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De ce stă
Bolojan acasă

D
eși a avut o importan-
tă funcție în PNL, Ilie 
Bolojan a făcut un pas 

înapoi. Și-a dat seama că nu 
poate reforma un partid care, 
în București de exemplu, 
fură cu râvnă, efi ciență și 
nesimțire cot la cot cu colegii 
lor, borfașii de la PSD.

C
ine crede că poate scăpa 
de primarul Bolojan prin 
avansare se înșală. Cei 

mai mari dușmani ai săi nu 
sunt reprezentanții celorlalte 
partide, ci colegii de ideolo-
gie. Păi, ați văzut reacția lui 
Ludovic Orban când Bolojan 
a prefi gurat măsurile de rela-
xare? Orban nu are nevoie 
de concurență tocmai acum, 
când și-a găsit bietul de el un 
loc de muncă.

C
ând s-au anunțat prețuri-
le la care Oradea a adus 
materialele anti-Covid din 

China, la București a fost fur-
tună. Cum să te iubească unul 
ca Arafat, care nu doar că a 
„rezolvat” materiale mult mai 
scumpe, dar a și cerut public 
să nu fi e cercetate achizițiile 
urât mirositoare?

C
ând ministrul Fondurilor 
Europene, orădeanul 
Marcel Boloș, a obținut 

de la UE ca și ADR-urile să 
poată contracta fonduri euro-
pene, fără să mai treacă prin 
fi ltrul îmbâcsit al Capitalei, 
a început să deranjeze mafi a 
statală. Păi, cum vrei tu, măi, 
popitule, să scurtcircuitezi 
circuitul șpăgilor în natură?

Ș
eful Casei Naționale de 
Pensii, Laurențiu Țenț, 
venit și el din Bihor, a 

fost schimbat din funcție, 
de o cucoană care confundă 
liberalismul cu libertinismul, 
cel puțin în ce privește aplica-
rea legilor. Sunt semne clare 
că liberalii nu pot fi  de acord 
cu schimbarea modului de a 
face politică, împământenit 
de 30 de ani.

A
șa că Ilie Bolojan va 
rămâne primar de 
Oradea, să dea bine 

pentru partid, ca exemplu 
de bune practici, dar nu are 
ce căuta în liga mare, acolo 
unde mafi a se ghidează după 
alte legi decât cele ale unui 
stat democratic.

ÎN VREME CE NUMEROASE CADRE MEDICALE, MILITARI ȘI FUNCȚIONARI SE LUPTĂ
CU CORONAVIRUSUL, ÎNCERCÂND SĂ ATENUEZE EFECTELE PANDEMIEI, UNII SLUJBAŞI AI STATULUI 
O TRANSFORMĂ ÎN SURSĂ DE ÎMBOGĂŢIRE

Corona-șpăgarii
BIHOREANUL dezvăluie povestea celor doi poliţiști de frontieră din Vama Borș, arestaţi pentru co-
rupţie fi indcă au „taxat” un grup de români întorși din Germania, înregistrându-i drept șoferi de TIR 
ca să-i scape de carantină. Agenţii Munteanu Matei și Viorel Chiș au fost daţi în vileag chiar de benefi -
ciari, după ce aceștia au fost prinși cu minciuna de un poliţist comunal destoinic

LECȚIA DIN FRONTIERĂ. Agenţii Munteanu Matei (dreapta) şi Viorel Chiş (stânga) au fost ridicaţi de ofi ţerii DGA chiar din PCTF Borş,
de faţă cu colegii de tură şi şoferii care tranzitau frontiera, cu rol de „învățătură de minte”, fi ind duși apoi direct la audieri, iar în fi nal arestați 
preventiv pentru 30 de zile

1 lună 06 lei
03 luni 16 lei
06 luni 28 lei
12 luni 52 lei

PUBLICITATE

Abonează-te la

BIHOREANUL
Abonamentele
se pot face la

Ofi ciul de Poștă Bihor
sau prin intermediul 

factorilor poștali

PAGINA 5



Actualitate Locală2 www.eBihoreanul.ro
4-10 mai 2020

PUBLICITATE

PUBLICITATE

În sprijinul orădenilor
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Primăria se asigură că 
cetățenii vor găsi măști în 
farmacii, că persoanele 
vulnerabile vor fi  testate, iar 
copiii orădeni din familiile 
cu greutăți vor primi tablete 
pentru a putea face școală 
online

Premieră absolută, 
săptămâna trecută, 
în Consiliul Local 
Oradea. Aleșii oră-

denilor s-au întrunit telefo-
nic, printr-o linie securizată 
asigurată de STS, din cauza 
restricţiilor impuse de epi-
demia de coronavirus.

Dezbaterile, conduse luni 
din sala mare a Primăriei de 
președintele de ședinţă Lau-
renţiu Chiană și de secretarul 
CL, Ionel Vila, s-au desfășu-
rat în prezenţa a doar zece 
persoane, între care primarul 
Ilie Bolojan și viceprimarii 
Florin Birta și Mircea Mălan.

Ședinţa, desfășurată te-
lefonic cu consilierii locali 
afl aţi acasă ori la locul de 
muncă, a durat doar 11 mi-
nute, cele 56 de proiecte fi ind 
votate pe calupuri. Întâlnirea 
s-a desfășurat succint și fără 
discuții, majoritatea proiec-
telor fi ind adoptate, practic, 
cu unanimitate de voturi.

„Să sperăm că următoa-
rea ședinţă, de la sfârșitul 
lunii mai, să o putem ţine în 
sala mare a Primăriei, chiar 
dacă în condiţii speciale, cu 
consilierii purtând măști de 
protecţie și răsfi rați pentru 
a păstra distanţa socială”, a 
spus primarul Ilie Bolojan în 

fi nalul întrunirii. 

Tablete pentru copiii 
săraci

Printre cele mai impor-
tante hotărâri adoptate de 
Consiliul Local s-a numărat 
alocarea sumei de 80.000 
euro către școlile orădene 
pentru a achiziţiona 388 de 
tablete, cu kiturile de inter-
net aferente, pentru școlarii 
proveniți din familiile cu 
probleme.

„S-a făcut o anchetă soci-
ală la nivel de municipiu și, 
din cei 3.000 de școlari oră-
deni, circa 400 nu au acasă 
un calculator sau o tabletă 

pentru că familiile din care 
provin, cu venituri mici, cu 
mulţi copii sau monoparen-
tale, nu își permit. Am hotă-
rât să alocăm fonduri pentru 
ca acești școlari să poată 
urma cursurile online la fel 
ca și colegii lor”, a declarat 
primarul Bolojan.

Gestul municipalităţii 
este cu atât mai important 
cu cât președintele Klaus 
Iohannis tocmai confi rmase 
că școlile nu se vor mai des-
chide anul acesta, decât în 
luna septembrie.

Măşti cu 3 lei la farmacii
În aceeași zi, edilul a 

anunțat, într-o intervenţie 
live pe Facebook, că orăde-
nii vor găsi în farmacii măști 
la maximum 3 lei bucata, în 
urma unei inițiative a mu-
nicipalității. „Am realizat 
un parteneriat cu Colegiul 
Farmaciștilor Bihor, în așa 
fel încât, prin intermediul 
farmaciilor din Oradea și 
din Zona Metropolitană, 
să putem pune la dispoziţia 
cetăţenilor măști la preţuri 
acceptabile”, a spus Bolojan.

Edilul a detaliat că „prin 
intermediul unui importator 
de măști din judeţul Bihor, 
începând de marţi diminea-
ţa, în toate farmaciile care 

vor dori să cumpere (n.r. 
- de la furnizor) vor fi  puse 
în vânzare măști la un preţ 
de maximum 3 lei pe buca-
tă și nu așa cum a fost până 
acum, de 5-6-7 lei”. „Nici 
acesta nu este un preţ foarte 
scăzut. Preţurile au explo-
dat de la apariţia crizei. În 
următoarele 2-3 săptămâni 
vor fi  asigurate în continuare 
măști”, a adăugat primarul. 

Luna mai... cu distanţare
„E nevoie să ne pregătim 

și pentru perioada de după 
luna mai când, treptat, mă-
surile de restricţie vor fi  di-
minuate și vom putea rein-
tra într-o situaţie de așa-zisă 
normalitate, când oamenii 
vor putea circula fără să aibă 
acele declaraţii, când ne vom 
putea reîntâlni cu rudele, 
vom putea participa la în-
truniri într-un număr mai 
mare”, a explicat Ilie Bolojan.

Edilul a subliniat că în 
continuare vor trebui res-
pectate măsurile de distan-
ţare și de protejare. „Chiar 
dacă masca nu îl protejează 
100% pe cel care o poartă, cu 
siguranţă contribuie la pro-
tecţia celui care este în apro-
pierea lui. Astfel, oameni 
care ar putea fi  infectaţi fără 
să știe nu i-ar infecta și pe 
ceilalţi”.

Primarul a declarat că 
- pentru ca economia din 
Oradea să funcţioneze - 
până de curând administra-
ţia s-a implicat în asigurarea 
accesului la măști pentru 
companiile din oraș, pentru 

ca acestea să-și protejeze an-
gajaţii. 

Testări pentru 
persoanele vulnerabile

În aceeași intervenţie, 
primarul a spus că „în aceas-
tă perioadă un obiectiv im-
portant pentru noi a fost 
acela de a menţine numărul 
de infectări într-o cotă nor-
mală, în așa fel încât să nu 
supraaglomerăm spitalele 
din Oradea și, de asemenea, 
să menţinem o cantitate im-
portantă de materiale sani-
tare la dispoziţia celor care 
lucrează în linia întâi”. 

Edilul a amintit de pune-
rea în funcţiune a celui de-al 
doilea aparat de testare PCR. 
„Acest aparat a fost instalat 
într-o clădire în incinta Ma-
ternităţii, a realizat primele 
probe și, la sfârșitul săptă-
mânii trecute, am trimis 
Ministerului Sănătăţii do-
cumentaţia pentru ca acest 
aparat să fi e inventariat, să 
poată fi  folosit, iar probele să 
fi e recunoscute”.

În zilele următoare, tes-
tările vor fi  extinse. „Cu cele 
două aparate avem capacita-
tea de a realiza cel puţin 400 
de teste pe zi. În perioada 
următoare vom extinde tes-
tările astfel încât toate per-
soanele vulnerabile - de la 
căminele de bătrâni, de la cei 
care lucrează pentru aceștia, 
de la oamenii din spitale, la 
cei care ies din carantină - să 
poată fi  testaţi pentru a limi-
ta răspândirea acestei infec-
ţii”, a anunțat Ilie Bolojan.
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ÎN MOD PARADOXAL, PANDEMIA A OBLIGAT BIHORENII LA UN EFORT
DE ADAPTARE ALE CĂRUI EFECTE POZITIVE S-AR PUTEA VEDEA ȘI DUPĂ 
ÎNCHEIEREA RESTRICȚIILOR 

Lecțiile pandemiei
Criza a „învățat” populația să navigheze în spațiul online, companiile vor fi  
obligate să adopte pe viitor telemunca, țăranii să își refacă grădinile, operatorii 
din turism să promoveze Oradea ca o destinație sigură, iar Primăria să 
accelereze debirocratizarea serviciilor

Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

Nevoia este cel mai 
bun profesor. În 
doar câteva săp-
tămâni de izola-

re socială în casă, bihorenii 
s-au deprins cu plățile și 
shopping-ul pe internet, cu 
video-call și cursuri online. 

Consecinţele adaptării se 
vor păstra și după ridicarea 
restricțiilor. „Ne place sau 
nu, modelul nostru social 
și economic se va schimba. 
Lumea nu va mai fi  la fel”, 
spune consultantul în afa-
ceri Sebastian Văduva. 

Perioada „turnesol”
Criza Covid ne-a învă-

țat să trăim cu ameninţarea 
bolii și cu izolarea. Închiși 
în case de la declararea stă-
rii de urgență, pe 16 martie, 
bihorenii așteaptă relaxarea 
restricțiilor promisă pentru 
jumătatea lunii mai. Disci-
plinată, populația și-a petre-
cut sărbătorile de Paști și de 
1 Mai în propriile locuinţe. 
Dar, dincolo de blocajul eco-
nomic, de teama infectării, 
de incertitudinea zilei de 
mâine și de lipsa socializării, 
viața merge înainte.

Perioada petrecută în 
familie are pentru oameni 
efectul unui test cu turnesol. 
„Cei cu o relație bună în fa-
milie au, în sfârșit, timp să 
își asculte partenerul și să se 
joace cu copiii. Cei care au o 
relație disfuncțională, care a 

rezistat pentru 
că se întâlneau 
doar seara, 
sub presiunea 
claustrării pro-
babil vor ajun-
ge la confl icte”, 

apreciază psihologul Miha-
ela Heciu (foto). Exceptând 
cazurile de violență conjuga-
lă și de divorțuri, criza a su-
dat familiile. „Ne-a reînvățat 
valorile importante: familia, 
altruismul, grija pentru celă-
lalt....”, spune specialista.

Surprinzător, și orașul a 
reacționat ca o familie. „E 
impresionant modul în care 
Oradea s-a redescoperit ca 
o comunitate, încă de la iz-
bucnirea pandemiei. Oame-
nii de afaceri au donat sume 
importante pentru spitale, 
tinerii s-au oferit să ajute 
bătrânii, iar ONG-urile să 
ducă hrană celor săraci”, zice 
Heciu. Psihologul afi rmă 
că o bună parte din efectele 
pozitive ale crizei vor rămâ-
ne: „Cred că după relaxarea 
restricțiilor vom rămâne nu 
doar cu obiceiul de a ne spă-
la pe mâini, de a face curat și 
a aerisi mai mult”.

„Stați acasă!”
Odată ridicate restricțiile, 

marea provocare va fi  repor-
nirea econo-
miei. „Proba-
bil 100.000 din 
cele 500.000 
de întreprin-
deri mici și 
mijlocii se vor 

închide”, crede economistul 
Sebastian Văduva (foto). 

Potrivit acestuia, fi rmele 
vor păstra măsurile adoptate 
în timpul crizei își vor re-
considera modelul de lucru. 
„Firmele, cele care pot, vor 
lucra cu angajații de acasă, 
vor fi  mai atente la costuri 
și vor calcula de două ori 

Este vremea familiștilor
Istoricul orădean Cristina Pușcaș (foto) a 
inițiat luna trecută o cercetare științifi că 
cu privire la „viețuirea în vremea pande-
miei”, având la bază un chestionar online 
cu 24 de întrebări despre avantajele și ne-
ajunsurile perioadei de claustrare. Până 
la sfârșitul săptămânii trecute, Puşcaş a primit peste 
270 chestionare completate din țară și străinătate.

Principalul aspect pozitiv al pandemiei nominalizat de 
respondenţi a fost redescoperirea familiei (70 răspun-
suri), urmată de reducerea poluării (20 răspunsuri) și 
posibilitatea introspecției (10 răspunsuri).

În ce privește modul în care se va schimba viața, ma-
joritatea răspunsurilor, peste 90, sunt strict pesimiste, 
oamenii estimând că vor fi  „mai interiorizați, mai fri-
coși, mai puțin comunicativi și mai bolnavi”. Cât des-
pre schimbările pe care vor să le facă, acestea sunt: să 
stea mai mult cu familia, să călătorească mai mult și 
să muncească mai puțin.

DE LA VERI LA FRAŢI

TOT LA COADĂ! Pandemia a forţat oamenii să utilizeze tot mai mult internetul, pentru că instituțiile și furnizo-
rii de servicii și-au sistat programul cu publicul. În ciuda acestui fapt, Ilie Bolojan spune că orădenii vor conti-
nua să vină la Primărie. „Pentru multe acte formularele sunt atât de complicate încât cetățeanul se dă bătut și 
preferă să apeleze la un funcționar”, crede edilul

dacă merită să cumpere sau 
să închirieze sedii pentru 
a le folosi doar 8 ore pe zi”, 
zice Văduva. Pe de altă parte, 
angajații vor prefera munca 
de acasă: „E mai convenabil. 
Nu mă înghesui în tramvai 
cu riscul să mă infectez, nu 
pierd 45 de minute în mași-
nă, nu cheltui bani pe com-
bustibil, pe haine...”.

În plus, telemunca e mai 
productivă. „Când au ceva 
de făcut, oamenii nu se 
opresc după 8 ore, lucrează 
până termină. Practic, mun-
ca lor s-a ieft init, pentru că 
sunt plătiți la fel, dar o fac 
mai mult”, apreciază econo-
mistul.

Terasa Oradea
Criza va forța companiile 

locale să iasă „în lume” pen-
tru a supraviețui. „În criza 
din 2008, fi rma Optimedia 
(producător orădean de fe-
restre și din aluminiu și PVC 
- n.r.) a fost forțată să vândă 
în Europa ca să reziste, iar 
acum este o companie res-
pectată acolo”, exemplifi că 
Văduva.

Aparent, soluțiile sunt 
simple. „În agricultură va 
trebui să promovăm măcar 
un brand de paste sau pro-
duse de panifi cație, în in-
dustrie să devenim pentru 
partenerii occidentali alter-
nativă la furnizorii din Chi-
na, în IT să ne promovăm 
competențele, în sănătate să 
dezvoltăm telemedicina, iar 
în comerț vânzările online”.

Culmea, cel mai afectat 
domeniu, turismul biho-
rean, ar putea folosi pande-
mia ca pe o oportunitate. 
„Este nevoie doar de o cam-
panie agresivă de promo-
vare. Băile Felix și Oradea 
abundă în spații deschise. 
Centrul orașului, cu Piața 
Unirii cu tot, ar putea deveni 
o mare terasă, unde turiștii 
să poată sta fără să se teamă 
de contaminare”, spune eco-
nomistul.

„Sunteți în siguranță!”
Practic, o parte din mun-

că a fost deja făcută. „Recla-
ma gratuită de care benefi ci-
ază orașul pentru modul în 
care a gestionat criza sanita-
ră trebuie doar valorifi cată 
printr-o campanie de genul 
«La noi sunteți în siguran-
ță»”, apreciază Sebastian Vă-
duva.

De altfel, operatorii din 
turism, strânși în jurul 
Agenției pentru Promova-
rea Turismului în Oradea 
și Regiune, au pregătit mai 
multe scenarii de reluare a 
activității. „Dacă se deschid 
restaurantele, vom mări spa-

țiul între mese, 
iar acestea 
vor avea ma-
ximum patru 
locuri. Dacă 
nu, le vom 
oferi clienților 

room-service”, spune direc-
torul complexului President 
din Băile Felix, Dumitru Fe-
chete (foto).

Hotelierii au investit în 
dispersoare cu dezinfectanți, 
termometre pentru verifi ca-
rea personalului și teste Co-
vid, și se pregătesc să limite-
ze numărul de persoane care 
vor avea acces în ștranduri și 
bazine.

APTOR a trimis Direcți-
ei de Sănătate Publică Bihor 
un set de măsuri gândite ca 
ghid de bune practici după 
relaxarea restricțiilor. „Anul 
acesta miza nu mai este apa 
geotermală, ci siguranța”, ex-
plică Fechete.

Tot nepregătiți...
Situaţia economică se 

anunță dură. „Nu am învă-
țat nimic din criza din 2008. 
M a j o r i t a t e a 
avem credite, 
venituri incer-
te și prea pu-
țini au rezerve. 
Situația este 
aceeași și în 
cazul fi rmelor”, zice preșe-
dintele Federației Patronilor 
Bihor, Dinu Meșter (foto). 

Consultantul în afaceri 
crede că relansarea activită-
ții economice se va face greu 
și va dura. „Multe fi rme mici 
nu se vor mai deschide sau, 
dacă vor reporni, nu vor mai 
avea același volum de co-
menzi și vor da faliment”.

În așteptarea redeschide-
rii pieței externe, compani-
ile vor trebui să își dezvolte 
propriile pieţe locale. „E 
important să dezvoltăm o 
economie locală, iar popu-

lația să cumpere de la pro-
ducătorii de aici. Așa, banii 
vor rămâne în Bihor”, spune 
președintele FPB.

„N-am fi  avut
ce mânca!”

În prezent, economia lo-
cală produce totuși puțin în 
industrie și nesemnifi cativ 
în agricultură. „Trebuie să 
reînvățăm să plantăm fi e-
care petec de pământ. De 
foarte mulţi ani, merele și 
cartofi i vin din Polonia, ro-
șiile și varza din Albania, iar 
castraveții și salata din Italia. 
Cu excepția cerealelor, mai 
producem în Bihor doar 
ridichi, ceapă verde și ceva 
legume de seră”, explică șeful 

Direcției Agricole, Nicolae 
Hodișan (foto).

Concluzia 
e simplă. „De 
data asta am 
fost norocoși. 
Dacă statele 
închideau gra-
nițele din cau-
za pandemiei, efectiv n-am fi  
avut ce mânca!”, avertizează 
Hodișan.

Birocrația online
Una dintre cele mai im-

portante lecții ale pandemiei 
e că tehnologia ajută, dar nu 
rezolvă singură. După ce și-a 
transferat operațiunile de plăți 
și eliberare de documente pe 
internet, municipalitatea oră-
deană se confruntă acum cu 
limitele sistemului online.

Formularele pentru eli-
berarea unor acte sunt atât 
de complicate încât orădenii 
preferă să aștepte relaxarea 
restricțiilor și să plătească 10 
lei la ghișeu decât să com-
pleteze greșit un document 
de calculare a impozitului pe 
proprietate.

„Vom face 
d e m e r s u r i 
prin Asociația 
Municipiilor 
pentru simpli-
fi carea chesti-
onarelor care 
trebuie completate de cetă-
țeni”, promite primarul Ilie 
Bolojan (foto).

Agenție specială
În plus, Bolojan vrea să 

valorifi ce experiența acu-
mulată cu ocazia achiziției 
de materiale medicale din 
China pentru spitalele oră-
dene. „Vom înfi ința o agen-
ție centralizată prin care să 
facem achiziții în cantități 
mari, lucru care, prin elimi-
narea revânzătorilor, ne va 
permite să facem economii 
consistente”, explică Bolojan.

Ca exemplu imediat, mu-
nicipalitatea ia în calcul achi-
ziționarea en gros de corpuri 
de iluminat cu LED, mult mai 
economicoase, atât pentru 
Oradea, cât și pentru locali-
tățile limitrofe care vor dori. 
„Eliminând distribuitorii, am 
putea face economii de peste 
30%”, argumentează edilul.

Tot așa, orașul ar putea 
cumpăra centralizat materi-
ale medicale pentru spitalele 
din județ, coșuri de gunoi 
pentru localitățile din zonă 
și alte bunuri. Până la urmă, 
criza obligă oamenii și insti-
tuțiile să caute soluții inge-
nioase la probleme care par 
fără rezolvare...
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Specialiști în medicina de 
urgenţă și în terapie inten-
sivă, doctorii Alin Suciu, 
Monica Dacz, Dragoș Botea 
și asistenta Alexandra Pop 
au „redat mândria Româ-
niei”, câștigând respectul și 
prietenia confraţilor itali-
eni, hotărâţi ca de Paștele 
următor să vină la Oradea

Adrian Criş
adrian.cris@bihormedia.ro

Italia a fost mereu bună, 
generoasă cu toţi - ex-
clama în plină criză Co-
vid o asistentă româncă 

din Italia, deznădăjduită 
că ţara de adopţie era fără 
ajutor. O mână de doctori 
și asistente din România au 
dovedit însă că, de la mar-
ginea Europei, românii nu 
își abandonează verii latini, 
oferindu-se voluntari în spi-
tale din Lombardia, cea mai 
lovită zonă a Italiei.

BIHOREANUL vă spune 
povestea celor patru orădeni 
deveniţi eroi în două ţări 
după ce au dovedit o solida-
ritate exemplară exact când 
era mai mare nevoie de ea.

Fără ezitări
Un ordin semnat de șeful 

Departamentului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, dr. Raed 
Arafat, de ministrul Sănătă-
ţii, dr. Nelu Tătaru, și de cel 
al Internelor, Marcel Vela, a 
aprobat pe 6 aprilie prima 
misiune medicală internaţi-
onală în Italia grav afectată 
de pandemie. Între numele 
celor 14 voluntari din spi-
talele românești, patru - 
aproape un sfert - erau ale 
unor orădeni. 

Dr. Alin Suciu, de la 
UPU-SMURD Bihor, a afl at 
că se caută voluntari de la șe-
ful unităţii, dr. Hadrian Bor-
cea, și n-a stat pe gânduri. 
Voluntar la SMURD încă 
de la 16 ani în orașul natal, 
Târgu Mureș, Alin a devenit 
orădean prin căsătorie, iar 
de-a lungul anilor a avut pri-
lejul să călătorească în Italia, 
ba și să înveţe limba. „N-am 
ezitat nicio clipă. Era nevoie 
de solidaritate, de umanita-
te”, a povestit el, simplu, BI-
HOREANULUI. 

La fel a procedat și co-
lega sa, dr. Monica Dacz. 
„Știam situaţia dramatică 
de acolo, dar și că mai sunt 
2-3 săptămâni până să de-
vină serioasă și la noi. În 10 
minute am dat răspunsul: 
da!”, spune doctoriţa. „Am 
învăţat de acum câţiva ani 
cum să acţionăm în pande-
mii, când a fost criza Ebola. 
Ne-am antrenat inclusiv cu 
echipamentele de protecţie”, 
adaugă Monica, membră 
USAR (Urban Search and 
Rescue România), echipă de 
elită pregătită să acţioneze 
inclusiv în cazuri de atacuri 
chimice și biologice, care a 
intervenit cel mai recent în 
Albania, după cutremurul 
din noiembrie. 

Foşti „stranieri”
„Eu am vrut să plec încă 

dinainte să se declare starea 
de urgenţă la noi, dar nu am 
putut. Aveam colegi și pri-
eteni medici în Milano, de 
la care am primit ghiduri 
terapeutice, voiam să le în-
torc ajutorul”, mărturisește 
și dr. Dragoș Botea, de la 
secţia ATI a Spitalului Ju-
deţean. Gestul său e cu atât 

După Italia, ajutor pentru Moldova
Deşi toţi cei patru voluntari orădeni au primit patru zile libere la întoarcerea din Ita-
lia, după doar trei zile unul dintre ei, dr. Alin Suciu, a plecat, tot voluntar, în Republica 
Moldova, alături de alţi 41 de doctori şi asistente, între care 7 din Oradea. Misiunea 
a început în 29 aprilie şi va dura 15 zile, chiar dacă unele dintre gazde nu i-au primit 
cum se cuvenea, ba chiar au şi mânjit gestul de solidaritate românesc. 

O parte din medici au fost cazaţi într-un cămin studenţesc cu un singur grup sanitar, 
iar primarul oraşului Bălţi, socialistul Renato Usatîi, a încercat să-i compromită ofe-
rindu-le un plic cu câte 1.000 dolari, drept „mulţumire” pentru gestul lor. „Nu ştiam 
ce se afl ă în plic, am crezut că erau felicitări. Când am văzut, bineînţeles, am returnat 
banii”, a mărturisit BIHOREANULUI unul dintre cei 7 orădeni. 

Doctorii şi asistentele din România continuă lucrul în spitalele din Basarabia, pentru 
că, aşa cum spune medicul orădean, „nu o facem pentru politicieni, ci pentru fraţii 
noştri de sânge”.

DE LA VERI LA FRAŢI

Careu de aşi

ARRIVEDERCI! Voluntarii români, la plecarea din Italia. Orădenii Alexandra Pop,
dr. Dragoş Botea, dr. Monica Dacz şi dr. Alin Suciu sunt prima, al doilea,
a cincea şi al şaselea din imagine

ÎN TRANŞEE. „Lupta anti-Covid nu e medicină de 
stetoscop, este medicină de război, lucrezi în medii şi 
condiţii ostile, ca un soldat”, a remarcat în spitalul din 
Lecco dr. Alin Suciu, surprins în imagine împreună cu 
asistenta Alexandra Pop

CU DARURI. La fi nalul misi-
unii, medicii şi asistentele 
din România au fost con- 
duşi, la ieşirea din spitalul 
de la Lecco, de o gardă de 
onoare sui-generis, o scenă 
de neuitat toată viaţa, 
pentru toţi. Mai mult, s-au 
întors acasă cu cele cinci 
ventilatoare donate de Papa 
Francisc pentru Suceava, 
zona cea mai afectată de 
coronavirus la noi

mai meritoriu cu cât i s-a 
făcut o ofertă să lucreze, pe 
bani mulţi, într-un spital 
din Marea Britanie, unde 
presta înainte de pandemie 
câte o săptămână în fi ecare 
lună pentru a-și rotunji ve-
niturile, deoarece acasă are 
contract cu Judeţeanul doar 
pentru gărzi. 

Asistenta Alexandra Pop, 
colegă de secţie, a fost și ea 
special motivată: în 2004-
2005 a lucrat într-un spital 
de lângă Milano. „Nici mă-
car nu m-am consultat cu fa-
milia. Am răspuns apelului, 
apoi i-am anunţat și pe ai 
mei”, spune femeia, mamă a 
trei băieţi. „Am vrut să le fi u 
un model și lor”, argumen-
tează Alexandra.

„Cu o incredibilă 
căldură”

Fiecare dintre cei patru 
are un destin aparte. Dacă 
Dragoș (39 ani) a preferat 
Oradea rămânerii în Marea 
Britanie, nici Alexandra nu 
e o asistentă oarecare: a ab-
solvit Facultatea de Medi-
cină, iar acum, la 45 de ani, 
elaborează o teză de doc-
torat pe un subiect aplicat: 
„Particularităţi de îngrijire a 
bolnavului diabetic cu com-
plicaţii cardiovasculare în 
ATI”. Alin, 38 ani, „măritat” 
la Oradea, e divorţat și are 
doi copii, cărora le-a putut 
dedica mai puţin timp decât 
profesiei. La 42 ani, Moni-
ca e nemăritată pentru că 
s-a consacrat și ea meseriei, 
foarte rar având răgaz pen-
tru celelalte pasiuni, speolo-
gia și snowboardingul.

Cei patru orădeni au ple-

cat spre Italia pe 7 aprilie, cu 
un avion militar, de pe un 
aeroport de lângă Timișoa-
ra, aterizând tot pe un aero-
drom militar, lângă Milano. 
Repartizaţi la spitalul din 
Lecco, un oraș cu 50.000 lo-
cuitori, au urmat un instruc-
taj pentru a se familiariza cu 
circuitele și procedurile, pe 
care aveau să le comunice 
apoi, zilnic, colegilor de aca-
să, de la Spitalul Judeţean și 
cel Municipal. „Am fost pri-
miţi de italieni cu o incredi-
bilă căldură și ne-au tratat 
permanent ca pe egalii lor”, 
spune dr. Suciu.

Cu dragoste
Alin a primit o misiune 

de cea mai mare încredere, 
managementul bronhosco-
pic al pacienţilor Covid din 
toate cele cinci secţii ATI 
ale spitalului din Lecco, și a 
coordonat toate manevrele 
specifi ce, de la bronho-aspi-
raţie la traheostomie aspira-
tă, asistat adesea de Monica.

„M-a impresionat înaltul 
profesionalism al medicilor 
și asistentelor italieni. Ca 
să vă daţi seama, pacienţii 
Covid ajunși la ATI pot fi  
extrem de instabili, acum 
sunt OK, dar după câte-
va ore pot fi  la graniţa cu 
moartea. Pot avea sângerări 
intrapulmonare dramatice, 
obstrucţii pulmonare ciriti-
ce. Cu toate acestea, niciun 
pacient intubat nu avea nicio 
escară. Asistentele erau total 
empatice cu toţi bolnavii, îi 
mângâiau și le vorbeau cu 
tot dragul”, spune Alin, care 
își amintește numele mul-
tor pacienţi, pomenindu-l 

pe Francisco, „un bătrânel 
foarte simpatic, care ne fă-
cea semne prietenești cu 
mâna și comunica pe table-
tă cu cei de acasă pentru a-i 
îmbărbăta”.

