
osebit de vizibil la nivel regional și
național datorită acestui eveniment
cultural de certă valoare, prin aceasta
demonstrând că Oașul nu este doar
un spațiu etnofolcloric, cu rădăcini
puternice în tradiții, ci și un spațiu al
lumii noi, promotor al artei contem-
porane. Îi felicit, alături de organiza-
tori, pe toți artiștii expozanți pentru
frumuseţea operelor expuse, pentru
expresivitatea artistică a acestora,
pentru perseverenţă şi pentru moşte-
nirea culturală pe care o lasă an de an
Negreştiului şi Ţării Oaşului”, a spus

Aurelia Fedorca.
Cuvinte frumoase despre

sărbătoarea culturală de la Negreşti-
Oaş au mai spus Raul Băbţan, care a
transmis şi mesajul de sprijin al pre-
fectului Eugeniu Avram, dar şi Feli-
cian Pop.

Cincisprezece 
expozanţi

La ediţia din acest an la Art
Bunavestire şi-au expus lucrările 15
artişti plastici din zona Oaşului dar
şi din ţară. Grupul negreştean a fost
reprezentat de Susana Ardelean,
Dorel Petrehuş, Corneliu Pop, Ioan
Pop Prilog, Ioan Pop Vereta. Invitaţii
din acest an au fost Marius Bacriu

(Timișoara), Adriana Elian (Cluj-
Napoca), Suzana Fântânariu
(Timișoara), Andrei Florian (Cluj-
Napoca), Dumitru Macovei (Bacău),
Petre Marian (București), Mircea
Mureșan (București), Cristian Sida
(Timișoara). Echipa curatorială a
fost compusă din dr. Laura Ghinea,
Dorel Petrehuș și Ioan Pop Prilog, iar
cronica plastică a fost semnată de is-
toricul de artă dr. Vasile Duda.

Dr. Laura Ghinea a felici-
tat echipa de la Negreşti Oaş pen-
tru continuarea proiectului
cultural început în urmă cu 29 de
ani, iar istoricul de artă dr. Vasile
Duda a arătat că ediţia din acest an
a Art Bunavestire a fost una dintre
cele mai reuşite. 

FLORIN DURA

EVENIMENT. Art Bunavestire este una dintre cele mai importante manifestări culturale organizată la Negreşti

Reprezentanţii Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
(APM) Satu Mare și cei ai asocia-
ţiilor pentru protecţia faunei săl-
batice au solicitat și au obţinut
sprijin de specialitate din partea
Poliţiei de Frontieră. Și asta pen-
tru că anumiţi indivizi vânează
păsările ocrotite de lege sau le dis-
trug cui-burile. Mai mult, infrac-
torii zădărnicesc orice efort al
APM și al ONG-urilor de profil
pe această linie. Ca și consecinţă,
populaţiile de păsări ocrotite de
lege au scăzut în mod dramatic în
ultimele decenii. 

ONG-iștii confirmă 
braconajul

Laurenţiu Bărbos, repre-
zentantul unui ONG pentru pro-
tecţia faunei sălbatice, a
recunoscut că eforturile le sunt
zădărnicite de către diferite per-
soane, care distrug habitatul ani-
malelor, sau chiar le vânează.

“Asta este o problemă cu care ne-
am confruntat și până acum și
chiar de aceea încercăm să punem
cuiburile artificiale în locuri care
să nu fie la vedere, ci în locuri cât
mai ascunse ca să nu poată fi dis-
truse. Vom lua legătura cu autori-
tăţile locale și instituţiile de stat
pentru a ne sprijini, și mă refer
aici la primării sau poliţie”, a spus
Laurenţiu Bărbos.

