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UNII PACIENŢI CU COVID-19 STAU ÎN SPITALUL MUNICIPAL DIN ORADEA ŞI DE APROAPE DOUĂ LUNI,
FIINDCĂ TESTĂRILE CONTINUĂ SĂ INDICE EXISTENŢA VIRUSULUI ÎN ORGANISMELE LOR

FOLCLOR DE BIHOR

Sechestrați” în spital

„

Pandemia Covid-19 provoacă drame neștiute, care „mușcă” luni din viețile bolnavilor! BIHOREANUL
prezintă povestea unui orădean internat vreme de 52 de zile și a altor doi bihoreni care sunt blocaţi într-un salon încă din luna martie, toți fără simptome, care se plâng de faptul că au fost supuși mai multor teste cu rezultate neconcludente, bănuiala fiind că probele biologice le-au fost prelevate greșit

de Mircea CHIRILĂ
mircea.chirila@bihormedia.ro

Dăruiești și te
înjur!

P

andemia ne-a arătat
care ne sunt limitele, dar
a scos la iveală și marile
caractere. Evident că personalul medical și „armele”
au fost în prima linie. Dar un
rol extrem de important l-au
avut și cei care au donat bani
pentru spitale.
m avut ocazia să vorbesc de multe ori cu oameni care voiau să facă
donații pentru diverse cauze
și care insistau să rămână
anonimi. Dorința lor are două
explicații: o dată pentru că cei
care donează n-o fac neapărat pentru reclamă, iar apoi
pentru că riscă să ﬁe înjurați
pentru gestul lor.
eși pare incredibil, se
adeverește vorba că
nicio faptă bună nu
rămâne nepedepsită. La
noi, cei care au bani sunt
priviți chiorâș. S-a inoculat
în folclorul românesc că nu
poți face avere decât prin
furt. Dar generalizarea asta e
nedreaptă și păguboasă. Un
mod de gândire care arată
că nu ne-am scuturat de
ideologia comunistă, care îl
prezenta pe cel bogat ca dușman al clasei muncitoare.
uropa a căzut examenul
solidarității în aceste
vremuri grele. La fel, nici
în România nu am observat o legătură strânsă între
comunități. Fiecare s-a salvat
pe cont propriu. Imaginați-vă
numai cum ar ﬁ arătat Bihorul
dacă s-ar ﬁ bazat exclusiv pe
banii trimiși de la „Centru”!
r, la noi, din trei aparate
de testare PCR, două
au fost obținute prin
donații, iar fundațiile locale și
ﬁrmele mari au oferit sume
importante pentru materialele destinate spitalelor. La
asta s-a adăugat suma uriașă
cheltuită de Primărie, evident
din impozitele noastre, pentru
ca medicii să poată lupta cu
eﬁciență împotriva pandemiei.
red că gestul de a-i aplauda pe cei din prima linie
e ﬁresc, dar mai cred că
și binefăcătorii, cei care au
demonstrat că-i iubesc pe
oamenii acestor locuri, merită, la rândul lor, aplauzele și
respectul concetățenilor.
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STRES. Giani Pop (foto) şi-a petrecut ultimele două luni în Spitalul Municipal, fără să se simtă vreun moment cu adevărat bolnav. Deşi acum
e afară, încă nu se poate simţi pe deplin eliberat, intrând, pentru încă 14 zile, în izolare acasă. „Cum poate lupta sistemul imunitar în astfel de
condiţii de stres, fără aer curat, cu aceeaşi mâncare ce se repetă săptămânal? Este inuman, pentru un om sănătos, să stai 2 luni închis într-o
cameră”, spune orădeanul
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Abonează-te la

1 lună

BIHOREANUL 03 luni
Abonamentele
se pot face la
Oﬁciul de Poștă Bihor
sau prin intermediul
factorilor poștali

06 luni
12 luni

06 lei
16 lei
28 lei
52 lei
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Oradea are un al treilea aparat PCR, cu care vor putea fi
testați la cerere și contra cost
angajații marilor companii,
iar spitalele au fost împrumutate cu 16 milioane de lei
pentru a se dota cu aparatură

Testări pentru
comunitate

P

următoare”, a spus Ilie Bolojan, adăugând că a scăzut și
numărul bihorenilor care se
întorc acasă din străinătate,
la „25-30 persoane pe zi”.
Până vineri erau înregistrate în total, de la debutul
epidemiei, 481 de cazuri în
Bihor. „Numărul mare se
datorează în bună parte și
strădaniilor administraţiei
locale și Prefecturii de a-i
testa și pe cei carantinaţi.
Nu știu dacă mai sunt judeţe
care i-au testat și pe aceștia,
ferind astfel răspândirea virusului”, a precizat dr. Gheorghe Carp.
La Spitalul Municipal,

se aflau 87 de pacienţi, iar în
carantină 272 de persoane.

spital Covid-19, vineri erau
internaţi acolo 136 de pacienţi confirmaţi, din care
doar 3 în secţia de Terapie
Intensivă și numai unul intubat. La secţia exterioară a
spitalului de la Hotel Ceres

Testări cu trei aparate
Grație unei donații în valoare de 70.000 euro, în Oradea funcționează, de săptămâna trecută, cea de-a treia
linie PCR, de testare pentru
coronavirus, astfel că, în la-

rimarul Oradiei, Ilie
Bolojan, și dr. Gheorghe Carp, coordonatorul spitalelor
din Bihor, au făcut vineri,
noi declarații live, anunțând
că în judeţ există „o situaţie
stabilă” în ceea ce privește
infectarea cu noul coronavirus. Cazurile recent confirmate provin de la bihoreni
din anumite zone ale judeţului și nu din centrele de
carantină, ceea ce înseamnă
că autorităţile sunt vigilente,
pentru stoparea unor posibile focare. De asemenea,
autoritățile au făcut precizări referitoare la testările
ările
făcute cu cele trei aparate PCR din Oradea.
Situaţie stabilă
„Numărul de persoane care sunt în carantină s-a stabilizat.
Faţă de 1.800 de persoane, cât am avut la
nivelul maxim luna
trecută, sunt în fiecare
zi între 250 și 300 de
persoane și, prin măsurile
care au fost adoptate de Instituţia Prefectului și forţele
de ordine, estimăm că acest
număr va rămâne aproximativ constant în perioada

Fiţi vigilenţi!
Dr. Carp a dezvăluit că
noii pacienţi descoperiţi cu
coronavirus provin de prin
localităţi din judeţ, nu din
centrele de carantină sau din
Oradea, „ceea ce ne face să ne
focusăm atenţia asupra acelor posibile focare din judeţ”.
În context, managerul a
făcut un apel către orădeni
și bihoreni să nu perceapă
prost relaxarea măsurilor.
„Eu v-aș ruga, cu toată relaxarea care va urma, să
respectaţi această distanţă
ssocială, să respectaţi reggulile de igienă și să nu
credeţi că pandemia s-a
terminat. Din statisticile noastre, nu putem să
spunem că gradul de
contagiozitate a scăzut
și, de aceea, trebuie să
fim foarte vigilenţi în
perioada care urmează”, a spus Carp.

boratoarele spitalelor locale
pot fi prelucrate între 500
și 660 de probe pe zi. Dată
fiind creșterea capacităţii
de testare, inclusiv angajaţii companiilor vor putea fi
testaţi la cerere, contra cost,
pentru 200 lei.
„În afară de cazurile recomandate epidemiologic și
cele care ţin de strategia spitalelor pentru a nu infecta
personalul medical, s-au extins testările în rândul angajaţilor din marile companii
din Oradea. De asemenea,
se extinde testarea pentru
persoanele fizice care necesită ieșirea din ţară”, a anunțat primarul Bolojan.
Dr. Carp a detaliat, spunând că cele trei aparate
asigură testarea pentru suspecţi, pentru toţi pacienţii
de la Spitalul Judeţean, pentru cei din carantină, pentru
personalul medical, precum
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și, mai nou, pentru persoanele din căminele de bătrâni
aflate în subordinea municipalităţii.
„Marile companii care au
mii de salariaţi, prin naveta
pe care o practică și aglomeraţiile mari de la locul de
muncă, pot să fie generatoare de focare de infecţii. De
aceea, de săptămâna aceasta,
companiile pot solicita aceste testări - folosim în primul
rând sistemul pool testing,
așadar îi putem grupa câte
10. O mare companie de pe
platformă a și fost testată deja
și, din fericire, la 90% din teste, cele care sunt gata până
acum, rezultatele au fost negative”, a mai spus doctorul.
Bani pentru achiziţii
În intervenţia live de vineri, edilul Oradiei a mai
arătat că în ședinţa de Consiliu Local care tocmai se

încheiase a fost alocată suma
de 3,3 milioane de euro (16
milioane de lei) ca împrumut spitalelor Judeţean și
Municipal pentru achiziţii
și dotări pentru secţiile de
Terapie Intensivă și UPU.
„Jumătate la un spital, jumătate la celălalt. Spitalele vor
derula achiziţii de injectomate, ventilatoare mecanice,
monitoare, etc. În perioada
următoare ne vom echipa complet, pentru a putea
gestiona orice fel de creșteri care ar putea să apară”, a
spus primarul.
Spitalele vor încerca să-și
deconteze apoi aceste achiziţii
din bani europeni. „După jumătatea lunii mai, vom depune aceste solicitări. Dacă vor
fi acceptate, le vom deconta în
totalitate din bani europeni.
Dacă nu, parţial, iar diferenţa
din banii municipiului”, a încheiat edilul Oradiei.

Cu susu-n Jos
Experiment BIHOREANUL: la mijlocul săptămânii trecute, mai mult de
20 de salariaţi, în frunte cu
președintele Pásztor Sándor,
s-au prezentat la lucru cu
întârziere ori chiar deloc,
deși 35 din totalul de 152 au
mașini plătite de instituţie
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CHIAR DACĂ AU ASIGURAT CU MAŞINI „DE SERVICIU” O CINCIME DIN ANGAJAŢI, ŞEFII CONSILIULUI
JUDEŢEAN BIHOR NU SUNT STARE SĂ-I ADUCĂ ŞI SĂ-I ŢINĂ LA MUNCĂ

Trândăvie în pandemie

Adrian Criş

LA VEDERE!

adrian.cris@bihormedia.ro

+++

Întrebări fără
răspuns

P

oreclit „staţiune balneară” din pricina
activităţii
relaxate,
Consiliul Judeţean Bihor a devenit în ultimii 4 ani
un sanatoriu de lux, cu tot mai
mulţi „locatari”, după ce conducerea a burdușit schema de
personal cu clientelă UDMR
și PSD, răsfăţată nu doar cu
salarii grase, ci și cu beneficii
mai puţin cunoscute, între
care și mașini de serviciu.
Adesea, însă, privilegiaţii
nu catadicsesc nici măcar să se
prezinte la muncă sau, dacă o
fac, ajung cu întârziere, iar la
plecare fură startul, „rupând”
porţile instituţiei înainte de
finalul programului. De la declanșarea pandemiei, o mulţime de salariaţi dau pe la locul
de muncă mai degrabă ca să
nu stea izolaţi la domiciliu.
Săptămâna trecută, un experiment al BIHOREANULUI a
confirmat belfereala din instituţie.
Ca-n vacanţă
Pandemia Covid a venit
pentru CJ Bihor ca o binecuvântare. Nici înainte instituţia
n-a funcţionat cu motoarele
turate, dar de două luni parcă-i în vacanţă. La două zile
după declararea stării de urgenţă, pe 18 martie, președintele Pásztor Sándor a semnat o
Dispoziţie prin care a permis
ca jumătate din angajaţi să
presteze de la distanţă, cei cu
copii cu vârste de până la 12
ani să stea în concedii pentru
îngrijirea acestora, plătiţi de la
bugetul de stat, iar alţii să-și ia
concedii de odihnă.
Pe 8 aprilie, printr-o altă
Dispoziţie, același Pásztor i-a
trimis în șomaj tehnic și pe
cei 500 de salariaţi ai teatrelor, Filarmonicii, Muzeului și
Bibliotecii. Nelegal, după cum
au concluzionat juriștii Prefecturii, deoarece banii pentru
salarii stau nefolosiţi în bugetul Judeţului, iar instituţiile de
cultură nu-i sunt subordonate personal președintelui, ci
Consiliului, singurul care putea emite o Hotărâre în acest
sens.
La relanti
În ultimele două luni, din
ZIC ȘI EU