„În Italia, pe ATI munca 
de infi rmier o fac asisten-
tele”, confi rmă Alexandra. 
„Eu însămi, o zi întreagă, 
am tăiat unghiile tututor pa-
cienţilor. M-a impresionat 
calmul tuturor, de la medic 
și asistenţi până la pacienţii 
conștienţi. Atmosfera din 
spital și chiar cea din oraș 
nu semăna nicidecum cu 
cea descrisă de televiziuni-
le noastre, care panichează 
oamenii. Ar trebui să nu di-
fuzeze doar numărul îmbol-
năvirilor și deceselor, ci și al 
vindecărilor, să spună și lu-
crurile pozitive. În fond, nu 
bolnavii Covid sunt cel mai 
greu de îngrijit, ci pacienţii 
cu arsuri și cu traume mari”, 
afi rmă asistenta.

„Insieme!”
Pe toată durata misiunii, 

n-au știut nici ce zi a săp-
tămânii, nici ce dată a lunii 
era. „Practic, ziua noastră de 
lucru a fost de 18 zile”, spune 
dr. Dragoș Botea. „Singure-
le zile pe care le-am simţit 
speciale au fost de Paștele 
catolic, pentru că italienii au 
decorat holul spitalului, și 
de Paștele ortodox, când am 
primit mesaje de acasă”, își 
amintește dr. Monica Dacz.

Zi de zi, orădenii erau 
luaţi dimineaţa de la hotel 
și seara târziu, după 8-14 
ore, erau duși înapoi cu un 
microbuz al municipalităţii, 
în rest toată șederea lor s-a 

rezumat la îngrijirea pacien-
ţilor. Când au ajuns în spital 
erau 62, pe parcurs au pier-
dut doar doi, dar majoritatea 
s-au făcut bine și au avut re-
acţii emoţionante. „Un paci-
ent a sesizat că nu sunt vor-
bitor nativ de italiană, iar un 
coleg de acolo i-a explicat că 
sunt român. I-au dat lacri-
mile și m-a strâns de mână, 
m-a întrebat dacă putem 
face poze să le trimită fami-
liei. Apoi ne-a pus cântecul 
„Insieme” (n.r. – Împreu-
nă), imnul Campionatului 
Mondial de Fotbal din Italia 
1990, cel cu „unite Europe””, 
povestește Alin. 

„Venim la voi”
Orădenii spun că nu s-au 

temut nicio clipă de peri-
colul infectării, chiar dacă 
acesta era real, pentru că, 
după cum spune Alin, „dacă 
ești pregătit cu adevărat și 
îţi iei măsurile de precauţie 
indicate în proceduri, te fe-
rești”. L-a impresionat, de al-
tfel, bunul-simţ cu care me-
dicii și asistentele din Italia 
foloseau echipamentele de 
protecţie, fără risipă, raţio-
nal, precum și faptul că nu 
au avut „dezertori”. „E mon-
struos, ca medic, să fugi, să 
refuzi să-i ajuţi pe cei bol-
navi, asta nu ţine de partea 
medicală, ci de caracter”. 

În spitalul din Lecco, au 
fost 384 cadre medico-sani-
tare infectate, iar 10 au dece-
dat, dar nimeni nu s-a sus-
tras de la muncă. „Cine face 
meseria asta nu o face cinstit 
decât din vocaţie”, întărește 
Alexandra, completată de 
Dragoș: „Noi, medicii, tre-

buie să facem totul pentru 
pacient”. 

Românii noștri au un sin-
gur regret. Că nu au putut 
vizita locurile, de o frumu-
seţe extraordinară. „Vedeam 
munţii dincolo de ferestrele 
spitalului, Lecco e pe mar-
ginea lacului Como, dar nu 
am avut timp de nicio vizi-
tă”, spune Dragoș. În schimb, 
pentru că au legat prietenii 
cu toţi confraţii italieni, fă-
când schimb de telefoane și 
emailuri, știu că vor fi  invi-
taţi din nou, de data asta ca 
turiști, după ce nenorocirea 
se va încheia. 

Până una-alta, dr. Mario 
Tavola (foto), medicul-șef 
regional ATI, le-a mulţumit 
în numele tuturor și le-a 
făcut cel mai extraordinar 
compliment: „Anul acesta 
de Paști aţi venit să ne aju-
taţi, anul viitor vom merge 
noi la voi!”. Ce poate fi  mai 
frumos, după ce învingi bo-
lile, să rămâi, vorba cântecu-
lui, „Insieme!”?...
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Doctori fără de arginţiŞ
eful UPU-SMURD 
Bihor, dr. Hadrian 
Borcea, avea toată 

îndreptăţirea să afi rme că 

este mândru de colegii săi 

plecaţi voluntari în Italia pe 7 

aprilie. Dar eu am înţeles-o 

pe deplin abia după ce s-au 

întors. De neuitat imagi-

nile din acea duminică de 

26 aprilie, când dr. Monica 

Dacz, asistenta Alexandra 

Pop, dr. Dragoş Botea şi 

dr. Alin Suciu, cel din urmă 

înfăşurat în tricolor, au ieşit 

din Aeroport având pe chi-

puri un amestec de oboseală 

şi fericire, după misiunea 

de a-şi ajuta colegii italieni. 

Şi încă şi mai lămurit am 

fost după ce, vorbind cu 
aceştia, le-am afl at motiva-
ţiile, experienţele şi lecţiile 
dobândite, împărtăşindu-le, 
prin BIHOREANUL, tuturor.

A
cest veritabil careu de 
aşi, cum i-am numit, 
şi-a început misiunea 

într-o perioadă când corona-
virusul încă făcea ravagii în 
Italia, pe atunci ţara cea mai 
răvăşită, cu peste 150.000 
de oameni îmbolnăviţi şi 
aproape 20.000 de morţi, 
care cerea cu disperare 
ajutor unei Uniuni Europene 
împietrite la Bruxelles. O 
ţară devenită teren de pa-
radă pentru propaganda lui 
Putin, care a trimis „omuleţi 

verzi” deghizaţi în medici 
militari, să colinde Penin-
sula cu camioane ce-i cărau 
doar pe ei, nu şi echipamen-
te ori medicamente, pentru 
a arăta forţa Kremlinului.  

M
isiunea medicală 
românească, aşa 
modestă cum a fost, a 

contribuit totuşi la recăpă-
tarea încrederii în valorile 
umanitare ale Europei. Cei 
patru orădeni au depus 
mărturie că medicii şi asis-
tentele din Lombardia, din 
Lecco şi Merate, i-au primit 
nu doar ca pe nişte confraţi, 
ci mai mult, ca pe nişte fraţi. 
„La ceremonia dinaintea 
plecării, l-am văzut pe me-

dicul şef regional, dr. Mario 

Tavola, cu ochii în lacrimi, 

ţinând steagul tricolor al 

României. Cred că am reuşit 

să redăm mândria de a fi  ro-

mân”, a spus, cu justifi cată 

mândrie, dr. Alin Suciu. 

L
a doar câteva zile după 
întoarcerea în patrie, 
urgentistul a şi plecat 

într-o altă misiune, în Repu-

blica Moldova, unde ofi cialii 

- toţi din partide rusofi le 

şi românofobe - nu au fost 

deloc ospitalieri cu românii 

de dincoace de Prut. Le-au 

oferit cazare într-un cămin 

studenţesc cu un singur WC, 

așa încât ofi ţerul care a con-

dus delegaţia a trebuit să în-

chirieze un hotel pe bani de 

la Guvernul României. Iar un 

primar socialist, care lăuda-

se anterior un ajutor din par-

tea Rusiei, Chinei şi Ungariei 

(acesta tot propagandistic, 

în conţinut imaginar), a vrut 

să le murdărească numele 

dându-le bani la plic.

D
octorii noştri nu au făcut 
politică, fac medicină, 
dar au făcut cinste 

României şi Oradiei, iar prin 
profesionalismul lor au 
demonstrat o forţă autentică, 
despre care vorbea tot şeful 
UPU-SMURD Bihor, dr. Hadri-
an Borcea: „Aceasta este 
adevărata forţă a medicinei 
de urgenţă din România”. Ce-
lor patru, ca tuturor medicilor 
şi asistentelor din Oradea, din 
rândul cărora, să nu uităm, 
n-a dezertat nimeni, li se 
cuvin felicitări şi recunoştinţă. 
Au vindecat nu doar trupuri, 
ci şi moralul unei societăţi 
care nu se credea aptă de 
fapte mari, deşi - iată! - este.

Înregistraţi fi ctiv ca șoferi 
pe mașini de transport 
marfă și lăsaţi acasă, cei 
șapte bărbaţi din Tăuteu 
și Popești au fost dibuiţi 
că minţiseră de un poliţist 
comunal și au ajuns puși sub 
acuzare, motiv pentru care, 
ca să-și ușureze pedeapsa, 
au denunţat „fi liera” în faţa 
ofi țerilor Direcţiei Generale 
Anticorupţie

Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

Corupţie, fals infor-
matic și zădărni-
cirea combaterii 
bolilor - sunt acu-

zaţiile pentru care doi agenţi 
de frontieră din Borș au fost 
reţinuţi marţea trecută și 
apoi arestaţi preventiv de 
Tribunalul Bihor.

Munteanu Matei și Viorel 
Chiș au fost daţi pe mâna 
ofi ţerilor anticorupţie de 
șapte bihoreni întorși din 
Germania, pe care agen-
ţii i-au înregistrat ca șoferi 
profesioniști la intrarea în 
ţară, ca să nu fi e trimiși în 
carantină, Matei primind în 
schimb o mică „atenţie” de 
200 de euro. 

Povestea, după cum a 
afl at BIHOREANUL, a fost 
scoasă la iveală de un poli-
ţist comunal mai cu băgare 
de seamă, care i-a căutat de 
acte pe „șoferi”, descoperind 
că doi dintre ei nici măcar 
nu aveau permise de condu-
cere...

„Şoferii” din Marghita
Un comunicat al Parche-

tului Marghita anunţa pe 13 
aprilie, lapidar: „Organele de 
poliţie s-au sesizat din ofi ciu 
cu privire la faptul că șapte 
persoane din comunele Tău-
teu și Popești, cu vârste cu-
prinse între 23 și 41 de ani, 
care s-au întors recent din 
Germania, au dat declaraţii 
necorespunzătoare adevă-
rului în faţa autorităţilor, în 
legătură cu natura activită-
ţii prestate în străinătate, în 
scopul sustragerii de la insti-
tuirea măsurii de carantină”. 

Solicitat de BIHO-
REANUL să lămurească în 
ce au constat declaraţiile 
false, prim-procurorul din 
Marghita, Adrian Muntean, 
a explicat atunci, succint, că 
la intrarea în ţară oamenii 
declaraseră că au lucrat ca 
șoferi pe mașini de trans-
port marfă, deci ar fi  făcut 
parte din categoria persoa-
nelor care, potrivit ordonan-
ţelor militare, se pot izola la 
domiciliu în loc să fi e puse 
în carantină, cu condiţia să 

Revelion cu ţăndări 
Despre agentul Munteanu Matei, BIHO-
REANUL a mai scris la începutul anului 
trecut, după ce poliţistul a fost reclamat 
la Parchetul Beiuş împreună cu prima-
rul din Rieni, Gheorghe Bota, şi cu fos-
tul şef al Inspectoratului Teritorial de 
Regim Silvic şi Vânătoare Oradea, Daniel Coraş. 

Cei trei sărbătoriseră Revelionul la Bunteşti, unde Ma-
tei are o casă, iar la miezul nopţii au ieşit în stradă, 
unde şi-au descoperit maşinile cu cauciucurile tăiate, 
motiv pentru care, zărind în preajmă bolidul unui in-
terlop local, Cornel Matei, zis Rizo (foto), și acesta o 
mică „vedetă”, i-au spart parbrizul. Păgubaşul a sunat 
la 112 ca să reclame distrugerea şi ulterior a depus o 
plângere penală pe numele celor trei, dosarul fi ind în 
fi nal clasat, fi indcă Rizo nu și-a mai susținut-o.

SCANDAL

SĂLTAŢI „ÎN DIRECT”. După o carieră de peste două decenii pe frontieră, agenții Mun-
teanu Matei (dreapta) şi Viorel Chiş (stânga) au fost reținuți chiar la Vama Borș și riscă 
acum să iasă forţat din sistem, după ce au periclitat sănătatea publică, transformând 
în „afacere” până și întoarcerea românilor în țară, de frica pandemiei

prezinte și o adeverinţă asu-
mată de angajator. 

În realitate, însă, doar 
unul singur a lucrat în acest 
domeniu, iar ceilalţi au min-
ţit. Ba mai mult, a afl at BI-
HOREANUL, doi nici nu 
aveau dreptul să șofeze.

Şoferie fără permis
Descoperirea a fost făcu-

tă de șeful Postului de Poli-
ţie Tăuteu, Florin Ciarnău, 
dator în această perioadă să 
verifi ce dacă localnicii tri-
miși în izolare la domiciliu 
respectă această măsură. 
Poliţistul îi știa pe trei dintre 
bărbaţi și, când a trebuit să-i 
ia în evidenţă, i-a verifi cat și 
de acte. Așa a constatat că 
niciunul nu avea documen-
te cu care să demonstreze că 
ar fi  lucrat ca șoferi pe vreo 
mașină de transport marfă, 
ba doi dintre ei nici nu aveau 
dreptul să urce la volan. 
Unul nu avusese niciodată 
permis de conducere, iar ce-
luilalt îi fusese anulat.

Ca atare, poliţistul le-a în-
tocmit dosare penale pentru 
fals în declaraţii, oamenii fi -
ind ridicaţi și plasaţi într-un 
centru de carantină din Băi-
le Felix, unde în scurt timp 
au ajuns și alţi patru săteni 

din Popești, găsiţi și ei cu ac-
tele în neregulă.

Denunţ din carantină
Cum de nu au obser-

vat problemele poliţiștii de 
frontieră din Borș? Au des-
coperit ofi ţerii Serviciului 
Judeţean Bihor al Direcţiei 
Generale Anticorupţie, că-
rora cei șapte bărbaţi, închiși 
pe 13 aprilie în centrul de 
carantină din Felix, le-au 
povestit cum au fentat legea. 

La intrarea în ţară, s-au 
prezentat cu două autoturis-
me și nici unul nu avea vreo 
adeverinţă eliberată de un 
angajator, care să ateste că ar 
fi  lucrat pe mașină de trans-
port marfă, obligatorie po-
trivit ordonanţelor militare. 
Unul singur a prezentat un 
act în limba germană care-i 
fusese transmis pe drum, pe 
telefon, prin WhatsApp, cei-
lalţi susţinând la intrarea în 
ţară că n-au cerut, pentru că 
nu ar fi  știut că aveau nevoie 
de un asemenea document. 

Declaraţiile pe proprie 
răspundere care se comple-
tează la intrarea în ţară pen-
tru a fi  înregistrate în baza 
de date computerizată le-au 
scris chiar poliţiștii de fron-
tieră, care au bifat pentru 

fi ecare dintre ei atât rubrica 
potrivit căreia ar fi  șoferi pe 
mașini de transport marfă, 
cât și cea că se deplasau în 
astfel de mașini, deși în rea-
litate toţi veniseră cu autotu-
risme. 

Pentru ajutorul primit, au 
dezvăluit oamenii, poliţistul 
de frontieră care a verifi cat 
mașina în care călătoreau 
patru dintre ei a cerut câte 
50 euro de persoană, bani pe 
care aceștia i-au și achitat.

„Băiat deștept”
Poliţiștii de frontieră cu 

care cei șapte bărbaţi au „re-
zolvat” să fi e lăsaţi acasă au 
fost identifi caţi rapid: Mun-
teanu Matei și Viorel Chiș, 
doi dintre veteranii din Borș, 
cu o vechime de peste două 
decenii. 

Deși circulă cu un Merce-
des GLC, participă la com-
petiţii enduro cu un ATV de 
ultimă generaţie, în valoare 
de peste 10.000 euro, și apa-
re mereu în anturajul unor 
persoane suspuse, inclusiv 
procurori și oameni de afa-
ceri, ofi cial, în declaraţiile 
de avere, Matei apare ca un 
funcţionar modest, fără ma-
șină, și având în proprietate 
un singur teren de 480 mp în 

Sânmartin, și acela trecut pe 
numele soţiei.

Numele lui a ridicat de-a 
lungul anilor mai multe sus-
piciuni de corupţie, apărând 
și în dosarul colegului Mari-
nel Marţi, acuzat că ar fi  per-
mis ieșirea din ţară a unor 
persoane cu probleme pena-
le, contra cost, evident. Me-
reu, însă, acuzaţiile au fost 
clasate din lipsă de probe. 
Până marţea trecută, când și 
el, și colegul său de tură au 
fost „săltaţi” chiar de la locul 
de muncă de poliţiștii DGA 
Bihor și duși la audieri la Po-
liţia Bihor, unde au înnoptat 
în Arest. 

Cu „Nu” în braţe
Cazul este anchetat de 

Parchetul Bihor, care a co-
municat acuzaţiile aduse 
fi ecăruia în parte: lui Matei 
patru infracţiuni de luare de 
mită, trei de fals informa-
tic și patru de zădărnicirea 
combaterii bolilor, iar lui 
Chiș câte trei infracţiuni de 
abuz în serviciu, de fals in-
formatic și de zădărnicirea 
combaterii bolilor.

În aceeași zi de miercuri, 
Tribunalul Bihor a dispus 
arestarea celor doi poliţiști 
de frontieră pentru 30 de 
zile, în ciuda pledoariilor 
avocaților angajaţi de Matei 
- Bogdan Meșter, Paul Cris-
tea și Bogdan Bodea, și de 
Chiș - Lavinia Blaga. 

La fel ca în faţa ancheta-
torilor, la audierea de la Tri-
bunal, Matei a negat că ar fi  

pretins și primit șpagă ori că 
și-ar fi  încălcat obligaţiile de 
serviciu, după cum a decla-
rat BIHOREANULUI avoca-
tul Meșter. „Nu avem niciun 
fl agrant sau alte probe care 
să convingă un observator 
independent și imparţial că 
s-a săvârșit infracţiunea de 
luare de mită”, a spus apără-
torul, susţinând că poliţistul 
a explicat pe 7 pagini toate 
reglementările și dispoziţii-
le în baza cărora a acţionat, 
respectându-le întocmai.  

Anchetă în desfăşurare
Viorel Chiș, în schimb, a 

pledat vinovat, dar de... ne-
glijenţă. „Clientul meu a fost 
de bună credinţă, a recunos-
cut că nu a fost sufi cient de 
atent în ce privește declara-
ţiile pe proprie răspundere 
care i s-au prezentat. Spune 
că a mizat pe buna credinţă a 
pasagerilor”, a declarat avo-
cata sa, Lavinia Blaga. 

Cert este că ambii agenţi 
de frontieră au contestat 
arestarea preventivă dispusă 
de Tribunalul Bihor, proce-
sul urmând să continue pe 4 
mai la Curtea de Apel Ora-
dea. 

Între timp, procurorii și 
ofi ţerii DGA Bihor continuă 
ancheta, verifi când toate 
persoanele care, de la decla-
rarea stării de urgenţă, au 
intrat în ţară ca „transporta-
tori de marfă” pe tura celor 
doi. Cine știe, poate nu doar 
pe cei șapte săteni din Tău-
teu și Popești i-au ajutat...



de la școală este un factor în 
plus de stres...

Model de succes
În schimb, elevii din cele-

lalte clase de gimnaziu și de 
liceu, care știu că nu vor mai 
primi note, nu se omoară 
cu școala. „Cei care învăţau 
și înainte, la clasă, învaţă și 
acum. Ceilalţi nu”, confi rmă 

Iulius Timar 
(foto), profesor 
de matematică 
și, totodată, 
directorul Co-
legiului Naţi-
onal „Onisifor 
Ghibu” din Oradea.

Dascălii spun că, dinco-
lo de faptul că pot fi  fentate 
ușor de elevi, lecţiile online 

băieţel de gră-
diniţă, unul în 
clasa a III-a și 
o fetiţă de cla-
sa a V-a, ambii 
elevi la Liceul 
German „Frie-

drich Schiller” - Ecaterina 
Minea (foto) prefera ca anul 
școlar să se fi  încheiat acum. 
Mai ales că este la rându-i 
învăţătoare și, pe lângă că-și 
supraveghează copiii, trebu-
ie să predea și elevilor ei!

„Pentru cel de la grădi 
printez fi șe de lucru primi-
te de la educatoare și îi pun 
cântecele pe YouTube. Cei 
de la școală au lecţii online, 
dar nu sunt prea efi ciente. 
Mulţi profesori au mers la 
ţară, unde n-au semnal bun 
la internet, iar lecţiile se în-
trerup. Totul e haotic”, po-
vestește Ecaterina.

Chiar și când condiţiile 
tehnice sunt bune, apar ine-
vitabil poticneli. Învăţătoare 
la clasa I, la o școală privată 
din Oradea, Ecaterina ţine 
lecţii pe Zoom și folosește 
manuale digitale. „Dar nu e 
simplu: un elev vrea la baie, 
altul merge să bea apă... E 
greu să comunic cu ei de la 
distanţă. La toamnă, toată 
materia va trebui recupera-
tă”, spune învăţătoarea. 

Nici jumătate nu 
participă

Și alţi profesori spun că 
lecţiile online nu sunt nici 
pe departe la fel de efi ciente 

precum cele de 
la clasă. „De la 
clasele pre-
gătitoare la a 
XII-a, toată lu-
mea folosește 
Google Class-

room. Dar nu avem cum să-i 
obligăm pe elevi să participe 
ori să-și facă temele”, spune 
Antonia Nica (foto), direc-
toarea Liceului Greco-Cato-
lic „Iuliu Maniu”. 

95% dintre elevii școlii au 
calculatoare, tablete sau tele-
foane cu care să participe la 
lecţiile online, dar nici jumă-
tate nu se ţin de lecţii. „Rata 
de răspuns din partea elevilor 
e pe la 40%. Îi sunăm pe pă-
rinţi, dar nu avem succes în 
toate cazurile”, zice directoa-
rea. Nepregătiţi și ei pentru 
această situaţie, mulţi părinţi 
nu știu cum să-și convingă 
copiii să se pună pe învăţat.

Cei mai implicaţi par a fi  
școlarii din clasele primare, 
care încă au dorinţa să des-
copere lecţii noi, și cei de-a 
VIII-a și de-a XII-a, care vor 
da în iunie examenele naţio-
nale. Pentru ei, lipsa lecţiilor 
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Starea de urgență. De la teorie la practicăR
omânia se afl ă de 
aproape două luni în 
stare de urgență, iar 

zilele acestea se vehiculea-
ză diverse scenarii despre 
ce se va întâmpla după 15 
mai. Până atunci, este bine 
să privim, comparativ, ce 
scrie în Constituție cu privi-
re la starea de urgență și ce 
s-a întâmplat în realitate.

P
otrivit articolului 53 din 
Constituție, exerciţiul 
unor drepturi sau 

al unor libertăţi poate fi  
restrâns numai prin lege 
şi numai dacă se impune, 
după caz, pentru: apărarea 
securităţii naţionale, a ordi-
nii, a sănătăţii ori a moralei 

publice, a drepturilor şi a 
libertăţilor cetăţenilor; des-
făşurarea instrucţiei pena-
le; prevenirea consecinţelor 
unei calamităţi naturale, ale 
unui dezastru ori ale unui 
sinistru deosebit de grav. 

C
onform articolului 
93 din Constituție, 
intitulat „Măsuri 

excepționale”, Preşedintele 
României instituie, potri-
vit legii, starea de asediu 
sau starea de urgenţă în 
întreaga ţară ori în unele 
unităţi administrativ-terito-

riale şi solicită Parlamen-
tului încuviinţarea măsurii 
adoptate, în cel mult 5 zile 
de la luarea acesteia. Dacă 
Parlamentul nu se afl ă în 
sesiune, el se convoacă 
de drept în cel mult 48 de 
ore de la instituirea stării 
de asediu sau a stării de 
urgenţă şi funcţionează pe 
toată durata acestora.

D
in textele constitu-
ționale reproduse 
mai sus, rezultă că 

Președintele declară starea 
de urgență, iar pe perioada 

acesteia, Parlamentul, afl at 
în sesiune continuă, aprobă 
legi care pot limita sau 
restrânge drepturi funda-
mentale ale cetățeanului. 
Mai mult, acest rol ar putea 
reveni și Guvernului, pe 
calea mult blamatelor ordo-
nanțe de urgență - când ar 
putea fi  urgență dacă nu în 
stare de necesitate?

C
ele expuse mai sus 
sunt teoria. În practică, 
Președintele impune 

reguli prin chiar decretul de 
instituire a stării de urgență 

(o asemenea practică fi ind 
cel puțin discutabilă), Par-
lamentul strălucește prin 
lipsă de activitate, iar Gu-
vernul devine brusc legalist 
și nu uzează foarte mult de 
ordonanțe.

Î
n schimb, regulile în 
țară sunt impuse prin 
ordonanțe militare, acte 

juridice nu tocmai în afara 
criticilor - spre exemplu, 
se stabilesc contravenții 
prin ordonanțe militare deși 
această posibilitate nu este 
prevăzută de lege.

Î
n aceste condiții, Avoca-
tul Poporului sesizează 
Curtea Constituțională 

cu o excepție de neconsti-

tuționalitate vizând chiar 

modalitatea de instituire 

și desfășurare a stării de 

urgență.

D
acă se va admite, 
viitoarea stare de 
urgență va fi  altfel și în 

practică... Să sperăm însă 

că, cel puțin noi, nu o să o 

mai experimentăm!

FORŢAŢI SĂ FACĂ ŞCOALĂ DE LA DISTANŢĂ, ELEVII ŞI DASCĂLII BIHORENI
SIMT CĂ BAT PASUL PE LOC

Şcoală... amânată 

Adriana Totorean
adriana.totorean@bihormedia.ro

În premieră istorică, 
anul școlar se va încheia 
fără ca elevii și profeso-
rii să se mai întâlnească. 

Pentru a preveni îmbolnăvi-
rile cu Covid-19, autorităţile 
au decis că, până la vacanţa 
de vară, lecţiile se vor ţine 
exclusiv online.

Digitalizarea forţată a 
educaţiei are atuuri și deza-
vantaje deopotrivă. Ca să nu 
piardă contactul cu elevii, 
profesorii au fost forţaţi să 
deprindă rapid abilităţi teh-
nologice. Mulţi se confruntă 
însă cu dezinteresul elevilor, 
care nu-și mai găsesc moti-
vaţia să înveţe, din moment 
ce nu mai primesc note. În 
același timp, părinţii con-
stată că școala de acasă nu-i 
deloc ușoară...

Ca niciodată
După ce toate grădiniţele 

și școlile s-au închis pe 11 
martie, lunea trecută, pre-
ședintele Klaus Iohannis a 
dat vestea: în acest an școlar 
nici nu se vor mai redeschi-
de. Vor mai merge la școală, 
între 2 și 12 iunie, doar elevii 
care în vară vor da examene-
le de Evaluare Naţională și 
de Bacalaureat. Și ei, numai 
dacă vor.

Totodată, Ministerul Edu-
caţiei a decis că în acest an 
școlar nu se vor mai da teze, 
iar mediile se vor încheia cu 
doar două note. Cum majori-
tatea elevilor au deja califi ca-
tivele necesare, puţini sunt 
cei care vor trebui evaluaţi 
online.

Decizia de a închide școli-
le i-a bulversat pe elevi, profe-
sori și părinţi deopotrivă. În 
timp ce dascălii se chinuie să 
predea online, elevii nu sunt 
motivaţi să participe la aceste 
lecţii, iar părinţii se simt de-
pășiţi de situaţie. „Cel puţin 
cinci ore pe zi facem teme. 
Profesorii se rezumă să dea 
exerciţii de făcut pe grupul 
de WhatsApp și apoi treaba 
noastră cum ne descurcăm”, 
spune Paul, tatăl a doi copii 
care învaţă la Școala „Avram 
Iancu” din Oradea.

La fel de descumpăniţi 
sunt și părinţii picilor de 
grădiniţă, care sunt nevoiţi 
să-i ţină acasă până la toam-
nă. „Nu e deloc ușor, pentru 
că se plictisește foarte tare. 
Educatoarea ne mai dă idei 
ce să facem, dar nu e la fel”, 
zice Maria, mămica unui bă-
ieţel de 4 ani din Oradea. 

La toamnă, de la capăt
Mamă a trei copii - un 

Tablete şi internet pentru elevi
În Bihor învaţă 65.000 de elevi, din care 7.700 nu au cum 
să participe la lecţiile online, pentru că nu au laptopuri, 
tablete sau telefoane inteligente. Inspectorul şcolar 
general Alin Novac Iuhas le-a cerut tuturor primarilor 
din Bihor să încerce să-i ajute pe aceşti copii.

Prima primărie care a răspuns apelului a fost cea a 
Oradiei. Lunea trecută, Consiliul Local a alocat suma 
de 80.000 euro pentru achiziţia a 388 de tablete, pe care 
şcolile le-au şi cumpărat, aşa că în zilele următoare vor 
ajunge la elevi. De asemenea, din această săptămână, 
toţi elevii din Bihor, dar şi 5.000 de cadre didactice, vor 
primi gratuit cartele SIM cu internet, furnizate de ope-
ratorul Telekom, în baza unui parteneriat cu IŞJ Bihor. 
Cartelele vor fi  valabile până la sfârşitul lunii august. 

Consiliul Judeţean Bihor va cumpăra, de asemenea, 
185 de tablete, pentru elevii din unităţile de învăţământ 
special. Pentru mulţi dintre ei, însă, dispozitivele vor fi  
inutile. „Autorităţile nu au înţeles ce înseamnă elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale. Majoritatea au afecţiuni 
mintale şi le va fi  imposibil să folosească tableta. În plus, 
mulţi locuiesc în colonii de romi, unde dispozitivele vor 
dispărea înainte ca elevii să le scoată din cutie”, spune o 
profesoară de la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea.

MOBILIZARE

AŞA DA! Una dintre şcolile care s-a mutat cu totul în online este Colegiul Naţional 
„Onisifor Ghibu”, unde toţi cei 1.900 de elevi şi profesori au primit acces gratuit 
la platforma Microsoft Teams. BIHOREANUL a participat la o lecţie online şi a 
văzut cum elevii rezolvă exerciţii împreună, putând chiar să-şi partajeze unii altora 
ecranele proprii. În plus, toţi profesorii au făcut cursuri online pentru a învăţa să 
folosească platforma, iar elevii au primit licenţe gratuite de Offi ce 365, ca să poată 
crea şi deschide orice fi şier

Chiar dacă 
profesorii folo-
sesc platforme 
educaţionale 
pentru lecţii 
online, mulţi 
dintre elevi nu 
sunt motivaţi să 
înveţe ori să-
și facă temele, 
pentru că știu 
că oricum nu 
vor primi note, 
astfel că materia 
aferentă acestor 
luni de școală va 
trebui recupera-
tă la toamnă 

mai au un mare dezavan-
taj: blochează comunicarea 
non-verbală. „La clasă, eu 
văd în ochii copiilor dacă au 
înţeles sau nu ce am predat. 
Acum nu mai am această 
posibilitate”, zice Timar. La 
fel ca alţi profesori, știe și el 
că din toamnă materia pre-
dată online va trebui reluată. 

Și elevii resimt neajun-
suri în școala de la distanţă. 
„Cel mai mare dezavantaj 
este că pierdem contactul cu 
profesorii și cu colegii, nu e 
aceeași relaţie”, spune Rareș, 
elev în clasa a IX-a, la Ghi-
bu. „Sunt materii care se pot 
preda online, cum e infor-
matica. Dar nu mai putem 
face experimente la chimie, 
de exemplu, și nici dezba-
terile de la engleză nu mai 
sunt la fel de efi ciente”, com-
pletează colega lui, Antonia.

Online şi la toamnă
Dezavantajele se simt 

chiar dacă școala lor are un 
sistem integrat și efi cient 
de predare online. Toţi cei 
1.900 de elevi și profesori de 
la Ghibu folosesc platforma 
Microsoft  Teams, prin care 
au creat clase virtuale. Ora-
rul a fost și el adaptat. „Lec-
ţiile încep zilnic la ora 10, să 
nu trezim elevii de diminea-
ţă. În plus, am redus o lecţie 
la 30 de minute, iar după 
două lecţii au o pauză, tot de 
jumătate de oră. La ora 14, 
toată lumea termină progra-
mul”, spune Timar.