APM cere ajutorul 
Poliţiei de Frontieră

Directorul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului (APM)
Satu Mare, Elisabeta Bekessy, a
declarat că a solicitat și a primit
sprijinul Poliţiei de Frontieră în
acest sens, cu atât mai mult cu cât
infractorii operează în zona de
frontieră. “Am solicitat sprijinul
Poliţiei de Frontieră , pentru că
monitorizarea și identificarea pă-
sărilor se face și în zona de fron-
tieră, fiind un proiect

transfrontalier. Chiar astăzi (ieri,
n.red.) am primit confirmarea din
partea colegilor de la Poliţia de
Frontieră că ne sprijină. Ne-au
transmis și datele de contact ale
persoanelor cu care să luăm legă-
tura pe teren. Împreună vom des-
fășura acţiuni pe această linie”, a
declarat Elisabeta Bekessy.  

Milioane de euro pen-
tru protejarea păsărilor

Pentru a reface habitatele
păsărilor ale căror existenţă este
periclitată, Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului a câștigat mai
multe proiecte europene, cu fi-
nanţări substanţiale. Un astfel de
proiect a început să fie implemen-
tat la începutul acestui an. Scopul
proiectului îl reprezintă întărirea
populației de dumbrăveancă în
Bazinul Carpatic și asigurarea
conservării favorabile pe termen
lung a acestor populații. Scopul
final îl reprezintă creșterea până

la finele anului 2019  a populației
de dumbrăveancă cu 20% în ariile
de protecție specială avifaunis-
tică.

Valoarea proiectului
transfrontalier este de 5.046.097
euro, din care finanțarea Uniunii

Europene este de 3.784.572 euro.
Concret, Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Satu Mare îi revine
611.683 euro, din care finanțarea
Uniunii Europene este de
328.683 euro. 

Ciprian Bâtea

Protejarea păsărilor, cu ajutorul Poliţiei de Frontieră
�Pentru că păsările sunt vânate și cuiburile le sunt distruse, Agenţia pentru Protecţia Mediului și asociaţiile pentru protecţia faunei sălbatice 
au solicitat sprijinul Poliţiei de Frontieră
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Evenimentul ecologic
Ziua P[s[rilor, consemnat
`n data de 1 aprilie, este
marcat de Agen\ia pentru
Protec\ia Mediului Satu
Mare printr-o serie de
activit[\i ce au fost f[cute
cunoscute ieri la Casa
Verde, `n cadrul unei
conferin\e de pres[.

Dup[ cum a ar[tat Elisabeta
Bekessy, director APM, ̀ n prima
zi a lunii aprilie institu\ia va
organiza, `n etapa de evaluare a
cantit[\ilor de baterii colectate ;i
predate `n perioada ianuarie -
martie 2015 din cadrul
Programului de educa\ie
ecologic[ "Ne juc[m ;i recicl[m",
un "Concurs de pictat pe ou". ~n
prezent pe primele trei locuri se
situeaz[ Gr[dini\a Beltiug,
Gr[dini\a nr. 6 din Satu Mare ;i
nr. 7 tot din Satu Mare, ele
particip]nd cu c]te 20 de
pre;colari la "Concursul de pictat
pe ou". Juriul va avea drept
criterii de evaluare modul de
prezentare, creativitatea ;i
materialul folosit.

Dat Tind c[ ne aU[m ̀ n Luna
P[durii, angaja\ii APM vor planta
`n data de 8 aprilie un num[r de
30 de pomi `n curtea Centrului
“C[minul de Argint” din Viile
Satu Mare, ocazie cu care un grup
de pre;colari c];tig[tori la
concursul amintit va sus\ine un
moment artistic ;i va ̀ mp[r\i ou[
pictate persoanelor v]rstnice din
acest centru.

Cunosc]nd importan\a
fondurilor europene `n strategia
de dezvoltare a Rom]niei, APM
Satu Mare a aplicat ca partener
`n accesarea de fonduri europene
prin Programul Life+, un
instrument Tnanciar pentru

mediu. ~ncep]nd cu anul 2015
APM a c];tigat dou[ proiecte
Life+ ca partener asociat, proiecte
care se `ncadreaz[ `n domeniul
care are ca obiectiv contribu\ia la
implementarea Directivelor
"P[s[ri" ;i "Habitate". |inta
proiectelor pe acest domeniu
sunt investi\iile durabile pe
termen lung `n siturile Natura
2000 ;i ac\iunile de conservare a
specii lor ;i  habitatelor
men\ionate `n directivele
amintite.