M

arţea trecută, CEDO a
conﬁrmat că Maﬁa
PSD-CCR a înlăturat-o
ilegal şi neconstituţional de la
conducerea DNA pe Laura
Codruţa Kovesi. „De astăzi
sunteţi independenţi!”, a
exclamat aceasta după aﬂarea
veştii, îndemnând toţi
procurorii români să-şi facă
datoria, fără teama că vor mai
ﬁ îndepărtaţi abuziv din funcţii.
n aceeaşi zi, o mână de
procurori din Oradea
participau, alături de alte
40 de persoane, la înmormântarea fratelui prim-procurorului Alin Leucea, şeful
Parchetului Bihor, care s-a
sinucis după un eşec conjugal
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VIN TÂRZIU... Parcarea CJ Bihor este un adevărat barometru al prezenţei la muncă. Miercurea trecută, la ora
8.00, au fost punctuali doar doi dintre cei care au maşini
de serviciu. Inclusiv preşedintele Pásztor Sándor (foto)
a ajuns abia la 8.30, după ce a fost alertat că „BIHOREANUL face prezenţa” la poartă

...PLEACĂ DEVREME. După ora 16.00, când se încheie programul de lucru al instituţiei, parcarea CJ Bihor
rămâne pustie precum terenul unei echipe de fotbal care
parcă nici nu s-a prezentat la meci

întregul aparat al CJ Bihor,
singura structură care funcţionează în mod real, chiar
dacă la parametri reduși, este
Direcţia Tehnică. Asta pentru
că, în timp ce șefii au refuzat să
rectifice bugetul pentru a sprijini spitalele ori măcar propria Direcţie Generală pentru
Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului, au menţinut, la dorinţa vicepreședintelui Ioan
Mang, programul de așternere
de covoare asfaltice pe unele
drumuri judeţene.
În rest, celelalte structuri
au „amorţit”, iar angajaţii vin
la birouri mai degrabă pentru
a socializa. BIHOREANUL a
constatat-o miercurea trecută, când a petrecut două ore
la poarta instituţiei, pentru
a urmări dacă și când ajung
funcţionarii la muncă. Surpriză, sau mai degrabă nu, nici
măcar cei care din ordinul

președintelui Pásztor se bucură de mașini „de serviciu” nu
au fost punctuali, deși traficul
rutier era lejer.
Tot pe rând
La ora 8.00, la Registratura CJ, subordonată direct lui
Pásztor, era o singură angajată
din trei. La Direcţia Economică, șefa interimară, Gabriela
Plugaru, a fost și ea punctuală, la fel și șeful Serviciului de
Monitorizare a Instituţiilor
Subordonate, Szállos Nándor,
sosit la volanul unui Chevrolet Captiva din parcul auto al
instituţiei. La cabinetul președintelui erau la post directorul Králik Loránd, secretara
Borsos Beata și consilierul
Borsi Loránd, utilizatorul unei
Dacii Lodgy. De la Serviciul
Administrativ, un singur șofer,
Lucian Codău, a ajuns pe ora
8.00, cu o autoutilitară Opel

Săptămâna trecută, BIHOREANUL a cerut în
scris CJ Bihor să transmită informaţii despre
numărul de autovehicule din parcul instituţiei,
precizând câte au fost
cumpărate din 2016 până
în prezent, câte au fost
transferate către diverse
structuri din subordine
(precum Direcţia de Dezvoltare şi Implementare
Proiecte, Parcuri Industriale Bihor, Direcţia Social Comunitară Bihor,
Agenţia de Dezvoltare
Durabilă, Agenţia pentru
Managementul Destinaţiei etc), toate populate
în ultimii ani cu clientelă
politică.
BIHOREANUL a solicitat,
de asemenea, marca,
modelul, preţul şi furnizorii ﬁecărei maşini
cumpărate, numele angajaţilor cărora le-au
fost atribuite maşini de
serviciu, cota de carburanţi alocată, dar şi numărul de kilometri rulaţi. Conducerea CJ nu a
răspuns solicitării până
la închiderea ediţiei.

a instituţiei, șeful său, Nicolae
Ianc, întârziind 20 de minute.
De la Direcţia Tehnică
au ajuns apoi, pe rând, tot la
volanul unor mașini ale CJ,
directorul Filip Cheșeli, cu
un VW Tiguan (în ziua precedentă fusese, însă, pe teren
în judeţ), șefa Serviciului Drumuri, Sanda Bogdan (Duster),
șoferii Gheorghe Olcian (Opel
Antara) și Radu Silaghi (tot
Duster).
În slow-motion
Angajat în plină pandemie,
printr-un concurs cu dedicaţie, ca funcţionar la Serviciul
Relaţii Publice și Relaţii Externe (asta după câteva luni de
„stagiu” ca sfetnic la cabinetul
președintelui, fără concurs),
fostul redactor șef al Bihari
Napló, Rais István, a intrat și
el în ritmul general al instituţiei, ajungând la serviciu cu o

întârziere de 30 de minute.
Până la ora 10.00, când BIHOREANUL a încetat să mai
monitorizeze sosirea funcţionarilor, au mai întârziat alte
aproape 20 de persoane, de
la diverse structuri - Serviciul
Juridic, Biroul Resurse Umane, Serviciul Patrimoniu, ba
chiar și administratorul public
Szabó József (la volanul unui
Duster) ori șeful Serviciului Transporturi, Vlad Gaje.
Alţii, potrivit surselor, nu au
fost văzuţi deloc la CJ în acea
zi (de pildă Mihai Baneș, de
la Compartimentul de Relaţii
cu Presa și Imagine, Victor
Papp, manager public, Balogh
Ferenc, de la Arhive, despre
care colegii afirmă că n-a mai
dat pe la locul de muncă din
martie) ș.a.m.d.
Schimb de limuzine
Însuși președintele Pásztor
Sándor, adus de șofer cu limuzina VW Phaeton cumpărată
pe vremea lui Alexandru Kiss,
și nu cu Skoda Superb pe care
o are de acum doi ani, a sosit
abia la ora 8.30. Totuși, deloc
târziu comparativ cu o zi oarecare, spun sursele, explicând:
„A fost sunat de la Cabinet că
este BIHOREANULUI aici și
„face prezenţa” la poartă. Altfel, poate venea pe la 9.00 sau
după, cum face de obicei”.
Sursele afirmă, de asemenea, că după ce șeful de cabinet Králik Loránd a remarcat
prezenţa reporterului, a dispus
semnarea condicii de prezenţă
pentru toţi angajaţii, inclusiv
pentru întârziaţi. „S-au speriat, nu știau ce urmăriţi”, a mărturisit un funcţionar.
La sosirea lui Pásztor, reporterul l-a întrebat de ce nu
folosește mașina care i-a fost
alocată, ci Phaetonul, dar și
de ce luna trecută, când a
fost prins la pescuit, folosea
un VW Amarok achiziţionat pentru sistemul sanitar
al judeţului. „Skoda Superb a
fost lovită și este în service”, a
răspuns șeful CJ, care, iată, își
permite luxul de a alege din
întregul parc auto orice mașină vrea să folosească.
O cincime, motorizaţi
Pe lângă președinte, și cei
doi vicepreședinţi (cu menţiunea că Mang are la dispozi-
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Beneﬁciari la secret
La CJ Bihor, însă, au mașini „de serviciu” până și simplii consilieri ori șefi de birou
sau de serviciu care fie nu au
deplasări în judeţ, fie le fac
ocazional, urmarea fiind că
ajung să „se dea” cu ele între
casă și locul de muncă, dar și
la shopping ori chiar când ies
în weekend.
„Bunul plac domnește din
2016, când s-a instalat actuala
conducere. Singura dată când
a fost adoptată o Hotărâre de
Consiliu pentru repartizarea
mașinilor instituţiei pe structuri și persoane a fost în 2017,
de atunci nu s-a mai făcut nicio alta. Atribuirea mașinilor
se face fie prin ordine verbale
date de Pásztor șefului Serviciului Administrativ, Nicolae
Ianc, fie prin dispoziţii care
nu sunt publicate pe site-ul
CJ Bihor”, spun sursele BIHOREANULUI.
O secretomanie, de fapt, cu
nimic diferită de cea în care se
află întreaga instituţie de 4 ani
și al cărei rost este ca plătitorii
de taxe și impozite să nu afle
cum le sunt tocaţi banii...

de Adrian CRIȘ

adrian.cris@bihormedia.ro
şi înhumat în cimitirul din
Haieu.
a „eveniment” au mers,
pe lângă alţi magistraţi
şi greﬁeri, inclusiv procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Oradea,
Sebastian Vălean, şi adjunctul
său, Păunel Galoş, în ciuda
reglementărilor din Ordonanţele Militare, care limitează
la maximum 8 numărul
persoanelor care pot asista
la funerarii pe vreme de
pandemie.
ălean a explicat BIHOREANULUI că doar a
dus o coroană în numele
instituţiei, fără a se amesteca
în mulţime. O scuză slabă,

ţie, la fel ca Pásztor, și șofer),
nu mai puţin de 32 angajaţi
ai CJ folosesc mașini de serviciu, beneficiind totodată și
de carburanţi, în cote între
100 și 300 litri/lună. Mai au
autovehicule plătite de CJ, de
exemplu, administratorul public Szabó József, consilierul
Simon Adrian, șeful Serviciului Transporturi, Vlad Gaje,
șeful Biroului Transporturi,
Németh János, consilierii Németh Rais Gyula (tot de la
Transporturi) și Borsi Imre
Loránt, șeful Direcţiei Tehnice, Filip Cheșeli, șefa Serviciului Drumuri, Sanda Bogdan,
arhitectul șef Simon Maria etc.
Legislaţia nu are reglementări stricte cu privire la
mașinile de serviciu, regimul
acestora fiind stabilit prin norme interne ale instituţiilor. În
administraţia publică locală,
de pildă, acestea asigură autoturisme demnitarilor (primari
și viceprimari, președinţi și
vicepreședinţi de CJ), dar prin
hotărâri ale consiliilor locale și judeţene pot fi atribuite
mașini și directorilor care au
muncă de teren.

căci putea trimite coroana,
în numele instituţiei şi al său
personal, prin oricine altcineva, dar mai ales inacceptabilă, pentru că magistraţii s-au
dus cu maşini de serviciu.
Adică ﬁx cum făcuse la pescuit şi preşedintele Consiliului Judeţean, Pásztor Sándor,
prins de BIHOREANUL pe
baltă cu un SUV achiziţionat
pentru sistemul sanitar al
judeţului.
upă ce ziarul a demascat abuzul politrucului,
punând practic pe tavă
procurorilor înregistrări video şi audio, ce credeţi, însă,
că s-a întâmplat? Nu s-a autosesizat niciunul! Toţi s-au

D

La groapă cu Justiţia
„izolat” ca struţii, ca şi cum
menirea lor nu ar ﬁ să cerceteze orice posibilă ilegalitate
şi să strângă dovezi pentru
a trimite făptaşii în judecată,
în cazul acesta pe Pásztor,
pentru că a folosit în interes
personal un bun al instituţiei
pe care o conduce.
articiparea procurorilor
orădeni la funerariile din
Haieu (din Sânmartinul
unde, să nu uităm, mulţi magistraţi şi-au „tras” oneros
terenuri pentru vile, fără ca
nimeni să răspundă pentru
colosalul furt imobiliar!)

P

nu mi-a lăsat nicidecum
impresia de doliu, ci mai
degrabă de reuniune în care
s-a „arătat respect”. Cam
ca-n ﬁlmele în care Marlon
Brandon, Al Pacino ori Andy
Garcia au interpretat tot felul
de Naşi, dar în care apăreau
şi oameni ai legii amici cu
„oamenii de onoare”.
red că îndemnul Laurei
Codruţei Kovesi la
independenţă n-a avut
asupra procurorilor noştri
alt efect decât, eventual, că
le-a stârnit râsul. Gestul lor
o ﬁ fost sau nu de compasi-

C

une pentru un „fratello” din
breaslă, dar mie mi-a amintit
câte chixuri au dat anchetatorii noştri, unii ajunşi şi după
gratii din „vina” DNA: tovărăşii cu interlopi, muşamalizări
de dosare, rechizitorii parcă
anume făcute prost pentru ca
inculpaţii să ﬁe achitaţi...
u independenţă cred
că-şi doresc asemenea
procurori, ci doar să ﬁe
lăsaţi în pace, să nu-i întrebe
nimeni de nimic, să curgă
lefurile grase şi pensiile speciale! Aştept să ﬁu contrazis,
dar n-am nicio speranţă...