Programul online are un 
meniu special pentru teme, 
unde fi ecare elev comple-
tează sarcinile primite de 
la dascăli, care apoi verifi că 
fi ecare temă în parte. Pro-
fesorii sunt atât de încântaţi 
de platforma online, încât au 
decis că o vor folosi și când 
se vor întoarce la școală. „Va 
rămâne o metodă suport de 
predare”, spune profesoara 
Nicoleta Turean.

De altfel, toţi dascălii care 
s-au acomodat cu instrumen-
tele digitale de predare au de 
gând să le folosească în con-
tinuare. „Ne gândim chiar ca 
din toamnă, când oricum va 
mai exista pericolul virusu-
lui, să facem într-o săptămâ-
nă trei zile lecţii la școală, iar 
două în online. Vom reduce 
și riscul îmbolnăvirilor, dar și 
cheltuielile cu utilităţile”, spu-
ne Remus Sabău, directorul 
Liceului Tehnologic „Horea” 
din Marghita. 

Așadar, chiar dacă a fost 
o măsură forţată de împreju-
rări și are încă multe sinco-
pe, digitalizarea învăţămân-
tului ar putea fi , totuși, un 
efect bun al pandemiei...
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„Repornirea va fi  
lentă şi de durată”

Adrian Criș
Adrian.cris@bihormedia.ro

La instalarea în func-
ţie, în decembrie, fi ul 
său de 9 ani a lăcrimat 
după ce un apropiat al 

familiei i-a spus, mai în glumă, 
mai în serios, că urma să-și 
vadă tatăl mai rar. A devenit 
părinte „la distanţă” mai rapid 
decât ar fi  bănuit, pentru că 
la jumătatea lunii februarie, 
când au început să vină prin 
Borș primii repatriaţi din Eu-
ropa, câteva zile la rând n-a 
mai ajuns acasă. Prefectul Du-
mitru Ţiplea spune, totuși, că 
nu regretă că a „prins” criza, 
deoarece „în vremuri grele se 
vede cine are caracter și cine 
nu”. 
BIHOREANUL l-a întrebat 

despre problemele din această 
perioadă, cum a adoptat Bi-
horul, în premieră naţională, 
testarea pooling și cea comu-
nitară, ce instituţii lucrează și 
care stau, dar și despre ce ur-
mează după 15 mai, când va 
începe redeschiderea socială și 
economică. 

- Prima mare încercare 
a mandatului dvs. a fost or-
ganizarea fl uxului de „stra-
nieri” veniţi prin Borș, care 
iniţial completau un simplu 
chestionar. Din informaţiile 
noastre, dvs. aţi propus in-
serarea menţiunii că semna-
tarul riscă sancţiuni penale 
dacă ascunde de unde vine. E 
adevărat?

- Noi, în Bihor, am înce-
put pregătirile cu vreo două 
săptămâni înaintea celorlalte 
judeţe, prin organizarea insti-
tuţiilor de sănătate publică și 
a Armelor MAI - Poliţie, Jan-
darmerie, Poliţie de Frontieră, 
ISU. Când am organizat punc-
tele de trecere a frontierei, am 
observat că fi ecare declara 
ce voia. Foarte puţini recu-
noșteau că veneau din „zone 
roșii”, ca atare i-am solicitat 
ministrului Administraţiei și 
Internelor să introducem acea 
menţiune privind răspunde-
rea penală. Reţineţi că din 1 
martie până la 30 aprilie prin 
Borș au intrat 200.000 de per-
soane și imaginaţi-vă ce s-ar fi  
întâmplat dacă ne-am fi  bazat 
doar pe buna credinţă.

Din carantină nu iese 
nimeni netestat

- Cum aţi decis să-l numiţi 
pe managerul Spitalului Ju-
deţean, dr. Gheorghe Carp, 
coordonator peste toate spita-
lele din Bihor cu subordonare 
locală? Nu au fost împotri-
viri?

- A fost o decizie logică: 
sistemul sanitar trebuia co-
ordonat unitar pentru a ţine 
în mână resursele materiale 
și umane, iar dr. Carp este 
un profesionist care nu a fost 
contestat de nimeni. Mai mult, 
este un reper pe plan naţional 
pentru ceea ce a făcut și la Ju-
deţean, și pentru ce face acum 
coordonând toate spitalele 
din judeţ, care nu au devenit, 
niciunul, focare de infecţie. 
În alte judeţe, aţi văzut, unii 
manageri de spitale au refuzat 
să îngrijească pacienţi Covid, 
în altele i-au băgat laolaltă pe 
cei cu coronavirus și pe cei 
fără, aceștia din urmă infec-
tându-se și ei. Noi am evitat 
asemenea erori datorită unei 
comenzi unice și profesionis-
te, pe care nu a contestat-o 
nimeni.

- Deși conform legislaţiei 
repatriaţii pot fi  ţinuţi în ca-
rantină 14 zile, v-aţi asumat 
„sechestrarea” lor până la tes-
tare, riscând să deveniţi „pe-
nali”, atât dvs. cât și Poliţia și 
Jandarmeria...

- În România, iniţial, ca-
rantinaţii erau testaţi în ziua a 
2-a, a 10-a și a 14-a, după care, 
pentru că numărul lor s-a 
înmulţit, metodologia a fost 
schimbată, nu au mai fost tes-
taţi. Mie mi s-a părut clar, însă, 
că nu puteam renunţa la testa-
rea carantinaţilor, pentru că 
veneau din ţări unde corona-
virusul se manifesta puternic 
și, lăsaţi în comunităţi, l-ar fi  
răspândit. Am emis, într-ade-
văr, un ordin că din centrele 
de carantină nu iese nimeni 
până nu e testat și rezultatul 
iese negativ. Peste 14 zile sunt 
ţinute persoanele pozitive sau 
suspecte, deci nu este un abuz, 
cu atât mai mult cu cât, după 
depășirea perioadei de 14 zile, 
toţi sunt declaraţi pacienţi.

„Cel mai mare număr
din ţară” 

- Care instituţie a stabilit 
centrele de carantină? Și pe ce 
criterii?

- Întâi am stabilit criterii-
le cu colegii de la Arme și cu 
cei de la Sănătate: să fi e într-o 
zonă izolată, să fi e condiţii 
decente, ușor de păzit și su-
pravegheat. Iniţial am stabilit 
Pădurea Neagră, dar numărul 
repatriaţilor a crescut brusc 
și a trebuit să găsim alte cen-
tre. Prefectura a căutat spaţii, 
DSP a verifi cat dacă ele cores-
pund sanitar, ISU sub aspectul 
protecţiei contra incendiilor 
ș.a.m.d., iar la fi nal CJSU (Co-
mitetul Județean pentru Si-
tuații de Urgență - n.r.) a luat 
decizia. Contractele s-au în-
cheiat între DSP și autoritatea 
publică locală, iar aceasta cu 
hotelierii, care asigură caza-
rea și/sau masa, inclusiv prin 

catering.
- La un moment dat, în 

centre au fost mici revolte, 
locatarii fi ind nemulţumiţi 
că nu li se dă drumul după 14 
zile, apoi acuzând calitatea 
hranei. Sunt întemeiate plân-
gerile lor? 

- Totdeauna când există 
mase mari de oameni sunt și 
nemulţumiri, dar Guvernul a 
pus la bătaie sume impresio-
nante pentru acești oameni, 
230 lei cazarea plus 70 lei 
masa. Probabilitatea să se fur-
nizeze mâncare de proastă ca-
litate este nulă, se gătește zilnic 
și se și verifi că. În ce privește 
prevenirea revoltelor, precizez 
că din 13 martie, deci înainte 
de instituirea stării de urgen-
ţă, la noi funcţionează CJCCI 
(n.r. - Comandamentul Ju-
deţean pentru Conducerea și 
Coordonarea Intervenţiilor), 
alcătuit din 8 instituţii, cu rolul 
de a menţine ordinea inclusiv 
în centrele de carantină. Evi-
dent, nu toţi suportă izolarea, 
ceea ce omenește e de înţeles. 
Dar este atât spre binele lor, 
cât și al comunităţilor. Sesizări 
există în fi ecare zi, gândiţi-vă 
că am avut în carantină, per 
total, 3.000 de oameni, cel 
mai mare număr din ţară. Am 
plecat de la un singur centru 
și am ajuns la un vârf de 11. 
Acum mai sunt 4...

- Cine suportă stricăciu-
nile făcute în unele locuri de 
carantinați? 

- Există anumite stricăciuni 
- pereţi mâzgăliţi, cearșafuri 
rupte, mochete pătate - dar 
sumele alocate de Guvern aco-
peră remedierea lor. Mai clar, 
preţurile contractate pentru 
cazare includ și reparaţiile.

Prevenţia, mai uşoară 
decât tratarea

- La propunerea unor me-
dici, dar iniţial cu împotrivi-
rea DSP, aţi impus testarea 
prin metoda pooling și testa-

rea comunitară în judeţ. Cum 
aţi convins?

- La începutul crizei, DSP 
era o instituţie anchilozată 
birocratic dar, spre plăcuta 
mea surprindere, a devenit 
dinamică și mai promptă. Re-
feritor la pooling și testarea 
comunitară, am observat că, 
făcând testare în carantină, 
mulţi s-au dovedit Covid-po-
zitivi. Știind că nu toţi cei 
trecuţi prin vămi au ajuns în 
carantină, la propunerea bine 
documentată a medicilor, am 
susţinut metoda pooling pen-
tru a depista în primă fază fo-
carele și apoi persoanele infec-
tate. Am susţinut, în fond, un 
principiu elementar, și anume 
că prevenţia este mai ușor de 
făcut decât tratarea. E mai 
ușor să prevenim răspândirea 
bolii decât să ne trezim brusc 
cu un număr mare de bolnavi. 
Și precizez: din cele 200.000 
de persoane intrate prin Borș, 
peste 33.000 sunt bihoreni. 
3.000 au fost prin centrele de 
carantină, dar 30.000 au mers 
în comunităţi. De aceea este 
important să testăm ţintit gru-
purile cu risc, cum este și colo-
nia de romi din Vadu Crișului, 
prima comunitate testată.

- Aţi raportat la București 
avantajele acestor testări? Ce 
răspuns aţi primit? Pentru că 
metodele din Oradea nu se 
aplică în restul ţării...

- Testarea pooling și cea 
comunitară nu sunt în me-
todologia naţională, dar asta 
nu înseamnă că noi încălcăm 
metodologia, ci că facem mai 
mult. De altfel, câteva judeţe 
și-au manifestat deja interesul 
pentru aceste metode: Alba, 
Satu Mare, Cluj, Sibiu... Alba 
vrea să facă ceva diferit, să 
testeze municipiul Alba Iulia 
și apoi administraţia publică. 
Noi rămânem la abordarea 
testării ţintite.

- Ce concluzie aţi tras după 
testarea coloniei de la Vadu 

Crișului? Mai sunt asemenea 
„bombe biologice” în judeţ?

- „Bombe biologice” ar fi  
prea mult spus. Am început să 
facem o analiză pentru a sta-
bili care sunt focarele potenţi-
ale din judeţ, așa că ne vom în-
drepta spre acele focare. Vrem 
să avem o imagine precisă, 
pentru a ști cum ne pregătim 
pentru ceea ce va urma după 
15 mai, când, dacă toate merg 
bine, va începe redeschiderea 
treptată a activităţilor. 

„Sectorul public trebuie 
redus”

- În această criză, mai 
aveţi timp să monitorizaţi 
prestaţia serviciilor decon-
centrate din Bihor? Cum cali-
fi caţi activitatea lor? 

- E clar că și-au diminuat 
mult activitatea, că și-au re-
calibrat priorităţile. O parte 
sunt funcţionale, altele nu. In-
stituţiile care s-au călit și și-au 
îmbunătăţit mult activitatea 
sunt în primul rând cele direct 
implicate, structurile sanitare 
și din MAI. Garda de Mediu 
a devenit mai activă, ITM 
chiar...

- Dar sunt și instituţii care 
nu lucrează, care s-au cam 
ascuns. Daţi-ne exemple!

- De ce mă provocaţi? Da, 
sunt asemenea instituţii, care 
și-au trimis masiv angajaţii 
în șomaj tehnic. N-am să dau 
exemple acum, dar e clar că 
dacă au dovedit că pot func-
ţiona acum cu mai puţini an-
gajaţi, vor trebui să aibă mai 
puţini angajaţi și după criză. 
Abia aștept să treacă această 
criză, pentru că am planifi cat 
niște reforme instituţionale!

- Insist: veniţi din sectorul 
privat, cel mai afectat. Con-
sideraţi sau nu că și bugetarii 
ar trebui să împartă cu restul 
societăţii greutăţile, poate 
prin diminuări salariale, 
poate prin concedieri?

- În sectorul public, e clar, 
există o supradimensionare 
a personalului cu 25%-30%. 
Este complicat să reduci sala-
riile, dar putem face altceva, și 
mai sănătos. Pentru că secto-
rul privat are mare nevoie de 
oameni așa de califi caţi și așa 
de odihniţi, cred că merită să-i 
primească din sectorul public, 
care trebuie redus. 

- Înaintea crizei spuneaţi 
că veţi urmări dezvoltarea 
infrastructurii judeţului. Mai 
aveţi această preocupare?

- Bineînţeles că da. În 
această perioadă am planifi cat 
cu CNAIR fi nalizarea unor 
lucrări mult trenate - moder-
nizarea DN 76, repararea DN 
19E Biharia - Marghita, dar și 
refacerea covoarelor asfaltice 
și regândirea unor puncte ne-
gre de pe DN1 Oradea - Cluj. 
Deci infrastructura rămâne o 
prioritate pentru mine. La fel, 
și salubrizarea judeţului. De o 
lună lucrăm cu Garda de Me-
diu pentru a elimina depozi-
tele clandestine de gunoi din 
sate, au fost inventariate, s-au 
dat deja și avertismente către 
primării, iar dacă nu iau mă-
suri vor fi  sancţionate drastic, 
indiferent de apartenenţa po-
litică a primarilor. Și mai am 
niște obiective, dar nu vreau să 
le anunţ acum. Știţi, să nu fi e 
niște frâne din partea unora...

Pasztor, „implicare”
pe un sfert

- Cum percepeţi luxul pre-
ședintelui CJ Bihor, Pasztor 
Sandor, care e și vicepreședin-

te CJSU, de a pleca la pescuit 
în timpul serviciului, ba chiar 
cu o mașină a instituţiei des-
tinată sistemului sanitar?

- Președintele CJ nu a fost 
ales în CJSU, este prin natu-
ra funcţiei vicepreședinte în 
CJSU. Despre fapta sa ce pot 
eu să zic? Este în competenţa 
altor organe să se ocupe de 
asta.

- S-a implicat în efortul 
anti-Covid? Abia joia trecută 
a convocat o ședinţă, să aloce 
o sumă derizorie pentru plata 
testării coloniilor de romi...

- Fiecare se implică atâta 
cât înţelege. Nu mai am alte 
comentarii de făcut pe tema 
asta.

- Dar nici măcar la ședin-
ţele CJSU n-a binevoit să par-
ticipe. La câte a fost?

- Cam la 3-4. 
- Din câte? 
- Din 12.
- Deci la cel mult un sfert...
- ...

„Nu va exista o relansare 
fulminantă”

- În această perioadă aţi 
urmărit și activitatea admi-
nistraţiilor locale? S-au făcut 
ședinţe de consilii locale? S-au 
adoptat și hotărâri nelegale? 
Au semnat primarii dispoziţii 
nelegale?

- Au fost mai puţine ședin-
ţe de consilii și am avut câteva 
motive să declanșăm proce-
duri prealabile pentru corecta-
rea unor Hotărâri și dispoziţii.

- Știm că una este dispo-
ziția prin care președintele 
Pasztor a trimis în șomaj in-
stituţiile de cultură, care nu-i 
sunt subordonate lui, perso-
nal, ci Consiliului Judeţean. 
Ce măsuri aţi dispus?

- Am cerut intrarea în lega-
litate. Deocamdată, nu am pri-
mit niciun răspuns. În funcţie 
de reacţie, vom hotărî în con-
secinţă. Avem și posibilitatea 
de a apela la Justiţie.

- Cum califi caţi prestaţia 
serviciilor de informaţii și a 
celorlalte instituții militare, 
în această perioadă compli-
cată? Avem doi poliţiști de 
frontieră arestaţi pentru lu-
are de mită de la repatriaţi 
care au vrut să evite caranti-
na...

- Instituţiile MAI sunt bine 
organizate și disciplinate, iar 
eu sunt mândru că le coordo-
nez în această perioadă. Toate 
serviciile își fac datoria.

- Analizaţi scenarii pentru 
ieșirea din starea de urgenţă 
și reluarea activităţilor so-
cio-economice după 15 mai? 
Ce ipoteze de lucru aveţi?

- Aceste scenarii sunt ana-
lizate în grupuri de lucru in-
ter-instituţionale. Ceea ce vă 
pot spune este că încercăm să 
nu fi m luaţi prin surprindere 
de evoluţii și că după 15 mai 
nu va exista o relansare ful-
minantă a activităţilor. Mași-
năria socială și economică nu 
va porni de pe loc cu 100 de 
kilometri la oră. Repornirea 
societăţii și a economiei va fi  
lentă și de durată. Pandemia 
va modifi ca modul nostru de 
viaţă, de acţiune și de gândire. 
Pentru instituţii, important va 
fi  să se digitalizeze cât mai ra-
pid, cu toate consecinţele po-
zitive ce decurg din asta.

- Când credeţi că vor fi  
anulate toate restricţiile?

- Cred că vor fi  necesare 
luni și luni de zile. Dar cât va 
dura depinde și de disciplina 
oamenilor.

PREFECT - PREŞEDINTELE COMITETULUI 
JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMITRU
ŢIPLEA
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CUM A FOST?                                lucian@cremeneanu.ro                                                                                                                                                   de Lucian CREMENEANU

O alegere neobișnuităP
erioada asta de auto-izo-
lare îmi amintește de o 
altă perioadă din viață 

în care m-am simțit departe 
de lume - cele 12 luni în care 
am făcut armata. Încorpo-
rat cu spaima în oase de 
sutele de povești îngrozitoare 
despre viața de buhai (așa li 
se spunea celor din ciclul 1), 
mă așteptam la ce e mai rău. 
Până la urmă n-a fost chiar 
așa rău, ba chiar a fost nespe-
rat de bine. Cu toate acestea, 
am așteptat cu disperare ziua 
liberării, nerăbdător să revin 
în lumea civilă, fi rească.

Î
n ziua plecării din armată 
am avut senzația că în tim-
pul anului petrecut în hai-

ne verzi am stat pur și simplu 
pe loc, în timp ce lumea se 
mișcase înainte, iar acum eu 
trebuia să trag tare să o prind 
din urmă. Oamenii pe care îi 
cunoșteam fuseseră liberi în 
anul meu pierdut, călătorise-
ră, se întâlniseră cu prietenii, 
fuseseră la chefuri, iubiseră, 
umblaseră prin concedii și 
vacanțe, făcuseră pași înain-
te, în timp ce eu nu făcusem 
nimic în afară de a tăia din 
calendar zilele rămase.

Î
n situația actuală, când 
se va încheia starea de 
urgență și vom ieși din 

izolare tiptil-tiptil, ca urșii 
după hibernare, ne vom în-
toarce într-o lume care, la fel 

ca noi, a cam stat în loc. Nu 

se va mai pune problema să 

prindem pe cineva din urmă, 

cu excepția celor pentru 

care pandemia a fost mană 

cerească. 

V
om fi  toți cam în același 
stadiu de mirare, de 
confuzie, de nedumeri-

re. Vom redescoperi treptat 

lucrurile cu care eram obiș-

nuiți, ne vom mișca încoace și 

încolo fără voie de la Poliție, 

vom fi  liberi, chiar dacă în 

doze progresive. Iar liber-

tatea ne va demonstra încă 

o dată că nu e o tipă simplă, 

mai ales pentru cei care nu 

știu să o aprecieze.

Î
ntr-un episod din serialul 
de animație „Laboratorul 
lui Dexter”, personajul 

principal, convins că va muri, 
se hotărăște să își elibereze 
toți roboții pe care îi folosea 
în proiectele sale secrete. 
Le deschide ușa garajului și 
îi îndeamnă: „Sunteți liberi! 
Plecați!”. Iar cum mașinăriile 
nu înțeleg ce se întâmplă, 
Dexter le împinge în fața 
casei și le abandonează în 
mijlocul drumului. Rămași 
singuri, roboții încep să cli-
pească nedumeriți, iar apoi, 
treptat, încep să înțeleagă ce 

se întâmplă: „Liberi? Suntem 

liberi? Suntem libeeeeri!”... 

Pentru ca, în clipa următoare, 

un camion să treacă peste ei 

și să îi facă una cu pământul.

E
xemplul acesta nu e 
chiar atât de pueril pe 
cât pare. Dacă unii n-au 

înțeles până acum ce este 

libertatea, au avut ocazia în 

ultimele luni să o conștien-

tizeze pe pielea lor. Cred că, 

pentru o perioadă cel puțin, 

o vor aprecia mai mult decât 

până acum, cu atât mai mult 

cu cât libertatea care va urma 

nu va semăna foarte mult 

cu libertatea de dinaintea 

pandemiei. 

C
um pe dușmanul mi-
croscopic ce ne-a ținut 
în case nu ne putem 

răzbuna, ne răfuim deja cu 

semenii, cu cei care ne-au 

ținut închiși cu ordonanțe, 

carantine și amenzi. Vrăjiți 

de mirajul „relaxării” care ni 

se anunță, aproape nu-i mai 

credem că ne-au vrut binele. 

Nu-i de mirare: e foarte 

neobișnuit să ai de ales între 

libertate și sănătate.

S-A PRONUNŢAT PRIMUL VERDICT ÎN DOSARUL ORĂDENCEI CARE S-A PRETINS EXECUTOR 
JUDECĂTORESC ŞI A ÎNCASAT PESTE 230.000 EURO PENTRU CASE ŞI TERENURI VÂNDUTE PE HÂRTIE

Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

După aproape 4 
ani de dezbateri, 
Tribunalul Bihor 
a pronunţat luna 

trecută prima sentință în 
dosarul unei escrocherii de 
zile mari orchestrate de oră-
deanca Daniela Moca. Având 
un birou într-o încăpere din 
incinta fostului sediu al in-
stanţei, femeia se dădea drept 
executor judecătoresc și, 
profi tând de naivitatea unor 
vânători de chilipiruri imobi-
liare, a încasat în 3 luni pes-
te 230.000 euro pentru case 
și terenuri vândute doar pe 
hârtie!

Femeia „lucra” cu o anga-
jată a Ofi ciului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, Rozi-
ca Pantea, ambele fi ind con-
damnate acum la închisoare 
cu executare, dar și obligate 
să achite paguba. Însă nu sin-
gure căci, în premieră, Tribu-
nalul Bihor a decis ca Pantea 
să plătească partea care îi re-
vine în solidar cu instituţia la 
care era angajată.

Afaceri la Tribunal
Despre cazul fabuloasei 

imposturi, trimis în faţa in-
stanţei de procurorii Parche-
tului de pe lângă Tribuna-
lul Bihor în urmă cu 5 ani, 
BIHOREANUL a mai scris. 
Greu de crezut, însă aface-
rea s-a realizat chiar în fostul 
sediu al Tribunalului Bihor, 
afl at provizoriu pe strada 
Traian Lalescu, o instituţie 
securizată, cu reguli și trasee 
stricte, unde Daniela Moca 
lucra ca angajată a unui Bi-
rou de copiat acte deţinut de 
soţul unei avocate, cu punct 
de lucru în așa-zisa „cameră 
a robelor”, o încăpere primită 
de Baroul Bihor pentru ser-
vicii de asistenţă judiciară și 
folosită ca garderobă. 

În prima fază, femeia s-a 
ocupat de intermedierea 
vânzărilor silite de imobile, 
pentru „comisioanele” ofe-
rite cu generozitate de cum-
părători, cărora le rezolva 
chiar și înscrierile în cartea 
funciară a actelor de adjude-
care. Ulterior, însă, a trecut la 
extrem, ajungând să se dea 
executor judecătoresc și or-
ganizând chiar ea „licitaţii” 
unde scotea la mezat apar-
tamente, terenuri și mașini 
ale unor proprietari executaţi 
silit, bunuri care sunt înscrise 
în registrul electronic de pu-
blicitate al Uniunii Naţionale 
a Executorilor Judecătorești.

Expertă în ţepe
Potrivit rechizitoriului 

Alte victime, alte ţepe
Condamnarea pronunţată de Tribunalul Bihor pe numele Danielei Moca este a doua 
după ce, în 2018, femeia a fost condamnată defi nitiv de Curtea de Apel Oradea la 1 an 
de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 
3 ani sub acuzația de înşelăciune.

În acest caz, trimis în faţa instanţei de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Oradea, femeia a fost acuzată că, în perioada 2011-2015, a înşelat 4 familii de oră-
deni, cărora le-a promis că îi va ajuta să cumpere imobile scoase la licitaţie publică 
în cadrul unor executări silite şi de la care a pretins şi primit în total 63.000 euro cu 
titlu de avans pentru locuinţele alese. 

„Inculpata, după ce a câștigat încrederea persoanelor vătămate, care știau despre 
aceasta că lucrează la Tribunal, le-a promis că le va ajuta să cumpere mai ieftin imo-
bile scoase la licitație de executorii judecătorești. Ea le-a prezentat acte folosite de 
executorii judecătorești pentru efectuarea licitațiilor și din exterior imobilele despre 
care spunea că fac obiectul licitațiilor menționate”, au descris judecătorii modul de 
operare al Danielei Moca.

Prejudiciul cauzat celor 4 familii nu a fost recuperat nici până azi.

ÎNCĂ UNA

PARTENERE ŞI LA ZDUP. Daniela Moca (în foto, în perioada arestului) regiza licitaţii 
și falsifi ca acte cu complicitatea Rozicăi Pantea (medalion), funcţionară OCPI. Aceasta 
primea între 100 și 300 euro ca să „fabrice” acte funciare în care victimele lui Moca de-
veneau fi ctiv proprietare pe imobilele „vândute”. Acum, ambele femei au fost condam-
nate cu executare în primă instanță

Toţi pentru una!
Tribunalul Bihor a condamnat-o pe Daniela Moca la 3 ani și 7 luni de închisoare cu 
executare, în timp ce funcţionara de la Ofi ciul de Cadastru care a ajutat-o, Rozica 
Pantea, a încasat 3 ani și 8 luni de detenţie, instanţa dispunând, în premieră, ca instituţia 
să achite imensul prejudiciu în solidar cu angajata coruptă

întocmit de procurori, în 
perioada iunie-august 2015, 
femeia a păcălit 11 persoane, 
mici fermieri, întreprinză-
tori, ba chiar și un poliţist de 
frontieră, care au apelat la ea 
prin intermediari - prieteni, 
rude sau cunoștinţe - care au-
ziseră și ei de la alţii că Moca 
e „expertă” în domeniul imo-
biliarelor și are relaţii printre 
toţi executorii. 

Unii o știau de „grefi eră la 
Tribunal”, pentru că o văzu-
seră zilnic pe holurile instan-
ţei, alţii de executor, cum e și 
cazul parohului Ovidiu Boc-
șan de la Biserica Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul 
Aleșd. Preotul a fost „ușu-
rat” de 19.000 euro, plătiţi în 
contul unui apartament cu 
două camere pe care voia să 
i-l cumpere fi icei sale, stu-

dentă în Oradea. În schimbul 
banilor, Bocșan a primit doar 
un extras CF, în care numele 
lui era înscris la proprietar, 
documentul fi indu-i predat 
chiar în sediul OCPI, de că-
tre Rozica Pantea, angajată 
a instituţiei, care ulterior s-a 
dovedit a fi  complicea Dani-
elei Moca. 

Cheia apartamentului 
preotul nu a mai primit-o 

însă niciodată, la fel cum nu a 
primit-o nici interlopul Bog-
dan Turcuţ, de la care Moca 
a luat 30.000 euro, promiţân-
du-i în schimb două aparta-
mente și o mașină. Când a 
descoperit că a fost păcălit, 
Turcuţ a încercat, iniţial, să-
și recupereze banii cu vorba 
bună. Dar pentru că femeia 
îl minţea, a trecut la fapte și 
„împreună cu alte persoane 
apropiate a exercitat presiuni 
puternice și ameninţări” asu-
pra ei, după cum au dezvăluit 
procurorii.

Falsuri la Cadastru
Învârtelile femeii nu s-au 

oprit aici. Împreună cu alţi 
trei orădeni, Patrice Brân-
zaș, respectiv Alexandru și 
Zaharia Prodan, Daniela 
Moca e acuzată că a fabricat 
în numele unor executori ju-
decătorești procese verbale 
de licitaţie și acte de adjude-
care, cumpărători fi ctivi fi ind 
cei doi Prodani. Într-un caz, 
afacerea a reușit, iar imo-
bilul a fost vândut, escrocii 
alegându-se cu peste 25.000 
euro, însă în alte două docu-
mente au dat de bănuit unor 
funcţionari de la OCPI, care 
i-au sunat pe executori. Cum 
aceștia le-au confi rmat bă-
nuielile, au anunţat imediat 
Poliţia.

Așa se face că, pe 7 sep-
tembrie 2015, „tranzacţiile” 
au luat sfârșit. Moca a fost 
reţinută, iar o zi mai târziu 
arestată preventiv, măsură 
care a fost înlocuită ulterior 
cu arestul la domiciliu, până 
pe 13 februarie 2016, când 
a fost eliberată sub control 
judiciar. Paguba totală pro-
vocată de femeie depășește 1 
milion de lei, fi ind stabilită la 
232.103 euro, din care anche-
tatorii n-au reușit să recupe-
reze nici măcar un cent.

Rozica, şi ea
Daniela Moca a fost tri-

misă în judecată pe 14 iulie 
2016, pentru înșelăciune, 
uzurpare de calităţi ofi cia-
le, fals material în înscrisuri 
ofi ciale, fals intelectual și uz 

de fals. Alături de ea au ajuns 
în faţa instanţei și Alexandru 
Prodan, Zaharia Prodan, 
Patrice Brânzaș, complici la 
înșelarea Bancpost, și Rozica 
Pantea, cea din urmă acuzată 
că ar fi  încasat în total 1.750 
euro și 2.300 lei ca să „fabri-
ce” acte funciare în care victi-
mele erau trecute proprietari 
pe imobilele vândute în fals 
de Moca. 

„Fapta inculpatei a afectat 
grav dreptul la proprietate, 
siguranţa circuitului civil al 
imobilelor, al sistemului de 
publicitate imobiliară și ca-
dastru”, au reţinut procurorii 
în cazul lui Pantea, trimisă în 
judecată pentru 5 infracţiuni 
de luare de mită, respectiv 5 
de fals intelectual.

Dosarul a fost înaintat 
Tribunalului Bihor, unde 
dezbaterile s-au întins până 
pe 8 aprilie, în acest an, când 
judecătoarea Ileana Anasta-
siu a decis condamnarea la 
detenţie a Danielei Moca (3 
ani și 7 luni) și a Rozicăi Pan-
tea (3 ani și 8 luni), respectiv 
condamnări cu suspendare 
pentru ceilalţi trei inculpaţi: 
Alexandru Prodan (1 an și 
7 luni), Zaharia Prodan (9 
luni) și Patrice Brânzaș (6 
luni). 

OCPI, la plată
Instanţa a dispus, de ase-

menea, ca Daniela Moca să 
returneze cei peste 230.000 
euro încasaţi de la cele 11 
victime, în cinci cazuri în 
solidar cu Rozica Pantea, dar 
și cu OCPI Bihor, instituţie 
care a fost atrasă în proces în 
premieră de procurori, în ca-
litate de „parte responsabilă 
civilmente”, adică având obli-
gaţia legală de a repara pre-
judiciul cauzat prin infracţi-
unile comise de funcţionară. 