Primul proiect ̀ ;i propune s[
consolideze eforturile de
conservare a popula\iilor de
acvil[ imperial[ ;i ;oim dun[rean
amenin\ate la nivel global, prin
conservarea a dou[ specii de
importan\[ comunitar[,
pop]nd[ul ;i h]rciogul, ca baz[
troTc[ de importan\[ primar[

pentru cele dou[ popula\ii de
p[s[ri.

P]n[ `n 2019, popula\ia 
de dumbr[vence trebuie
s[ creasc[ cu 20%
`n Rom]nia ;i Ungaria
-

Date privitoare la cel de-al
doilea proiect au fost prezentate
de Adriana Culda, coordonatoare
a echipei de proiect. Scopul este
`nt[rirea popula\iei de
dumbr[veanc[ `n Bazinul
Carpatic ;i asigurarea conserv[rii
acestor popula\ii,  prin
implementarea unor m[suri de
conservare potrivite. Valoarea
proiectului,  care se
implementeaz[ pe durata a cinci
ani, este de 5,046 milioane euro,
din care Tnan\are european[

3,784 milioane euro. Pentru
APM revin 611.683 euro, din care
Tnan\are european[ 328.683
euro. 

Coordonator este Societatea
Ornitologic[ din Ungaria, av]nd
;ase parteneri din partea rom]n[
;i maghiar[. Se urm[re;te ca
p]n[ `n anul 2019 popula\ia
acestei specii s[ creasc[ cu 20%
`n ariile de protec\ie special[
avifaunistic[ `n ambele \[ri. 

Printre altele, se vor planta 90
de p]lcuri de p[dure ;i 3.000 de
puie\i de plop gri, se vor monta
560 de st]lpi de lemn ce vor
ad[posti cuiburi artiTciale, se vor
dota 60 de p[s[ri cu emi\[toare
satelitare etc.

Lauren\iu B[rbos, asistent de
proiect, a amintit c[ s-au efectuat
p]n[ acum 15 ie;iri `n teren. 

Cristina Bursuc

Dup[ cum a ar[tat Elisabeta Bekessy, director APM, `n prima zi a lunii aprilie institu\ia va organiza
`n etapa de evaluare a cantit[\ilor de baterii colectate ;i predate `n perioada ianuarie - martie 2015
din cadrul Programului de educa\ie ecologic[ "Ne juc[m ;i recicl[m" un "Concurs de pictat pe ou"

AUat recent la Craiova,
ministrul Educaţiei, Sorin
Câmpeanu, a anunţat că vor T
organizate noi concursuri
pentru funcţia de inspector
şcolar general în toată ţara. 

Inspectorii şcolari generali
din cadrul inspectoratelor
şcolare judeţene care nu s-au
prezentat la examenul organizat
de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării ŞtiinţiTce, dar şi cei
care s-au retras din concursul
pentru ocuparea funcţiei de
conducere, între care şi Claudiu
Mondici din Satu Mare, au
şansa să se prezinte la o nouă
evaluare. 

Deocamdată, Claudiu
Mondici îşi păstrează funcţia de
şef al Inspectoratului Şcolar prin
retragerea din concurs, Tind
numit cu delegaţie până la
organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de inspector
general, dar nu mai târziu de 31
august.

Aşa cum am mai scris, zeci
de candidaţi care aspirau să Te
şeTi inspectoratelor şcolare de
la nivelul judeţelor s-au retras
din concurs chiar în timpul
examenului. Din primele 35 de
concursuri, înaintea perioadei
de contestație, s-au ocupat
posturile de inspectori şcolari
generali în 16 inspectorate.
Ministrul Educaţiei a precizat
că a fost un concurs “adevărat”.
“Oricine îndeplinește exigențele
profesionale cerute este
binevenit la concurs. Până în
acest moment nu pot preciza
data exactă la care vom relua
concursul pentru inspector
şcolar general, însă, aşa cum am
mai spus, intenţionez să îl
programez în paralel cu celelalte
examene”, a adăugat C]mpeanu,
citat de Gazeta de Sud.