N
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Prefectura vrea ca Serviciul
Permise să asigure aspiranţilor la șoferie programări
online, cu alegerea inclusiv
a orei pentru susţinerea probei „de traseu”, iar examinatorii să respecte un cod de
conduită care să prevină și
să sancţioneze abuzurile

SE PREGĂTESC NOUTĂŢI LA EXAMENELE AUTO, PENTRU CA BIHORENII SĂ NU-ŞI MAI AŞTEPTE ORE
ÎN ŞIR RÂNDUL LA PROBA PRACTICĂ, ÎN BĂTAIA SOARELUI ORI A PLOII

Stop bulucelii!
AŞA NU! Imaginile cu zeci
de oameni nevoiţi să aştepte sub cerul liber pentru
a susţine proba practică a
examenului auto trebuie
să devină trecut, spune
prefectul Dumitru Ţiplea,
convins că „instituţiile şi
funcţionarii trebuie să ﬁe
în serviciul cetăţeanului,
nu cetăţeanul care plăteşte
la dispoziţia lor”

Adrian Criş
adrian.cris@bihormedia.ro

+++

L

a fel ca multe activităţi,
și cea a școlilor de șoferi
a fost suspendată în perioada stării de urgenţă,
urmând să fie reluată după încetarea acesteia. Dar nu e totuna în ce condiţii, atenţionează
un instructor din Oradea.
Cu o experienţă de peste
două decenii, bărbatul a adus
în atenţie o veche problemă a
felului în care candidaţii la șoferie sunt nevoiţi să aștepte la grămadă, în condiţii improprii, ca
să susţină proba practică. „Situaţia era de nesuportat și înainte,
dar acum devine periculoasă
dacă nu se iau măsuri”, spune
Emil Rește, de la Școala Auto
Cociubei.
Prefectura Bihor, în subordinea căreia funcţionează
Serviciul de Permise, îi dă
dreptate: oamenii trebuie să se
poată programa online la proba practică, iar examinatorii să
aibă reguli care să le împiedice
conduita abuzivă, reclamată nu
o dată de elevi.
„Bătaie de joc”
Instructorul Emil Rește
(foto) afirmă că modul în care
are loc proba practică este o

frig, caniculă, viscol, ninge sau e
furtună”, relatează Rește.

„bătaie de joc”, relevantă pentru
„lipsa de respect a instituţiilor
statului faţă de cetăţean”. Candidaţii la șoferie sunt chemaţi
împreună cu instructorii, dimineaţa la ora
8.00, pe platoul
din faţa Sălii
Antonio Alexe,
unde examinatorii ajung adesea cu întârzie-

re, după care se strigă numele
aspiranţilor.
„Ne adunăm aproximativ
50 de instructori în jurul polițiștilor și așteptăm să strige toți
elevii. Astfel, aflăm numai care
polițist va evalua elevii noștri,
dar nu și ora la care vor începe. De aici, depinde de polițist
ordinea pe care o decide. Așteptăm 100-150 de oameni pe
platou, indiferent că plouă, că-i

Pierde toată lumea
În apropiere există doar o
cafenea mică, niciun alt spaţiu
de așteptare. „Nu trebuia să
vină o epidemie ca să se schimbe sistemul, ca instituţiile să fie
în slujba cetățeanului, dar măcar acum, în al 12-lea ceas. Nu
se poate continua așa!”, spune
instructorul.
Pe lângă faptul că reluarea
examinărilor în asemenea condiţii ar putea favoriza răspândirea îmbolnăvirilor, perpetuarea acestui „mod de lucru” ar
însemna ca fiecare candidat să
piardă o zi din concediu sau
să chiulească de la serviciu, să
adune inutil oboseală, mai ales
că unii vin din județ, iar instructorii să piardă și ei o zi de

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

lucru, așteptând ca examinatorii, „unii foarte aroganţi și nepoliticoși”, să le evalueze elevii.
Normal ar fi, subliniază Rește, ca oamenii să se poată programa pentru proba practică
la anumite ore și să aibă un loc
de așteptare. „Nu s-ar mai simți
umiliți, obosiţi, și nu ar mai sta
toți grămadă”.
Patru noutăţi
Contactat de BIHOREANUL, prefectul Dumitru Ţiplea a găsit nemulţumirea instructorului total justificată, iar
săptămâna trecută le-a și cerut
șefului Serviciului Permise și
funcţionarilor Prefecturii să
facă propuneri concrete de intrare în normalitate. „Pentru că
Serviciul are dublă subordonare, către Prefectură, dar și către
Direcţia Regim Permise și Înmatriculări Vehicule din MAI,
voi solicita acestei Direcţii implementarea a patru soluţii”,
spune prefectul.
Primele două vizează trecerea la un sistem de programare
online pentru susţinerea probei
practice, după modelul deja
existent la Serviciul Pașapoarte,
precum și instituirea unui cod
de conduită al examinatorilor,
iar candidaţii la șoferie să poată,
prin chestionare, să arate dacă
aceștia s-au purtat corect sau
abuziv.
În plus, prefectul vrea stabilirea unei locaţii cu sală de așteptare și locuri de parcare, unde
să se reunească elevii înainte de

proba practică, precum și publicarea pe site-ul Prefecturii a
unei liste cu rata de promovare
a tuturor școlilor auto din judeţ.
„Cetăţeanul le va putea alege pe
cele cu rezultatele cele mai bune,
așa încât să fie bine pregătiţi, să
nu piardă bani și timp repetând
examenele, ceea ce încarcă și
volumul de muncă al examinatorilor”, explică Ţiplea.
Rezistență și insistență
Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Vehicule Bihor, comisarul
șef
Alexandru Laza
(foto), nu se arată
însă foarte „percutant”. El susţine că numai
DRPCIV poate
schimba (ne)regulile de până
acum: „Orice modificare a sistemului de lucru poate fi dispusă
numai de la nivelul Direcţiei”.
„Voi insista la conducerea
Direcţiei pentru a ni se permite
să aplicăm soluţiile pe care leam identificat în cel mai scurt
timp”, spune încrezător prefectul, mai ales că primele două
propuneri, privind programarea online și adoptarea codului
de conduită, fie și prin ordin de
prefect, pot fi puse în aplicare
fără eforturi. Ce înseamnă „cel
mai scurt timp?”. În niciun caz
până la toamnă, când va începe
din nou să fie frig și să plouă,
inclusiv cu nemulţumiri întemeiate...

Povestea Bihoreanului
Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

+++
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iagnosticul de infectare cu Covid a
dat peste cap viaţa
multor familii. E
un inamic nevăzut și necunoscut, chiar și pentru medicii care după două luni de
luptă zilnică cu coronavirusul
încă nu sunt suficient de pregătiţi să-l învingă.
Un orădean întors din Italia în luna martie a stat în carantină și în Spitalul Municipal 52 de zile, diagnosticat cu
Covid, fără ca în acest timp
să fi avut vreun semn de boală, iar alţi doi bihoreni, aflaţi
în aceeași situaţie, încă stau
„captivi” într-un salon. Nu au
răspuns la tratamentul aplicat
în primele săptămâni, motiv
pentru care acesta a și fost
oprit, iar acum primesc doar
vitamine și sunt testaţi săptămânal, medicii așteptând ca
organismul lor să elimine de
la sine virusul, înainte să le
permită externarea.
Atât că, după cum a descoperit BIHOREANUL, în multe cazuri rezultatul testelor
este neconcludent, pentru că
nu sunt respectate procedurile obligatorii, lungind astfel
inutil spitalizarea și chinul
pacienţilor, dar și încărcând
substanţial facturile decontate de Ministerul Sănătăţii.
Jurnal de carantinat
Giani Pop, un orădean în
vârstă de 47 ani, lucrează de
câţiva ani în industria hotelieră, în localitatea italiană Trento. Când în Italia turismul s-a
închis, s-a întors în România.
A pornit spre casă pe 16 martie, luând în mașină și alţi doi
colegi români. Dintre cei trei,
doar el a fost depistat pozitiv
și, după 7 zile de carantină la
hotelul Iris, a fost dus la Secţia
de Boli Infecţioase din strada
Republicii, iar de acolo la Spitalul Municipal. „N-am avut
un simptom măcar, nimic,
deși mi se lua zilnic temperatura, mi-au făcut analize de
sânge, tomografie, radiografie, de toate... Nimic!”, spune
bărbatul.
Cu toate acestea, în timp
ce colegii de salon veneau și
plecau spre casă, vindecaţi, în
cazul lui virusul se încăpăţâna
să rămână. La primele patru
testări, din 4 în 4 zile, rezultatul a fost pozitiv. Apoi, la următoarea, a primit un rezultat negativ și a răsuflat ușurat.
„Era într-o duminică. Mi-am
sunat prietenii și familia să le
spun că voi veni acasă”. N-a
fost să fie, pentru că testul de
a doua zi a fost neconcludent,
iar următorul a fost pozitiv.
Așa că a rămas pe loc.
În total, Giani a făcut 13
teste, din care „vreo 4” au fost
neconcludente, ultimele două
săptămâna trecută, când ambele au ieșit, în sfârșit, negative și a fost externat. Potrivit
regulilor, acum trebuie să mai
stea în izolare la domiciliu 14
zile, dar nici nu mai contează,
zice el, fiindcă „măcar pot ieși
în curte, la aer curat, după
ce am stat o lună și jumătate
într-o cameră, pe cheltuiala
statului”.
Cum ţi-e norocul
Bucuria plecării i-a fost
umbrită, însă, de faptul că în
cazul colegului de salon, și el
cu rezultat negativ la testarea
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ÎN SPITALUL MUNICIPAL DIN ORADEA SUNT ŞI PACIENŢI COVID “VETERANI”, INTERNAŢI DE APROAPE
DOUĂ LUNI, CĂRORA MEDICII NU LE POT EXPLICA DE CE VIRUSUL NU LE-A PROVOCAT SIMPTOME, DAR
NICI NU POATE FI ELIMINAT DIN ORGANISMELE LOR

Prizonierii Covid-ului
Un orădean a fost externat după mai mult de 50 de zile de izolare și spitalizare, iar alţi doi bihoreni sunt
blocaţi într-un salon din luna martie, așteptând rezultatele testărilor repetate care, însă, de multe ori
sunt neconcludente
PRO ŞI CONTRA

Asimptomaticii, acasă ori în spital?
Cei trei „veterani” din Spitalul Municipal au cerut în
mai multe rânduri să ﬁe lăsaţi în carantină la domiciliu, însă în lipsa unor prevederi legale, solicitarea lor a
fost respinsă.
O astfel de posibilitate a fost prevăzută de ministrul
Sănătății într-un Ordin (622 emis pe 14 aprilie), potrivit
căruia persoanele asimptomatice puteau ﬁ plasate în
carantină la domiciliu, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere că au acasă spaţii în care pot sta separat de familie, tratamentul ﬁind asigurat de spital,
iar monitorizarea stării de sănătate de către medicii de
familie.
Prevederea a stârnit, însă, nemulţumirea celor din
urmă, care susţineau că bolnavii Covid-19 asimptomatici reprezentau un risc de răspândire a bolii, pentru
că nu puteau ﬁ supravegheaţi permanent, starea lor
se putea agrava brusc, iar singura posibilitate de a-i
consulta ar ﬁ fost de la distanţă (telefonic sau online).
Ca atare, după o zi, articolul a fost eliminat, printr-un
nou Ordin.
Problema tratării persoanelor conﬁrmate cu Covid,
dar asimptomatice sau cu forme uşoare de manifestare a bolii, a fost pusă încă de la începutul crizei sanitare. În Italia, ţara cea mai afectată de pandemie, dar şi
în Franţa şi în alte state, persoanele de acest fel au fost
tratate atât la domiciliu, cât şi în locaţii anume amenajate în hoteluri şi pensiuni. În aceste țări sistemul
de sănătate a fost, însă, sufocat de numărul mare de
îmbolnăviri, iar spitalele au devenit neîncăpătoare.
LIBER. După 52 de zile de şedere în izolare şi în Spitalul
Municipal, timp în care a respirat aer proaspăt doar la
geam, orădeanul Giani Pop (foto) a ajuns acasă joia trecută. „Când am fost externat, eram atât de derutat încât
nu ştiam pe unde s-o iau”, spune bărbatul

de săptămâna trecută, rezultatul după alte 24 de ore a fost
pozitiv.
Marius Luncan este un
șofer de TIR din Cheresig și a
fost internat pe 24 martie, când
s-a întors dintr-o cursă făcută
în Ungaria. La intrarea în ţară,
medicii care asigurau triajul în
vama Borș l-au întrebat dacă
se simte bine și le-a răspuns
că are o durere în piept și e
deranjat la stomac. „Fusesem
și în Italia cu câteva săptămâni
în urmă, motiv pentru care
m-au dus la Spitalul de Boli
Infecţioase. Mi-au făcut testul
și mi-au pus o perfuzie, iar
durerea m-a lăsat, n-am mai
avut nimic”, a povestit Luncan
BIHOREANULUI.
Rezultatul primului test a
fost negativ, iar după ce i s-a
prelevat a doua probă a fost
mutat, împreună cu toţi ceilalţi pacienţi de pe Republicii,
la Spitalul Municipal, unde
medicii i-au mai prelevat și o
a treia. Surpriză! „Rezultatul
celui de-al doilea test a fost
tot negativ, dar al treilea a fost
pozitiv. Așa că am rămas internat”.
Fără explicaţii
După Giani Pop, Marius
Luncan este cel mai vechi
pacient Covid din Spitalul
Municipal, unde mai sunt internate, în prezent, doar două
persoane depistate în martie.
Vreme de 14 zile a primit și
tratament antiviral, iar acum
i se dau vitamine, dar rezultatele numeroaselor teste au