Hotărârea judecătorească 
nu a fost încă motivată și, ca 
atare, nu se cunosc argumen-
tele instanţei, însă, cum era 
de așteptat, Moca, Pantea și 
OCPI Bihor au și atacat-o, 
verdictul fi nal urmând să fi e 
pronunţat la Curtea de Apel 
Oradea. 

Până atunci, judecătoa-
rea de la Tribunal a decis să 
menţină măsurile asigurăto-
rii dispuse încă din timpul 
anchetei pe bunurile Dani-
elei Moca, Rozicăi Pantea și 
ale lui Alexandru Prodan, 
ceilalţi doi neavând proprie-
tăţi pe numele lor. Măcar nu 
va plăti numai instituţia de 
stat pentru șmenurile acestei 
rețele...
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DUPĂ 12 ANI DE CÂND DEJECŢIILE DIN CARTIERUL RIDICAT DE CĂLIN RAITA ÎN PALEU SUNT „VIDANJATE” 
PE TERENURILE VECINE, AUTORITĂŢILE AU AFLAT, ÎN SFÂRȘIT, CĂ REŢEAUA ESTE COMPLET ILEGALĂ

În urma unui articol al 
BIHOREANULUI care arăta 
că mizeriile de la casele din 
Orizont „răsar” din pământ 
pe terenurile agricole, comi-
sarii Gărzii de Mediu Bihor 
au depistat că reţeaua de ca-
nalizare se varsă într-o vale 
și că Raita n-a avut niciodată 
autorizaţie de mediu

Adriana Totorean
adriana.totorean@bihormedia.ro

Pozând mereu în dez-
voltatorul imobiliar 
curat, dar trădân-
du-se constant prin 

atitudinea de șmecher, fostul 
valutist cu ambiții poli-
tice Călin Raita, con-
vertit în dezvolta-
tor imobiliar, ar 
putea începe să 
plătească pen-
tru mizeriile 
făcute.

Sesizaţi în 
urma unui ar-
ticol din BIHO-
REANUL, comisarii 
Gărzii de Mediu au fă-
cut un control în cartierul de 
case pe care Raita l-a ridicat 
în Paleu și au depistat că de-
jecţiile localnicilor se varsă 
într-o vale din Biharia. Mai 
mult, au afl at și că reţeaua de 
canalizare a cartierului n-a 
avut niciodată autorizaţie de 
mediu, descoperire ce scoate 
la iveală și faptul că, în ulti-
mii 12 ani, Raita a fost pur și 
simplu ocolit de controale…

Vecini cu mizeria
La începutul lunii martie, 

PAPAGAL... MUT. BIHOREANUL a încercat să afl e de la Călin Raita 
(foto) de ce a încălcat grosolan legea când a făcut reţeaua de cana-

lizare din Orizont, dar afaceristul n-a răspuns apelurilor şi mesajelor 
scrise. De altfel, şi în luna martie, acesta a refuzat să ofere explicaţii, 

motivând că nu discută cu „jurnalişti papagali”

BIHOREANUL a dezvăluit 
faptul că Orizont, cartie-
rul din Paleu cu un total de 
200 de case, este o adevărată 
bombă ecologică. Pe latura 
nordică, unde locuințele se 
învecinează cu terenuri agri-
cole, periodic „răsar” dejec-
ţii din pământ, împrăștiind 
în jur o duhoare greu de su-
portat. Îngropate în pământ, 
conductele de canalizare ale 
caselor se înfundă frecvent, 
astfel că subsolul se umple 

cu mizerii până la refulare. 
Problema este la fel de 

veche precum cartierul. Lo-
cuitorii spun că din 2008, de 
când au cumpărat casele de 
la Raicris Construct, fi rma 
controversatului afacerist 
Călin Raita, dejecţiile curg 
tot pe terenurile vecine. De 
altfel, încă din 2010 BIHO-
REANUL a semnalat public, 
printr-un articol, această 
gravă problemă de mediu și 
sănătate publică. Fără ecou... 

Reţea la negru
În urma articolului din 

această primăvară, Garda 
de Mediu Bihor - pe-atunci 
condusă încă de Mihai To-
gor - a demarat o anchetă. 
Comisarii au vrut să afl e tra-
seul ţevilor de canalizare din 
Orizont, pentru că, deși car-
tierul trebuia să aibă propria 
staţie de epurare, aceasta nu 
este funcţională. La câteva 
sute de metri de case, Raita 
a ridicat o cămăruţă pe post 

de staţie, dar doar de ochii 
lumii, pentru că, spun local-
nicii, aici niciodată nu s-au 
epurat ape.  

Comisarii au depistat 
acum că dejecţiile ocolesc, 
de fapt, așa-zisa staţie de 
epurare și, prin subteran, 
merg câteva sute de metri 
bune spre o vale din comuna 
vecină Biharia, un mic afl u-
ent al pârâului Cosmo. Prin-
tre bălării, comisarii au pu-
tut constata cum dejecţiile 
din cartierul Orizont se var-
să în apă. 

Ancheta a mai scos la 
iveală că reţeaua de canali-
zare este una făcută la ne-
gru. Deși ar fi  trebuit să fi e 
autorizată de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bihor, 
Raita nici măcar n-a solicitat 
vreodată acest aviz. „Pentru 
lipsa actului de reglementa-

re, fi rma care 
administrea-
ză reţeaua a 
fost amendată 
cu suma de 
50.000 lei”, 
spune actualul 

șef al Gărzii de Mediu, Sever 
Șerbănescu (foto). 

12 ani fără controale
Amenda a fost trimisă 

joia trecută, dar încă din 
timpul controlului, comisa-
rii de mediu au impus fi rmei 
ca până cel târziu pe 30 apri-
lie să depună proiectul de 
autorizare la APM, pentru 

a intra în legalitate, iar până 
pe 25 mai să pună în func-
ţiune staţia de epurare. Cum 
de prima sarcină nu s-a achi-
tat, dezvoltatorul imobiliar 
riscă acum o nouă amendă, 
de 30.000 lei. 

Dacă și când se vor plă-
ti aceste amenzi este însă 
greu de spus. Călin Raita a 
ieșit din conducerea fi rmei 
Raicris Construct Group, 
care administrează reţeaua 
de canalizare și unde acum 
este acţionar majoritar fos-
ta sa soacră, septuagenara 
Maria Moș, alături de fratele 
lui Raita, Ovidiu. Mai mult, 
pe 19 martie, Raicris Con-
struct Group a cerut intrarea 
în faliment, procesul fi ind 
pe rolul Tribunalului Bihor. 
Preocupat cu alte proiecte 
imobiliare, la Sântandrei, e 
limpede că afaceristul vrea 
să lase Orizontul în urmă, cu 
tot cu problemele lui.

Cert este, în schimb, că 
descoperirea comisarilor de 
mediu scoate la iveală un 
lucru la fel de grav precum 
nelegiuirea comisă de Ra-
ita și care se cere, la rândul 
ei, investigată. Și anume că, 
timp de 12 ani, nici Garda 
de Mediu, nici Primăria Pa-
leu n-au catadicsit măcar să 
verifi ce reţeaua de canalizare 
din Orizont, ignorând toate 
plângerile localnicilor. Pro-
babil că marele investitor a 
știut cum să menţină „viu” 
dezinteresul autorităţilor...
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con-
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r

-
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Protecţie
la Orizont



se cunosc și mergeau adese-
ori la detecție împreună, asta 
până când a fost instaurată 
starea de urgență din cauza 
pandemiei de coronavirus. 

Polițist cu detector
Una dintre cele mai im-

portante descoperiri reali-
zate în ultimii ani în Bihor 
s-a produs în 
2018, când 
doi tineri, Flo-
rin Avram și 
Cristian Rusu 
(foto), au găsit 
un tezaur de 
379 monede romane. Cel 
dintâi, în vârstă de 35 de 
ani, este criminalist la Poliția 
Orașului Aleșd și și-a dez-
voltat pasiunea în urmă cu 
doi ani, cu puțin timp înain-
te de marea descoperire. 

„Am văzut videouri în 
care mai multe persoane 
mergeau să caute prin pă-
duri sau la marginea satului. 
Mi-a plăcut ideea și am vrut 
să încerc și eu, așa că am în-
ceput să mă documentez”, 
zice Cristi. Înainte de pande-
mie, petrecea câte două-trei 
zile pe săptămână în expedi-
ții care durau chiar și până la 
opt ore. 

„Până acum am mers pe 

instinct, alegeam locuri mai 
strategice, în jurul apelor. 
Majoritatea așezărilor de 
acum sunt în continuare pe 
vetrele fostelor așezări me-
dievale. Acum îmi aleg lo-
curile și cu ajutorul site-ului 
mapire.eu, unde se găsesc 
hărți din 1.700”, explică bi-
horeanul, care recunoaște că 
pasiunea nu este una tocmai 
ieft ină. „Un detector bun 
costă între 750 și 2.000 euro, 
iar efi ciența lui crește, adică 
găsește obiecte mai adânc, 
cu cât este mai scump”.

„Capturi” după reguli
De fi ecare dată când mer-

ge la „vânătoare”, Cristi are 
grijă cum sapă gropile. Asta 
pentru că, dacă are norocul 
să găsească obiecte valoroa-
se, cel mai probabil sunt fra-
gile. Acestea sunt scoase din 
groapă cu grijă și curățate 
numai manual. „Eu îndepăr-
tez cu mâna doar pământul 
de pe ele”, spune el. Cei care 
încearcă să curețe obiectele 
riscă să îndepărteze patina 
timpului și, odată cu ea, și 
valoarea artefactului. 

În luna mai a anului tre-
cut, bărbatul a mai descope-
rit pe un deal împădurit de 
la marginea Borodului 64 de 
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ÎN BIHOR EXISTĂ APROAPE 200 DE PASIONAȚI CARE CAUTĂ COMORI 
ÎNGROPATE ȘI NEATINSE DE MII DE ANI

Vânătorii de comori
Cu ajutorul unor detectoare de metale, unii dintre ei au găsit monede vechi de peste 
2.000 de ani, obiecte folosite de oamenii preistorici la vânătoare, bijuterii, decorații 
din bronz și argint, iar mai nou arme din secolele XIV-XV î.Hr.

PUBLICITATE

Mădălina Sim
madalina.sim@bihormedia.ro

Te-ai gândit vreodată 
că la marginea ora-
șului sau a satului 
tău zac îngropate 

comori neprețuite, ale unor 
oameni care au trăit în alte 
vremuri? Poate că în urmă 
cu sute de ani, în acel loc, un 
negustor și-a pierdut punga 
cu galbeni ori s-a dat o bă-
tălie crâncenă între armate 
puse să stăpânească teritorii 
și care și-au lăsat pradă pă-
mântului oștenii, cu tot cu 
micile lor averi...

Curiozitatea de a desco-
peri mai multe despre trecut 
îi face pe mulți bihoreni să 
plece în căutări de comori, 
„înarmați” cu detectoare de 
metale. „Satisfacția noastră 
sunt acele momente în care 
scoatem din pământ ceva ce 
știi că nu a mai fost atins de 
sute sau mii de ani”, spune 
Cristian Rusu, descoperito-
rul a numeroase artefacte. 

Hobby inedit
În ultimii ani, tot mai nu-

meroși români au devenit 
„detectoriști”, după cum își 
spun ei. Trendul a adunat 
pasionați care credeau că se 
vor îmbogăți peste noapte, 
descoperind comori valo-
roase, dar în timp mulți și-
au dat seama că nu e chiar 
atât de simplu. 

În prezent, cei care cum-
pără un detector de metale 
trebuie să obțină o autori-
zație de la Poliție, ce le oferă 
posibilitatea de a face expe-
diții oriunde pe teritoriul ță-
rii, cu mici excepții, pe care 
dacă le încalcă sunt pasibili 
de amendă.

„Detectoriștii nu au voie 
să intre cu aparatele pe care 
le dețin în siturile arheolo-
gice și, de aceea, marea lor 
majoritate sunt buni cunos-
cători ai LMI (Lista Monu-
mentelor Istorice) și RAN 
(Repertoriul Arheologic Na-
țional)”, explică șeful Direc-
ției Județene pentru Cultură 
Bihor, Lucian Silaghi. 

Desigur, sunt și din ace-
ia care nu respectă regulile. 
„Unii care au început prin 
anii ‘90 făceau descoperiri 
și fi e le țineau pentru ei, fi e 

le vindeau pe 
piața neagră. 
Acesta e și 
motivul pen-
tru care arhe-
ologii ne cred 
« b r a c o n i e r i 

de patrimoniu»”, spune Dan 
Slăvescu (foto), un medic sto-
matolog devenit de curând 
un împătimit al detectării.

Potrivit datelor Inspecto-
ratului Județean de Poliție, în 
Bihor sunt 186 de persoane 
care dețin autorizație pentru 
detectoare de metale. Mulți 

Armele strămoșilor, vechi de mii de ani
„Captura” anului se anunță a fi  o descoperire realizată de Dan Slăvescu, Cristian 
Rusu și Florin Avram în urmă cu mai bine de o lună, într-o localitate din Bihor. Până 
la fi nalul zilei, cei trei nu au găsit nimic valoros, dar chiar înainte de a pleca, Dan a 
cercetat cu detectorul o zonă în care nu căutaseră până atunci şi a avut noroc. Au 
descoperit atunci patru piese rare, iar a doua zi încă două, între care și un pumnal 
vechi de mii de ani. 

Specialiștii au confi rmat că e vorba de obiecte nemaiîntâlnite până acum în Bihor. 
„Piesele sunt foarte rare și sunt contemporane cu unele găsite în comuna Măgești 
(la Gălășeni - n.r.), datând din secolul XV-XIV î. Hr.”, explică arheologul Călin Ghemiș 
de la MȚC. Reprezentanții Muzeului au amânat publicarea unor detalii despre desco-
perire deoarece cercetările sunt greoaie, iar piesele trebuie restaurate. Și locul noii 
descoperiri va rămâne deocamdată secret, pentru a fi  protejat de hoți sau vandali. 

CAPTURA ANULUI

PE URMELE STRĂMOȘILOR. Dan Marta, din Gălășeni, este unul dintre norocoșii bihoreni care au făcut descoperiri 
importante. Ultimele obiecte găsite la marginea localității sale de baștină au fost trei tutuli, inele din bronz și o lamă 
a unei arme, t ot din același material

tru cea din anul precedent. 
„Am făcut o cerere și mi s-a 
comunicat că se va prelungi 
termenul, asta pentru că au 
mult de muncă la ele”, expli-
că Cristi.

De altfel, recuperarea ba-
nilor este și cea mai difi cilă 
probă pentru „detectoriști”. 
De exemplu, un tânăr din 
Vâlcea care a descoperit în 
2013 cel mai mare tezaur 
monetar din țară, mai exact 
47.000 monede din vremea 
sultanului Murad al II-lea, 
și-a primit banii abia în 2017. 
A fost recompensat cu 32.000 
euro, dar nu benevol, ci nu-
mai pentru că a câștigat pro-
cesele intentate Ministerului 
Culturii și Muzeului Naţional 
de Istorie a României.

Pe mâna norocului
Mulți căutători spun însă 

că nu sunt interesați atât de 
recompensă, cât mai degra-

bă de emoțiile care îi cu-
prind atunci când găsesc ar-
tefacte prețioase. „Satisfacția 
noastră sunt acele momente 
în care scoatem din pământ 
ceva ce știm că nu a mai fost 
atins de sute de ani și poate 
chiar mii”, spune Cristi. 

„Cel mai fascinant este că 
descoperi o identitate a po-
porului tău, că ne afl ăm ră-
dăcinile. Apoi arheologii vor 
veni și cu informații, pentru 
ce erau folosite obiectele, 
când și cine le-ar fi  putut 
crea...”, zice și Dan Slăvescu. 

În spatele descoperirilor 
stau ore întregi de muncă. 
„Este 80% noroc, 10% perse-
verență, 5% capacitatea de-
tectorului și 5% inteligența 
fi ecăruia. Într-o zi să zicem că 
fac 13 kilometri și sap 200 de 
gropi, din care în 190 de cazuri 
dau de sârme, doze de bere și 
alte gunoaie”, adăugă Dan. 
Evident, un alt aliat al căută-
torului este documentarea: cu 
cât citește mai multă istorie, cu 
atât mai repede își dă seama 
care sunt cele mai valoroase 
locuri din împrejurimi. 

Podoabe preistorice
În urmă cu două săptă-

mâni, un alt bihorean, Dan 
Marta, a făcut o descoperire 
importantă. În localitatea 
bihoreană Gălășeni, comuna 
Măgești, la marginea unei pă-
duri, a găsit un inel din bronz 
și trei podoabe care puteau 
fi  folosite fi e pe o bentiță, la 
brâu sau la jugul cailor (tu-
tuli). „A doua zi le-am predat 
la primăria din Aștileu, pen-
tru că eu acolo lucrez”. 

Doi arheologi, Doru Mar-
ta, de la Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, și Gruia 
Fazecaș, de la Muzeul Țării 
Crișurilor, s-au deplasat la 
fața locului pentru a afl a mai 
multe detalii. Din primele 
cercetări a reieșit că obiecte-
le sunt de mare importanță, 
dovedind că în zonă existau 
comunități omenești mult 
mai devreme decât se știa. 
„Ele sunt de la fi nalul Epocii 
Bronzului, aproximativ din 
anii 1200 - 1100 î. Hr.”, a spus 
Gruia Fazecaș. 

După o săptămână, Dan a 
mai găsit un obiect, ce pare 
a fi  lama unei arme preisto-
rice, tot din bronz. Cel mai 
probabil și aceasta va aduce 
informații valoroase despre 
strămoșii bihorenilor și în-
deletnicirile de odinioară. 
Și, cel mai probabil, tot fără 
vreo recompensă...

monede romane din argint, 
bucăți de vase ceramice, o 
fi bulă dacică veche de 2.000 
de ani și inele din bronz din 
epoca medievală. 

Tezaurul a fost predat în 
câteva ore Muzeului Țării 
Crișurilor, așa cum prevede 
legea. Cei care găsesc obiec-
te valoroase sunt obligați să 
anunțe primăriile sau mu-
zeele. Apoi, după o evaluare 
temeinică a obiectelor găsi-
te, realizată de experți, auto-
rul descoperirii este răsplătit 
cu 30% din valoare sau chiar 
cu 45% dacă obiectele au 
o importanță deosebită, în 
termen de 18 luni de la data 
scoaterii lor la lumină.

Recompense...
prin procese

Asta, în teorie. În practi-
că, MȚC încă nu l-a răsplătit 
pe tânăr nici pentru „cap-
tura” din 2019 și nici pen-
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Un incendiu puternic 
s-a produs, miercuri 

seară, în curtea magazinului 
Carrefour de lângă Orășelul 
Copiilor. Flăcările, care au 
cuprins un depozit de lăzi, 
s-au văzut de la kilometri 
depărtare, lansând în aer un 
fum gros.

Focul a fost sesizat la 112 
în jurul orei 21.35. Pompie-
rii au constatat că incendiul 
se manifesta violent „cu de-
gajări mari de fum, fl ăcările 
alimentate de cantitatea mare 
de materiale combustibile 
depozitate în interiorul aces-
teia ameninţând să se propa-
ge la un rezervor încărcat cu 
circa 200 litri de gaz petrolier 
lichefi at (GPL)”. Cu două au-
tospeciale de lucru cu apă și 
spumă, ei au reușit să stingă 
incendiul în circa 15 minute 
și, astfel, au evitat propaga-
rea acestuia la rezervorul de 
gaz. Au ars circa 200 de lăzi 

Câine... confi scat
LUNI.  Un tânăr de 30 ani din 
Sârbi a fost reţinut pentru 24 
de ore de poliţiştii Serviciu-
lui Arme după ce, în noaptea 
de 26/27 aprilie, în jurul orei 
1, a fost prins pe un fond de 
vânătoare din Sântimreu 
având în maşină un căprior 
ucis. Potrivit Poliţiei Bihor, 
în urma cercetărilor făcute 
la faţa locului de un echipaj 
al Secţiei 3 de Poliţie Rurală 
Biharia, s-a stabilit că băr-
batul a capturat animalul cu 
ajutorul unui ogar special 
dresat pentru vânătoare. „În 
momentul în care a fost sur-
prins de polițiști, bărbatul 
tocmai depozitase anima-
lul sălbatic, specia căprior, 
mascul, în portbagajul auto-
turismului”, arată un comu-
nicat. Maşina tânărului a fost 
confi scată, la fel şi ogarul 
pe care acesta l-a dresat să 
vâneze. Potrivit surselor BI-
HOREANULUI, câinele a fost 
lăsat în custodia Asociaţiei 
de vânătoare care adminis-
trează fondul din Sântimreu. 
Cercetările sunt continuate 
de polițiști sub supraveghe-
rea unui procuror din cadrul 
Parchetului Oradea sub as-
pectul comiterii infracțiunii 
de braconaj cinegetic.

Şmecherii în pandemie
JOI. Un bărbat din Bihor s-a 
ales cu dosar penal pentru 
fals în înscrisuri sub semnă-
tură privată, după ce a făcut 
o adeverinţă de angajator 
falsă pentru o femeie, pen-
tru ca aceasta să se poată 
plimba afară din casă cât 
ordonanţele militare sunt în 
vigoare. Poliţiştii au oprit-o 
pe femeie, au controlat 
adeverinţa şi, accesând din 
teren baza de date, au des-
coperit că aceasta nu era, 
de fapt, angajata acelei fi r-
me. „În data de 25.03.2020, 
numitul P.D.I, în calitate de 
administrator al SC V. a în-
tocmit în fals «Adeverinţa 
angajator» din care reiese în 
mod nereal că numita M.S. 
ar fi  angajată la această fi r-
mă, adeverinţă ce a fost fo-
losită ulterior de aceasta, în 
data de 24.04.2020, pentru a 
justifi ca prezenta pe stradă, 
cu încălcarea Ordonanţelor 
Militare afl ate în vigoare”, a 
anunțat joi Parchetul Ora-
dea. Numele celor doi nu au 
fost făcute publice.

PE SCURT SE RECOLTEAZĂ PLASMĂ CU ANTICORPI

Doi bihoreni care s-au vindecat 
de Covid-19 au donat sânge 
pentru a ajuta bolnavii

Orădeanul Laurențiu Țenț, schimbat de la conducerea 
Casei Naționale de Pensii după doar 4 luni

Doi bihoreni care s-au 
vindecat de coronavi-
rus s-au oferit voluntari 

să doneze plasmă cu anticorpi 
care să fi e folosită pentru trata-
mentul persoanelor afl ate în 
stare critică, această metodă fi -
ind aprobată de curând de Mi-
nisterul Sănătăţii. „Primii doi 
super eroi Covid-19: Mihaela 
și Alin, în susţinerea vieţii paci-
enţilor cu Covid-19, afl aţi în 
stare critică”, au anunțat, joi, pe 
Facebook reprezentanţii Cen-
trului de Transfuzie din Ora-
dea, alături de două fotografi i 
cu cei doi pacienţi vindecaţi în 
timp ce li se recolta sânge. Fe-
meia care a donat este chiar 
prima pacientă cu coronavirus 
din Bihor, orădeanca Mihaela 
Marian, care lucra într-o staţiu-
ne montană din Italia.

Centrul de Transfuzie le 
transmite persoanelor care au 
trecut prin boala Covid-19 și 
au fost declarate vindecate și 
doresc să doneze sânge total 
sau plasmă convalescentă pen-
tru tratamentul altor pacienţi 
să trimită un mail pe adresa 
contact@proviataoradea.ro.

Tratamentul cu plasmă cu 
anticorpi este folosit deja în 
mai multe ţări din lume, între 
care China, SUA și Israel. În 
România, după ce recoltează 
probele de la donatori, acestea 
trebuie trimise către Institu-
tul Naţional de Hematologie 
Transfuzională, unde vor fi  
testate pentru HIV, HBV, HCV. 
„Se trimit eșantioane, plasma 
rămâne la noi congelată. Se fac 
teste sofi sticate, iar apoi poate fi  
folosită în tratamentul bolnavi-
lor în stare critică. Am semnat 
un protocol de colaborare cu 
Spitalul Municipal din Oradea 
în acest sens”, a explicat dr. Oli-
via Burtă, șefa Centrului.

Sâmbăta trecută, numărul 
persoanelor vindecate de co-
ronavirus a urcat la 81 în Bi-
hor. Numărul celor internaţi 
ajunsese la 569, din care cei 
mai mulţi - confi rmaţi, dar 
și suspecţi - se afl ă la Hotelul 
Ceres din Băile 1 Mai, devenit 
secţie exterioară a Spitalului 
Municipal. Până sâmbătă, fu-
seseră diagnosticate 468 de 
cazuri de îmbolnăvire cu noul 
coronavirus, iar săptămâna 
trecută încă trei bihoreni și-
au pierdut viața, toți vârstnici, 
astfel că numărul total al de-
ceselor a ajuns la 10. Numărul 
persoanelor din centrele de 
carantină a scăzut la 242.

Orădeanul Laurențiu 
Țenț, numit în decem-

brie în funcția de președinte 
al Casei Naționale de Pensii, 
a fost revocat din funcție, po-
trivit unei decizii a premieru-
lui Ludovic Orban, publicate 
lunea trecută în Monitorul 
Ofi cial. Decizia a fost luată la 
propunerea ministrului Mun-
cii, Violeta Alexandru.

Într-o declarație făcută BI-
HOREANULUI, Ţenţ a spus 
marţi că a afl at din presă des-
pre demiterea sa, precizând, 
însă, că aceasta survine pe fon-
dul unor neînţelegeri constan-
te între ministrul Muncii și el. 
Ţenţ și-a apărat mandatul afi r-
mând că reproșurile ministru-
lui, cum că nu și-ar fi  îndeplinit 
indicatorii de performanţă, 
sunt „aberante”. „Doamna mi-
nistru probabil că îmi repro-

șează că nu am dat curs dorin-
ţelor fanteziste pe care le-a avut 
în permanenţă”. Solicitat să dea 
exemple, el a arătat că „la un 
moment dat, doamna minis-
tru avea ideea să scaneze toate 
cupoanele de pensii, pentru a fi  
trimise către toţi pensionarii 
(n.r. - inclusiv celor care își pri-
mesc pensiile pe carduri), ceea 

ce ar fi  creat o așteptare impo-
sibil de satisfăcut”.

„Dacă indicatori de perfor-
manţă pot fi  considerate do-
rinţe fanteziste și aberante, vă 
dau încă un exemplu. A vrut să 
renegociem în două săptămâni 
toate convenţiile dintre Casa 
de Pensii și cele 23 bănci care 
transferă pensii pe cardurile 
oamenilor, convenţii neactua-
lizate din 2013. Dar nu se putea 
să renegociezi aceste convenţii, 
să schimbi comisioanele și să 
obţii devansări în plata pensii-
lor în numai două săptămâni, 
când chiar și băncile trebuie să 
obţină acordul pentru negoci-
eri din partea propriilor con-
duceri”, a spus Ţenţ.

Orădeanul va reveni la 
funcţia de director executiv 
adjunct la Casa Judeţeană de 
Pensii Bihor.

Un bărbat din satul Rotărești, comuna Sâmbăta, a fost 
arestat preventiv pentru 30 de zile, la propunerea procu-

rorilor din Beiuș, care îl anchetează pentru agresiune sexuală 
în formă continuată, loviri și alte violenţe. Belejan Karoly, 41 
ani, este acuzat că, în perioada Sărbătorilor Pascale, a intrat 
băut în casa în care stă vecinul său, unde i-a agresat sexual pe 
cei doi copii ai acestuia, un băiat și o fetiţă în vârstă de 9 respec-
tiv, 11 ani. Victimele și tatăl lor, un bărbat cu handicap loco-
motor, aveau o situaţie difi cilă. Originari din Tileagd și rămași 
fără adăpost, ei fuseseră găzduiţi în locuinţa unui localnic din 
Rotărești. Belejan a fost prins miercuri, reţinut 24 de ore, iar joi 
prezentat la Judecătoria Beiuș, unde a fost arestat. Individul nu 
este la prima abatere. El a fost condamnat în 2008 la închisoare 
cu executare pentru înșelăciune, iar anul trecut a încasat 1 an 
de închisoare cu suspendare după ce, pe 18 iunie 2017, călare 
pe un moped neînmatriculat și fără a deţine permis, a derapat, 
a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină.

Pedofi l periculos arestat la Beiuș:
A bătut și agresat sexual doi copii 
de 9 și 11 ani

Incendiu puternic în Oradea,
în curtea unui magazin Carrefour

din plastic, aproximativ 200 
de lăzi din lemn și circa 20 de 
europaleţi. 

„Cercetările efectuate au 
indicat faptul că evenimen-
tul a fost, cel mai probabil, 
provocat de fumatul în lo-
curi nepermise”, arată ISU. 
Nu este exclus ca focul să fi  
fost provocat de oameni ai 
străzii, care au fost văzuți în 
apropierea depozitului cu 
puțin înainte de producerea 
dezastrului.
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UN ONG DIN ORADEA A REUŞIT SĂ STRÂNGĂ 800.000 LEI PENTRU DOTAREA SPITALELOR
ÎN VREME DE PANDEMIE, MOBILIZÂND BIHORENII ŞI COMPANIILE LOCALE
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În urma apelului la donaţii 
făcut de Fundaţia Comu-
nitară, membrii acesteia 
achiziţionează echipamente 
și aparatură indispensabile 
pentru Spitalul Municipal, 
între care kituri pentru mii 
de testări, trei aparate de 
ventilare mecanică și 10 
monitoare de semne vitale 

Smaranda Chişbora
smaranda.chisbora@bihormedia.ro

 

În vremea unei crize care 
ne-a schimbat viaţa și 
pentru care n-am fost pre-
gătiţi, judeţul Bihor con-

tează, pe lângă efortul autorită-
ţilor, și pe cel al unor oameni 
de bine, puși pe fapte mari. 

Un exemplu de mobilizare 
este cel al Fundaţiei Comuni-
tare Oradea, un ONG care i-a 
obișnuit pe bihoreni cu burse 
pentru elevii isteţi și creativi, 
precum și cu alte evenimen-
te caritabile, cum ar fi  Swi-
mathon. În ultima perioadă, 
membrii FCO și-au concen-
trat forţele pentru a sprijini 
sistemul medical din Bihor în 
lupta pentru salvarea de vieţi. 

Primii la apel!
Fundaţia Comunitară Ora-

dea s-a mobilizat încă de la 
debutul epidemiei în Bihor. A 
lansat campania de strângere 
de fonduri „Solidaritate Bi-
hor - Covid 19”, prin donaţii 
online, dar și prin SMS-uri cu 
textul „BIHOR” la 8837 (câte 
2 euro). Banii sunt strânși 
în principal pentru dotarea 
Spitalului Municipal, afl at în 
prima linie a luptei contra Co-
vid-19. 

„Cu câteva seri înainte de 
instalarea stării de urgenţă, am 
organizat o ședinţă de board, 
conștienţi că va fi  nevoie de 
implicarea noastră și că dato-
răm, într-un fel, asta comuni-
tăţii locale. Am luat legătura 
rapid cu conducerea Spitalului 
Municipal și cu Primăria Ora-
dea, care ne-au comunicat lis-
ta de priorități de la acea dată. 
De la început am primit me-
saje de încurajare, donații și 
sponsorizări. Am fost copleșiti 
de dorința oamenilor de a aju-

ta și ne-a luat 
prin surprin-
dere modul în 
care bihorenii 
au simțit să fi e 
alături de cei 
care urmau să 

lupte pentru sănătatea și vieți-
le noastre”, spune Claudia Ab-
rudan (foto), director executiv 

Iniţiative noi 
Fundaţia Comunitară Oradea lucrează în paralel şi la lan-

sarea unui nou proiect, acela de a aduna într-o platformă 

unică asociaţiile serioase din Bihor şi, astfel, a grupa ne-

voile şi resursele care pot fi  alocate acestora, eliminând 

totodată impostura. Invitaţiei au răspuns deja 17 asociaţii. 