Până acum, inspectorii
şcolari din Tecare judeţ erau
numiţi prin delegaţie.

V. Nechita

Ministerul organizează
un nou concurs pentru 
inspectorii şcolari generali

APM a lansat un proiect de conservare 
a popula\iei de dumbr[vence
Institu\ia organizeaz[ activit[\i consacrate Zilei P[s[rilor

Filarmonica ”Dinu Lipatti”
din Satu Mare va găzdui vineri,
27 martie, de la ora 16, a IX-a
ediție a concursului de recitări
din lirica poeților sătmăreni,
intitulat „Recitatio”.

Până acum s-au înscris 54
de participanţi, inclusiv grupuri.
Concurenţii individuali pot
participa cu o singură poezie
sau un colaj, care să nu
depăşească 5 minute,
obligatoriu din lirica poeţilor
sătmăreni.  

Pentru promovarea
autorilor sătmăreni,
recomandăm concurenţilor
individuali din aceeaşi unitate
şcolară să nu opteze pentru
creaţia unui singur autor (ex. 4
concurenţi - 4 autori).
Grupurile de recitatori pot

prezenta un colaj din poeziile
unui singur poet sau mai multor
poeţi sătmăreni, cu
acompaniament muzical sau
fără. Durata totală a
programului nu poate depăşi 10
minute, iar recitarea poate să Te
în orice limbă.

Se vor acorda următoarele
premii< Marele Premiu<
Recitatori< Premiul I, Premiul
II, Premiul III> Grupuri<
Premiul I, Premiul II, Premiul
III. Se vor mai acorda Premiile
Speciale ale Asociaţiei
Scriitorilor de Nord Vest şi
Asociaţiei Culturale
„Sătmărenii”. Juriul poate
redistribui aceste premii în
funcţie de prestaţia
concurenţilor.

V. Nechita

La “Recitatio” s-au înscris
54 de elevi şi grupuri

O propunere legislativă care
vizează eliminarea discriminării
legate de plata diferenţelor
salariale cuvenite cadrelor
didactice a primit raport
favorabil de la Comisiile de
muncă şi învăţământ din Senat,
scrie portalinvatamant.ro. 

Propunerea legislativă
privind plata diferenţelor
salariale cuvenite personalului
didactic din învăţământul de
stat pentru perioada octombrie
2008 - 13 mai 2011, iniţiată de
un grup de senatori PSD,
urmează să Te dezbătută în
plenul Senatului, în calitate de
primă Cameră sesizată, într-o
viitoare şedinţă de plen.

Proiectul prevede ca
personalul didactic care nu a
beneTciat până în prezent de
sumele cuvenite în perioada
octombrie 2008 - 13 mai 2011
să primească aceste drepturi
salariale eşalonat, pe o perioad[
de 5 ani, de la data intrării în
vigoare a prezentei propuneri

legislative, potrivit unui
comunicat de presă. În cazul
cadrelor didactice pensionate
care sunt îndreptăţite să
primească diferenţele salariale,
plata se va realiza într-o singură
tranşă. "Iniţiativa legislativă are
în vedere acordarea drepturilor
salariale pentru personalul
didactic de predare şi didactic
auxiliar din învăţământul
preuniversitar. În prezent, există
situaţii în care aceste diferenţe
salariale au fost acordate pe o
perioadă mai mică decât până
la data de 13.05.2011 sau cazuri
în care salariaţii din învăţământ
încă nu au beneTciat de aceste
drepturi. 

 Propunerea legislativ[ va
face dreptate în rândul
profesorilor şi va trata cu
egalitate cetăţenii care au
dreptul la un salariu egal pentru
muncă egală şi la o remuneraţie
echitabilă", se arată în
comunicatul citat.