DORA, „VETERANA”

12 teste neconcludente din 15
Până în prezent, BIHOREANUL a aﬂat de la
pacienţi care s-au îmbolnăvit de Covid-19
că cele mai multe rezultate neconcludente
le-a avut Dora Fekete (foto), o orădeancă
de 23 ani întoarsă din Italia pe 13 martie.
Plasată iniţial în carantină la Hotel Iris şi
depistată după 8 zile, fără să ﬁ avut vreun
simptom speciﬁc, Dora a fost internată 29
de zile în Spitalul Municipal, timp în care i s-au făcut 15
teste, dintre care 12 au fost neconcludente.
„După 4 neconcludente, unul a ieşit pozitiv, ceea ce
m-a şocat, că eram deja de mult în spital. După trei zile
a ieşit altul, negativ. Am fost bucuroasă că m-am făcut
bine, că mai fac încă unul şi merg acasă. Au urmat încă
8 teste neconcludente”, a povestit tânăra, căreia asistentele nu i-au explicat ce înseamnă acest lucru...

fost diferite, ba pozitive, ba
negative, ba neconcludente,
cu toate că starea lui a rămas
aceeași. „Până acum am avut
patru colegi de cameră, doi
mai grav, în două săptămâni
s-au vindecat și au plecat. Eu
n-am avut niciun simptom,
dar stau”, spune el.
Medicii nu i-au oferit nicio explicaţie pentru ce i se
întâmplă. „Mi-au spus că
fiecare om reacţionează diferit, depinde de organism”,
zice Luncan. Așa afirmă și
sursele medicale consultate
de BIHOREANUL. „Pacienţii asimptomatici au sistemul
imunitar puternic, dar și în
organismul lor se dă o luptă,
trebuie să găsească arma care
să distrugă virusul. E vorba
de așa zisele limfocite T, care
se duc să întâlnească virusul, se uită și văd, au sau nu

„armă” împotriva lui. Dacă
nu, se întorc să creeze anticorpii. Acest lucru durează”,
explică un biolog.
Procesul poate fi de durată dacă virusul e cantonat
pe epiteliul sistemului respirator (din faringe sau fosele
nazale), într-o zonă slab vascularizată. „De aceea, atunci
când ai o faringită, de pildă,
tratamentul antiviral este mai
îndelungat”, exemplifică specialistul.
Testare în paşi
Dacă rezultatele pozitive sau negative înseamnă că
virusul este prezent sau nu
în organism în momentul
testării, rezultatul neconcludent indică, zic specialiștii,
o eroare. Cum se derulează
o astfel de testare? Care sunt
pașii ce trebuie urmaţi? Cum

se produce eroarea? Medicii
consultaţi de BIHOREANUL
exclud ca greșeala să fie a
aparatelor, care sunt dintre
cele mai performante. „Aparatul se poate opri și îţi indică
problema, dar nu eliberează
rezultat. Rezultatul neconcludent poate apărea doar din
cauza unor factori umani, la
prelevarea probelor”, spune
un biolog.
Analizele, explică el, se
realizează pe celule epiteliale
prelevate din cavitatea bucală
și nazală a pacientului. „Bucal
înseamnă cât mai departe, în
spatele omușorului, pe peretele faringian, unde se recoltează cel puţin 10 secunde, să
fii sigur că ai suficient material genetic”, explică specialistul. Totodată, pentru a culege
probele din nas, beţișorul cu
care se face recoltarea trebuie
introdus cel puţin 3 centimetri pentru a ajunge la epiteliu.
Procedura, explică un alt
medic, nu e deloc plăcută
pentru pacient. „Trebuie să
stea cu capul ușor aplecat pe
spate, personalul trebuie să
introducă beţișorul adânc, iar
apoi să-l și răsucească vreme
de câteva secunde. Senzaţia
e că parcă ajunge în creier. Și
atunci, fie din cauza lipsei de
experienţă a celui care recoltează, pentru că se teme să
introducă suficient de adânc
beţișorul, fie din cauza reacţiei pacientului, s-ar putea ca
recoltarea să nu fie corespunzătoare, iar procedura se compromite”, explică medicul.

Erori păguboase
Doar în cazul lui Pop și
Luncan, după cum au spus
chiar ei, s-au emis cel puţin
8 rezultate neconcludente. În
condiţiile în care fiecare kit de
testare - echipament de protecţie, eprubete, beţișoarele
de recoltare etc. - costă aproximativ 150 lei, pierderea nu
e deloc neglijabilă. Mai ales că
la suma respectivă se adaugă,
apoi, manopera și cheltuielile
suplimentare de spitalizare
pentru pacienţii care trebuie
retestaţi, aceștia neputând fi
externaţi decât după două rezultate negative consecutive
în 24 de ore. Pe românește, o
cheltuială de câţiva mii de lei
care ar putea fi evitată dacă
recoltarea s-ar face corect.
Cert este că numărul testelor eșuate nu apare în rapoartele oficiale transmise zilnic
de Direcţia de Sănătate Publică Bihor și, cu toate că BIHOREANUL a solicitat încă din
29 aprilie să comunice aceste
date, până săptămâna trecută
instituţia nu a trimis niciun
răspuns. „A fost transmis la
București, spre avizare. Încă
nu am primit acceptul ca să
vi-l transmitem”, a spus vinerea trecută purtătorul de
cuvânt al DSP Bihor, dr. Dorel Ţîrţ, refuzând orice alte
comentarii.
În fond, chiar dacă astfel
de erori „ard” la buget, important e că Oradea nu duce
lipsă nici de teste, nici de alte
echipamente. Dar dacă nu ar
avea?...
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Echipați jumătate de zi în
costume de protecție etanșe,
în care transpiră și respiră
greu, polițiștii transportă
la centrele de carantină
ori spre județele vecine
muncitori români rupți
de oboseală, repatriați din
Occident după ce criza i-a
lăsat fără slujbe

PENTRU A EVITA RĂSPÂNDIREA COVID-19, POLIȚIȘTII LOCALI
TRANSFERĂ ZILNIC ZECI DE ROMÂNI REPATRIAȚI PRIN BORȘ

lângă dubă, în tricourile încă
ude purtate sub compleul de
protecție...

Duba spre casă

Povești de dubă
În transportarea repatriaților tactul e esenţial. „Un
clujean preluat din Borș s-a
enervat că nu va intra în
izolare acasă, ci în carantină. Vocifera, amenința, suna
pe toată lumea... I-am spus
«domnul meu, eu doar vă
duc la Cluj, acolo discutați» și
s-a liniștit”, povestește Eugen.
Recalcitranții trebuie calmaţi înainte să-i agite pe alţii.
„Odată a trebuit să opresc între localități pentru un tânăr
care luase ceva și se comporta bizar. Era foarte agitat. A
luat-o brusc la fugă. M-am
și speriat. L-am strigat și s-a
oprit, apoi a fugit cât a putut de tare. Ce puteam face?
Am scos pe toată lumea la o
pauză de țigară și l-am lăsat
să fugă până și-a consumat
energia”, zice polițistul.
Majoritatea cazurilor nu
sunt, însă, amuzante. „Ți-e și
milă... Sunt oameni care nu au
apă, nu au mâncare, nu au țigări... Mergi și le
iei, uneori pe
banii tăi. Oprești
la
benzinării
care servesc la
geam, ca să nu intri cu costumul, dar tot se sperie vânzătoarea”, zice Ionuț Jurjea (foto).
Cel mai mult l-a impresionat drama unei tinere din
Maramureș. „Femeia s-a întors în țară prin Borș ca să
ajungă cât mai repede la soțul operat în Oradea. Când
a aflat că merge două săptămâni în carantină în Maramureș, a izbucnit în hohote.
A plâns tot drumul. Sper că
omul e bine numai pentru
plânsul ei”. În perioada asta,
nimeni nu se întoarce acasă
de bine ce îi este printre străini...

Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

+++

F

ă un test! Încearcă să
vezi cât te poți abține
să îți ștergi sudoarea
de pe frunte, să nu
îți scarpini mâncărimea de
pe nas ori să nu ridici masca
dacă simți că te sufoci. Combinezonul de protecție te scufundă într-o realitate iritantă
chiar și fără amenințarea virusului.
„Odată echipat, te dezbraci doar la încheierea misiunii. Echipamentul desfăcut
se consideră contaminat”,
explică polițistul local Eugen
Cohuț. Însoțit de un coleg,
agentul transportă cu duba
spre centrele de carantină români intrați în țară pe jos la
întoarcerea din țări afectate
de pandemie.
„Arme” antivirus
Până acum au fost trei
valuri de repatriați. În prima jumătate a lui martie au
început să vină românii rămași fără slujbe după închiderea firmelor. În valul doi,
înainte de Paști, s-au întors
în grupuri compacte cerșetori, hoți și curve rămase fără
„clienți”. De două săptămâni,
prin Borș și Nădlac se întorc,
pe jos, români care nu își mai
permit să aștepte prin chirii
revenirea economică. „Sunt
oameni singuri, nu grupuri.
Vin câteva zeci pe zi. Plătesc
mașini până în vamă și intră
în țară pe jos”, spune prefectul Dumitru Țiplea.
Un transport din Italia ori
Germania costă între 150 și
450 euro, în funcție de condiții, distanță și de disperarea
pasagerului. Din Borș, repatriații sunt transportați gratuit spre carantină în județele
de domiciliu. Poliția și Jandarmeria însoțesc convoaiele
de mașini, iar Poliția Locală,
ISU și OTL transportă pietonii. „Este un efort mare, dar
gândiți-vă la ce riscuri am
expune bihorenii dacă acești
oameni posibil infectați s-ar
opri la o rudă, la o cafea în
benzinărie ori ar călători cu
mijloacele de transport în comun”, zice prefectul.
În două luni au intrat în
țară peste 200.000 de persoa-

FUGA ACASĂ. Majoritatea românilor repatriați săptămâna trecută sunt muncitori
lăsați fără pâine de pandemie. „Cei mai mulți au făcut zeci de ore pe drumuri, fără un
duș, fără o apă proaspătă, fără o mâncare caldă. Sunt așa de obosiți că abia așteaptă
să ajungă la carantină”, povestește polițistul local Ionuț Jurjea. „Se întâmplă să te
întorci de la Satu Mare și să primești comandă pentru un transport la Arad. Ce să faci?
Te duci, că ești oricum deja echipat”, glumește colegul său, Eugen Cohuț

STARE DE URGENȚĂ

Mai puține infracțiuni
Odată cu instaurarea stării de urgență, Poliția Locală Oradea a trecut în
subordinea Inspectoratului Județean de Poliție Bihor. „Polițiștii locali
însoțesc polițiștii în patrulare și transportă spre carantină persoanele
care intră în țară pe jos. Ne ajută mult faptul că au dube și pot duce
mai multe persoane deodată”, spune chestorul Alin Haniș (foto), șeful
IPJ Bihor. Efortul concertat al forțelor de ordine locale a făcut ca infracționalitatea să scadă considerabil, în ciuda faptului că unii dintre repatriați sunt
cunoscuți ca având probleme cu legea. „Situația infracțională și contravențională a
scăzut cu procentaje între 10% și 40%. Lumea stă în casă, traﬁcul rutier a scăzut, iar
numărul forțelor de ordine a crescut”, spune Haniș.