„Prietenii noştri de la Qubiz au reuşit un maraton de co-

dare pe parcursul a trei zile lungi şi obositoare, în urma 

cărora vom avea foarte repede la dispoziţie o platformă 

informatică open-source multilingvă, internaţionalizabi-

lă, intuitivă şi extrem de efi cientă, pentru a răspunde ne-

voilor oricărei comunităţi”, spune reprezentanta FCO. 

Într-o parte vor fi  centralizate nevoile comunităţii (de la 

cele de hrană, medicamente sau asistenţă pentru per-

soanele fi zice, la cele ale altor ONG-uri), în cealaltă parte 

resursele ei (umane, materiale şi fi nanciare). 

IMPLICARE CONTINUĂ

ÎN LUPTĂ! Echipa Fundaţiei Comunitare nu doar că a re-
uşit să mobilizeze bihorenii să doneze peste 160.000 euro 
pentru echiparea spitalelor, ci se ocupă şi de achiziţiona-
rea propriu-zisă a aparatelor şi materialelor necesare

Oameni de bine
al Fundaţiei. 

Cum FCO are legături 
strânse cu companiile locale, 
pe care le încurajează an de 
an să se implice pentru a aju-
ta comunitatea, inclusiv prin 
organizarea Galei Responsa-
bilităţii Sociale Corporative, 
a obţinut sprijin din partea 
acestora. Sponsorizări de peste 
20.000 dolari au făcut 
Madrugada, Com-
munications Media 
și Celestica, sponso-
rizări de peste 10.000 
dolari ING și Plexus, 
iar peste 5.000 dolari 
au dat Asociaţia pen-
tru Relaţii Comunita-
re, VPK Packaging și 
Xella România. 

Sportul salvează 
vieţi 

Munca fundaţiei a 
inspirat și alte orga-
nizaţii sau grupuri să 
se alăture iniţiativei. 
Astfel, FCO a primit 
70.100 lei din partea 
Asociaţiei Filantropia 
de pe lângă Episcopia 
Ortodoxă pentru aparatură 
medicală, angajaţii Penitenci-
arului au strâns și ei bani, iar 
clubul sportiv local X-Terra a 
lansat o provocare interesantă 
tot în acest scop. 

Prin campania „Sportul 
salvează vieţi”, X-Terra îi în-
deamnă pe bihoreni să aler-
ge sau să pedaleze, afară sau 
indoor (pe aparate specifi ce), 
respectând ordonanţele mili-
tare, și să-și fotografi eze rezul-

tatul. Apoi, trebuie să se înre-
gistreze pe site-ul xterrasport.
ro dovedind prin fotografi i 
că au îndeplinit provocarea și 
plătind o taxă de 50 lei. O par-
te merge către fondul Solidari-
tate Covid-19, iar cealaltă că-
tre realizarea unor medalii pe 
care participanţii le pot primi 
prin curier. 

Bătălii pentru 
echipamente

Una peste alta, până la fi na-
lul săptămânii trecute, Funda-
ţia Comunitară Oradea strân-
sese 791.157 lei de la 3.614 
donatori și 46 de companii. 
Membrii ONG-ului nu doar 
că au strâns banii, ci, în loc 
să-i doneze pur și simplu mai 
departe, se ocupă de achiziţia 
echipamentelor medicale, un 
demers anevoios. „Am plon-

jat într-o lume a achizițiilor de 
aparatură și echipamente me-
dicale în care se dădeau ade-
vărate bătălii la nivel mondial, 
prețurile schimbându-se de la 
oră la oră, iar stocurile dispă-
rând în câteva minute”, explică 
Claudia. 

Dotările ajung apoi la Spi-
talul Covid din Oradea. „Am 

comandat și am livrat 
kituri de detecție, ki-
turi de amplifi care 
și kituri de extracție, 
împreună cu con-
sumabilele necesare 
testărilor, în valoare 
de 186.527 lei. De ase-
menea, am comandat 
și am livrat aparatură 
și consumabile nece-
sare pool testing-ului 
(n.r. - testării în grup) 
în valoare de 11.119 
lei. Cu sprijinul Faist 
Metalworking vom 
livra în curând kituri 
complete pentru 600 
de teste în valoare de 
42.902 lei”, spune di-
rectoarea FCO. 

Printre altele, fun-
daţia a comandat un video-
laringoscop, folosit pentru 
examinarea tractului respi-
rator superior, în valoare de 
circa 47.000 lei, un sistem de 
monitorizare a semnelor vita-
le, format din 10 monitoare și 
o staţie centrală, achiziţia fi ind 
în valoare de 220.000 lei, dar și 
trei aparate de ventilare meca-
nică, de 364.000 lei, esenţiale 
pentru pacienţii în stare gravă. 
Plata integrală urmează să fi e 

făcută la livrarea acestora, lu-
cru care ar trebui să se întâm-
ple în curând. 

Bolojan, distribuitor
de viziere 

Pentru protecţia cadrelor 
medicale și a forţelor din linia 
întâi, în Bihor au apărut câteva 
iniţiative de producţie de vizi-
ere, care acoperă faţa și oferă 
un grad înalt de protecţie. Și 
Fundaţia Comunitară a intrat 
în parteneriat cu cei de la You4 
Edu pentru realizarea acestor 
echipamente, prin mai multe 
metode, inclusiv prin impri-
mare 3D. Iniţiativele sunt spri-
jinite de mai multe companii, 
între care Decitex și Sapient 
Group.

În total, la nivel local au 
fost produse și apoi distribui-
te gratuit celor expuși riscului, 
în Bihor, dar și în alte judeţe, 
aproape 7.000 de viziere. Re-
prezentanţii FCO dezvăluie 
că însuși edilul șef al Oradiei, 
Ilie Bolojan, a devenit volun-
tar în acest proiect. „Domnul 
primar și-a asumat personal 
inclusiv rolul de curier pentru 
livrări”, spune Claudia Abru-
dan. 

Cum te implici
Tot din mijlocul Fundaţiei 

Comunitare a apărut o iniţia-
tivă lăudabilă. Liceenii care în 
mod normal frecventează clu-
bul de imprimare 3D al Co-
munitecii, amenajate de FCO 
la Crișul, au sărit și ei în ajutor. 
„Coordonaţi de Alex Manea, 
aceștia au realizat și livrat în 

această săptămână către UPU 
primele suporturi pentru mă-
ști faciale, cu rolul de a evita 
prinderea lor sistematică 
după urechi, cauzatoare de 
iritaţii și disconfort”, spune di-
rectoarea fundaţiei. 

FCO contează în continu-
are pe generozitatea bihore-
nilor, iar cei care doresc pot 
să afl e detalii pe pagina de 
Facebook Fundaţia Comuni-
tară Oradea. Totodată, ei pot 
să doneze pe site-ul organiza-
ţiei, la secţiunea „Cum te im-
plici”, precum și prin SMS (2 
EURO) cu cuvântul BIHOR la 
8837. „Misiunea noastră con-
tinuă, lucrurile sunt departe 
de a se întoarce la normalul pe 
care îl cunoșteam. Rămânem 
însă cu energia extraordinară 
a unei comunități unite și sun-
tem foarte bucuroși că avem 
lângă noi oameni care ne fac 
știut că niciodată nu vom fi  
singuri”, spune Claudia. Ca 
într-o comunitate adevărată...

„Nu ştim cum va arăta România şi 
Oradea după această pandemie, 
care, cu siguranţă, va testa peste 
puteri limitele comunităţii noastre. 
Dacă poate exista vreun aspect 
pozitiv care să ne dea speranţă, acela 
nu poate fi  decât ajutorul primit 
în această luptă de la nenumăraţi 
oameni de bine care au înţeles că 
împreună suntem mai puternici, 
putem face faţă problemelor şi că 
nimic nu va sta în picioare în faţa 
determinării şi efortului celor mulţi. 
Sprijinul pe care ni-l oferiţi este mai 
important decât oricând”
Mesaj de mulțumire din partea echipei 

de la Spitalul Clinic Municipal Oradea



Ferma Nutripork, sursa 
mirosurilor urâte din Oradea și 
Sântandrei, s-a închis defi nitiv

Ferma Nutripork, care a fost ani de zile principala sur-
să a mirosurilor urâte din Oradea și Sântandrei, s-a 

închis defi nitiv. „La Agenţia de Mediu Bihor au fost depuse 
documentele pentru obţinerea autorizaţiei de ecologizare a 
fostei ferme”, a anunţat primarul Ilie Bolojan, pe Facebook, 
asigurând că „din această lună, mirosurile care în anumite 
condiţii meteorologice veneau 
peste cartierul Ioșia, ajungând 
până în zona centrală, nu vor 
mai polua orașul”. Ferma Nu-
tripork a fost închisă în baza 
unui protocol încheiat de mu-
nicipalitate cu reprezentanţii 
companiei în anul 2018.

Patronul grupului Nutrien-
tul, Iosif Pazuric, a declarat că activitatea fermei a fost oprită, 
treptat, de anul trecut, de când complexul nu a mai fost po-
pulat cu porci. „Acum am primit aprobarea pentru ecologi-
zarea amplasamentului. Golim batalurile de dejecţii și vom 
nivela terenurile, pentru a le aduce la starea iniţială. Avem 
un proiect pentru o fermă nouă, la Sânnicolau Român, în 
mijlocul câmpului, ca să nu avem probleme de disconfort cu 
cetăţenii”, a declarat patronul grupului. Cât despre terenul 
din Ioșia, acesta va deveni parc industrial.

Consiliul Local Ora-
dea, întrunit pe 27 

aprilie în prima teleconferin-
ţă din istoria sa, a rectifi cat 
negativ bugetul de venituri 
al orașului cu 5,4 milioane 
euro, în contextul restricţi-
ilor impuse de epidemia de 
COVID-19. Potrivit prima-
rului Ilie Bolojan, ca urmare 
a închiderii unor întreprin-
deri în cursul lunii martie, au 
intrat în șomaj tehnic 10.000 
de orădeni, iar în aprilie nu-
mărul s-a dublat. Chiar dacă 
pentru luna mai se anunţă o 
reluare a activităţii economi-
ce și o diminuare a șomaju-
lui, pierderile pentru bugetul 
local rămân consistente. „Cu 
cel puţin 3 milioane euro 
vom încasa mai puţin în 
aceste câteva luni, faţă de 
suma pe care ne-am progra-
mat-o, de 50 milioane euro”, 
a declarat Bolojan. 

Consiliul Local a aprobat 
luni rectifi carea negativă a ve-
niturilor la buget cu suma de 
26,1 milioane lei și reducerea 
cheltuielilor cu echivalentul 
a 9 milioane de euro. Spre 
exemplu, municipalitatea a di-
minuat cu 9 milioane lei pro-
gramul de reabilitare a unităţi-
lor de învăţământ, a tăiat circa 
8 milioane lei de la programul 
modernizări de străzi (Ion 

Alexi, Cucului, Gheorghe Pi-
tuţ, Reteganului, Macului și 
altele), a redus cu 7 milioane 
lei programul de reabilitare 
faţade, a tăiat 3 milioane lei 
de la lucrările de reabilitare a 
fostului cinematograf Transil-
vania, a redus cu 2,4 milioane 
lei propriul buget de salarii și a 
scos circa 1,3 milioane lei din 
bugetul alocat lucrărilor de în-
treţinere a zonelor publice.

Gest neașteptat în reu-
niunea de joi a Consi-

liului Judeţean, desfășurată 
online la 3 săptămâni după 
ce președintele Pásztor Sán-
dor a fost surprins de BIHO-
REANUL pescuind în tim-
pul serviciului, cu o mașină 
a instituţiei, pe o baltă din 
Cetariu. Pentru că nu și-a 
prezentat demisia, cum ar fi  
fost moral, consilierul PNL 
Sebastian Lascu a anunţat 
că, dacă Pásztor nu va re-
nunţa la funcţie, o va face el. 
„Dumneavoastră, în calitate 
de vicepreședinte al Comi-
tetului Judeţean pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, trebuia să 
fi ţi un model de moralitate 
și sprijin pentru mii de bi-
horeni! Cum nu toţi suntem 
la fel, eu, Lascu Sebastian, 
consilier judeţean, îmi dau 
demisia din CJ Bihor în situ-
aţia în care nu vă daţi dum-
neavoastră demisia de onoa-
re, domnule președinte!”, a 
anunţat Lascu în ședinţa CJ.

UDMR-istul a refuzat din 

nou și a provocat opoziţia 
să încerce să-l dea jos prin 
vot, știind că acest lucru e 
imposibil. În plus, vicepre-
ședintele Ioan Mang i-a re-
plicat consilierului liberal că 
ar trebui să-i ceară demisia 
lui Ilie Bolojan, deoarece și 
acesta ar fi  încălcat Ordo-
nanţele Militare, pentru că 
„după ora 22 a a fost într-o 
biserică în noaptea de Învi-
ere”. „Domnul Mang minte, 
ca de obicei”, a ripostat Bolo-

jan. Edilul a precizat că „un 
prieten m-a trecut pe lista de 
voluntari la o biserică, să îm-
part prescură, dar am refu-
zat, am eu păcatele mele, nu 
pot merge să împart prescu-
ră”, adăugând că „în noaptea 
de Înviere am stat acasă”. Cu 
acest prilej, Bolojan a con-
fi rmat că „sunt ortodox, dar 
acesta e un amănunt care mă 
privește pe mine, nu pe alţii, 
și care nu trebuie speculat 
politic”.
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Replica lui Szabó
LUNI. La două săptămâni 
după ce BIHOREANUL a 
dezvăluit cum, în plină pan-
demie, preşedintele CJ 
Pásztor Sándor, care este şi 
vicepreşedinte al Comitetu-
lui Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă, a mers la pes-
cuit cu o maşină destinată 
sistemului sanitar al Biho-
rului, în care l-a luat şi pe un 
afacerist de la fi rmele căruia 
CJ a cumpărat produse de 
lux, preşedintele executiv al 
UDMR Bihor, Szabó Ődőn, 
a ținut să condamne „min-
ciuna, reavoința, răutatea, 
ura” autorului articolului. 
Omiţând orice referire la 
imoralitatea şi ilegalitatea 
săvârşită de Pásztor, sin-
gurul „lucru neadevărat” 
pe care l-a semnalat şeful 
UDMR Bihor este, însă, fap-
tul că afaceristul care era 
împreună cu Pásztor, Halasz 
Alexandru, nu ar face par-
te din formaţiunea politică 
pe care o conduce. „Acest 
domn Halasz Alexandru din 
articol NU este consilier în 
localitatea Vadu Crișului, 
chiar mai mult: nu este nici 
membru UDMR”, a precizat 
Szabó Ődőn.

Aparat PCR la Marghita 
MIERCURI. Spitalul Munici-
pal Dr. Pop Mircea din Mar-
ghita s-a dotat cu un aparat 
PCR, pentru a putea testa 
populaţia din zona de nord 
a Bihorului, adică din acest 
oraş, dar şi din Diosig, Să-
cueni, Valea lui Mihai şi Su-
placu de Barcău. „Aparatul 
a costat peste 600.000 lei, 
ne vine cu 10 kituri pentru 
câte 96 de probe pe serie”, a 
declarat managerul Bradacs 
Aliz, precizând că în conti-
nuare vor fi  achiziţionate noi 
kituri. „Vor fi  testaţi cu pri-
oritate personalul medical, 
pacienţii suspecţi, persoa-
ne din centre de vârstnici şi 
copii”, a mai spus Bradacs. 
Pentru operarea aparatului 
vor fi  pregătite două echipe a 
câte doi medici şi doi biologi. 

Fuga din spital
JOI. S-a deschis dosar penal 
pentru zădărnicirea comba-
terii bolilor pe numele unei 
femei din Bihor care a fugit 
din spital, unde era inter-
nată cu simptome specifi ce 
virusului Covid-19 şi unde 
trebuia să rămână cel puţin 
până la fi nalizarea testelor. 
„În data de 26.04.2020, în 
jurul orei 18, numita M.G.D. 
a părăsit, fără drept, uni-
tatea spitalicească Gavril 
Curteanu, din mun. Oradea 
unde a fost internată din 
data de 26.04.2020, în jurul 
orei 01:30, cu simptomatolo-
gia noului Covid-19, Corona 
Virus, după ce, în prealabil, 
i-a fost adus la cunoştinţă 
faptul că nu are dreptul să 
părăsească secţia în care a 
fost internată până la sta-
bilirea cu exactitate a pato-
logiei / patologiilor sale, re-
spectiv până în momentul în 
care vor fi  fi nalizate proce-
durile de testare în vederea 
contaminării cu noul Covid 
19”, arată un comunicat al 
Parchetului Oradea. Femeia 
a fost prinsă în Oradea, pe 
strada Braşovului, şi a fost 
dusă înapoi la spital.

PE SCURT Funcţionara Casei de Pensii Beiuş confi rmată cu
coronavirus a băgat 4 persoane în spital şi 35 în izolare

Cinci persoane sunt 
la spital și alte 35 
sunt în izolare la 
domiciliu, după ce 

o funcţionară de la Biroul 
Beiuș al Casei Judeţene de 
Pensii a fost confi rmată cu 
noul coronavirus. Pe lângă 
funcţionara în vârstă de 50 
ani, care ar fi  neglijat vreme 
de două săptămâni simpto-
mele, crezând că e o răceală, 
trei colegi și soţia unuia din-
tre ei, gravidă, au fost confi r-
maţi cu COVID-19, ancheta 
epidemiologică a Direcţiei 
de Sănătate Publică nefi ind, 
încă, fi nalizată. 

Potrivit surselor BIHO-
REANULUI, Silvia Turle 
avea simptome încă din 9 
aprilie, iar medicul de fami-
lie i-a recomandat repaus, 

eliberându-i și un concediu 
medical, pe care, însă, feme-
ia l-a ignorat, întorcându-se 
după câteva zile la lucru, 
unde se ocupă de preluarea 
dosarelor de pensionare. Ea 
lucrează într-un birou cu 
alţi trei colegi, în prezent 

toţi bolnavi, unul dintre ei 
transmiţând virusul și soţiei 
gravide. 

Mai mult, funcţionara se 
ocupa, în timpul liber, și cu 
vânzarea de răsaduri către 
sătenii din zonă, dar și cu 
servicii de frizerie și coa-

fură, astfel că a răspândit 
mult infecţia. În urma an-
chetei epidemiologice, până 
în prezent 35 de persoane 
- contacţii ei și ai colegilor 
ei - au fost plasate în izolare 
la domiciliu. Starea celor 5 
bolnavi, internaţi la Spitalul 
Municipal din Oradea, este 
bună. Inclusiv femeia gra-
vidă răspunde la tratament, 
iar sarcina nu-i este pusă în 
pericol.

Directorul Casei Judeţene 
de Pensii (CJP) Bihor, An-
daluzia Coraș, s-a declarat 
hotărâtă să sesizeze organele 
de anchetă penală în cazul în 
care se confi rmă că închide-
rea Biroului din Beiuș s-ar fi  
datorat unei neglijenţe.

Deși există informaţii că 
Turle ar fi  contactat virusul 

la înmormântarea unui pas-
tor penticostal din Arad, ea 
neagă acest lucru. „Ultima 
dată am fost la Arad în luna 
ianuarie, pe 25, când am fost 
liberă. Am fost la cumnatul 
meu, nicidecum la înmor-
mântare sau la botez, cum 
s-a spus. Sunt minciuni. Iar 
în biroul în care lucrez, toţi 
tușeau, nu numai eu. Deo-
dată ne-am îmbolnăvit. Este 
o minciună că eu am adus 
boala în Casa de Pensii. Eu 
nu am infectat pe nimeni. 
Este problema mea ce fac 
după orele de serviciu”, sus-
ține ea.

Silvia Turle este internată 
la Spitalul Municipal și spu-
ne că nu are nici în prezent 
vreun simptom caracteristic 
pentru noul coronavirus.

Ancheta privind ouăle toxice găsite pe un fond de 
vânătoare de lângă Salonta, la începutul lunii aprilie, 

poveste detaliată de BIHOREANUL, confi rmă bănuielile 
localnicilor, și anume că cineva a folosit otravă puternică, 
atentând nu doar 
la viaţa păsărilor 
răpitoare și a ani-
malelor mici, ci 
chiar la a oameni-
lor!

În urma artico-
lului, la faţa locului 
au mers comisari 
ai Gărzii de Mediu 
Bihor și inspectori 
ai DSVSA Bihor, 
care au prelevat 
ouă, dar și o pasăre 
găsită moartă, pentru a face o anchetă temeinică. Rezultatele 
analizei toxicologice arată că ouăle au fost injectate cu oxa-
mil, un pesticid foarte puternic. Produsul este folosit pentru 
combaterea dăunătorilor la tomate, cartofi , sfeclă și alte le-
gume, însă toxicitatea lui este uriașă: e mortal, dacă este în-
ghiţit, toxic, dacă este inhalat și nociv pentru mediul acvatic.

Comisarul șef al GM Bihor, Sever Șerbănescu, a decla-
rat că va transmite rezultatele analizei la Parchetul Salonta, 
odată cu o sesizare privind faptele identifi cate. Masacrul se 
petrece an de an, în fi ecare primăvară, iar localnicii îi bă-
nuiesc pe vânătorii Asociaţiei Crișana Hunting, înfi inţată de 
controversatul om de afaceri Dorel Ungur, care administrea-
ză respectivul fond. Că pun momeli pentru „inamicii” din 
natură, ca să elimine răpitorii puilor de fazani și iepuri.

Scandalos! Ouăle otrăvite puse ca 
momeală lângă Salonta, injectate 
cu un pesticid letal

Vreme de criză: Consiliul Local Oradea a 
rectifi cat negativ veniturile bugetului local 
cu 5,4 milioane euro

Un liberal a anunţat că dacă șeful CJ 
Bihor nu demisionează, o face el
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ORĂDENII RECLAMĂ CONSTRUCTORII CARE UITĂ SĂ READUCĂ SPAȚIILE 
VERZI ȘI CAROSABILUL LA STAREA INIȚIALĂ

PUBLICITATEPUBLICITATE

Presată de orădeni, munici-
palitatea a aplicat în ultimele 
șase luni 12 amenzi în valoare 
de câte 10.000 lei operatorilor 
de utilități CAO, Distrigaz, 
Electrica și Termofi care 
pentru mizeria lăsată în urma 
lucrărilor la rețele

Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

Șantieriștii sapă, lucrează 
și pleacă. În urma lor 
rămân grădini distruse, 
mizerii și șanțuri aco-

perite de mântuială. Deseori, 
riveranii ajung chiar să regrete 
investițiile făcute în zonă... 

„Decât să lucreze în bătaie 
de joc și să lase locul distrus, 
mai bine să nu facă nimic”, 
spune un locuitor din zona 
străzii Episcop Ioan Suciu. 
Constructorii au înlocuit aici 
rețelele de termofi care, dar la 
plecare au uitat să aducă spa-
țiul verde la starea inițială...

„Să planteze înapoi”
În Oradea, șantierele lasă 

urme. „Constructorii au spart 
toată zona, încât nu mai știai 
pe unde să ocolești, și au in-
trat cu lucrările în iarnă, de 
ne-au ținut în frig zile în șir. 
Am înțeles, s-au grăbit, au lu-
crat cum au putut. Acum însă 
nu mai este nicio grabă, au tot 
timpul să aducă grădinile pe 
care le-au distrus la forma ini-
țială”, acuză unul din locuitorii 
străzii Episcop Ioan Suciu. 

Spațiile verzi din zonă sunt 
parțial distruse. „Aici era o 
oază de verdeață. Construc-
torii să facă bine să planteze 

DE MÂNTUIALĂ. Oricine intră în Podgoria vede de la distanță că sub șosea s-a lucrat 
de curând. Tot la 50-100 de metri urmele unor săpături prost acoperite traversează 
strada indicând locul unui racord la o rețea

înapoi gazonul, gardul verde și 
tufele de trandafi ri. Pentru că 
au defrișat zona, acum, de câte 
ori plouă, apa spală pământul 
gol și toate străzile din jur se 
umplu de noroaie”, spune ri-
veranul.

„În urma lucrărilor...”
În luna aprilie, orădenii 

au reclamat pe Oradea City 
Report aproape tot a doua zi 
intervenții fi nalizate de mân-
tuială. „În urma lucrărilor, 

Distrigaz Vest nu a remediat 
suprafața carosabilului și au 
rămas gropi și denivelări care 
prezintă un real pericol pentru 
circulație”, scrie unul dintre lo-
cuitorii cartierului Podgoria, 
care spune că, dată fi ind di-
ferența de nivel din carosabil, 
la trecerea camioanelor spre 
șantierul drumului de Fughiu, 
pereții caselor încep să vibreze 
și riscă să crape. 

La fel, un locuitor din Nu-
fărul reclamă că muncitorii au 

lăsat un șanț neacoperit chiar 
lângă una din intrările în noul 
parc din strada Morii, un rive-
ran din zona străzii Ciocârliei 
se plânge că în urma inter-
venției la carosabil stratul de 
verdeață de lângă șosea a fost 
distrus și noroiul prelins de pe 
el înfundă gurile de canal, iar 
un alt orădean, din Ioșia, cere 
înlăturarea unui tub de beton 
care afectează circulația pe 
noua pistă pentru biciclete din 
strada Barcăului.

În plus, orădeni din toate 
zonele orașului, începând din 
strada Mihai Viteazul și până 
pe Satelitului sau Borsecului, 
reclamă că drumarii munici-
palității au frezat carosabilul 
în pregătirea asfaltării și au lă-
sat molozul în drum. Să-l care 
cine vrea...

Cu termen de grație
Contactat de BIHO-

REANUL, viceprimarul Flo-
rin Birta (foto) spune că mu-
nicipalitatea stă cu ochii pe 
constructori, chiar dacă nu 
se prea vede. 
„În ultimele 6 
luni, Primăria 
a eliberat circa 
500 de avize 
pentru desfa-
cerea pavajului 
și a aplicat 12 amenzi pentru 
nerespectarea acestora prin 
neaducerea amplasamentului 
la starea inițială”, spune Birta.

Potrivit viceprimarului, au 
fost sancționați, de angajații 
Direcției Tehnice ori de agen-
ții Poliției Locale, majoritatea 
furnizorilor de utilități, de la 
Compania de Apă Oradea și 
Distrigaz la Electrica și Ter-
mofi care, ca urmare a sesizări-
lor făcute de orădeni. „În pri-
mă fază fi rmele au primit un 
termen de conformare și abia 
apoi au fost amendate”, spune 
viceprimarul.

Birta a dat ca exemplu Dis-
trigaz, care a fost somată să 
refacă porțiunea spartă pentru 

rețelele din cartierul Podgoria. 
„După montarea racordurilor, 
fi rma probabil nu a compactat 
bine pietrișul și drumul s-a 
lăsat. Va reface lucrarea sau o 
vom amenda”, spune Birta.

Constructorul plătește!
Amendați de Primărie, fur-

nizorii de utilități spun că vina 
aparține exclusiv constructori-
lor pe care i-au angajat. „Am 
somat deja constructorul să 
refacă atât carosabilul, cât și 
spațiile verzi. Lucrările vor 
avea loc în mai”, declară direc-
torul comercial al Termofi care, 
Dan Crețu (foto) despre lucră-
rile de mântuia-
lă din zona stră-
zii Episcop Ioan 
Suciu. „Pe noi 
nu ne interesea-
ză că reparațiile 
le face Elsaco, 
antreprenorul general, sau fi r-
mele Igna Construct sau Con-
strucții Copăcel, cu care acesta 
a colaborat. Important este să 
repare”, spune Crețu.

Reprezentanții furnizorilor 
de utilități se scuză cu fap-
tul că, la fel ca orădenii, sunt 
doar benefi ciari ai lucrărilor. 
„Conform contractului, toate 
amenzile primite pentru de-
pășirea termenelor de predare 
ori neaducerea amplasamen-
telor la starea inițială le vom 
imputa constructorilor”, zice și 
inginerul șef al CAO, Cristian 
Popa. 

Poate așa vor fi  și construc-
torii mai atenți, iar atunci când 
vor ieși de pe o stradă sau o 
zonă verde își vor lua șantierul 
cu ei...

Săpați, dar
reparați!
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În urma primei testări 
comunitare din Bihor, 
decise în urmă cu o săp-
tămână de Prefectură și 

Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă (CJSU), 
colonia de țigani din Vadu 
Crișului a fost pusă ofi cial 
sub carantină joi seară, la 
ora 19, cu aprobarea șefului 
DSU, Raed Arafat, și a mi-
nistrului de Interne, Marcel 
Vela.

Decizia a fost luată la 
propunerea autorităţilor ju-
deţene, după ce rezultatele 
testării au indicat un grad 
mare de infectare a popula-
ţiei rome.

Grad de infectare
de 25%

„Măsura a fost propusă 
de Prefectură și CJSU, îm-
preună cu Direcţia de Să-
nătate Publică Bihor, a fost 
aprobată de comandantul 
acţiunii (n.r. - Raed Arafat) 
și de ministrul de Interne 
(n.r. - Marcel Vela)”, a decla-
rat pentru BIHOREANUL 
prefectul Dumitru Ţiplea, 
la scurt timp după aplicarea 
măsurii. Potrivit prefectului, 
decizia de plasare în caran-
tină a coloniei de romi din 
Vadu Crișului a fost propusă 
în baza testării comunitare, 
aplicate  în premieră în Ro-
mânia, la fi nele săptămânii 
trecute.

După un refuz inițial al 
testării comunitare, pe 25 
aprilie, o echipă formată din 
reprezentanţi ai DSP Bihor 
și ai Spitalului Orășenesc 
din Aleșd s-a deplasat în co-
lonie, de unde au reușit să 
preleve probe biologice de 
la 124 locuitori din totalul 
celor 476, ulterior acestea 
fi ind analizate în laboratoa-
rele spitalelor Municipal și 
Judeţean.

„După inventarierea și 
analiza probelor s-a ajuns la 
concluzia că, fi ind un număr 
considerabil de pozitivi în 
comunitate, ar trebui efec-

COLONIA DE ŢIGANI DIN VADU CRIŞULUI, IZOLATĂ DIN CAUZA GRADULUI 
MARE DE INFECTARE CU CORONAVIRUS

Carantină la Vad

tiv să trecem la carantinarea 
acestei comunități. Au fost 
făcute 9 teste tip pooling, pe 
9 eșantioane de localnici, și 
10 teste individuale. În ce 
privește testele pooling, în 
6 rezultatele au indicat pre-
zenţa infectării cu coronavi-
rus, la fel și în 5 teste indivi-
duale. Acest lucru înseamnă 
că avem în mod cert cel pu-
ţin 11 persoane Covid pozi-
tive în colonie, dar estimarea 
noastră este că gradul de in-
fectare este de circa 25%”, a 
spus prefectul Ţiplea.

Pe de altă parte, joi, în 
Spitalul Municipal din Ora-
dea erau internaţi alţi 4 lo-
cuitori ai coloniei din Vadu 
Crișului, depistaţi Covid po-
zitiv înaintea începerii testă-
rii comunitare.

Simptomaticii, extrași
Potrivit prefectului, in-

stituirea în mod ofi cial a 
carantinei pentru întreaga 
colonie (care din 23 aprilie 
era oricum păzită de poli-
ţiști și jandarmi) a putut fi  
decisă întrucât, în baza nor-
melor legale, acest lucru este 
permis atunci când într-o 
comunitate există o rată de 

infectare de 3 la mie. „După 
hotărârea CJSU s-a întocmit 
planul de acțiune, iar înce-
pând de astăzi, acea colonie 
de romi care totalizează 470 
de persoane este carantinată 
și va intra în monitorizarea 
Direcției de Sănătate Publi-
că prin Spitalul Orășenesc 
Aleșd”, a spus Țiplea, preci-
zând că testarea comunitară 
va continua, pentru a se pre-
veni răspândirea pandemiei 
și a se depista cât mai repede 
purtătorii de coronavirus și 
a le asigura tratament.