Stelian Crainic

Eliminarea discriminării legate 
de plata diferenţelor salariale 
cuvenite cadrelor didactice

      ~n cadrul campaniei Ora
P[m]ntului,  s]mb[t[, 28
martie, la Satu Mare, precum ;i
`n toat[ \ara, vor avea loc ample
mi;c[ri voluntare de mediu, la
care WWF-România adreseaz[
invita\ia de a participa
cet[\enilor, organiza\iilor,
companiilor, institu\ii lor
publice.
      Anul acesta se vor stinge
luminile pe 28 martie, la ora
locală 20.30, alături de peste
7.000 de orașe din mai mult de
162 de \ări, pentru a arăta
necesitatea unor ac\iuni din
partea deciden\ilor în
rezolvarea problemelor din ce
în ce mai acute de mediu.
      Românii sunt `ndemna\i să
stingă luminile în case ;i să iasă
la o alergare nocturnă, la o tură
cu bicicleta sau o simplă
plimbare simbolică prin ora;.
      Campania Ora P[m]ntului
la Satu Mare va avea un
program plin ;i foarte colorat.
      ~ntre orele 12 - 15, Asocia\ia
Act 4U ne îndeamnă să ne
amintim de jocurile copilăriei<
tenis cu piciorul, fuga în sac,
desene pe asfalt pentru cei mici,
standul de promovare Act 4U,
minibaschet, ra\ele ;i v]nătorii,
toate `n sensul giratoriu din
Pia\a Libert[\ii.
      Satul de Lut ;i Asocia\ia
SamStudia au pregătit ateliere

de crea\ie pe platoul din fa\a
statuii Vasile Lucaciu, `ntre
orele 12 - 20.30.
      Societatea Carpatină
Ardeleană pregăte;te o ie;ire
uria;ă pentru amatorii  de
mi;care, ;i anume o ie;ire cu
bicicletele `n centrul ora;ului,
`ntre orele 14 - 15, pentru a
demonstra c[ ciclismul este o
alternativ[ mult mai s[n[toas[
de transport. Locul de întâlnire
este în parcarea din fa\a
Catedralei Romano-Catolice la
ora 14.
      ~ntre orele 14 - 18 va avea
loc o lansare de zmeie
organizată de Asocia\ia Stea, ̀ n
Pia\a Libert[\ii (sens giratoriu).
      Ca în Tecare an Act 4U va
organiza lansarea de lampioane
de la ora 20.30, acompaniată de
muzică ;i voie bună, ̀ n Pia\a 25
Octombrie. 
      Numeroase organiza\ii
nonproTt din Satu Mare s-au
al[turat campaniei de anul
acesta< Asocia\ia Act 4U, Satul
de Lut, SamStudia, Caritas,
Interact, Rotaract, Crucea
Rosie, Ini\iativa Tineretului
Maghiar, Plopstock, Arttis,
Asocia\ia Stea, Consiliul
Jude\ean al Elevilor.
      Evenimentul este sus\inut
`n parteneriat cu Prim[ria ;i
Consiliul Local.

C. B.

S]mb[t[, s[tm[renii sunt 
invita\i la “Ora P[m]ntului”

       Mai multe modele de subiecte
pentru examenul de titularizare
2015 au fost publicate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
ŞtiinţiTce. Examenul dedicat
cadrelor didactice se va desfăşura
pe o perioadă de patru ore, iar
candidaţii vor avea de rezolvat
două subiecte din disciplina de
predare şi un subiect din metodica
predării.
       Candidaţii la examenul de
titularizare 2015 pot depune
cererile de înscriere în perioada
11-19 mai, iar proba scrisă este
programată pe 15 iulie.
       În afară de examenul scris,
procesul de titularizare include şi
inspecţiile speciale la clasă, care se
vor desfăşura în intervalul 27 mai
- 26 iunie 2015.
       Modele de subiecte, pe
discipline şcolare, se aUă la adresa
www.portalinvatamant.ro.
       Calendar titularizare 2015< 11-
19 mai 2015 - Înregistrarea
cererilor de înscriere a candidaţilor
la inspectoratele şcolare> 19-21 mai
2015 - VeriTcarea şi avizarea
dosarelor candidaţilor de c[tre
comisia judeţeană de organizare şi
desfăşurare a concursului şi
consilierul juridic al
inspectoratului şcolar> 22-25 mai
2015 (9-13 iulie 2015 pentru
absolvenţii promoţiei 2015) -
Validarea înscrierii, prin
semnătură, de c[tre candidaţi sau
împuterniciţii acestora prin