ne numai prin Borș, din care
33.000 de bihoreni...
Echiparea!
Agenți ai Poliției Locale
Oradea, Eugen Cohuț și Ionuț Jurjea fac astfel de transporturi din 18 martie. Au dus
familii de romi, cerșetori, pacienți cu coronavirus, oameni
de toate felurile... „Dacă respecți procedurile nu trebuie
să își faci griji”, zic ei.
Toate misiunile încep cu
îmbrăcarea combinezoanelor
de protecție în „sala de mese”
din curtea ISU Crișana. Doi
subofițeri îi ajută să își tragă
echipamentele peste haine.
„Dacă vreți la baie, acum e
momentul”, avertizează un
pompier. Costumele sunt
sigilate cu bandă izolatoare
la glezne, încheieturi și îm-

binări. Fața e acoperită cu
mască și vizieră, iar palmele
cu două rânduri de mănuși.
Peste mijloc își trag centura
cu pistolul Glock și spray-ul
lacrimogen. La nevoie...
Ori prea cald,
ori prea frig...
Echipamentele nu lasă virusul să intre, dar nici pielea
să respire. În câteva minute
agenții respiră greu și transpiră abundent. „Pe cum se
încălzește vremea e tot mai
greu. În mașină nu pornim
clima, ca să nu se aburească
vizierele, ceea ce la volan ar fi
riscant, și ca să nu răcim. La
ce muncă facem, la cele mai
mici simptome ne bagă automat în carantină”, zice Eugen
Cohuț (foto).
Căldura din timpul misi-

unii este urmată de frigul de
după. După predarea repatriaților, polițiștii se prezintă
pe un platou de lângă Spitalul
Județean pentru dezinfectarea lor și a mașinii.
Acolo în deal, polițiștii se
dezechipează reciproc, cu
grijă să nu atingă exteriorul
costumului, considerat contaminat. Combinezoanele se
închid în saci de plastic care
merg la incinerat. O echipă de decontaminare curăță
interiorul mașinii, cu gecile, agendele și
pistoalele înăuntru, după
care aceasta stă
închisă 20 de
minute pentru
ca substanțele
să își facă efectul. Între timp,
polițiștii așteaptă în aer liber,

AVOCATUL BIHOREANULUI

„Germania
mi-a dat țeapă”
Săptămâna trecută, BIHOREANUL a însoțit, începând din Borș, transportul
unui grup de 10 bărbați din
Satu Mare și Maramureș
care urmau să fie predaţi în
Pișcolț poliţiștilor sătmăreni.
Duba condusă de Eugen cu
110 km/h și girofarul pornit
a ajuns la destinație în mai
puțin de 45 de minute.
Pasagerii au debarcat ușurați, trăgând de bagaje. O
geantă s-a rupt cu zgomot.
„Nici asta n-a mai rezistat
pe Germania”, a zis proprietarul, „pansând-o” cu folie

de plastic. „Bă, rola aia nu-i
de la fermă?”, l-a întrebat un
coleg. „Ba, da, amintire”, a râs
păgubitul.
Cei doi s-au întors de la
cules de praz, ceapă și ridichi.
„Domnu’ ziarist, nu te uita cu
reproș, că și Germania mi-a
dat țeapă”, a zis Marius Kovacs (foto), 28 ani, din Sighet.
„Am
lucrat
o săptămână
ca prostul, iar
când am verificat cardul,
nu-mi băgase
niciun
ban.
M-am dus la patron și ăla atât
a zis: «Nu se poate!». Neamțul știe că n-ai cui te plânge
și face ce vrea. Ne-am băgat
mașină pentru că nu ne-a
plătit transport, cum eram
înțeleși, ca să ne facă să mai
stăm”. Marius s-a săturat: „Să
te trezești dimineața la 4 și să
lucrezi toată ziua, nu reziști
mai mult de două luni”. Bărbatul nu se crede infectat:
„Vedeam doar câmpul și dormitorul, nu intra nimeni la
noi, n-aveam cum lua boala”.
„Mi-am terminat banii”
Dacă Marius și colegul său
s-au întors din Germania de
bunăvoie, Ștefan Timiș (foto),
33 ani, a plecat
din Italia alungat de criza care
se prefigurează.
Originar din
Moisei, bărbatul cu brațele
tatuate a lucrat la negru în
construcții, dar pandemia a
închis șantierul. „Am stat izolat două luni, închis în casă.
Umblam cu câinele și pisica
prin curte și dădeam telefoane. Nimeni nu știe când va
reîncepe lucrul. Când mi-am
terminat banii, am venit”.
Tânărul nu vrea să mai
plece: „Ziua de lucru a ajuns
să fie plătită în bătaie de joc,
cu 60-80 euro. Decât așa, mai
bine lucrezi în țară, dar seara
măcar te culci în patul tău”.
Se teme mai rău de șomaj
decât de coronavirus. „Nici
în Italia, nici la televizor eu
n-am văzut bărbat în putere
să fie infectat”, zice el, sceptic.
Predați pe semnătură
poliţiștilor din Satu Mare,
repatriaţii au fost îmbarcaţi
într-un microbuz condus de
un pompier. Eugen l-a ajutat
pe șofer să își îmbrace combinezonul, iar apoi a revenit
la volanul dubei Poliției Locale Oradea, pornind spre
casă împreună cu Ionuț. Ca
de multe ori, cu speranţa că
prind o pauză de masă înaintea următorului transport...

de avocat Mircea URSUȚA

Efectele deciziei CCR cu privire la amenzile neconstituționale

D

ecizia Curții Constituționale era previzibilă,
în condițiile în care, așa
cum am spus de mai multe
ori, legislația în materia stării
de urgență este mai mult
decât superﬁcială.

D

incolo de considerente
de oportunitate și de
simpatii sau antipatii,
decizia a fost dată cu unanimitatea voturilor judecătorilor Curții și este, juridic,
corectă. Trebuie văzute acum
efectele acestei decizii...

D

incolo de interpretările
juridice, aglomerarea
instanțelor de judecată
cu sute de mii de dosare
vizând contravenții de acest
gen, dosare în care plângerile
trebuie să ﬁe admise, este
ultimul lucru de care mai are
nevoie sistemul judiciar. De
aceea, o lege sau o ordonanță
de „amnistie” ﬁscală ar ﬁ
cel mai bun lucru în acest
moment, salvând ce se mai
poate salva în materie de
cheltuială de bani publici.

D

ecizia Curții Constituționale se va aplica de la
data publicării în Monitorul Oﬁcial. Până atunci se
mai pot da teoretic amenzi,
dar practic, degeaba, indiferent de cuantum, căci a fost
declarată neconstituțională
reglementarea și nu cuantumul mărit al amenzilor.

D

e la data publicării, decizia CCR va ﬁ asimilată
legii de dezincriminare
și va avea efecte retroactive,
pentru toți cei sancționați.

Î

n ceea ce privește efectele
juridice concrete, așa
cum am mai arătat, toate
persoanele sancționate sunt
încă în termenul de formulare a plângerii la instanță, ca
urmare a faptului că prin decretele prezidențiale au fost
suspendate toate termenele
de contestare pe perioada
stării de urgență. Termenul
începe să curgă din 15 mai,
iar ultima zi pentru plângere
este 2 iunie 2020.
u trebuie însă să facă
plângere decât cei
care au plătit amenda,

N

pentru a obține anularea procesului-verbal și restituirea
sumelor achitate pentru o
faptă care nu este prevăzută
de lege drept contravenție.
menzile care nu au
fost achitate nu mai
pot ﬁ executate, pentru simplul fapt că „fundamentul” lor a dispărut ca
efect al deciziei CCR. Orice
executare silită demarată
pe baza faptului că nu s-a
contestat procesul-verbal
va putea ﬁ contracarată
printr-o contestație la
executare, pentru simplul

A

motiv că nu poți pune în
executare o amendă care
pur și simplu nu mai există.
u toate acestea, majoritatea persoanelor
care nu au achitat
amenda, pentru siguranță,
vor putea formula plângere,
iar sistemul va trebui să-i
servească. Pe toți și pentru
doar 20 de lei, cât este taxa
de timbru. Iar în caz de admitere a plângerii, cheltuielile de judecată ale acestor
persoane vor ﬁ suportate...
de stat.

C

Jos Pălăria!
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O ECHIPĂ DE VOLUNTARI GĂTESC MENIURI ALESE PENTRU
CADRELE MEDICALE DIN LINIA ÎNTÂI DIN ORADEA

DARURI CU GUST
În frunte cu bucătari profesioniști, inimoșii se întâlnesc
în bucătăriile unor restaurante de top din oraș, unde,
folosind alimente cumpărate
din donaţii, pregătesc bucate
savuroase, „îndulcind” pandemia
Smaranda Chişbora
smaranda.chisbora@bihormedia.ro

+++

D

e la debutul pandemiei, nu puţini
au fost bihorenii
care, prin gesturile lor altruiste, au arătat că
știu să fie solidari în faţa unei
încercări teribile. ONG-urile au strâns bani și au ajutat persoanele vulnerabile,
mulţi oameni înstăriţi au
făcut donaţii consistente, în
special pentru dotarea Spitalului Covid din Oradea, iar
voluntari s-au oferit să ducă
medicamente sau alimente
celor care au nevoie de ele.
Un grup de pasionaţi de
gastronomie din Oradea,
între care și bucătari ai unor
restaurante de top, au decis
să ajute cum știu ei mai bine:
cu mâncare delicioasă! De o
lună, ei pregătesc și livrează,
în fiecare sfârșit de săptămână, porţii gustoase cadrelor
medicale de la Spitalul Municipal și, mai nou, și persoPUBLICITATE

nalului care asigură triajul la
frontiera Borș.
Poveşti în farfurie
Ideea de a asigura bucate speciale pentru medici și
personalul medical din linia
întâi i-a aparţinut orădeanului
Răzvan
Chiriac (foto).
Bucătar în devenire, Răzvan
este iniţiatorul
proiectului de gastronomie
socială pe care l-a numit
„Kreuzet. Povești cu gust”.
„În cadrul acestuia, găteam
deja preparate deosebite
pentru câţiva copii aflaţi în
plasament familial și ajutaţi
de Asociaţia Amia - Suflet
de Copil”, explică acesta.
După ce epidemia s-a extins și în Bihor, orădeanul a
vrut să-i sprijine pe cei care
nu au o misiune ușoară în
lupta împotriva Covid-19.
„Am văzut că unii au cumpărat echipamente medicale,
alţii măști sau viziere, noi am
zis să mergem pe ce ne pricepem, adică pe mâncare”.
I s-au alăturat, voluntar,
alți bihoreni pricepuți în
bucătărie, între care bucătarul-șef al hotelului Ramada
by Wyndham, Cosmin Bla-

jovici, chef-ul restaurantului
Reliva, Lavinia Maier, precum și fostul bucătar de la
DoubleTree by Hilton, Ovidiu Copil. Inițiativa a primit
sprijin și din partea hotelului
Ramada și a restaurantului
Reliva din Cetate, care și-au
pus la dispoziție bucătăriile
pentru pregătirea meniurilor.
Bucurie de weekend
Voluntarii au convenit să
gătească în zilele de sâmbătă
și duminică. De la început,
adică din 11 aprilie, beneficiare au fost cadrele medicale
de la Spitalul Municipal, spital Covid. Meniurile au ajuns
la spital printr-un contract de
sponsorizare încheiat cu Asociaţia Amia - Suflet de Copil,
parte și ea a proiectului.
În fiecare zi de weekend
bucătarii au dus acolo câte
55 de porţii, pentru cei aflaţi
în tură. „Nu e vorba că medicii nu și-ar permite, ci de
faptul că am vrut să le facem
o bucurie, să le oferim ceva
deosebit, care poate să le
schimbe puţin și starea interioară. Tot ce am pregătit a
fost la nivel de restaurant și
peste...”, spune Răzvan.
În ultimele weekenduri,
bucătarii voluntari au mărit
numărul porţiilor la circa 80