Într-o declarație de pre-
să dată publicității joi sea-
ră, prefectul a explicat și ce 
efecte va avea carantinarea 
comunității de romi din 
Vadu Crișului. „În primul 
rând intrările și ieșirile din 
comunitate sunt păzite strict 
de către poliție și jandarme-
rie, nu se iese, nu se intră; se 
monitorizează din punct de 
vedere al sănătății continuu 
starea întregii comunități 
și se asigură alimentarea cu 
energie electrică, apă, eva-
cuarea deșeurilor; la un nu-
măr de zile, 7-10 zile, cât va 
dispune și va considera DSP, 
un număr de persoane vor fi  

testate pentru a se vedea în 
ce stadiu este acea comuni-
tate. Dacă vor fi  persoane 
simptomatice, vor fi  extrase 
și internate în Spitalul Mu-
nicipal”.

Hrană gratis, servicii 
asigurate

Potrivit unei hotărâri 
adoptate joi de Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Bihor și a uneia a 
Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă din Vadu 
Crișului, potenţialele focare 
de infecţie din colonia de 
romi vor fi  dezinfectate de 
către o fi rmă de profi l, auto-
rizată, sub îndrumarea DSP 
Bihor, iar locuitorii vor be-
nefi cia de toate utilităţile și 
vor primi saci menajeri pen-
tru deșeuri (care vor fi  neu-
tralizate tot de către o fi rmă 
specializată).

De asemenea, localnicii 
vor primi hrană, dacă nu au 
„mijloace de subzistenţă”. În 
zona de carantină vor avea 
acces doar angajaţii DSP, ai 
Poliţiei, Jandarmeriei, ISU, 
ai instituţiilor deconcentra-
te, serviciilor publice și ai 
instituţiilor judiciare.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Comuna Șimian, cu sediul în comuna Șimian, satul Șimian nr. 55, jude-
țul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emite-
re a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM DE 
LEGĂTURĂ”, propus a fi  amplasat în comuna Șimian, județul Bihor, Nr. 
cad. 50941 si 50935.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorității 
competente pentru pentru Protectia Mediului Bihor, Mun. Oradea, Bdul 
Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competen-
te pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor 
- Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
ORAȘUL ALEȘD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pod peste canal”, pro-
pus a fi  amplasat în extravilanul orașului Aleșd.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorită-
ţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bdul 
Dacia nr. 25/A și la sediul primăriei orașului Aleșd, str Bobâlna nr. 3, în 
zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de 
internet: www.apmbh.ro.
Observaţiile publicului se primesc în termen de 10 zile de la data pu-
blicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

PRIMĂRIA COMUNEI GIRIȘU DE CRIȘ, JUDEȚUL BIHOR
anunță

Primăria comunei Girișu de Criș, județul Bihor, organizează la sediul 
primăriei concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție 
vacante: 1 post de muncitor necalifi cat I, în cadrul Serviciului de salu-
brizare, al comunei Girișu de Criș.
Condiții specifi ce:
a) studii: școală generală
b) vechime în muncă: 5 ani.
Datele de organizare ale concursului sunt:
- concursul se va organiza la sediul Primăriei Girișu de Criș nr. 235
- selecția dosarelor de înscriere
- proba scrisă: 25.05.2020, ora 10; 
 - proba de interviu se susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise, asa cum este stipulat de art. 24, alin. 5 din 
HG nr. 286/2011, actualizată.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei 
Girișu de Criș nr. 235 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunț în Monitorul Ofi cial al României, Partea a III-a, 
respectiv 30.04.2020.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6, alin. 1 din HG nr. 286/2011, actualizată.
Condițiile de participare și bibliografi a stabilită se afi șează la sediul și pe 
site-ul Primăriei Girișu de Criș.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, la 
telefonul 0259-390.035.
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06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor (r)
12:00  Telejurnal
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Pofticioşi, la cratiţă!
14:00  Telejurnal
15:00  Akzente
17:00  Yanxi, palatul suspinelor (s)
18:00  Exclusiv în România
19:00  Telejurnal
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Destinaţie: Marte (s)
23:00  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Destinaţie: Marte (r)
02:50  Discover România (r)
03:00  Constructorii de visuri (r)
03:40  Telejurnal (r)

09:00 Teleşcoala 10:00 Câştigă
România! 11:00 Iubire dincolo de
timp (s) 12:00 Telejurnal 13:00
Cultura minorităţilor 13:30 Natură
şi aventură 14:00 În inima Africii
15:00 Teleşcoala 16:00 Iubire din -
colo de timp (s) 17:00 România... în
bu cate 17:40 Primăvara amin ti ri -
lor 18:35 # De acasă împreună
19:00 Telejurnal 20:10 Mythica:
Pu te rea cristalului întunecat (av,
SUA, 2015) 22:00 Câştigă Ro mâ -
nia! 23:00 Anatomia lui Grey (s)
23:55 Mythica: Puterea cristalului
întunecat (av, SUA, 2015)

04:15 Asia Express (Social experi -
ment, România) 06:00 Observator
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show, România) 12:00 Ob -
ser vator 14:00 Mireasa (Social ex -
pe riment, România) 16:00 Ob ser -
va tor 17:00 Acces direct. Cu Si mo -
na Gherghe 19:00 Observator
20:30 Reality Show (reality show)
22:15 The Wall - Marele zid (con -
curs) 23:30 Observator 00:00 Xtra
Night Show. Cu Dan Capatos 01:00
Observator (r) 02:00 Mireasa (So -
cial experiment) 03:30 Acces
direct. Cu Simona Gherghe (r)

07:20 Orgolii (s) 09:30 Teleshop -
ping 10:00 Starea naţiei 11:00 Te -
le shopping 11:30 Casa: cons truc -
ţie şi design 12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs 14:30 Te -
leshopping 15:05 Focus 16:00
Orgolii (s) 18:00 Focus 18 19:00
Mama mea găteşte mai bine 20:00
Ultima misiune (acţ, Germania,
2016) Cu: Mark Dacascos, Brandon
Rhea 22:00 Starea naţiei 23:00
Asfalt tango (com, copr, 1996) Cu:
Charlotte Rampling 01:00 Ultima
misiune (acţ, Germania, 2016)
03:00 Cireaşa de pe tort

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping (r) 06:30 Pastila de
râs 06:45 Ştirile Kanal D 07:30
Teleshopping 08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 09:30 Kosem
(s) 11:00 Puterea dragostei (con -
curs) 12:00 Ştirile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 15:00 Teo
Show (reality show) 17:00 Puterea
dragostei (concurs) 19:00 Ştirile
Kanal D 20:00 Mă numesc Züleyha
(s) 22:00 Medici: Conducătorii o ra -
şului Florenţa (s) 23:00 Ştirile Ka -
nal D (r) 00:00 Puterea dragostei
(concurs) 02:30 Teo Show

04:45 La Bloc (s) 06:30 Martin şi
Lewis (com, copr, 2002) 08:30 La
Bloc (s) 11:00 Podul de pe râul
Kwai (război, copr, 1957) 14:15
Sora mea, Eileen (rom, SUA, 1955)
Cu: Jack Lemmon 16:30 Piraţii! O
bandă de neisprăviţi (av, copr,
2012) Cu: Hugh Grant 18:15 La
Bloc (s) 20:30 Unde vei fi poi mâi -
ne? (acţ, SUA, 2004) Cu: Dennis
Quaid 23:00 Un Crăciun cu Harold
şi Kumar (com, SUA, 2011) Cu:
John Cho 00:45 Unde vei fi poi mâi -
ne? (acţ, 2004) 03:00 Un Cră ciun
cu Harold şi Kumar (com, 2011)

04:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
07:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
09:30 Tenis: Openul Australiei (r)
12:30 Snooker: Seria Home Na -
tions (r) 13:30 Snooker: Seria
Home Nations (r) 15:00 Ciclism (r)
16:00 Snooker 18:00 Ciclism:
Turul Italiei (r) 20:00 Tenis: Openul
Australiei (r) 21:30 Tenis: Openul
Statelor Unite (r) 23:00 Jocurile O -
limpice (r) 00:00 Motociclism:
Cam pionatul Mondial de andu ran -
ţă FIM (r) 01:00 Motociclism (r)
01:30 Motociclism (r) 02:00 Mo to -
ciclism (r) 02:30 Snooker (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

show, România)
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea (reality

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă
15:00  La Măruţă (reality show,

România)
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
22:15  Ştirile Pro TV
22:45  13 fantome (hor, copr,

2001) Cu: Tony Shalhoub,
Embeth Davidtz, Matthew
Lillard

00:30  Las fierbinţi (s)
02:00  Lecţii de viaţă
03:00  Vorbeşte lumea (reality

show, România)

05:25  Invidie (com, copr, 2004)
07:00  Mamma Mia! O luăm de

la capăt (com, copr, 2018)
08:50  Annapolis (dramă, SUA,

2006)
10:30  Turistul (av, copr, 2010)
12:10  Maşinării infernale (av,

copr, 2018)
14:10  Interstellar: Călătorind

prin Univers (SF, 2014)
16:55  Un negru pentru Casa

Albă (com, SUA, 2003)
18:25  Jurnal de bord (thr, SUA,

2005)
20:00  Lupta pentru egalitate

(dramă, copr, 2018)
21:55  Maverick (av, SUA, 1994)
00:00  Curaj nebănuit (thr, SUA,

2007)
01:55  24 de ore de viaţă (acţ,

copr, 2017)
03:25  Tânăra adultă (com, SUA,

2011)

06:00  Maşini 2 (com, SUA, 2011)
07:45  Cenuşăreasa (fam, copr,

2015)
09:30  Alita: Îngerul războinic

(acţ, SUA, 2019)
11:30  Angry Birds: Filmul 2

(fam, copr, 2019)
13:05  O familie modernă (s)
13:25  Donbass (dramă, copr,

2018)
15:25  Stan şi Ollie (dramă,

copr, 2018)
17:00  Gran Torino (dramă,

copr, 2008)
18:55  Cernobîl (s)
20:00  A fost odată la Holly -

wood (com, copr, 2019)
22:40  Vântul (doc, copr, 2019)
00:00  Crimele din Atlanta
01:05  Călugăriţa: Misterul de la

mănăstire (hor, SUA, 2018)
02:45  A fost odată la Holly -

wood (com, copr, 2019)

07:00  O tipă amuzantă (com,
Anglia, 2017)

08:45  A treia soţie (dramă,
Vietnam, 2018)

10:20  Educatoarea (dramă,
copr, 2018)

11:55  Zăpadă pentru apă
(dramă, copr, 2018)

12:15  O ultimă afacere (dramă,
Finlanda, 2018)

13:50  De neiubit (com, 2018)
15:10  Această prăjitură mi nu -

na tă (fam, copr, 2018)
16:00  Clara (SF, copr, 2018)
17:45  Irina (dramă, Bulg, 2018)
19:20  Un anumit tip de tăcere

(dramă, copr, 2019)
21:00  Soţi şi soţii (com, 1992)
22:50  Jocuri de putere (thr,

copr, 2018)
01:00  Undeva cândva în Vest

(western, copr, 1968)
03:35  Richard III (dramă, 1995)

VIASAT HISTORY TRAVEL CHANNEL NATIONAL GEOGRAPHIC

TVR 2

PRO TV

ANTENA 1

FILM NOW

PRIMA TV

HBO

KANAL D

CINEMAX

PRO CINEMA EUROSPORT 1

JOI 7 MAI 2020 SURSA PROGRAMELOR TV:

JURNAL DE BORD
■ Kyle, văduvă de curând,
zboa ră de la Berlin spre New
York împreună cu fetiţa. Li niş -
tea ei şi a tuturor celor din avi -
on dispare când e nevoită să îşi
declare copilul dispărut. Ni -
meni nu o crede că a avut un
co pil cu ea. Personalul şi pa -
sa ge rii cred că inventează to -
tul, ca o reacţie la durerea su -
fe rită. Agitaţia mamei nu cu -
noaş te limite şi, pe măsură ce
suspansul, tensiunea cresc, la
un moment dat, hotăreşte să
întoarcă tot avionul cu susul în
jos. Căci de data aceasta, cer -
ce ta rea ei e întemeiată.
SUA 2005 Regia: Robert Schwentke Cu: Jodie Foster, Sean
Bean, Peter Sarsgaard, Kate Beahan, Michael Irby

UN GHEM DE MINCIUNI
■ Roger Ferris este cel mai
bun agent pe care SUA îl are în
teren. El depinde de vocea de
la capătul unui telefon se cu ri -
zat, care aparţine unui veteran
al CIA, Ed Hoffman. Con du -
când operaţiunea de la tas ta -
tura unui laptop, Hoffman,
aflat la marginea unui oraş, a
dat de urma unui lider te ro rist
care a re u şit să orchestreze o
întreagă cascadă de atacuri cu
bombă, fără a putea fi des co -
pe rit de cea mai sofisticată
reţea de informaţii din lume.
Ferris va trebui să se infiltreze
în lumea lui întunecată 
SUA/Anglia 2008 Regia: Ridley Scott Cu: Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark Strong, Carice van Houten, Oscar Isaac

AL DOILEA HOTEL MARIGOLD
■ Sonny cel efervescent vrea
să-şi deschidă cel de-al doilea
hotel. Şi, pentru că se pre gă -
teşte de nunta cu iubirea vieţii
lui, Sunaina, o nouă pro prie ta -
te i se pare ţelul suprem. Încet,
toţi cei care au populat primul
hotel în filmul pilot se adună şi
de data aceasta pentru noi în -
tâm plări amuzante. Bucuraţi-
vă, nu veţi fi dezamăgiţi de cea
de-a doua parte a filmului! O
poveste plină de dragoste şi
umor, cu o distribuţie plină de
staruri, cărora li se alătură
Richard Gere, într-o con ti nu a -
re emoţionantă a filmului!
Anglia/SUA 2015 Regia: John Madden Cu: Dev Patel, Tina
Desai, Richard Gere, Judi Dench, Bill Nighy

04:20 Mistere la muzeu 08:00 Invenţii extraordinare 08:30 Primii americani
09:25 Titanicul: Poveşti din adâncuri 13:00 Curtea Regală 16:30 Construirea
şi prăbuşirea Zidului Berlinului 18:15 Evadaţi din Europa lui Hitler 19:10
Comori descifrate 20:10 Progrese în vreme de război 21:05 Mistere la muzeu
22:00 Al Doilea Război Mondial în culori 23:00 Hărţi criminale 23:50 Civilizaţii
pierdute din America de Sud 01:00 Mistere la muzeu 01:45 Progrese în vreme
de război 02:45 Al Doilea Război Mondial în culori 03:40 Hărţi criminale

07:50 Mâncăruri bizare 09:35 NASA: Dosare neelucidate 10:25 Expediţie ne -
cunoscută 11:20 Mistere la muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 NASA:
Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bizare 15:45 Un bărbat şi o femeie în săl -
băticie 16:40 Un oraş la capătul pământului 17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30
NASA: Dosare neelucidate 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la
muzeu 22:10 Fraţi şi fantome 23:05 Mistere la hotel 00:00 Mistere în săl băticie
00:55 Monştrii din mlaştini 01:50 Ospicii bântuite 02:35 Monştrii munţilor

09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45
Inginerie de excepţie 12:40 Maşini clasice 13:35 Dezastre în aer 15:20 Cum se
fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doctor Pol 19:00 Cum se fabrică
mâncarea 20:00 De ce se prăbuşesc avioanele 21:00 Avionul cu nebuni 22:00
Maşini clasice 23:00 Supermaşini reinventate 00:00 De ce se prăbuşesc
avioanele 01:00 Avionul cu nebuni 02:00 SOS Maşini clasice 02:45 Supermaşini
reinventate 03:30 Topitoria de bani 03:50 Licitează, cumpără, distruge!

05:10  Ultima misiune (dramă,
copr, 1990)

07:55  Dragonul verde (dramă,
SUA, 2001)

10:10  Lumea apelor (av, SUA,
1995)

12:55  Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)

15:50  Mireasa moartă (com,
copr, 2005)

17:25  Visuri neîmplinite
(dramă, SUA, 1994)

19:30  Visul unei nopţi de vară
(com, copr, 1999) Cu: Bill
Paterson, Imelda
Staunton

22:00  Corbul: oraşul îngerilor
(acţ, SUA, 1996)

23:50  Ticăloşi fără glorie
(dramă, copr, 2009)

02:55  Regele Scorpion: Lupta
pentru putere (av, SUA,
2015)

TV 1000

VINERI, 8 MAI

PRO TV, ORA 23:15

JOI, 7 MAI

FILM NOW, ORA 18:25

DUMINICĂ, 10 MAI

PRO CINEMA, ORA 20:30

16

Unde vei fi
poim`ine?

Încălzirea globală a împins Pământul în pragul unei noi
Ere Glaciare. În timp ce omul de ştiinţă Jack Hall
avertizează Casa Albă de pericolul iminent, fiul său,
Sam, în vârstă de 17 ani, este blocat în New York, unde
au loc inundaţii masive şi temperatura scade brusc.
Refugiindu-se în Biblioteca Publică din Manhattan, Sam
reuşeşte să ia legătura telefonic cu tatăl său. Jack il
avertizează să nu iasă pe stradă cu nici un preţ. Începe
evacuarea populaţiei către sud. Între timp, Jack se
îndreaptă spre New York pentru a-şi salva fiul. Dar nici
însuşi Jack nu este pregătit pentru ceea ce va urma... 

★★★

SUA 2004 Regia: Roland Emmerich Cu: Dennis Quaid,
Jake Gyllenhaal, Arjay Smith, Emmy Rossum, Ian Holm

JOI, 7 MAI

PRO
CINEMA

ORA 20:30



VINERI 8 MAI 2020 9 MAI 2020  SÂMBĂTĂSURSA PROGRAMELOR TV:

07:00  #Creativ
07:35  Politică şi delicateţuri (r)
08:30  Constructorii de visuri
09:00  Aventura urbană
10:00  Vreau să fiu sănătos!
11:00  Levintza prezintă
11:30  Adevăruri despre trecut
12:10  Lăutarii Tradiţional (r)
13:00  Ediţie specială
13:10  Lăutarii Tradiţional (r)
14:00  Telejurnal
14:30  Ora Regelui
15:30  Fotbal
17:30  Izolaţi în România
18:00  TeleEnciclopedia
19:00  Telejurnal
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:00  1989 - Decembrie roşu
22:00  Ecaterina
00:00  Profesioniştii
01:00  Anchetele Antonescu
02:00  Ecaterina (r)

06:00 Cap compas (r) 07:30 Româ -
nia... în bucate (r) 08:30 Generaţia
Fit 09:00 Armăsarul sălbatic
(anim) 10:00 Mic dejun cu un cam -
pion 11:00 Descălecaţi în Carpaţi
11:30 Olimpiade de aur 12:30 Cap
compas 13:00 Gala umorului 15:00
Femei de 10, bărbaţi de 10 17:00
Zile cu stil 17:30 MotorVlog 18:00
Me morialul durerii 19:00 Te le jur -
nal 19:45 Sport 20:10 Renegatul
(acţ, 1987) 22:10 Păcatul şi ruşinea
(s) 00:00 MotorVlog (r) 00:30 Zile
cu stil 01:10 Renegatul (acţ, copr,
1987) 02:40 Păcatul şi ruşinea (s)

05:15 Dragoste de tata (s) 06:00
Observator 10:00 Păcală (com,
România, 1974) Cu: Mariella Pe -
tres cu, Sebastian Papaiani, Ștefan
Mihăilescu-Brăila 13:00 Obser va -
tor 14:00 Mireasa 16:30 Poftiţi pe
la noi: Poftiţi la Nea Mărin 19:00
Observator 20:00 iUmor 22:30
Familie, prieteni şi alte catastrofe
(com, SUA, 2013) Cu: Jenna Fis -
cher, Owen Wilson, Lauren Lapkus
00:30 Regele Arthur (av, copr,
2004) Cu: Clive Owen, Keira Knigh -
tley, Ioan Gruffudd 02:30 Ob ser va -
tor (r) 03:45 Păcală (com, 1974)

05:00 Nimeni nu-i perfect (s) 05:50
Focus (r) 07:20 Orgolii (s) 10:30
Nimeni nu-i perfect (s) 11:00
Secrete de Stil 11:30 Cu lumea-n
cap 14:00 Săptămâna nebunilor
(dramă, România, 1971) 16:00
Schimb de mame 18:00 Focus 18
19:00 Mama mea găteşte mai bine
20:00 De bună voie şi nesilită de
nimeni (com, SUA, 1999) 22:30
Piedone la Hong Kong (com, copr,
1975) 00:30 Dinte pentru dinte
(thr, Anglia, 2016) 03:00 De bună
voie şi nesilită de nimeni (com,
SUA, 1999)

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
06:45 Ştirile Kanal D (r) 07:30
Pastila de râs 08:00 Teleshopping
08:45 Teo Show 10:00 Medici:
Conducătorii oraşului Florenţa (s)
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 11:30
Teleshopping 12:00 Ştirile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului 15:00
ROventura 16:00 Puterea dragos -
tei 18:00 Ştirile Kanal D 19:00 Pu -
terea dragostei 20:00 Survivor Ro -
ma nia 22:30 Scurtcircuit (dra mă,
România, 2017) 00:30 Ştirile Kanal
D (r) 01:30 Puterea dragostei

04:15 La Bloc (s) 06:30 Sora mea,
Eileen (rom, SUA, 1955) Cu: Jack
Lemmon 08:45 La Bloc (s) 11:00
Piraţii! O bandă de neisprăviţi (av,
copr, 2012) Cu: Hugh Grant 12:45
Podul de pe râul Kwai (război,
copr, 1957) Cu: William Holden
16:00 Strălucire (dramă, SUA,
2012) Cu: Whitney Houston, Curtis
Armstrong, Derek Luke 18:15 La
Bloc (s) 22:45 Bonnie & Clyde I
(dramă, SUA, 2013) 00:30 Stră -
lucire (dramă, SUA, 2012) Cu:
Whitney Houston 02:45 Bonnie &
Clyde I (dramă, SUA, 2013)

04:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
07:30 Ciclism: Turul Italiei (r)
09:30 Tenis: Openul Franţei (r)
11:00 Tenis: Openul Statelor Unite
(r) 12:30 Snooker: Mastersul Eu ro -
pean (r) 13:30 Snooker: Mastersul
European (r) 15:00 Ciclism: Turul
Italiei (r) 20:00 Tenis: Openul Aus -
traliei (r) 21:30 Tenis: Openul Sta -
telor Unite (r) 23:00 Jocurile Olim -
pi ce (r) 00:00 Motociclism: CM de
anduranţă FIM (r) 01:00 Moto -
ciclism: CM de an du ranţă FIM (r)
02:00 Motociclism (r) 02:30
Snooker: Mastersul European (r)

TVR 1
07:00  Ştirile PRO TV
10:30  Superspeed la Pro TV
11:00  Stuart Little - Şoricelul

familiei 2 (com, SUA,
2002) Cu: Geena Davis

12:30  Ce spun românii
13:30  Mirajul scenei (dramă,

SUA, 2000) Cu: Peter
Gallagher, Debra Monk

16:00  Românii au talent
19:00  Ştirile Pro TV
20:00  Jurassic World (acţ, SUA,

2015) Cu: Chris Pratt,
Lauren Lapkus

22:15  Gunther trebuie să moa -
ră (com, SUA, 2017) Cu:
Taran Killam, Dave Ward

23:45  Las fierbinţi (s)
01:30  Un ghem de minciuni

(acţ, copr, 2008) Cu:
Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe

03:45  Superspeed la Pro TV (r)

07:55  Agenta (thr, copr, 2019)
09:50  Haios şi blănos (fam,

copr, 2019)
11:25  Soacra mea e o scorpie

(com, copr, 2005)
13:05  Man of Steel: Eroul (acţ,

copr, 2013)
15:15  Cum să dai afară din

casă un burlac de 30 de
ani (com, SUA, 2006)

16:45  Spărgătorul de nuci şi
cele patru tărâmuri (SF,
SUA, 2018)

18:25  Infernul din zgârie-nori
(acţ, copr, 2018)

20:00  Înmormântare cu peri -
pe ţii (com, SUA, 2010)

21:30  Glass (thr, copr, 2019)
23:35  Avionul condamnaţilor

(acţ, SUA, 1997)
01:20  O luptă personală 6: În

spaţiu restrâns (acţ,
SUA, 2018)

06:00  Lumina vieţii mele
(dramă, SUA, 2019)

08:00  Dumbo (fam, SUA, 1941)
09:05  Angry Birds: Filmul 2

(fam, copr, 2019)
10:45  Încă un pic de dragoste

(rom, SUA, 2019)
12:10  Împăratul Parisului (av,

Franţa, 2018)
14:15  X-Men: Cei dintâi (acţ,

copr, 2011)
16:25  Candidatul (dramă, copr,

2018)
18:20  Angry Birds: Filmul 2

(fam, copr, 2019)
20:00  Antropoid (thr, copr,

2016)
22:00  Siberia (dramă, 2018)
23:45  A venit sfârşitu’! (com,

SUA, 2013)
01:30  Foc Viu (hor, SUA, 2019)
03:00  Antropoid (thr, copr,

2016)

07:00  Cei aleşi (dramă, SUA,
1981)

08:45  Bille (dramă, Let, 2018)
10:35  Fără urmă (dramă, copr,

2018)
12:25  Booksmart - Examen de

(i)maturitate (com, SUA,
2019)

14:10  Cine a ucis-o pe Lady Win -
s ley? (com, copr, 2019)

15:40  Peel (dramă, Anglia,
2019)

17:25  Cu orice preţ (thr, SUA,
2012)

19:10  Bille (dramă, Let, 2018)
21:00  Riposta (s)
22:00  4X4 (thr, copr, 2019)
23:30  Fără ajutor (dramă,

Canada, 2018)
01:15  Bestia (dramă, Anglia,

2017)
03:05  Rock Steady (dramă,

SUA, 2018)
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04:15 Mistere la muzeu 05:55 Invenţii extraordinare 08:40 Mistere la muzeu
09:25 Povestea lui Iulius Cezar 10:40 Venus se dezvăluie 11:50 Londra: 2000
de ani de istorie 12:45 Progrese în vreme de război 15:45 Al Doilea Război
Mondial în culori 18:55 Comori descifrate 21:00 Ceruri de demult 22:00
Berlin, 1945 23:00 Enigme ale Egiptului 00:45 Crime cu sânge albastru 01:35
Misterul piramidelor 02:30 Misterul piramidelor 03:25 Secretele muzeelor

06:20 Mistere la muzeu 07:00 Căutătoarele de aur 09:35 Expediţie necu nos -
cută 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Dosare desecretizate 17:35 Dosare
desecretizate 18:30 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 19:25 Căută toa re le de
aur 20:20 Dosare strict secrete 21:15 Dispariţii misterioase 22:10 Cazuri
neelucidate 23:05 Laboratorul paranormal 00:00 Laboratorul paranormal
00:55 Mistere la muzeu 01:50 Fraţi şi fantome 02:35 Cazuri neelucidate

06:30 Cum se fabrică mâncarea 07:00 Doctor Pol 07:45 Doctor Pol 08:30
Inginerie de excepţie 10:00 Extremele planetei 10:50 Ştiinţa prostiei 11:45
Eroii cerului în al Doilea Război Mondial 13:30 Al Doilea Război Mondial 19:00
Hitler: Ultimele zile 20:00 Al Doilea Război Mondial: Lupta poporului 22:00
Anne Frank: Versiunea nazistă 00:00 Holocaust: Piele de om 01:00 Eroii
cerului în al Doilea Război Mondial 02:45 Al Doilea Război Mondial

05:05  Contract de căsătorie
(dramă, SUA, 2013)

07:05  Visul unei nopţi de vară
(com, copr, 1999)

09:30  Prima întâlnire (dramă,
SUA, 2016)

11:20  Orele (rom, copr, 2002)
13:40  Extratereştri din

mansardă (av, copr, 2009)
15:30  Mireasa moartă (com,

copr, 2005)
17:05  Juriul (thr, SUA, 2003)
19:55  Daredevil (acţ, SUA,

2003) Cu: Ben Affleck,
Jennifer Garner

22:00  Recuperatorii (SF, copr,
2010) Cu: Jude Law,
Forest Whitaker

00:15  Drumul mătăsii (dramă,
copr, 2007) Cu: Michael
Pitt, Keira Knightley

02:25  Corbul: oraşul îngerilor
(acţ, SUA, 1996)

TV 1000

06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor (r)
12:00  Telejurnal
13:00  Ediţie specială
13:30  Pofticioşi, la cratiţă!
14:00  Telejurnal
15:00  Opre Roma
16:00  EURO polis
17:00  Yanxi, palatul suspinelor (s)
18:00  Exclusiv în România
19:00  Telejurnal
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:10  În slujba vieţii (av, SUA,

2006) Cu: Kevin Costner,
Ashton Kutcher, Sela
Ward

23:30  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Destinaţie: Marte (r)
03:00  Levintza prezintă (r)

07:00 Cele şase surori (s) 08:00 În
inima Africii 09:00 Teleşcoala 10:00
Câştigă România! 11:00 Iu bire
dincolo de timp (s) 12:00 Te le jurnal
13:00 Cultura minorităţilor 13:30
Pescar hoinar (r) 14:00 În i ni ma
Africii 15:00 Teleşcoala 15:30
Teleşcoala 16:00 Iubire dincolo de
timp (s) 17:00 România... în bucate
17:40 Primăvara amintirilor 18:35
# De acasă împreună 19:00 Te le -
jur nal 20:00 Gala umorului 22:00
Drag de România mea 00:00 Fe mei
de 10, bărbaţi de 10 02:00 Ro mâ -
nia... în bucate (r) 03:00 Telejurnal

05:15 Dragoste de tata (s) 06:00
Ob servator 08:00 ‘Neatza cu Răz -
van şi Dani (reality show, România)
12:00 Observator 14:00 Mireasa
(Social experiment, România)
16:00 Observator 17:00 Acces di -
rect. Cu Simona Gherghe 19:00
Ob servator 20:30 Poftiţi pe la noi:
Poftiţi la Nea Mărin (Social ex pe ri -
ment, România) 22:00 Regele
Arthur (av, copr, 2004) Cu: Clive O -
wen, Keira Knightley, Ioan Gruf -
fudd 01:30 Observator (r) 02:30
The Wall - Marele zid 03:30 Acces
direct. Cu Simona Gherghe (r)

04:30 Nimeni nu-i perfect (s) 05:50
Focus (r) 07:20 Orgolii (s) 09:30
Teleshopping 10:00 Starea naţiei
11:00 Teleshopping 11:30 Camera
de râs 12:00 Teleshopping 14:00
Camera de râs 14:30 Teleshopping
15:05 Focus 16:00 Orgolii (s) 18:00
Focus 18 19:00 Mama mea găteşte
mai bine 20:00 Săptămâna
nebunilor (dramă, România, 1971)
Cu: Marga Barbu, Toma Caragiu
22:00 Trăsniţii (s) 01:00 Asfalt
tango (com, copr, 1996) Cu:
Charlotte Rampling 03:00 Mama
mea găteşte mai bine

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
06:45 Ştirile Kanal D 07:30 Te le -
shopping 08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 09:30 Kosem
(s) 11:00 Puterea dragostei 12:00
Ştirile Kanal D 13:00 În căutarea
adevărului 15:00 Teo Show (reality
show) 17:00 Puterea dragostei
(concurs) 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Mă numesc Züleyha (s)
22:00 Medici: Conducătorii o ra -
şului Florenţa (s) 23:00 Ştirile Ka -
nal D (r) 00:00 Puterea dragostei
(concurs) 02:30 Teo Show 

06:00 Podul de pe râul Kwai
(război, copr, 1957) 09:15 La Bloc
(s) 11:45 Ultima aventură (com,
SUA, 1993) 14:15 Martin şi Lewis
(com, copr, 2002) 14:30 A şaptea
călătorie a lui Sinbad (acţ, copr,
1958) 16:15 Cum să-ţi dresezi
dragonul 2 (fam, SUA, 2014) Cu:
Jay Baruchel 18:15 La Bloc (s)
20:30 Bani murdari (thr, SUA,
2014) Cu: Tom Hardy 23:45
Secretul fericirii (com, România,
2018) Cu: Theo Marton 00:45 Bani
murdari (thr, SUA, 2014) 02:45
Secretul fericirii (com, Rom, 2018)

04:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
07:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
09:30 Tenis: Openul Statelor Unite
(r) 11:00 Tenis: Openul Australiei
(r) 12:30 Snooker: Openul Chinei
(r) 13:30 Snooker: Openul Chinei
(r) 15:00 Ciclism (r) 16:00 Snooker
18:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
20:00 Tenis: Openul Statelor Unite
(r) 21:30 Tenis: Openul Franţei (r)
23:00 Jocurile Olimpice (r) 00:00
Curse de maşini: Campionatul
Mon dial de anduranţă (r) 02:00
Cur se de maşini: CM de anduranţă
(r) 02:30 Snooker: Openul Chinei 

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

show, România)
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea (reality

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă 
15:00  La Măruţă (reality show,

România)
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Românii au talent 
23:15  Un ghem de minciuni

(acţ, copr, 2008) Cu: Leo -
nardo DiCaprio, Russell
Crowe, Mark Strong

01:30  13 fantome (hor, copr,
2001) Cu: Tony Shalhoub,
Embeth Davidtz, Matthew
Lillard

03:00  Lecţii de viaţă 

04:55  Interstellar: Călătorind
prin Univers (SF, 2014)

07:40  Maverick (av, SUA, 1994)
09:45  Lupta pentru egalitate

(dramă, copr, 2018)
11:40  Paddington (fam, copr,

2014)
13:10  Thunderbolt (com, Hong

Kong, 1995)
15:00  Nu mă uita (rom, 2013)
16:35  Starsky si Hutch (com,

SUA, 2004)
18:10  Cod roşu la Casa Albă

(acţ, SUA, 2013)
20:00  Soacra mea e o scorpie

(com, copr, 2005)
21:40  Agenta (thr, copr, 2019)
23:35  300 - Eroii de la Termo -

pile (acţ, copr, 2006)
01:25  Cât durează o căsnicie

(com, SUA, 2007)
03:15  De la apusul la răsăritul

soarelui (com, 1996)

06:00  Miracolul (dramă, 2004)
08:15  Stan şi Ollie (dramă,

copr, 2018)
09:55  Gran Torino (dramă,

copr, 2008)
11:50  O poveste încâlcită (anim)
13:30  Incursiune în necunoscut

cu Alexandra Pelosi (doc)
14:25  Cursă fără frâne (acţ,

SUA, 2012)
16:00  Pe platourile de filmare
16:30  Lumina vieţii mele

(dramă, SUA, 2019)
18:30  Lucruri mai bune (s)
19:00  Părinţi şi copii (s)
19:30  Lunea neagră (s)
20:00  ZeroZeroZero (s)
21:00  Mrs. America (s)
21:50  Cazul 39 (thr, copr, 2007)
23:40  Pe aripile vulturilor

(dramă, copr, 2016)
01:20  Siberia (dramă, 2018)
03:05  Cazul 39 (thr, copr, 2007)

07:00  Soţii moderne (com,
Olanda, 2017)

08:45  Un anumit tip de tăcere
(dramă, copr, 2019)

10:20  Undeva cândva în Vest
(western, copr, 1968)

12:55  Soţi şi soţii (com, 1992)
14:45  La mulţi ani, Toby Simp -

son! (com, Anglia, 2017)
16:10  Turnul (fam, copr, 2018)
17:30  Bărbatul care a cumpă -

rat luna (com, copr, 2018)
19:10  Fără urmă (dramă, copr,

2018)
21:00  Scream - Ţipi... sau fugi!