procura notarială în original,
conform graTcului stabilit de
comisie - neprezentarea la validare
a absolvenţilor din promoţiile
anterioare atrage după sine
anularea înscrierii la concurs> 26
mai 2015 - ATşarea listei
candidaţilor înscrişi şi a graTcului
privind susţinerea probelor
practice / orale şi a inspecţiilor
speciale la clasă> 27 mai - 26 iunie
2015 - Inspecţiile speciale la clasă
sau probele practice / orale> 15 iulie
2015 - Examenul scris de
Titularizare> 20 iulie 2015 -
ATşarea rezultatelor> 20-21 iulie
2015 - Înregistrarea contestaţiilor
la inspectoratele şcolare şi
transmiterea acestora la centrele
de evaluare> 24 iulie 2015 -
Rezultatele Tnale se aTşează> 27-
28 iulie 2015 - Repartizarea
candidaţilor cu media de
minimum 7 la concursul din
sesiunea 2015, pe posturi vacante
publicate pentru angajare cu
contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, în
ordinea descrescătoare a mediilor
de repartizare> 29 iulie 2015 -
Transformarea posturilor pentru
angajare pe perioadă
nedeterminată rămase neocupate
în posturi vacante pentru angajare
pe perioadă determinată> 30 iulie
- 28 august 2015 - Emiterea si
comunicarea deciziilor de
repartizare pe post / catedră.

Stelian C.

Modele de subiecte
şi calendarul probelor
la examenul de titularizare

www.informatia-zilei.ro



 

 



 

 



 

 



http://portalsm.ro/2015/03/start-pentru-protejarea-dumbravencei-la-satu-mare/ 

 



http://www.satumareonline.ro/cp/4/15790/S-a-lansat-proiectul-%E2%80%9EProtejarea-dumbr%C4%83vencei-%C3%AEn-Bazinul-Carpatin%E2%80%9D 
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 SAJTÓMEGHÍVÓ 

  

Elindul a terepszezon a hazánkban eddig nem használt eszközöket is felvonultató 
szalakótavédelmi LIFE programban 

  

A szalakóta a fákkal tarkított nyílt területek madara. Élőhelye alapvetően megegyezik 
Magyarország kiemelkedő természeti kincsei közé tartozó túzok, parlagi sas, 
kerecsensólyom, kék vércse és ürge előfordulási területével. Ezek az állatok európai uniós 
szinten is olyan értéket képviselnek, hogy az Unió LIFE Nature alapja a védelmüket több 
milliárd forint összértékű forrással támogatta vagy támogatja jelenleg is.  

A puszta ikonikus élőlényeinek is tekinthető, európai uniós forrásból védett fajok sorába a 
szalakóta is felzárkózott azzal, hogy 2014 szeptemberében elindult „A szalakóta védelme a 
Kárpát-medencében (LIFE13/NAT/HU/000081)” elnevezésű projekt, ami 2020 márciusáig 
több mint 1,5 milliárd forintot biztosít a faj hazai védelmére. 

Mivel a szalakóta vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti, a LIFE 
program első terepszezonja ezekben a napokban indul.  

Ez úton szeretnénk meghívni  

az odúkihelyezésselegybekötöttterepi programindító eseményre,  

amire 2015. április 22-én (szerda), 10-11 óra között  

kerül sor Ópusztaszeren. 

A találkozó 10 órakor, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark főbejáratánál lesz. A 
megjelentekkel innen az odúkihelyezés közeli helyszínére megyünk át, ahol a projekt szakmai 
koordinátora nem csak a programot mutatja be, de közösen egy mesterséges szalakótaodút 
is kihelyezünk.  

Ezt követően mindenkit meginvitálunk egy kávéra a Puszta-házába, ahol iskolásokkal közösen 
bemutatjuk a program keretében elkészített, egyedi szalakótás játékokat is. 