SURPRIZE PENTRU MEDICI. Bucătarii care vor să-i răsfeţe pe medici le-au găsit şi
produse de sezon. Spre exemplu, în weekendul de după 1 mai, medicii au primit un
meniu tradiţional reinterpretat: mici din carne de căprior, în tartă, alături de cartoﬁ
copţi şi sos de muştar cu miere

pe zi, mesele fiind distribuite
și personalului care asigură
triajul repatriaţilor la frontiera Borș, precum și unei familii nevoiașe cu mulţi copii
din Oradea.
Produsele necesare pregătirii meniurilor sunt procurate, parţial, prin ONG-ul
Banca de Alimente, dar mai
ales din donaţii adunate de
Asociaţia Amia Suflet de Copil, printr-un fundraiser iniţiat pe pagina de Facebook.
Nu de puţine ori, voluntarii
completează necesarul cumpărând ei înșiși alimentele.
Delicii
Pentru cadrele medicale, bucătarii au transformat
produse simple în preparate
alese. Astfel, cei din prima linie au primit, spre exemplu,
supă cremă de ciuperci cu

ulei de trufe și parmezan, risotto cu ciuperci, parmezan
și decor de praz, precum și
pulled pork din spată coaptă 10 ore în lapte, pesto de
pătrunjel și ceapă verde,
brânză maturată de oaie cu
ardei copți. „Vrem ca fiecare preparat să
îmbine
mai
multe gusturi,
să avem culoare și să arate
bine chiar și
în caserole”,
spune chef Cosmin Blajovici
(foto). Până acum, au primit
doar aprecieri din partea celor care le-au gustat.
Voluntarii au gătit și în
ziua de Paște. Atunci, au
mizat pe tradiţie: ouă roșii,
drob, ridichi, ceapă verde,
brânză telemea, dar și friptură de miel cu crochete de

cartofi și sos. În weekendul
de după 1 mai, medicii au
primit mici reinventaţi, din
carne de căprior, puși în
tartă, alături de cartofi copţi
și sos de muștar cu miere.
„Am primit o donaţie de
carne de căprior și am folosit-o într-un mod inedit”,
spune chef Lavinia Maier.
Bucătarii vor să continue
proiectul cel puţin până pe
30 mai, când vor fi livrat circa 1.000 de porţii de mâncare. Au nevoie, ce-i drept, de
sprijin pentru procurarea
alimentelor ce stau la baza
meniurilor. Cei care vor să-i
ajute pot găsi detalii pe pagina de Facebook a Asociaţiei
Amia - Suflet de Copil. Căci,
până la urmă, în această
perioadă, cei din linia întâi
sunt primii care merită surprize plăcute...

PUBLICITATE

Comunicat de presă

Data: 5 mai 2020

Anunț finalizare implementare proiect
„Centrul Medical Endodigest”
SC Endodigest SRL cu sediul în Municipiul Oradea, str. Olimpiadei nr. 5, județul Bihor, CUI
32301540, J5/1579/2013, implementează proiectului cu titlul: „Centrul medical Endodigest.”,
cod SMIS 110579, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2101 / 18.05.2018 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020 și Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 4.209.478,90 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
este de 2.955.410,91 lei, din care 2.512.099,27 lei din FEDR și 443.311,64 lei din Bugetul Național.
Proiectul se implementează la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Olimpiadei nr. 5, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de
investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor.
Obiectivul general al proiectului „Centrul medical Endodigest” constă sănătatea și bunăstarea,
cheie a dezvoltării sociale și economice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Un prim obiectiv specific al proiectului este cel al îmbunătățirii competitivității economice a entității prin creșterea productivității muncii în sectorul medical (sistemul digestiv), prin diversificarea producției unităților existente constând în noi
servicii de diagnosticare și tratament a sistemului digestiv, obiectivul pe termen scurt este cel de
creștere a cifrei de afaceri cu 25% în primul anul după investiție, apoi cu aproximativ 40% în al
doilea an, iar din al treilea an cu o creștere cu 10% anuală, prin creșterea adresabilității pacienților
la noile servicii aduse prin acest proiect și creșterea cotei de piață cu 10 - 20%.
Impactul investiției la nivel de municipiu/județ este cel al creșterii calității serviciilor medicale,
de depistare în stadii incipiente a neoplasmelor, în vederea reduceri costurilor prin aplicarea tratamentelor minim invazive.
Data de începere a proiectului: 01.04.2017
Data de finalizare a proiectului: 30.06.2020

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la
tel. 0359 440 444, e-mail endodigest@gmail.com, persoana de contact Petrisor Diana - Corina.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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STUDENŢII ORĂDENI SE PLÂNG CĂ UNII PROFESORI NU SE OBOSESC SĂ LE PREDEA DE LA DISTANŢĂ

+++

S

uspendarea cursurilor
din cauza pandemiei
de coronavirus a însemnat pentru multe
cadre didactice de la Universitatea din Oradea intrarea
în vacanță.
Deși trebuie să continue
lecţiile online, pentru ca
studenţii să nu piardă un semestru de studiu, unii dascăli se rezumă să le trimită
cursuri greu de înţeles, fără a
le oferi alte explicaţii. Mulţi
dintre tinerii care învaţă la
facultăţile orădene se plâng
că, deși mai au o lună până
la sesiune, nici n-au înţeles
materia, nici nu știu cum
vor da examenele. Necunoscută pe care o au și cei care
în vară trebuie să devină absolvenţi...
Obligaţi să predea
La Universitatea din Oradea, cursurile s-au suspendat pe data de 12 martie,
imediat după ce s-au sistat
activităţile școlilor și ale grădiniţelor. La fel ca preșcolarii și elevii, nici studenţii
nu se vor reîntoarce în acest
an universitar la cursuri, ci
vor continua activităţile didactice pe internet. Asta nu
înseamnă, însă, că învăţarea
devine facultativă...
Pe 30 aprilie, Guvernul a
stabilit prin Ordonanţa de
Urgenţă 58 că universitarii
sunt obligați să țină cursuri
online, dacă vor să-și ia salariile. „Cadrele didactice
raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de
pontaj către responsabilii
desemnați de conducerea
facultăților / departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată
în modul online”, se arată în
ordonanță.
Mai pe românește, profesorii pot să comunice cu
studenții în orice formă, dar
de la distanţă, și să trimită
șefilor dovada, cum ar fi o
captură de ecran din timpul
videoconferinței sau după
o convorbire prin e-mail.
„Dacă nu trimit astfel de
raportări, colegii pot să nu
fie pontați, adică să nu își ia
salariile”, explică un director
de departament de la Universitatea din Oradea.
Boboci sau savanţi?
Ordonanţa i-a mobilizat pe universitarii orădeni.
Imediat după apariţia ei,
studenții au fost asaltați de
mesaje ale profesorilor care
doreau să organizeze brusc
CUM A FOST?

O

radea a fost declarată
prin hotărâre de guvern
stațiune turistică de
interes național, ceea ce
înseamnă că va putea accesa
mai ușor bani europeni
pentru dezvoltarea zonei
turistice. Mai există 50 de
astfel de stațiuni în țară, deci
nu e motiv să ne umﬂăm
prea tare în pene. Va ﬁ un
lucru bun pentru oraș, mai
ales că Primăria s-a dovedit
foarte pricepută la accesat
fonduri europene nerambursabile. Dar să ne înțelegem:
milioanele de euro de până
acum nu s-au cheltuit pe
inovații în infrastructură
sau în potențialul turistic, ci
pentru a aduce orașul la un

Studenție „virusată”
Mulți dintre dascălii Universităţii din Oradea s-au rezumat să le trimită studenţilor cursurile aferente
semestrului II, scrise într-un limbaj greu de înţeles și fără să le mai dea tinerilor explicaţii sau, mai rău, le
trimit fotografii neclare făcute unor cărţi
folosim Discord, o platformă foarte prietenoasă, unde
studenții pot pune muzică,
ascultăm emisiuni radio, iar
fetelor le permite să închidă
camera în cazul în care cred
că nu arată bine. Cu toate
astea, sunt prezenți doar cei
care veneau și la cursuri, cu
mici excepții”, explică Cristina Pușcaș, lector la Departamentul de Științe Politice și
Jurnalism, din cadrul Facultăţii de Istorie.
Cristina recunoaște că
trecerea de la seminariile în
sălile facultăţii la cele online
nu i-a fost ușoară nici ei, dar
a știut că trebuie să se obișnuiască cu noile condiţii.

SEMINARUL VIRTUAL. Printre universitarii care ţin cu regularitate lecţiile în online se numără lectorul Cristina
Puşcaş. În ﬁecare miercuri, de când s-a suspendat activitatea în Universitate, se întâlneşte cu studenţii din anul III
de la Comunicare şi Relaţii Publice pe platforma electronică Discord, pentru seminarul „Drepturile omului”. Profa
n-are însă o audienţă prea mare

videoconferințe, după ce
săptămâni întregi nu i-au
căutat.
„Profesorii ne-au postat
cursurile pe platforma Universităţii, e.uoradea.ro, dar
sunt scrise într-un limbaj savant și erau atât de lungi, încât
am muncit ore întregi să-mi
fac schițe și să îmi dau seama
ce e mai important de învățat”,
povestește un boboc de la Facultatea de Medicină. Timp
de aproape două luni, niciun
profesor nu s-a oferit să ţină
seminarii online, ca să explice
măcar termenii cu care studenții din primul an nici n-au
apucat să se familiarizeze.
După OUG 58, profii
și-au schimbat atitudinea:
„Am început cursurile prin
videoconferinţă, unde am
putut pune întrebări și am
aflat, de exemplu, că nu trebuie să învăț despre cartilajele unui organ, ceea ce făcusem deja. Până acum nu ne
băga nimeni în seamă, acum
le este teamă că nu-și vor
primi salariile”.
La fel povestesc și cei din
anii mai mari. „În ultima
săptămână din aprilie a fost

prima întâlnire pe Zoom
cu un profesor,
însă noi am
primit cursuri.
Putem să le
scriem profesorilor pe mail dacă avem
întrebări”, spune Adrian Ungur (foto), student în an terminal la FMF.
Online-ul, bată-l vina!
La alte facultăţi, alte probleme. „O profesoară ne
trimite multe prezentări
PowerPoint, pline cu greșeli
gramaticale, care mai mult
ne încurcă. Tot ea postează
săptămânal cursurile, dar
primești parolă pentru a le
accesa”, spune un student de
la Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. Tinerii
sunt convinși că securizarea
este menită să-i ţină departe
pe alţi universitari, care ar
putea afla că, de fapt, cursurile nu-i aparţin profesoarei,
ci sunt furate.
Nici la Arte lucrurile nu
merg mai melodios. „Primim mail-uri cu ce ar trebui
să facem, noi răspundem cu

SE POATE

Examen pe Zoom
În Universitatea din Oradea există și profesori pe care studenţii îi laudă, când vine
vorba de digitalizare. Un exemplu este István Sas Kovács (foto), lector la Facultatea
de Informatică și Științe, care a știut să-i
țină în priză pe studenți, postând zeci de
jocuri interactive și experimente ﬁlmate pe platforma
UO. „Este unul dintre cadrele noastre didactice care într-adevăr se implică și ne ajută să înțelegem materia”,
spune studenta Denisa Pop.
Pe studenţii din anul III de la Biologie, lectorul i-a şi
examinat zilele trecute, optând pentru o evaluare orală, prin conferinţă video, o modalitate prin care tinerii
nu prea pot trişa.

poze, referate... Dar uneori
nu înţelegem cerinţele și ar
fi mai utilă o conferinţă video”, zice Ioana Lazăr (foto),
studentă
în
anul I la Arte
Decorative.
Alţi profi se
rezumă să le
trimită tinerilor poze făcute
unor cărţi de specialitate!
„Practica aceasta este folosită la noi de profesorii mai
în vârstă, iar imaginile sunt

de cele mai multe ori neclare
sau întunecate”, zice o studentă de la Litere.
Chiulangii şi în online
Nepăsare există, însă, de
ambele părți. Mulţi studenţi
nu pot accesa platforma
electronică a Universităţii
pentru că nu și-au dat adresele de mail corecte, iar alţii
nici măcar n-au încercat să
intre pe site, fiind dezinteresaţi de școală.
„La facultatea noastră

de Lucian CREMENEANU

lucian@cremeneanu.ro
nivel acceptabil, după prea
mulții ani de stagnare.
șadar, Oradea va arăta
tot mai bine și va ﬁ tot
mai atractivă pentru vizitatori. De cealaltă
parte, unii localnici încep
să se simtă discriminați,
spun că în oraș se fac mai
multe pentru turiști decât
pentru orădeni. Numărul
nemulțumiților e în creștere: oameni expropriați, cu
case dărâmate, oameni puși
să-și supraînalțe clădirile ori
supra-impozitați din pricina
fațadelor, oameni care se
plâng de prea mulți copaci
tăiați, de proiecte noi inestetice, de lucrări care nu se

A

Examene în aer
Nemulţumirile studenţilor orădeni se amplifică pe
măsură ce timpul trece, iar
ei se apropie de sesiune. Pe
lângă că nu le este clară materia, tinerii nu știu nici cum
vor da examenele.
„Pe parcursul lunii mai
se vor reglementa și aceste
aspecte, dar în principiu se
vor putea desfășura online.
Deciziile sunt mai greu de
luat, pentru că fiecare facultate are specificul ei, un examen la muzică este diferit
de cel de la inginerie”, spune
prorectorul Gabriel Bendea
(foto). În schimb, examenele
de licenţă și de dizertaţie ar
putea să se ţină
în facultăţi, în
condiții de siguranță. „Șansele de a reveni
la normalitate
cresc spre luna
iulie, când ar trebui să aibă
loc aceste examene”, adaugă
Bendea. De asemenea, Universitatea n-a luat încă nicio
decizie privind modul în
care se va desfășura admiterea în această vară.
Cât despre plângerile studenţilor, prorectorul spune
că n-a avut până acum vreo
sesizare că vreun dascăl nu
și-ar face treaba. Așadar,
toţi universitarii și-au primit
salariile, indiferent că și-au
amintit sau nu că au de ţinut
niște cursuri și seminarii...