(hor, SUA, 1996)
22:50  Booksmart - Examen de

(i)maturitate (com, 2019)
00:35  Cine a ucis-o pe Lady

Winsley? (com, 2019)
02:05  Micii giganţi (dramă,

Canada, 2018)
03:40  Bel Canto (dramă, 2018)
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06:10 Invenţii extraordinare 08:25 Urme ascunse: Războiul din Vietnam 09:30
Urme ascunse: Waterloo 10:35 Eva Braun 12:25 Napoleon 16:00 Evadaţi din
Europa lui Hitler 17:55 Evadaţi din Europa lui Hitler 19:00 Civilizaţii pierdute
din America de Sud 20:10 Progrese în vreme de război 21:05 Mistere la
muzeu 22:00 Berlin, 1945 23:00 Hărţi criminale 23:50 Inteligenţă mortală
00:40 Mistere la muzeu 01:30 Progrese în vreme de război 02:25 Berlin, 1945

09:35 NASA: Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere
la muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 NASA: Dosare neelucidate 14:00
Mâncăruri bizare 15:45 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 16:40 Un oraş la
capătul pământului 17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 NASA: Dosare nee lu ci -
da te 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Dosare strict
secrete 22:10 Ospicii bântuite 23:05 Mistere la hotel 00:00 Mistere la muzeu

07:00 Doctor Pol 07:45 Topitoria de bani 08:05 Licitează, cumpără, distruge!
08:30 Autostrada iadului 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50
Cosmos: Lumi posibile 11:45 Bătălia pentru Normandia 13:35 Apocalipsa
după Hitler 15:20 Culise: Al Doilea Război Mondial 18:00 U-745 19:00 Al Doilea
Război Mondial 21:00 Eroii cerului în al Doilea Război Mondial 23:00 Ultimul
an al lui Hitler 01:00 Bătălia pentru Normandia 02:45 Apocalipsa după Hitler

05:05  Orele (rom, copr, 2002)
07:25  Mireasa moartă (com,

copr, 2005)
09:00  Visuri neîmplinite

(dramă, SUA, 1994)
11:10  Prima întâlnire (dramă,

SUA, 2016)
12:55  Visul unei nopţi de vară

(com, copr, 1999)
15:25  Dragonul verde (dramă,

SUA, 2001)
17:40  Orele (rom, copr, 2002)
20:05  Un sac de bani (com,

SUA, 1986) Cu: Tom
Hanks, Shelley Long

22:00  Victor/Victoria (com,
copr, 1982) Cu: Julie
Andrews, James Garner

00:45  Regele Scorpion: Lupta
pentru putere (av, SUA,
2015)

02:55  Drumul mătăsii (dramă,
copr, 2007)

TV 1000

SOACRA MEA E O SCORPIE
FILM NOW, ORA 20:00
Charlotte îl găseşte pe bărbatul
visurilor sale, Kevin. Des coperă
însă că mama aces tu ia, Viola
este femeia coşma ru ri lor sale.
Viola se teme că îşi va pierde
fiul şi este hotărâtă să o alunge
pe logodnică. În timp ce asis -
ten ta Violei, Ruby, face tot po si -
bi lul pen tru a o ajuta pe Viola să
pună în aplicare planurile in -
cre di bile, Charlotte decide să
ri pos teze şi intră în ring, iar
cele două femei se luptă pentru
a vedea cine este dominanta. 
SUA 2005 Regia: Robert Luketic
Cu: Jennifer Lopez, Jane Fon da,
Michael Vartan, Wanda Sykes

STRĂLUCIRE
PRO CINEMA, ORA 00:30
Trei surori formează în anii ‘60
o trupă şi devin senzaţii pe plan
local. Dar faima devine o pro vo -
ca re atunci când familia unită
începe să se destrame. Filmul
vorbeşte despre capcanele suc -
ce sului şi puterea muzicii. Jor -
din Sparks este o tânără ale că -
rei visuri par imposibile. Îm pre -
u nă cu surorile sale, ele cântă
piese tulburătoare. Pe măsură
ce faima lor sporeşte, creşte şi
riscul invidiei, al neîncrederii de
sine şi al tentaţiilor insidioase. 
SUA 2012 Regia: Salim Akil Cu:
Whitney Houston, Curtis Arm -
strong, Derek Luke, Mike Epps

JURASSIC WORLD
PRO TV, ORA 20:00
Oameni vin şi plătesc ca să vadă
cu ochii lor dinozaurii aduşi la
viaţă de tehnologii revoluţio na -
re. Ca să atragă şi mai mulţi vi -
zitatori, Corporaţia Patel gân -
deşte un nou proiect, crearea
unui nou tip de dinozaur, mai
“spăimos”, pentru mai multă
adrenalină. Din păcate, ceva nu
merge chiar perfect în planurile
oa me nilor de ştiinţă, iar o cre a -
tu ră vorace apare şi ameniţă
tot, inclusiv vieţile celor prinşi în
“cursa de şoareci”. 
SUA 2015 Regia: Colin Trevor row
Cu: Chris Pratt, Lauren Lapkus,
Jake Johnson, Katie McGrath
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07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul

suspinelor (r)
12:00  Telejurnal
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Pofticioşi, la cratiţă!
14:00  Telejurnal
15:00  Maghiara de pe unu
17:00  Yanxi, palatul

suspinelor (s)
18:00  Aripile Nordului (s)
18:55  Nadine
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Jocurile timpului (s)
23:15  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Jocurile timpului (r)
03:10  Aripile Nordului (r)
03:55  Pofticioşi, la cratiţă! (r)

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Documentar 360° 09:00 Teleşcoala
10:00 Câştigă România! 11:00 Iu -
bire dincolo de timp (s) 12:00 Tele -
jur nal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Regatul Sălbatic 14:00 Do -
cu mentar 360° 15:00 Teleşcoala
16:00 Iubire dincolo de timp (s)
17:00 România... în bucate 17:40
Pri măvara amintirilor 19:00 Te le -
jur nal 20:00 # De acasă împreună
21:00 Primăverii (s) 22:00 Câştigă
România! 23:00 Anatomia lui Grey
(s) 23:55 Asediul iubirii (dramă,
‘98) 01:40 România... în bucate (r)

04:15 Dragoste pe pârtie (com,
copr, 2018) Cu: Katrina Bowden,
Thomas Beaudoin, Elysia Rotaru
06:00 Observator 08:00 ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani (reality show, Ro -
mâ nia) 12:00 Observator 14:00 Mi -
reasa (Social experiment, Ro mâ -
nia) 16:00 Observator 17:00 Acces
direct. Cu Simona Gherghe 19:00
Observator 20:30 Asia Express
(Social experiment, România)
22:30 Observator 23:00 Xtra Night
Show 01:00 Observator (r) 02:00 În
puii mei! (reality show) 02:45 Acces
direct. Cu Simona Gherghe (r)

05:00 Mama mea găteşte mai bine
05:50 Starea naţiei 07:20 Căsăto -
rie cu repetiţie (com, România,
1985) 10:00 60 de minute cu Ale -
xan dru Constantin 11:00 Tele shop -
ping 11:30 Cu lumea-n cap 12:00
Teleshopping 14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping 15:05 Focus
16:00 Orgolii (s) 18:00 Focus 18
19:00 Trăsniţii (s) 20:00 Şoc şi
groază (dramă, SUA, 2017) Cu:
Woody Harrelson 22:00 Starea
naţiei 23:00 Trăsniţii (s) 00:00 Şoc
şi groază (dramă, SUA, 2017) 02:00
Cireaşa de pe tort

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs (reality show) 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
(reality show) 06:45 Ştirile Kanal D
07:30 Teleshopping 08:15 Pastila
de râs (reality show) 08:45 Tele -
shop ping 09:30 Kosem (s) 11:00
Pu terea dragostei (concurs) 12:00
Ştirile Kanal D 13:00 În căutarea
adevărului 15:00 Teo Show (reality
show) 17:00 Puterea dragostei
19:00 Ştirile Kanal D 20:00 Sur vi -
vor Romania 22:30 FanArena
(concurs) 00:00 Ştirile Kanal D (r)
01:00 Puterea dragostei (concurs)

06:15 La Măruţă 08:15 Piraţii! O
bandă de neisprăviţi (av, copr,
2012) 10:15 La Bloc (s) 12:30 B.D.
intră în acţiune (com, România,
1970) 14:45 Stuart Little - Şori -
celul familiei 2 (com, SUA, 2002)
16:15 În vacanţă la Paris (com,
1982) 18:15 La Bloc (s) 20:30
Brook lyn (rom, copr, 2015) Cu:
Saoirse Ronan 22:45 Pineapple
Express: O afacere riscantă (com,
SUA, 2008) Cu: Seth Rogen 01:00
Secretul fericirii (com, România,
2018) 02:45 Pineapple Express: O
afacere riscantă (com, SUA, 2008)

04:00 Snooker: Marele Premiu
Mondial (r) 06:00 Raliu (r) 07:00
Raliu (r) 08:00 Raliu (r) 08:30 Raliu
(r) 09:00 Raliu (r) 09:30 Tenis:
Openul Australiei (r) 11:00 Tenis:
Openul Australiei (r) 13:00 Tir cu
arcul 15:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
17:30 Ciclism: Turul Italiei (r)
20:00 Tenis 23:00 Jocurile Olim pi -
ce (r) 00:00 Curse de maşini: Cursa
de 24 de ore de la Le Mans (r)
01:00 Curse de maşini: WTCR (r)
01:45 Curse de maşini: WTCR (r)
02:30 Snooker: Seria Home Na -
tions (r) 03:15 Snooker (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

show, România)
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea (reality

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă
15:00  La Măruţă 
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Oră de vârf 2 (acţ, copr,

2001) Cu: Jackie Chan,
Chris Tucker, John Lone

22:00  Ştirile Pro TV
22:30  Jurassic World (acţ, SUA,

2015) Cu: Chris Pratt,
Lauren Lapkus, Jake
Johnson

00:45  Oră de vârf 2 (acţ, copr,
2001)

02:15  Lecţii de viaţă 
03:00  Vorbeşte lumea

07:15  Dog Days (com, SUA, 2018)
09:05  Ninja din Beverly Hills

(com, SUA, 1997)
10:30  Ascensiunea lui Jupiter

(SF, copr, 2015)
12:35  Loserii de la seral (com,

SUA, 2018)
14:20  Din Raiul meu (dramă,

copr, 2009)
16:25  Fraţi în mijlocul naturii

(com, SUA, 2016)
18:00  Tomorrowland: Lumea

de dincolo de mâine (SF,
copr, 2015)

20:00  Cei 12 invincibili (dramă,
SUA, 2018)

22:05  Legenda lui Slender Man
(hor, SUA, 2018)

23:40  Black ‘47 (dramă, 2018)
01:15  Clasa a opta (com, SUA,

2018)
02:45  Cei 12 invincibili (dramă,

SUA, 2018)

06:00  Familie de-a gata (com,
SUA, 2018)

08:00  O familie modernă (s)
08:25  Frumoasa şi Bestia

(muz, SUA, 2017)
10:30  Crăciunul de acasă (rom,

SUA, 2018)
12:00  Scandal în educaţie

(com, SUA, 2019)
13:50  Teatrul Apollo (doc, SUA)
15:35  Cartea junglei (av, copr,

2016)
17:20  Marea aventură Lego 2

(fam, copr, 2019)
19:05  Spune-mi o poveste (s)
20:00  O parte de adevăr (s)
21:00  Nu-i totul alb sau negru (s)
21:30  Să fugim! (s)
22:00  Cartea morţilor (hor,

SUA, 2013)
23:30  Pulp fiction (crim, 1994)
02:00  Băieţi răi (com, SUA, 1995)
03:55  Vântul (doc, copr, 2019)

05:05  Chicago (com, copr, 2002)
07:00  Curcubeul (dramă, 2017)
08:45  Aproape celebri (av,

SUA, 2000)
11:00  Chicago (com, copr, 2002)
12:55  Dragoste după dragoste

(dramă, SUA, 2017)
14:25  Bărbatul care l-a ucis pe

Hitler şi apoi pe Bigfoot
(av, SUA, 2018)

16:05  Edie (dramă, Ang, 2017)
17:45  Arctic (av, Islanda, 2018)
19:25  Alergătorul de la miezul

nopţii (dramă, Elv, 2018)
21:00  Suntem plutitori (SF,

SUA, 2018)
22:50  Scream - Ţipi... sau fugi!

(hor, SUA, 1996)
00:40  Versus (dramă, Franţa,

2019)
02:00  Riposta (s)
02:55  Culoarul morţii (dramă,

copr, 1995)
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04:55 Mistere la muzeu 06:30 Invenţii extraordinare 07:20 Istoria interzisă
08:15 Al Doilea Război Mondial 14:25 Războiul secret 16:25 Eva Braun 18:20
Războiul şi criminalitatea 20:10 Secretele maşinăriei de război naziste 21:10
Secretele muzeelor 22:00 Câmpuri de bătălie 23:10 Din nou la Pompei 00:05
Războaie şi religii 01:00 Secretele muzeelor 01:50 Vikingii: Lumea de dincolo
02:40 Secretele maşinăriei de război naziste 03:35 Câmpuri de bătălie

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la mu zeu
12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bizare
15:45 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 16:40 Un oraş la capătul pă mân tului
17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25 Expe di ţie
necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Un oraş la capătul pămân tu lui
22:10 Căutătorii de comori 23:05 Mistere la hotel 00:00 Dosare strict secrete

08:30 Autostrada iadului 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50
Cosmos: Lumi posibile 11:45 Inginerie de excepţie 12:40 SOS Maşini clasice
13:35 Dezastre în aer 15:20 Cum se fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei
17:10 Doctor Pol 19:00 Cum se fabrică mâncarea 20:00 Oceanul pe uscat:
Cercetări adânci 22:00 Eroii cerului în al Doilea Război Mondial 00:00 Oceanul
pe uscat: Cercetări adânci 02:00 Eroii cerului în al Doilea Război Mondial

04:25  Mr. Bean în vacanţă
(com, copr, 2007)

06:55  Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)

09:45  Azi 13 mâine 30 (com,
SUA, 2004)

11:45  Din greşeală, preşedinte
(com, SUA, 2006)

14:05  Daredevil (acţ, SUA,
2003)

16:10  Regele Scorpion 3 (acţ,
SUA, 2012)

18:20  King Kong (av, copr,
2005) Cu: Naomi Watts,
Jack Black, Adrien Brody

22:00  Juriul (thr, SUA, 2003)
Cu: Dustin Hoffman, John
Cusack, Gene Hackman

00:35  Barbarii (dramă, copr,
2014)

02:30  Recuperatorii (SF, copr,
2010) Cu: Jude Law,
Forest Whitaker

TV 1000

07:00  Universul credinţei
09:00  M.A.I. aproape de tine
09:30  Pro Patria
10:00  În grădina Danei
10:35  Viaţa satului
13:00  Ediţie specială
13:10  Tezaur folcloric
14:00  Telejurnal
14:30  Politică şi delicateţuri
15:30  Fotbal: CE U21
17:30  Habemus Papam: o

istorie a puterii (s)
18:15  Exclusiv în România
19:00  Telejurnal
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:10  Lăutarii Tradiţional
23:00  Garantat 100%
00:00  Replay
01:00  Habemus Papam: o

istorie a puterii (r)
01:50  TeleEnciclopedia (r)
02:40  Izolaţi în România (r)

07:30 România... în bucate (r)
08:30 Descălecaţi în Carpaţi 09:00
Ferma 10:00 Pescar hoinar 10:30
Repere sacre (r) 11:30 Olimpiade
de aur 12:30 Sănătate cu de toate
13:10 Ultimul cartuş (acţ, Româ -
nia, 1973) 15:00 Drag de România
mea 17:00 D’ale lu’ Mitică 18:00
Reţeaua de idoli 19:00 Telejurnal
20:10 Un comisar acuză (acţ, Ro -
mânia, 1973) 22:10 Asediul iubirii
(dramă, copr, 1998) 00:00 Reţeaua
de idoli (r) 01:00 Memorialul
durerii (r) 02:00 Ultimul cartuş
(acţ, România, 1973)

06:00 Observator 09:30 Coco (fam,
SUA, 2017) Cu: Benjamin Bratt,
Gael García Bernal 11:15 Dragoste
pe pârtie (com, copr, 2018) Cu: Ka -
trina Bowden, Thomas Beaudoin,
Elysia Rotaru 13:00 Observator
14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi la Nea
Mărin 19:00 Observator 20:00 Asia
Express 21:45 iUmor 00:30 Păcală
(com, România, 1974) Cu: Mariella
Pe trescu, Sebastian Papaiani, Ște -
fan Mihăilescu-Brăila 02:45
Familie, prieteni şi alte catastrofe
(com, SUA, 2013) Cu: Jenna Fis -
cher, Owen Wilson, Lauren Lapkus

05:30 Mama mea găteşte mai bine
06:00 Focus (r) 07:20 Camera de
râs 08:10 Happy News 08:45 Casa:
construcţie şi design 10:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 11:00 Starea naţiei
14:00 Căsătorie cu repetiţie (com,
România, 1985) 15:30 Piedone la
Hong Kong (com, copr, 1975) Cu:
Bud Spencer 18:00 Focus 18 19:00
Mama mea găteşte mai bine 20:00
Schimb de mame 22:00 Starea
naţiei 23:00 Mirele de coşmar
(com, SUA, 2017) Cu: Darin Brooks
01:00 Schimb de mame 03:00 Mi -
re le de coşmar (com, SUA, 2017)

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
(reality show) 06:45 Ştirile Kanal D
(r) 07:30 Sport, dietă şi o vedetă
(artistic) 08:00 Teleshopping 08:45
Teo Show (reality show) 10:30 RO -
ven tura (călătorii) 11:30 Tele shop -
ping 12:00 Ştirile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 14:30 Asta-i
România! 16:00 Puterea dragostei
(concurs) 18:00 Ştirile Kanal D
19:00 Puterea dragostei (concurs)
20:00 Survivor Romania (concurs)
22:30 Asta-i România! 00:00 Ştirile
Kanal D 01:00 Puterea dragostei 

06:30 Cum să-ţi dresezi dragonul
2 (fam, SUA, 2014) 08:30 La Bloc
(s) 10:45 Strălucire (dramă, SUA,
2012) Cu: Whitney Houston 13:00
B.D. intră în acţiune (com,
România, 1970) Cu: Toma Caragiu
15:15 Înapoi în Florida (dramă,
SUA, 2002) Cu: Cullen Douglas
18:15 La Bloc (s) 20:30 Al doilea
hotel Marigold (com, copr, 2015)
Cu: Dev Patel 23:00 Bonnie &
Clyde II (dramă, SUA, 2013) Cu:
Emile Hirsch 01:00 Bonnie & Clyde
I (dramă, SUA, 2013) 02:45 Bonnie
& Clyde II (dramă, SUA, 2013)

04:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
09:30 Tenis: Openul Statelor Unite
(r) 11:00 Tenis: Openul Australiei
(r) 12:30 Snooker: Marele Premiu
Mondial (r) 15:00 Ciclism: Turul
Italiei (r) 18:00 Ciclism: Turul Italiei
(r) 20:00 Tenis: Openul Australiei
(r) 21:30 Tenis: Openul Australiei
(r) 23:00 Jocurile Olimpice (r)
00:00 Curse de maşini: Cam pio -
natul Mondial de anduranţă (r)
01:30 Curse de maşini: Cam pio na -
tul Mondial de anduranţă (r) 02:30
Snooker: Marele Premiu Mondial
(r) 03:15 Snooker (r)

TVR 1
07:00  Ştirile PRO TV
10:30  Arena bucătarilor
11:00  Mirajul scenei (dramă,

SUA, 2000)
13:15  Apropo TV
14:15  Gospodar fără pereche
16:00  Nebunie în Las Vegas

(com, SUA, 2014) Cu: A -
dam Brody, Michael Ealy

18:00  România, te iubesc!
19:00  Ştirile Pro TV
20:00  Kingsman: Serviciul Se -

cret (acţ, copr, 2014) Cu:
Taron Egerton, Colin
Firth

22:15  War Dogs: Tipii cu Arme
(com, copr, 2016) Cu:
Jonah Hill, Miles Teller

00:15  Nebunie în Las Vegas
(com, SUA, 2014)

02:15  Apropo TV
03:00  War Dogs: Tipii cu Arme

(com, copr, 2016)

06:15  Infernul din zgârie-nori
(acţ, copr, 2018)

07:50  Spărgătorul de nuci şi
cele patru tărâmuri (SF,
SUA, 2018)

09:30  Kung Fu Panda 2 (com,
SUA, 2011)

10:50  Primul om pe Lună
(dramă, copr, 2018)

13:05  Tata în război cu... tata
(com, SUA, 2015)

14:35  Terminatorul: Genisys
(SF, SUA, 2015)

16:30  Cei trei muşchetari (av,
copr, 1993)

18:10  Dog Days (com, SUA, 2018)
20:00  Ascensiunea lui Jupiter

(SF, copr, 2015)
22:05  Cod de acces: Swordfish

(acţ, SUA, 2001)
23:45  Noapte de groază (hor,

SUA, 2011)
01:25  Django dezlănţuit (SUA)

05:00  Te iubesc, acum mori:
povestea lui Michelle
Carter (doc, SUA, 2019)

06:00  Elizabethtown (rom,
SUA, 2005)

08:05  Hook (av, SUA, 1991)
10:25  Frumoasa şi Bestia

(anim, SUA, 1991)
11:55  Moulin Rouge (dramă,

copr, 2001)
14:05  Bun venit în junglă (acţ,

SUA, 2003)
15:50  Familie de-a gata (com,

SUA, 2018)
17:50  Frumoasa şi Bestia

(muz, SUA, 2017)
20:00  Scandal în educaţie

(com, SUA, 2019)
21:45  Westworld (s)
23:00  Foc Viu (hor, SUA, 2019)
00:30  Donbass (dramă, 2018)
02:30  Cartea morţilor (hor,

SUA, 2013)

07:00  O femeie obişnuită
(dramă, Germania, 2019)

08:35  Misiune imposibilă 2
(acţ, copr, 2000)

10:40  Plecarea (dramă,
Austria, 2018)

12:25  4x4 (thr, copr, 2019)
14:00  Cu sau fără reguli

(dramă, Anglia, 2018)
15:40  Curcubeul (dramă, 2017)
17:20  O femeie obişnuită

(dramă, Germania, 2019)
18:55  Misiune imposibilă 2

(acţ, copr, 2000)
21:00  Cei care urmează (thr,

SUA, 2019)
22:40  Alpha, dreptul de a ucide

(thr, Filipine, 2018)
00:15  Dragoste după dragoste

(dramă, SUA, 2017)
01:50  Cartea morţilor (hor,

SUA, 1981)
03:15  Overlord (hor, copr, 2018)
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04:15 Mistere la muzeu 07:20 Invenţii extraordinare 09:55 Mistere la muzeu
10:40 Comori descifrate 13:40 Secretele muzeelor 18:10 Secretele muzeelor
19:00 Secretele maşinăriei de război naziste 20:00 Secretele maşinăriei de
război naziste 21:00 Ceruri de demult 22:00 Berlin, 1945 23:00 Războiul şi
criminalitatea 23:55 Hărţi criminale 00:45 Istorii personale 01:35 Crime cu
sânge albastru 02:25 Secretele muzeelor 03:15 Secretele muzeelor

04:50 Provocări paranormale 05:35 Ospicii bântuite 06:20 Pe urmele lui Big -
foot 07:00 Monştrii din Alaska 09:35 Pe urmele lui Bigfoot 11:20 Mân că ruri
bizare 18:30 Mistere la muzeu 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Expediţie
necunoscută 21:15 NASA: Dosare neelucidate 22:10 Pe urmele monştrilor
23:05 Ospicii bântuite 00:00 Ospicii bântuite 00:55 Mistere la muzeu 01:50
Fraţi şi fantome 02:35 Cazuri neelucidate 03:20 Laboratorul paranormal

04:15 Inginerie de excepţie 05:45 Extremele planetei 06:35 Ştiinţa prostiei
07:00 Oceanul pe uscat 08:30 Marte: O zi pe planeta roşie 10:00 Geniul din
stradă 10:50 Cum se fabrică mâncarea 12:40 Regatul sălbatic 14:20 Oraşe
pierdute 16:10 Vedete în sălbăticie 19:00 Extremele planetei 20:00 Explorer
21:00 Regatul sălbatic 23:00 Mistere din Insula Paştelui 00:00 Regatul
sălbatic 02:00 Mistere din Insula Paştelui 02:45 Regatul sălbatic

04:15  Recuperatorii (SF, copr,
2010)

07:20  Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)

09:10  Marmaduke (com, SUA,
2010)

11:05  Majoretele (com, SUA,
2004)

12:55  Daredevil (acţ, SUA, 2003)
15:05  Mireasa moartă (com,

copr, 2005)
16:40  Robin Hood, prinţul

hoţilor (av, copr, 1991)
19:30  Din greşeală, preşedinte

(com, SUA, 2006) Cu:
Robin Williams

22:00  Agenţia secretă (thr,
SUA, 2006) Cu: Matt
Damon, Alec Baldwin

00:45  Corbul: oraşul îngerilor
(acţ, SUA, 1996)

02:35  Barbarii (dramă, copr,
2014)

TV 1000

ASCENSIUNEA LUI JUPITER WAR DOGS: TIPII CU ARME
PRO TV, ORA 22:15
Războiul din Irak devine o pro fi -
ta bilă afacere pentru doi tineri,
mai ales după ce o iniţiativă gu -
ver namentală permite micilor
în treprinzători să liciteze pen -
tru contracte cu armata ame ri -
cană. Ei în vârt sume uriaşe de
bani, du când o viaţă plină de lux
şi ex tra vaganţe. Lucrurile scapă
de sub control în momentul în
care încheie un contract de 300
de milioane de dolari cu armata
afgană, căreia trebuie să îi
livreze un stoc uriaş de arme. 
SUA 2016 Regia: Todd Phillips
Cu: Jonah Hill, Miles Teller, Ana
de Armas, Barry Livingston

JURIUL
TV 1000, ORA 22:00
Când o văduvă îndrăzneşte să
dea în judecată o mare com pa -
nie pe care o acuză de moartea
soţului, toată comunitatea se
pregăteşte de luptă. Miza e un
cec cu multiple zerouri, aşa că
avocaţii vor încerca să atragă, să
corupă, să discrediteze cât de
mult se poate membrii ju riu lui.
Avocaţii îşi ţes plasa de in trigi, la
care se adaugă cerce tă ri le pe
cont pro priu ale unui ju rat şi
cele ale u nei frumoase fe mei,
pose soa rea unui secret-bombă.
SUA 2003 Regia: Gary Fleder Cu:
Dustin Hoffman, John Cu sack,
Gene Hackman, Rachel Weisz

FILM NOW, ORA 20:00
Un englez şi o rusoaică se în -
dră gostesc. Când femeia era în -
săr cinată, soţul îi este ucis sub
ochii ei de nişte hoţi. Fuge din
ţară şi îşi naşte copilul, o fetiţă,
în mijlocul oceanului. Anii trec şi
acum, mamă şi fiică mun cesc
ca menajere în casa u nor bo gă -
taşi. Verii lor ruşi le gă sesc o -
ferte de muncă. Când cineva
încearcă să o ucidă, a pa re brusc
în scenă un vânător, ju mătate
om-jumătate lup, cel trimis din
altă galaxie să o găsească. 
SUA 2015 Regia: Lana Wa -
chows ki Cu: Mila Kunis, Chan -
ning Tatum, Sean Bean
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06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul

suspinelor (r)
12:00  Telejurnal
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Pofticioşi, la cratiţă!
14:00  Telejurnal
15:00  Convieţuiri
17:00  Yanxi, palatul

suspinelor (s)
18:00  Aripile Nordului (s)
18:55  Nadine
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Jocurile timpului (s)
23:15  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Jocurile timpului (r)
03:10  Aripile Nordului (r)

11:00 Iubire dincolo de timp (s)
12:00 Telejurnal 13:00 Cultura mi -
no rităţilor 13:30 Regatul Sălbatic
14:00 Documentar 360° 15:00 Te -
le şcoala 16:00 Iubire dincolo de
timp (s) 17:00 România... în bucate
17:40 Primăvara amintirilor 18:35
# De acasă împreună 19:00 Te le -
jur nal 20:10 Roagă-te pentru cei
morţi şi ucide-i pe cei vii (western,
Italia, 1971) 22:00 Câştigă Româ -
nia! 23:00 Anatomia lui Grey (s)
23:55 Roagă-te pentru cei morţi şi
ucide-i pe cei vii (western, 1971)
01:45 România... în bucate (r)