Részvételi igényüket, kérjük, legkésőbb április 20-ig (hétfő) jelezzék. Az előzetesen 
regisztrálók szalakótás ajándékcsomagot kapnak.  

 

 

 



Háttér információk a szalakótáról és a most induló LIFE+ védelmi programról 

  

A szalakóta hatalmas, mintegy 11,5 millió km2-es elterjedési területe Nyugat-Európától 
Észak-Afrikán át Közép-Ázsiáig terjed. A faj állományának 50-70%-a Európában él. Észak- és 
Nyugat-Európa jelentős területeiről napjainkra eltűnt. A létszámcsökkenés a faj többi 
európai élőhelyén is jelentőssé vált az ezredfordulóra, így a szalakóta is bekerült a 
potenciálisan veszélyeztetett fajok sorába. Ez azt jelenti, hogy célzott védelmi intézkedések 
nélkül az állománycsökkenés várhatóan tovább folytatódik, és a faj még veszélyesebb 
helyzetbe kerül. 

A környező országokban is tapasztalható állománycsökkenés miatt az elmúlt két évtizedben 
sikeresen stabilizált, fokozottan védett (természetvédelmi értéke 500 000 Ft) magyarországi 
állomány egyre inkább felértékelődik. Ezt ismerte fel az Európai Unió LIFE Nature alapja, és 
támogatja a 2014-2020 között zajló, „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében 
(LIFE13/NAT/HU/000081)” elnevezésű programot.  

A program vezetője a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), partnerek: 

• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország 
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország 
• DALERD, Délalföldi Erdészeti Zrt., Magyarország 
• MILVUS Csoport, Románia 
• Szatmárnémeti Környezetvédelmi Ügynökség, Románia 

A LIFE program keretében egyaránt kutatjuk a faj viselkedését, környezeti igényét, és a 
fennmaradását segítő tájgazdálkodás lehetőségeit: 

• Fenntartható szalakóta fészkelőhely-kezelési terv kidolgozása 
• A meglévő fészkelőhelyek felmérése 
• Nemzeti fajvédelmi terv elkészítése 
• Monitoring rendszerek kialakítása, résztvevők oktatása 
• Szalakóta Látogatóközpont kialakítása Szeged térségében 
• Füves puszták helyreállítása 
• Fás legelők helyreállítása 
• Ártéri erdők gondozása 
• Szalakóta fészkelőhelyek kialakítása 
• Facsoportok ültetése és gondozása 
• Szalakótabarát gazda-hálózat kiépítése 
• Középfeszültségű oszlopok szigetelése 
• A vonulási útvonal és telelőhelyek potenciális veszélyeinek feltárása 
• Az illegális fakitermelés megakadályozása 
• A faj védelmének társadalmasítása 

Ezekről részletesen tájékozódhat a projekt honlap „Akciók” menüpontjában: 

http://rollerproject.eu/hu/content/akciok 

http://rollerproject.eu/hu/content/akciok


  

A tevékenységek között kiemelkedően fontos a szalakótáknál Magyarországon első 
alkalommal használt műholdadós és geolokátoros jelölés. Így először kaphatunk pontos 
információkat a faj hazai állományának pontos vonulási viselkedéséről és telelőterületéről, 
illetve a költési időszakban használt territóriumok nagyságáról. A madarak mozgását 
ráadásul a lakosság nyomon követheti az MME által működtetett www.satellitetracking.eu 
honlapon. Mintaértékű akciónak számít a „szalakótabarát-gazda” hálózat kialakítása is, 
hiszen hazánk legértékesebb pusztai élőhelyei nem fenntarthatóak a több mint ezer éven át 
folytatott gazdálkodás nélkül.  

Budapest, 2015. április 16. 

  

További információ és regisztráció: 

Göcző Gabriella - MME kommunikációs munkatárs 

20/ 232-1807 

goczo.gabriella@mme.hu 

 

http://www.satellitetracking.eu/
mailto:goczo.gabriella@mme.hu
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