Avem o stațiune. Cum procedăm?
mai termină... În schimb, cei
care ne știu mai mult de la
televizor ne laudă și ne dau
exemplu de bună practică.
u pot să nu mă gândesc
că acest mic triumf
birocratic, declararea ca stațiune turistică de
interes național, ar ﬁ fost
mult mai important dacă
referendumul pentru unirea
administrativă cu comuna
Sânmartin ar ﬁ avut o altă
soartă. Dar lupta politică
a decis în acel caz. Până la
urmă, nu Guvernul decide care oraș e interesant

N

turistic și care nu, ci turiștii.
Oradea a început să se simtă
oraș turistic abia atunci când
s-au înmulțit aparatele de
fotograﬁat și limbile vorbite
în zona centrală.
evenind la turism,
pentru o mai bună înțelegere a fenomenului,
ar trebui să ne gândim și la
oameni, nu numai la clădiri
și piețe publice. Ar trebui să
ne punem în locul turistului
venit pentru prima dată în
Oradea, pentru a înțelege
dacă orașul nostru este la
fel de confortabil pentru ei

R

ca pentru noi. Spre exemplu,
știați că un turist care merge
cu tramvaiul prin Nagyvárad
nu știe ce stație urmează
pentru a ști unde să coboare? Sau că, uitându-se
la hărțile de pe panourile
instalate în câteva locuri din
oraș, poate înțelege cel mult
că se aﬂă pe Terra?
urismul este în primul
rând despre și pentru
oameni. Ar ﬁ păcat să
facem aceeași greșeală ca
în sistemul de învățământ,
unde elevii și studenții au
devenit niște periferice în

T

marile planuri de studii,
nicidecum centrul lor, în
jurul cărora să se construiască totul. O regulă de bază
din turism spune că orașul
turistic este acela în care
vizitatorul venit pentru prima dată se descurcă foarte
ușor fără ajutorul nimănui.
Mi se pare că până acolo
mai e cale lungă. Dar pentru
asta trebuie mai întâi să se
rezolve cumva cu pandemia
și să ne reconectăm aeroportul cu lumea. Cum „care
aeroport”?

PUBLICAȚIE DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ECOLOGICĂ
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Poftiţi la noi!
Oradea a
devenit staţiune turistică
de interes
naţional
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O APLICAŢIE DEZVOLTATĂ DE NATIONAL GEOGRAPHIC ARATĂ CĂ ÎN ANUL 2070 ORADEA
AR PUTEA AJUNGE UN ORAŞ SECETOS, CU VERI CANICULARE ŞI IERNI BLÂNDE

D

intotdeauna, oamenii au încercat să-şi
imagineze viitorul,
sperând mereu că
zilele care vor urma vor ﬁ
mai bune. Când însă vine
vorba de climă, speranţele
sunt adesea înlocuite de
alerte.

Oradea în ﬁerbere

Folosind datele IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), un grup știinţific interguvernamental care
evaluează riscurile încălzirii
globale, postul de televiziune
National Geographic a creat
o aplicaţie care arată cum va fi
clima în mii de orașe ale lumii,
în anul 2070. Pentru Oradea,
previziunile sunt calde.

FAȚA ORAȘULUI
ARHITECTUL
ORADIEI. Pe 1
mai, când s-au
împlinit 150 de
ani de la naşterea
arhitectului
Rimanóczy Kálmán
jr., o statuie
dedicată celui
care a construit
multe din clădirile
emblematice ale
Oradiei a fost
dezvelită lângă
Biserica RomanoCatolică Olosig.
Piaţeta din strada
Dunării urmează
să poarte numele
arhitectului

Orădenii pot
plăti ușor
facturile de
salubritate
pe site-ul
RER Vest
Pagina III
ECO CARICATURA

Cel mai grav scenariu
Intitulată „Clima ta, schimbată” (Your Climate, Changed), aplicaţia dezvoltată de
National Geographic folosește
așa-numitul scenariu RCP 8.5
al IPCC, adică cele mai grave
consecinţe pe care le-ar putea
avea încălzirea globală provocată de poluare. Aceste date au
fost modelate pentru mii de
orașe, inclusiv Oradea, așa că
pe site-ul National Geographic
orice orădean poate vedea cum
ar putea arăta clima locului
peste 50 de ani.
În prezent, ca întreaga Europă de Est, orașul are o climă
continentală, cu patru anotimpuri, precipitaţii de-a lungul
întregului an și veri calde. Până
la finalul acestui secol, însă,
potrivit National Geographic,
Oradea va intra într-o nouă
zonă climatică, de stepă aridă.
În aceeași situaţie vor fi și municipiile Arad și Timișoara, dar
și orașele din sudul și estul României.
În schimb, județul Bihor
nu va fi unitar din perspectivă
climatologică. În zona montană va fi în continuare o climă
continentală, iar la deal una
moderată.
Adio, ger!
Stepa aridă se caracterizează prin temperaturi mai ridicate decât cele pe care le avem

CA-N VECINI. Harta simulată prezentată de National Geographic arată că, din perspectivă climatologică, Oradea va semăna mai mult cu oraşele din Ungaria decât cu
cele din Transilvania. Oraşul de pe Crişul Repede se va aﬂa într-o zonă de stepă aridă,
diferită de cea din interiorul Carpaţilor

în prezent și precipitaţii mai
puţine în anotimpurile calde.
Acum, Oradea înregistrează,
pe timpul verii, temperaturi
medii între 14 și 27 grade Celsius, dar în anul 2070 acestea vor
crește, între 20 și 33 de grade. Și
pe timpul iernii va fi mai cald:
în loc de valori cuprinse între
-3 și 3 grade Celsius, vom avea
temperaturi medii între 2 și 7
grade. Iar nopţile geroase vor fi
o amintire...
Va crește și numărul zilelor
caniculare. Dacă în prezent, în
oraș sunt în medie multianuală
0,3 zile cu temperaturi peste 35
grade Celsius, peste 50 de ani
vom avea, în medie, 26 de astfel
de zile!
De altfel, canicula devine o
reală problemă, după cum subliniază National Geographic.
„Peste 1.400 de oameni au
murit în Franţa, în urma valului de caniculă care a străbătut
Europa în 2019 și care a cauzat
temperaturi record”, explică
oamenii de știinţă.
Ca-n Azerbaidjan
Pe timpul verii, orădenii viitorului ar putea avea și multe
zile secetoase. Potrivit simulării,

precipitaţii vor cădea mai mult
în anotimpurile reci, rareori sub
formă de zăpadă. Primăvara și
vara, însă, de la o medie anuală
de precipitaţii de 199 mm, cât
are în prezent, Oradea va ajunge abia la 155 mm. Așadar, nu e
exclus ca în orașul de pe Criș să
apară alte soiuri de copaci și flori decât cele cu care suntem
obișnuiţi azi.
Pentru o imagine și mai clară despre cum ar putea arăta
Oradea în anul 2070, National
Geographic indică și un oraș
care are acum aceste condiţii
climatice: Șabran (foto), din
Azerbaidjan. Aflat la 12 kilometri de Marea Caspică, orașul
are parte de veri foarte călduroase, ierni blânde, iar din mai
până în septembrie zilele sunt
aproape toate secetoase.

A mai fost şi cald, şi frig...
Un specialist orădean crede
însă că aceste concluzii ale Na-

tional Geographic sunt hazardate. „Simulări pentru starea
vremii poţi face, dar pentru
climă nu”, spune Ovidiu Gaceu, profesor de climatologie la
Universitatea din Oradea.
Potrivit acestuia, extreme
meteorologice au mai fost și în
trecut. „Dacă analizăm clima
din România din secolul XVI,
de exemplu, citind scrierile
vremii, nu găsim mai mult de
doi ani normali. Fie au fost ani
foarte umezi, fie secetoși, unii
cu ierni excesiv de calde sau
ani în care Dunărea a îngheţat,
astfel încât era traversată călare”, spune Gaceu.
Specialistul precizează și că
oameni de știinţă din întreaga
lume sunt sceptici cu privire la
scenariile IPCC, reclamând că
se bazează pe date eronate. „E
adevărat că în România traversăm o perioadă mai caldă, care
a început în ’90. Dar nu putem
spune că se va accentua în viitor. Istoria ne arată că au mai
fost perioade calde, chiar și în
Evul Mediu”, zice profesorul.
Cei care vor trăi până în
2070 vor afla cine-a avut dreptate...
Adriana Totorean

COLȚUL VERDE

C
Director OTL:
Parcul de
autobuze și
tramvaie al
orașului se
înnoiește
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u toate că, în contextul
pandemiei provocate de
coronavirus, din 16 martie s-a declarat starea de urgenţă în România, în parcurile
industriale din Oradea, dar
nu numai, au continuat să-şi
desfăşoare activitatea multe
din companiile existente.
e tot parcursul acestei
perioade, am fost impresionată de preocuparea
constantă a companiilor în
ceea ce priveşte grija faţă
de propriii angajaţi, precum
şi concentrarea pe soluţii
sau chiar reproﬁlări pentru
continuarea activităţii.
genţia de Dezvoltare Locală Oradea a
încercat să vină în

P

A

ALINA SILAGHI
Director Agenția
de Dezvoltare
Locală Oradea

Reuşim împreună!
sprijinul mediului de afaceri
orădean, oferind servicii de
asistenţă pentru situaţii de
urgenţă, punând la dispoziţia
companiilor care au peste 25
de angajaţi, în mod gratuit,
aparate pentru măsurarea
temperaturii şi, contra cost, la
preţul de achiziţie de pe piaţa
autohtonă, măşti de protecţie
de unică folosinţă, pentru
protecţia tuturor angajaţilor.
oate companiile s-au
mobilizat într-o manieră
admirabilă şi au susţinut
cu sume consistente lupta
autorităţilor publice locale

T

pentru dotarea Spitalului
Municipal cu echipamente,
aparatură şi materiale consumabile atât de necesare
în lupta cu Covid-19, oferind
un exemplu de dezvoltare
sustenabilă şi responsabilitate socială. Cu ajutorul
lor, Oradea a reuşit să aibă
capacitate de reacţie privind
combaterea nu numai a efectelor medicale ale pandemiei,
ci şi în plan economic.
oresc să mulţumesc
tuturor companiilor care
au decis continuarea
activităţii, pentru a evita un
blocaj economic, dar mai ales

D

pentru demersurile şi solicitările acestora de a-şi proteja
angajaţii, la locul de muncă.
in păcate, ne confruntăm
cu o perioadă grea, care
va mai dura. Repornirea economiei va ﬁ lentă,
va trebui să ne încărcăm cu
răbdare şi disciplină pentru
a reuşi să trecem victorioşi
peste această criză. Dar să
nu uităm ce spunea părintele
managementului, Peter F.
Druckner: „Antreprenorul caută întotdeauna schimbarea,
răspunde la ea şi o exploatează ca pe o oportunitate”.