04:15 Asia Express (Social expe ri -
ment, România) 06:00 Observator
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show, România) 12:00 Ob -
ser vator 14:00 Mireasa (Social ex -
pe riment, România) 16:00 Obser -
vator 17:00 Acces direct. Cu Si -
mona Gherghe 19:00 Observator
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi la
Nea Mărin (Social experiment,
România) 22:30 Observator 23:00
Xtra Night Show 01:00 Observator
(r) 02:00 În puii mei! (reality show,
România) 02:45 Acces direct. Cu
Simona Gherghe (r)

07:20 Orgolii (s) 09:30 Teleshop -
ping 10:00 Starea naţiei 11:00 Te -
leshopping 11:30 Happy News
(reality show, România) 12:00
Teleshopping 14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping 15:05 Focus
16:00 Orgolii (s) 18:00 Focus 18
19:00 Trăsniţii (s) 20:00 Agentul
OSS 117 - Acţiune în Rio (av,
Franţa, 2009) Cu: Jean Dujardin,
Louise Monot 22:00 Starea naţiei
23:00 Trăsniţii (s) 00:00 Agentul
OSS 117 - Acţiune în Rio (av,
Franţa, 2009) 02:00 Cireaşa de pe
tort (gastronomic, România)

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs (reality show) 06:00
Teleshopping (r) 06:30 Pastila de
râs (reality show) 06:45 Ştirile
Kanal D 07:30 Teleshopping 08:15
Pastila de râs (reality show) 08:45
Teleshopping 09:30 Kosem (s)
11:00 Puterea dragostei (concurs)
12:00 Ştirile Kanal D 13:00 În cău -
ta rea adevărului 15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei (concurs)
19:00 Ştirile Kanal D 20:00 Mă
numesc Züleyha (s) 22:00 Îmi place
dansul 01:00 Ştirile Kanal D (r)
02:00 Puterea dragostei (concurs)

06:30 Înapoi în Florida (dramă,
SUA, 2002) Cu: Cullen Douglas
09:30 La Bloc (s) 12:00 Al doilea
hotel Marigold (com, copr, 2015)
Cu: Dev Patel 14:30 Nebunie în
Las Vegas (com, SUA, 2014) Cu:
Adam Brody 16:30 Neil Young:
Muzica unei vieţi (dramă, SUA,
2011) 18:15 La Bloc (s) 20:30 Nou-
venită în oraş (rom, copr, 2009) Cu:
Renée Zellweger 22:30 Universul
din ochi (SF, SUA, 2014) Cu:
Michael Pitt 00:45 Nou-venită în
oraş (rom, copr, 2009) 02:30
Universul din ochi (SF, SUA, 2014)

04:00 Snooker: Mastersul de la
Londra (r) 06:00 Curse de maşini:
Cam pionatul Mondial de andu ran -
ţă (r) 09:30 Tenis (r) 12:30 Snooker:
Campionatul Mondial (r) 13:30
Snooker: Campionatul Mondial (r)
15:00 Ciclism: Turul Italiei (r)
17:30 Ciclism: Turul Italiei (r)
20:00 Tenis 23:00 Jocurile Olim pi -
ce (r) 00:00 Curse de maşini: Cam -
pionatul Mondial de anduranţă (r)
01:00 Curse de maşini: WTCR (r)
01:45 Curse de maşini: WTCR (r)
02:30 Snooker: Campionatul Mon -
dial (r) 03:15 Snooker: CM (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

show, România)
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea (reality

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă 
15:00  La Măruţă
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii 
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  CHIPs: Poliţişti de belea

(acţ, SUA, 2017) Cu:
Michael Pena, Dax
Shepard, Adam Brody

22:15  Ştirile Pro TV
22:45  Recrutul (thr, SUA, 2003)

Cu: Al Pacino, Colin Far -
rell, Bridget Moynahan

00:45  CHIPs: Poliţişti de belea
(acţ, SUA, 2017)

02:30  Lecţii de viaţă 
03:15  Vorbeşte lumea 

04:25  Transformers:
Răzbunarea celor învinşi
(acţ, SUA, 2009)

06:45  Recrutul (thr, SUA, 2003)
08:35  Borg vs. McEnroe:

Înfruntarea secolului
(dramă, copr, 2017)

10:15  Taxi 5 (com, Franţa, 2018)
11:50  Viaţa fără Dick (com,

SUA, 2002)
13:20  Numărul patru (SF, 2011)
15:05  O călătorie cu mama

(com, SUA, 2012)
16:40  Invizibil (artistic, copr,

2007)
18:20  Zoe (rom, SUA, 2018)
20:00  După faptă şi răsplată

(com, SUA, 1999)
21:40  Insula (acţ, SUA, 2005)
23:50  Whiskey Tango Foxtrot

(com, SUA, 2016)
01:40  Sin City (acţ, SUA, 2005)
03:35  Numărul patru (SF, 2011)

06:00  Aladdin (av, SUA, 2019)
08:05  Universul Omului-Păian -

jen (fam, SUA, 2018)
10:00  Green Book: O prietenie

pe viaţă (dramă, 2018)
12:10  Tinkerbell: Clopoţica şi

Legenda Bestiei de
Nicăieri (com, SUA, 2014)

13:30  Statutul lui Brad (com,
SUA, 2017)

15:10  Drumul unui câine către
casă (dramă, copr, 2019)

16:45  Trenul de 15:17 spre
Paris (dramă, SUA, 2018)

18:20  Dora în căutarea Ora şu -
lui Secret (av, copr, 2019)

20:00  Scandal în educaţie
(com, SUA, 2019)

21:45  O parte de adevăr (s)
22:50  X şi zero (s)
23:50  8 MM (thr, copr, 1999)
01:40  Cursă fără frâne (acţ, 2012)
03:10  United Skates (doc, 2018)

07:00  Bicilistul (dramă, Belgia,
2018)

08:35  Filmele (doc, SUA, 2019)
09:20  Prospectorul (SF, 2018)
11:00  Scarborough (dramă,

Anglia, 2018)
12:30  Cei mai buni inamici

(dramă, SUA, 2019)
14:40  Ore negre (dramă,

Elveţia, 2017)
15:10  Asiatici bogaţi şi nebuni

(com, SUA, 2018)
17:20  Prospectorul (SF, 2018)
19:00  Asta-i viaţa (dramă, copr,

2018)
21:00  Taurul furios (dramă,

SUA, 1980)
23:10  Am fost, sunt, voi fi

(dramă, copr, 2019)
01:10  Cei mai buni inamici

(dramă, SUA, 2019)
03:25  Ultima zi de şcoală (thr,

Franţa, 2018)
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04:10 Din nou la Pompei 05:10 Mistere la muzeu 05:55 Invenţii extraordinare
08:05 Mistere la muzeu 10:35 Creaturi legendare 15:20 Mistere criminale
naziste 19:05 Ceruri de demult 20:05 Secretele maşinăriei de război naziste
21:05 Secretele muzeelor 22:00 Câmpuri de bătălie 23:10 Pompei: După
erupţie 00:25 Comori descifrate 01:20 Secretele muzeelor 02:10 Secretele
maşinăriei de război naziste 03:05 Câmpuri de bătălie

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la mu -
zeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mân că ruri
bi zare 15:45 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 16:40 Un oraş la capă tul pă -
mân tului 17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25 Ex pe -
diţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Mistere în sălbăticie 22:10
Monştrii din mlaştini 23:05 Mistere la hotel 00:00 Cazuri neelucidate

09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45
Ma şina imposibilă 12:40 Maşini clasice 13:35 Dezastre în aer 15:20 Cum se
fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doctor Pol 19:00 Cum se fabrică
mâncarea 20:00 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi 21:00 La pescuit de ton 22:00
Insula fără legi 23:00 Terra la radiografie 00:00 Cu trenul prin Munţii Stân -
coşi 01:00 La pescuit de ton 02:00 Insula fără legi 02:45 Terra la radiografie

05:55  Campionii (com, SUA,
2000)

07:45  Necazurile lui Gilbert
Grape (dramă, SUA,
1993)

10:10  Juriul (thr, SUA, 2003)
12:50  Majoretele: Totul pentru

victorie! (com, SUA,
2007)

14:45  Hellboy - Eroul scăpat
din Infern (acţ, SUA,
2004)

17:15  Mumia: Mormântul
Împăratului Dragon (av,
copr, 2008)

19:30  Ciocolată cu dragoste
(rom, copr, 2000)

22:00  Înainte de răsărit
(dramă, copr, 1995)

00:05  Agenţia secretă (thr,
SUA, 2006)

02:50  O poveste americană
(dramă, SUA, 2008)

TV 1000

06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul

suspinelor (r)
12:00  Telejurnal
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Pofticioşi, la cratiţă!
14:00  Telejurnal
15:00  Maghiara de pe unu
17:00  Yanxi, palatul

suspinelor (s)
18:00  Aripile Nordului (s)
18:55  Nadine
19:45  Sport
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Jocurile timpului (s)
23:15  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Jocurile timpului (r)
03:10  Aripile Nordului (r)

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Do cumentar 360° 09:00 Teleşcoala
10:00 Câştigă România! 11:00 Iu -
bire dincolo de timp (s) 12:00 Tele -
jur nal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Regatul Sălbatic 14:00 Do -
cu mentar 360° 15:00 Teleşcoala
16:00 Iubire dincolo de timp (s)
17:00 România... în bucate 17:40
Primăvara amintirilor 18:35 # De
acasă împreună 19:00 Telejurnal
20:00 D’ale lu’ Mitică 21:00 Des ti -
ne ca-n filme 22:00 Câştigă Ro mâ -
nia! 23:00 Anatomia lui Grey (s)
23:55 # De acasă împreună (r)

04:15 Asia Express 06:00 Obser va -
tor. Sport - Meteo 08:00 ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani (reality show) 12:00
Observator. Sport - Meteo 14:00
Mireasa 16:00 Observator. Sport -
Meteo 17:00 Acces direct. Cu
Simona Gherghe 19:00 Observator.
Sport - Meteo 20:30 Asia Express
(So cial experiment) 22:30 Obser -
va tor. Sport - Meteo 23:00 Xtra
Night Show. Cu Dan Capatos 01:00
Dragoste de tata (s) Cu: Furkan
Palali, Asli Bekiroglu 01:52 Dra -
goste de tata (s) 02:45 Acces di -
rect. Cu Simona Gherghe (r)

04:00 Camera de râs 04:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 05:50 Focus (r)
06:50 Teleshopping 07:20 Orgolii
(s) 09:30 Teleshopping 10:00
Starea naţiei 11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de Stil 12:00
Teleshopping 14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping 15:05 Focus
16:00 Orgolii (s) 18:00 Focus 18
19:00 Trăsniţii (s) 20:00 Pentru
patrie (acţ, SUA, 2017) Cu: Kenny
Johnson, Tyler Mane 22:00 Starea
naţiei 23:00 Trăsniţii (s) 00:00
Pentru patrie (acţ, SUA, 2017)
02:00 Cireaşa de pe tort

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs (reality show) 06:00
Teleshopping (r) 06:30 Pastila de
râs (reality show) 06:45 Ştirile
Kanal D 07:30 Teleshopping 08:15
Pastila de râs (reality show) 08:45
Teleshopping 09:30 Kosem (s)
11:00 Puterea dragostei (concurs)
12:00 Ştirile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 15:00 Teo
Show (reality show) 17:00 Puterea
dragostei (concurs) 19:00 Ştirile
Kanal D 20:00 Survivor Romania
22:30 FanArena 00:00 Ştirile Kanal
D (r) 01:00 Puterea dragostei

05:15 La Măruţă 07:15 În vacanţă
la Paris (com, 1982) 09:15 La Bloc
(s) 11:45 Brooklyn (rom, copr,
2015) 14:00 Mirajul scenei (dramă,
SUA, 2000) Cu: Peter Gallagher
16:15 Pungaşi la drumul mare
(com, SUA, 1996) Cu: Luke Wilson
18:15 La Bloc (s) 20:30 În spatele
liniilor inamice 2 (thr, SUA, 2006)
Cu: Nicholas Gonzalez 22:30 Două
lozuri (com, România, 2016) Cu:
Dorian Boguţă 00:15 În spatele
liniilor inamice 2 (thr, SUA, 2006)
02:15 Două lozuri (com, România,
2016) 03:45 La Măruţă

04:00 Snooker: Seria Home Na -
tions (r) 06:00 Curse de maşini (r)
07:00 Curse de maşini: Campio na -
tul Mondial de anduranţă (r) 09:30
Tenis (r) 12:30 Snooker: Mastersul
de la Londra (r) 13:30 Snooker:
Mastersul de la Londra (r) 15:00
Ciclism: Turul Italiei (r) 17:30
Ciclism: Turul Italiei (r) 20:00 Tenis
23:00 Jocurile Olimpice (r) 00:00
Curse de maşini: Campionatul
Mondial de anduranţă (r) 01:00
Curse de maşini: WTCR (r) 02:30
Snooker: Mastersul de la Londra
(r) 03:15 Snooker: Londra (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

show, România)
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea (reality

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă
15:00  La Măruţă (reality show,

România)
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
22:00  Ştirile Pro TV
22:30  Kingsman: Serviciul

Secret (acţ, copr, 2014)
Cu: Taron Egerton, Colin
Firth, Samuel L. Jackson

00:45  Las fierbinţi (s)
02:15  Lecţii de viaţă
03:00  Vorbeşte lumea (reality

show, România)

06:20  Fii cineva! (com, SUA,
2016)

07:45  Loserii de la seral (com,
SUA, 2018)

09:30  Personal şi confidenţial
(rom, SUA, 1996)

11:30  Shrek 2 (com, SUA, 2004)
12:55  Transformers:

Răzbunarea celor învinşi
(acţ, SUA, 2009)

15:20  Rod, regele cascadorilor
(com, SUA, 2007)

16:45  Duplex (com, copr, 2003)
18:10  Recrutul (thr, SUA, 2003)
20:00  Taxi 5 (com, Franţa, 2018)
21:35  Borg vs. McEnroe:

Înfruntarea secolului
(dramă, copr, 2017)

23:15  Patient Zero (hor, Anglia,
2018)

00:35  A 25-a oră (dramă, SUA,
2002)

02:45  Fără obligaţii (com, 2011)

07:45  Despărţiţi la graniţă (doc,
SUA, 2019)

08:25  Cartea junglei (av, 2016)
10:10  Marea aventură Lego 2

(fam, copr, 2019)
11:55  Cenuşăreasa (fam, copr,

2015)
13:40  Universul Omului-Păian -

jen (fam, SUA, 2018)
15:35  Ştirile săptămânii cu

John Oliver
16:10  Green Book: O prietenie

pe viaţă (dramă, 2018)
18:20  Debarcaderul (s)
19:10  Eu sunt noaptea (s)
20:00  Cernobîl (s)
21:00  X şi zero (s)
22:05  Băieţi răi (com, SUA,

1995)
00:05  Ciocolată cu dragoste

(rom, copr, 2000)
02:10  X - Scos din sistem

(crim, Ungaria, 2018)

07:00  Bărbatul care l-a ucis pe
Hitler şi apoi pe Bigfoot
(av, SUA, 2018)

08:40  Rosie (dramă, Irl, 2018)
10:10  Liniştea (dramă, 2018)
11:45  Pământul bun (dramă,

Italia, 2018)
13:40  Un miracol periculos

(dramă, copr, 2018)
15:55  Bicilistul (dramă, Belgia,

2018)
17:30  Febra de sâmbătă seara

(dramă, SUA, 1977)
19:30  Scarborough (dramă,

Anglia, 2018)
21:00  Cei care urmează (thr,

SUA, 2019)
22:40  Riposta (s)
23:30  Equilibrium (SF, 2002)
01:15  Un miracol periculos

(dramă, copr, 2018)
03:30  Cine este cu ochii pe

Oliver? (hor, copr, 2017)
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07:30 Invenţii extraordinare 07:55 Comori descifrate 11:50 Secrete din lumea
de dincolo 14:05 Nilul şi istoria lui de 5000 de ani 15:55 Jocurile Olimpice ale
naziştilor 17:00 Cum am trăit în Germania lui Hitler 19:10 Războaie şi religii
20:05 Secretele maşinăriei de război naziste 21:05 Secretele muzeelor 22:00
Câmpuri de bătălie 23:10 Din nou la Pompei 00:10 Ceruri de demult 01:10
Secretele muzeelor 02:00 Secretele maşinăriei de război naziste

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la mu zeu
12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bi zare
15:45 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 16:40 Un oraş la capătul pă mân tului
17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25 Expe di ţie ne cu -
noscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Cazuri neelucidate 22:10 Dosare de se -
cretizate 23:05 Mistere la hotel 00:00 Un oraş la capătul pământului

09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45
Inginerie de excepţie 12:40 Maşini clasice 13:35 Dezastre în aer 15:20 Cum
se fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doctor Pol 19:00 Cum se
fabrică mâncarea 20:00 Maşina imposibilă 21:00 Peste 1 milion de ani 22:00
Terra la radiografie 23:00 Extremele planetei 00:00 Maşina imposibilă 01:00
Peste 1 milion de ani 02:00 Terra la radiografie 02:45 Extremele planetei

04:45  Juriul (thr, SUA, 2003)
07:35  Daredevil (acţ, SUA,

2003)
09:40  Ultima misiune (dramă,

copr, 1990)
11:50  King Kong (av, copr,

2005)
15:30  Majoretele: Totul pentru

victorie! (com, SUA,
2007)

17:25  Juriul (thr, SUA, 2003)
Cu: Dustin Hoffman, John
Cusack, Gene Hackman

20:00  Charlie St. Cloud (dramă,
copr, 2010) Cu: Zac Efron,
Kim Basinger

22:00  Aventură de-o noapte
(dramă, SUA, 1997) Cu:
Nastassja Kinski

00:10  Recuperatorii (SF, copr,
2010) Cu: Jude Law

02:25  O terapie pentru viaţă
(thr, copr, 2016)

TV 1000

BĂIEŢI RĂI
HBO, ORA 22:05
S-au furat droguri în valoare de
100 milioane de dolari din de -
par tamentul de poliţie din Mia -
mi, chiar din încăperea cu do -
vezi. Ancheta ce urmează e un
prilej cum nu se poate mai po -
trivit pentru Marcus Burnett şi
Mike Lowrey. Chiar dacă fa mi -
lis tul Burnett e invidios pe suc -
ce sul lui Lowrey la femei, iar
Lowrey e nul la capitolul fa mi -
lie, ei nu au lăsat ca stilurile lor
diferite de viaţă să interfereze
cu meseria. Până acum... 
SUA 1995 Regia: Michael Bay
Cu: Will Smith, Martin Law -
rence, Téa Leoni, Tchéky Karyo

AVENTURĂ DE-O NOAPTE
TV 1000, ORA 22:00
Max are tot ce îşi poate dori.
Dar viaţa lui se schimbă după
ce cunoaşte o femeie extraor di -
nară. Max are o aventură cu Ka -
ren, o femeie atractivă, dar mă -
ri tată. Când ajunge acasă, el în -
cepe să se îndepărteze de toţi
cei dragi. Un an mai târziu,
Char lie, prietenul cel mai bun al
lui Max, este internat în spital
cu Sida în ultimul stadiu. Când
Max şi Mimi se duc la spital, cei
doi se întâlnesc cu Karen, acum
soţia fratelui lui Charlie. 
SUA 1997 Regia: Mike Figgis
Cu: Nastassja Kinski, Wesley
Snipes, Robert Downey Jr.

AGENŢIA SECRETĂ
TV 1000, ORA 00:05
James a înţeles importanţa se -
cre telor, a discreţiei şi a unei
vieţi onorabile, încă din copi lă -
rie, când a fost singurul martor
al sinuciderii tatălui său. Mintea
lui ageră, impecabila sa re pu ta -
ţie şi credinţa sinceră în modul
de viaţă american, l-au pro pul -
sat pe James în postura de vii -
tor candidat pentru o carieră în
domeniul serviciilor secrete. În
scurt timp, lucrează pentru CIA.
Pentru reputaţia sa, însă, James
va plăti cu preţul vieţii sale.
SUA 2006 Regia: Robert De Niro
Cu: Matt Damon, Alec Baldwin,
Angelina Jolie, Robert De Niro



Premiul „BIHOREL 
NON-GRATA”

De când BIHOREANUL
a dezvăluit mişmaşu-
rile fostului director al 
Penitenciarului Oradea, 
Marius Hliban, dat pe 
mâna procurorilor pen-
tru că se ponta cu ore 

suplimentare chiar şi 
când era în  concediu, 

şefi mea din instituţie s-a 
supărat foc. Atât de rău, 
că atunci când un deţinut 
care-şi făcuse abona-
ment le-a reclamat că 
nu primeşte ziarul decât 
cu întârziere, a fost scos 
pe covor și i s-a bătut 

obrazul că citeşte o 
publicaţie care „a 
denigrat unitatea”. 

De parcă omul n-ar 
avea el 
baiurile lui, 
ci ar trebui 
să se simtă 
obligat să 
fi e solidar 
și cu învâr-
telile celor 
care îl 
păzesc...

Premiul „ROTIRI DE CADRE”

Învăţământul preuniversitar din Bihor 
va avea un nou şef. Mandatul inspecto-
rului şcolar general Alin Novac Iuhas, 
câştigat prin concurs în urmă cu patru ani, 
va expira la sfârşitul lunii mai, iar Biho-
rel a auzit că liberalii i-au găsit deja 
înlocuitor. Pentru că de organizarea 
unui concurs nici nu se pune pro-
blema în această perioadă, PNL 
Bihor va propune Ministerului 
Educaţiei să-l numească în funcţia de şef al IŞJ 
Bihor pe profesorul Horea Abrudan, în prezent inspec-
tor responsabil de managementul resurselor umane în 
Inspectorat. Profesor de matematică şi membru PNL, 
acesta are o bună reputaţie, fi ind considerat de mulţi co-
legi un profesionist. Dacă are şi stofă de şef rămâne să 
dovedească.

Premiul „VACANȚĂ FORȚATĂ”

Epidemia de COVID-19 declanșea-
ză situații până de curând imposi-
bil de conceput. În loc să își țină 
oamenii la muncă, Ilie Bolojan 
îi trimite în vacanță forțată. După ce 
și-a obligat subalternii să își ia 5 zile 
de concediu pe anul în curs, iar cei care 
mai au restanțe de anul trecut chiar 10, 
edilul le-a pregătit subalternilor o nouă 
vacanță. Toți angajații municipalității sunt 
obligați să își ia, prin rotație, încă 5 zile din 
concediul de odihnă, pe fondul reducerii acti-
vității. Edilul speră că, prin acest repaus forțat, funcțio-
narii se vor odihni sufi cient de bine încât să nu mai ceară 
concediu peste vară, când este de așteptat ca activita-
tea să revină la normal. Altfel spus, să își petreacă anul 
acesta vacanța de la mare la birou...

Premiul „VICE ÎN TRAVESTI”

Ales consilier judeţean în 2016 pe lista ALDE, Traian 
Bodea continuă să rămână vicepreşedinte al CJ Bihor 
chiar dacă de vreo trei luni face campanie pentru 
Pro România. Culmea, îşi datorează păstrarea 
funcţiei chiar partidului pe care l-a trădat. 
Bihorel a afl at că pe 13 martie secretarul 
general al ALDE, Daniel Chiţoiu, a tri-
mis Prefecturii Bihor o adresă prin care 
a cerut încetarea mandatului de consi-
lier al lui Bodea, în baza Codului 
Administrativ, invocând că a fost 
„radiat” din partid, dar adăugând 
că politicianul bihorean a contes-
tat „radierea” la Curtea de Etică şi 
Arbitraj a partidului, fără a preciza cu 
ce rezultat. Pe 27 martie, Prefectura a 
cerut ALDE să comunice dacă procedura 
de contestare a fost soluţionată şi în ce 
fel, dar conducerea centrală n-a mai dat niciun răspuns, 
aşa că Bodea nu poate fi  suspendat din CJ şi implicit nici 
din funcţia de vice, pentru că, potrivit aceluiaşi Cod, un 
asemenea ordin de prefect poate fi  emis numai după ce 
politicianului îi expiră perioada în care poate contesta 
excluderea din partid ori, dacă o şi atacă în justiţie, după 
terminarea procesului. Aşa că nu vă miraţi: Traian Bodea 
va face campanie pentru Pro România cu legitimaţie de 
membru ALDE şi de vice la CJ Bihor...

Premiul „BOLOJAN FĂRĂ SEMNAL”

Primarul Ilie Bolojan a fost nevoit 
să își amâne cu două ore declarația 
de presă pe care intenționa s-o facă 
pe propria pagină de Facebook, 
înaintea ședinței de Consiliu Lo-
cal de săptămâna trecută. Edi-
lul a rămas fără internet chiar 
înaintea deschiderii transmisi-
ei. Deși angajații municipalității au 
pus defecțiunea pe seama Serviciu-
lui de Transmisiuni Speciale, care în 
pregătirea teleconferinței Consiliului 
Local și-ar fi  luat măsuri de protecție, explica-
ția este mult mai simplă. Rețeaua telefonică la care 
sunt conectate telefoanele șefi lor din Primărie, supra-
solicitată fi ind, a cedat pentru câteva minute, iar trafi cul 
de date a fost blocat. Situația a fost cu atât mai ciudată 
cu cât telefoanele funcționarilor de rând, cu abonamen-
te mult mai ieftine, oferite de o altă rețea, au funcționat 
fără probleme toată ziua. Pentru că nu întotdeauna ce 
este mai scump e și mai bun...

Premiul „JUMĂTATE DE TABLETĂ”

Consiliul Local a hotărât săptămâna trecută achiziția a 
400 de tablete cu internet pentru ca școlarii orădeni din 
familii cu probleme fi nanciare să poată urmări și ei cur-
surile online, asemenea colegilor mai norocoși. 
Problemele au apărut la alegerea acestora, 
când contabilii municipalității au propus 
cumpărarea celor mai ieftine aparate, la 
circa 500 lei bucata, în vreme ce IT-iștii 
Primăriei au susținut că acestea sunt, 
practic, de unică folosință, iar o tabletă 
care să și reziste în mâna unui copil cos-
tă dublu. În fi nal, reprezentanții celor 
două părți s-au întâlnit la mijloc și au 
căzut de acord să cumpere aparate nici 
proaste, nici ultra-performante, la un 
preț de circa 750 lei. Adică tot negoci-
ere a fost, dar nu în exteriorul 
Primăriei, cu furnizorii, ci în in-
teriorul ei, cu „plătitorii”...

Pagină de satiră, pamfl et, zvonuri și adevăruri supărătoare
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Vio, către Ghiusi. 
„Am văzut că ați 
încercat o autono-

mie mai discretă, așa, la 
apelul de seară”. „Treaba 
era aranjată, că pesediș-
tii au experiență cu legile 
date noaptea, ca hoții”. „Și 
ce veți face acum?”. „La ce 
popor avem, iar vor ajun-
ge pesediștii la putere și 
tot îi păcălim noi odată”.

Ianoș a anunțat că 
l-a văzut de Învi-
ere pe Bolovan, 

noaptea, la o biserică 
unde se ruga. „Nu avea ce 
căuta acolo, că după ora 
22 e interzis să umbli pe 
străzi”. „E interzis dacă 
ești parazit sau bătrân, 
sau parazit bătrân. Dar tu 
ce căutai la biserică la ora 
aia?”. „M-a rugat preotul 
să vin pe post de moaște, 
că ale lor s-au uzat. Zicea 
că mă încadrez ca vechi-
me, sfi nțenie și aspect”.

Nae polițistul, în-
grijorat. „Băieții 
de la Frontieră au 

vrut să facă și ei un ban 
de pe urma molimei, dar 
i-au prins”. „Nu s-au învă-
țat minte că e periculos să 
mai faci manevre?”. „Ei au 
făcut-o de amorul artei, că 
ăia 200 de euro nu se pot 
numi bani. Dar n-au vrut 
să-și iasă din mână”.

Acum ne-am tre-
zit să desfi ințăm 
ferma de porci 

care ne împuțea aerul. 
Patronul a povestit: „Eu 
mi-am relocat ferma, dar 
locuitorii s-au păcălit”. 
„De ce? Că mirosul era 
insuportabil”. „Asta îna-
inte de pandemie. Or, se 
știe că semnul infectării 
este că-ți pierzi gustul și 
mirosul. Deci ferma pu-
tea exista mult și bine”.

Bolovan a explicat 
cum e cu alinierea 
clădirilor pe înăl-

țime: „Era o chichineață 
de clădire lângă minuna-
ta clădire a Tribunalului”. 
„Aia care a fost sediul 
PDL-ului?”. „Da. Am decis 
să băgăm buldozerul în 
ea. Din păcate, prea târ-
ziu, că vechii membri au 
reușit să iasă din clădire”.

Puradel, despre 
rudele sale de la 
Vad. „Deocamdată 

să știți că e liniște, pen-
tru că neamurile mele au 
înțeles greșit. Au auzit că 
vor avea parte de caranti-
nă, dar ei cred că e vorba 
de cantină”.

Dacă tot pune 
600 de camere de 
supraveghere în 

oraș, Primăria ar trebui 
să facă și mai multe toa-
lete publice.
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SC Imperial Proconstruct SRL
Vărăşeni, com. Răbăgani, tel. 0735-151.536, fax 0372-873.127

e-mail: imperial_proconstruct@yahoo.com

✖ Construcţii de drumuri
● comercializare de piatră de carieră
● produse de balastieră
● betoane de ciment de toate tipurile
● betoane asfaltice
✖ Prestări servicii cu utilaje
✖ Comercializare material lemnos şi de
construcţii

● buşteni
● cherestea fag şi stejar
● parchet masiv fag și stejar

Premiile lui  Bihorel

Premiul „DUME LA APĂ”

Refugiat ca şef la Serviciul de Gospodărire a Apelor Bihor, după ce a fost debarcat 
de la conducerea Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, PSD-istul Dorel Dume ar 
putea ajunge pus la plată. Bihorel a afl at că scandalul izbucnit la jumătatea lunii 
martie în Girişu de Criş, unde, la sesizarea primarului Ioan Paşca, muncitori de la 
SGA au fost prinşi că excavau ilegal balast din Crişul Repede, s-a lăsat cu o amen-
dă babană. Garda de Mediu a sancţionat ABA Crişuri cu 30.000 lei, pentru lucrări 
ilegale într-o arie protejată, confi rmând că muncitorii n-aveau ce căuta în apa din 
care au ieşit doar scoşi cu forța de poliţişti. Deşi la acea vreme directorul ABA Cri-
şuri, Ionel Avrigeanu, a pretins că muncitorii SGA nu excavau, ci decolmatau Cri-
şul Repede, acum, afl ând concluziile comisarilor de mediu, s-a enervat. Mai mult, 
Avrigeanu cere ca banii să fi e recuperaţi de la Dume, cel care a coordonat ilegalita-
tea. Până la urmă, la câte afaceri învârte, suma nu-i o mare problemă pentru el...

Ia auzi la Avrigeanu:
Vrea ca eu să dau cu banu’!
Doamne, cum să-l lămuresc?
Eu iau bani, eu nu plătesc.
Suma ce mi se impută
Poate fi  ușor făcută,
Că aici la noi, la Ape,
Bani din orișice poți scoate.

Premiul „VIRUS À LA BRUSTURI”

De când a început pandemia de coronavirus şi în Bihor, iar autorităţile au instituit 
restricţii, regulile sunt încălcate lejer peste tot, inclusiv la Brusturi, unde o gaşcă 
de „ATV”-işti zburdă prin sat şi împrejurimi, la orice oră a zilei, inclusiv dimineaţa şi 
seara, băgând în sperieţi localnicii. În fruntea zurbagiilor este soţul Amaliei Blaga, 
consiliera primăriţei Livia Bîrlău, şi tatăl acesteia, Florin Sacadati, dar oamenilor le 
este frică să-i mai reclame, de teamă să nu fi e bătuţi ori să se trezească cu geamu-
rile sparte, cum au păţit nişte consăteni 
care au denunţat furturi din pădure. Deşi 
a sunat-o el pe primăriţă, 
Bihorel n-a avut onoarea 
să i serăspundă, ca 
să-i afl e „poziţia”. 
Cert e că de 
două luni 
sătenii s-au 
obişnuit cu 
zgomotul 
motoarelor, 
la fel cu cel 
al drujbelor...