D
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Piaţa Rahovei devine a Concordiei

ÎN ULTIMII 12 ANI, PRIMĂRIA ORADEA A PLANTAT ÎN ORAŞ 26.000 DE
ARBORI ŞI A PUS LA PĂMÂNT APROAPE 8.000

Piaţa Rahovei din Oradea va deveni pietonală, aşa cum
era odinioară, printr-un proiect de regenerare urbană. Cele trei lăcaşe de cult de aici - biserica ortodoxă, una reformată, care va
ﬁ reabilitată, şi o sinagogă
- nu vor mai ﬁ despărţite de garduri. Investiţia va
demara anul acesta, iar la
ﬁnal zona va ﬁ rebotezată
Piaţa Concordiei. Prin pietonalizare, vor dispărea
gardul bisericii ortodoxe şi construcţiile „parazitare”
anexe, iar Universitatea Partium se va extinde, prin
restaurarea clădirii aﬂate în spatele sinagogii. „Zona
nouă a fost gândită ca un spaţiu multifuncţional, care
va cuprinde spaţii verzi, spaţii dalate, mobilier urban,
fântână arteziană, iluminat public fotovoltaic, loc de
joacă pentru copii şi va beneﬁcia de conectivitate wi-ﬁ.
Noul spaţiu va face o legătură pietonală între strada
Primăriei şi strada Sulyok Istvan, punând în valoare
cele două obiective arhitecturale, Sinagoga Aachvas
Rein şi Biserica ortodoxă”, a transmis Primăria.

JOS PĂLĂRIA!

Socoteala verde
VA URMA. În toamnă, în oraş se vor mai planta 210 arbori, pe lângă cei 3.990 sădiţi în această primăvară

PALAT REFĂCUT. După devastatorul incendiu din august 2018, Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea
continuă să îşi vindece rănile. Muncitorii lucrează la
refacerea faţadelor interioare ale clădirii monument
istoric, iar până la ﬁnalul acestui an vor trebui să termine faţadele exterioare şi iluminatul arhitectural

Tramvaie şi autobuze noi
Primul tramvai nou produs de Astra Arad pentru Oradea
a ajuns marţea trecută în municipiu, cu un transport special. Tramvaiul a fost pus pe linie în curtea depoului OTL.
Acesta va ﬁ supus unor teste înainte de a-şi face prima
ieşire pe traseu. Următoarea
garnitură va sosi la Oradea
săptămâna aceasta, iar până
la sfârşitul anului viitor vor
veni, în total, 20 de tramvaie.
Investiţia totală, ﬁnanţată din
fonduri europene, se ridică la 148 milioane lei. Totodată,
săptămâna trecută, Primăria Oradea a scos la licitaţie
achiziţia a 15 autobuze hibrid pentru suma de 22,9 milioane lei. Autobuzele cu acţionare electrică şi cu motor
diesel Euro VI vor trebui să aibă, printre altele, o capacitate minimă de 90 de pasageri şi 26 locuri pe scaune,
sistem EBS/ABS - ASR, podea joasă şi rampă de acces
pentru persoanele cu dizabilităţi. Investiţia este ﬁnanţată
prin două proiecte europene. Termenul de depunere a
ofertelor este data de 9 iunie.

Parc în Grigorescu
Lucrările de amenajare a unui parc în cartierul Grigorescu au început săptămâna trecută. Viitoarea zonă verde va cuprinde zone de sport, spaţii de joacă pentru copii,
pontoane pentru relaxare şi
un ochi de apă. Zona destinată sportului va avea o pistă pentru alergare şi pentru
biciclete, lungă de 1 kilometru, un teren de sport de 800
metri pătraţi, acoperit cu gazon şi înconjurat cu gradene
pentru public şi trei mese pentru tenis. În spaţiul destinat
relaxării vor ﬁ amenajate, pe pârâul Adona, 18 pontoane,
pentru a pune în valoare ochiul de apă, şi trei pergole din
lemn, unde vizitatorii să poată sta la umbră. În total, parcul va avea o suprafaţă de peste 23.000 mp de spaţii verzi
acoperite cu gazon. Aici vor ﬁ plantaţi 260 de arbori ornamentali din speciile mesteacăn, pin, tei, arţar şi salcie.
Parcul va ﬁ dotat cu un sistem de irigat automat şi cu 68
de stâlpi de iluminat. Lucrările de amenajare a parcului
sunt realizate de ﬁrma Saminstal, pentru suma de 6,9
milioane lei, având un termen de predare de 10 luni.
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radea nu poate ﬁ
un oraş cu adevărat verde dacă nu
are destui arbori
care să cureţe aerul pe
care îl respiră locuitorii.
Evidenţele Primăriei arată că, din 2008 și până în
prezent, în oraș s-au plantat
26.395 de arbori. În schimb,
nu mai puțin de 7.915 copaci au fost puși la pământ.
Un raport nu îndeajuns de
favorabil naturii...
Prin tot oraşul
Majoritatea copacilor sădiţi în ultimii 12 ani sunt din
specii precum acer, frasin,
salcie, dud, catalpă. În anul
2008, s-au plantat 5.000 de
arbori, pe străzile Podului,

Ogorului și Aluminei. În
anul următor, s-au sădit 190
de puieţi, pe străzile Dragoș
Vodă, Căile Clujului și Aradului și în Parcul Seleuș.
În anul 2010, plantările au
însumat 2.970 de copaci, în
parcurile Seleuș, Lacul Roșu,
1 Decembrie, I. C. Brătianu
ori Petofi și pe străzi precum
Miron Costin, Abatorului,
Oneștilor, Ștefan cel Mare, Armatei Române. Alţi 1.398 de
arbori au fost sădiţi în 2011,
pe artere precum Dunării,
Griviţei, Dimitrie Cantemir,
Meșteșugarilor, Vlădeasa etc.
Anul 2012 a fost unul record, în care s-au sădit 5.160
de copaci, mulţi dintre ei în
parcurile Ţăranilor și Petofi
ori pe străzile Dacia, Decebal,
Transilvaniei sau Nufărul. În

Oradea a fost declarată joi, prin Hotărâre de Guvern,
staţiune turistică de interes național, așa cum Primăria
a cerut din vara anului trecut. Acum, orașul va putea să atragă mai ușor investiţii și fonduri europene pentru dezvoltarea
zonei turistice.
„Investitorii ar putea accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice, fapt
ce va contribui la creșterea numărului turiștilor de pe piaţa
internă și externă. Având în vedere efectul multiplicator al
turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcţiile, agricultura, artizanatul și comerţul
cu amănuntul, proiectele de dezvoltare a turismului în localităţile atestate staţiuni turistice vor genera efecte benefice
pentru dezvoltarea economică și creșterea calităţii vieţii rezidenţilor acestor zone”, se menţionează într-un comunicat
al Guvernului. În prezent, în România sunt atestate 51 de
staţiuni turistice de interes naţional și 77 de interes local.
Pe de altă parte, Oradea a depus, în martie, o solicitare
pentru a deveni și staţiune balneară, ceea ce va permite accesarea de fonduri europene dedicate clinicilor care folosesc
apa geotermală.
D.S.
VOCEA STRĂZII

anul următor, au fost plantaţi
alți 3.293 (parcurile Seleuș,
Ghioceilor, străzile Bârsei, Erkel Ferencz, Milcovului, Ciheiului ș.a.), iar în 2014 Primăria
a comandat plantarea a 2.101
arbori (Xenopol, Atelierelor,
Meiului, Borșului, Nojoridului, Beiușului, Horea etc.).
Nu destul
În ultimii ani, apetitul
pentru „verde” a scăzut dramatic. În 2015 s-au plantat
doar 342 de copaci, toţi pe
malurile Crișului Repede
și pe strada Podului, iar în
2016 numai 188 de puieţi,
majoritatea în parcurile Liniștii, Seleuș și Salca. Un
an mai târziu s-au sădit 208
copaci (străzile Nufărul,
Averescu, Magheru și în

parcuri), iar în 2018 alţi 900
(Ecaterina Varga, Horea, Italiană, Matei Corvin etc.).
Anul trecut, Primăria a
plantat 655 de arbori (pe
străzile Hack Halasi Gyula,
Andriţoiu, Barcăului, Brașovului, Atelierelor etc.), iar în
această primăvară 3.500 de
puieţi în cartierul Tineretului și 490 prin oraș.
Totodată, în ultimii 12
ani, municipalitatea a tăiat,
conform propriilor evidențe, 7.915 de arbori. Raportul
arată, așadar, că pentru fiecare copac tăiat, Primăria a
plantat alţi 3. Puţin, ţinând
cont că regulamentul orașului prevede că fiecare arbore
sacrificat ar trebui înlocuit
cu cinci puieţi...
Adriana Totorean

Stațiunea Oradea
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Vă place proiectul Primăriei de transformare a pieţei Rahovei într-o zonă
pietonală, redenumită Piaţa Concordiei?
M-a surprins plăcut vestea şi proiectul arată bine, cu o mulţime de
arbori mari. Sper ca gazonul să ﬁe
irigat şi să reziste la traﬁc intens.

Este genială denumirea noii pieţe,
a Concordiei! Sper să ﬁe nu doar la
propriu, ci şi la ﬁgurat, un adevărat loc al concordiei.

Paul Butuc

Pavel Jolta

Îmi place ideea, dar copacii trebuie
să ﬁe de mari dimensiuni. Altfel,
nu ne vom bucura de această zonă
pietonală.
Elena

Ideea cu demolarea gardurilor
este foarte bună. La fel trebuie şi
în cartiere, unde ﬁecare bloc are
un gard în jurul spaţiilor verzi.
Anca Ami

Avem nevoie de cât mai multe
spaţii deschise în oraş, unde să se
manifeste comunicarea şi concordia. Susţin proiectul.
Dorin Popa

Poate s-ar preta şi transformarea
străzii Primăriei în pietonală sau
semipietonală. Ar aduce plusvaloare centrului oraşului.
Vasile Dicso

(
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PE SITE-UL RER VEST, ORĂDENII POT SĂ-ŞI VERIFICE FACTURA
DE SALUBRITATE, DAR ŞI SĂ O ACHITE

Online e mai sigur
U

nul din obiceiurile bune apărute
din cauza pandemiei de Covid-19
este îndreptarea atenţiei
spre facilităţile oferite
de internet.
În ultimele două luni,
orădenii au descoperit că
pot să achite costurile de
salubritate din confortul
locuinţei proprii, fără a se
expune la vreun risc de îmbolnăvire.
Încă dinainte de declanșarea pandemiei, RER Vest
oferă tuturor clienţilor posibilitatea de a primi factura
în format electronic și de a o
plăti tot așa. Acum, clienții
profită din plin de această
posibilitate.
Simplu şi rapid
Odată cu instaurarea stării de urgenţă în România,
pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19, RER Vest a suspendat activitatea ghișeelor de
la sediul societăţii și de la
parterul Primăriei Oradea.
Cu acest prilej, mulţi orădeni care nu foloseau încă
serviciile online ale operatorului de salubritate au
descoperit cât sunt acestea
de eficiente. Pe site-ul RER
Vest, www.rervest.ro, orice
client poate solicita factura
electronică și o poate achita.
Operaţiunea necesită crearea unui cont pe site (https://
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Lucrările pe mal avansează
Lucrările de restaurare şi amenajare a malului stâng
al Crişului Repede, între podul Sfântul Ladislau şi
podul Centenarului, au fost realizate în proporţie de
70%, astfel că nu peste
mult timp proiectul ﬁnanţat din bani europeni va
ﬁ ﬁnalizat. Constructorii
muncesc atât la cota străzii, cât şi la cota râului, dar
mai trebuie să facă lucrări
precum placarea jardinierelor, ﬁnalizarea unei scări, placarea cu piatră a zidurilor de sprijin, amenajarea spaţiilor verzi, a rampei
şi a trotuarelor pe anumite porţiuni, instalarea unei
benzi led pe lungimea balustradei, precum şi reabilitarea stâlpilor istorici. Lucrările, care au demarat în
luna aprilie a anului trecut, sunt efectuate de asocierea de ﬁrme formată din Gavella Com, Porﬁdo Ed Arte
Consorzio Stabile, Proconsolutions şi Iriconstruct.
Durata contractului de execuţie este de 15 luni. Investiţia totală se ridică la 9,9 milioane lei, fără TVA.

NE ENERVEAZĂ!

FĂRĂ PAUZĂ. Serviciul de salubrizare orădean nu a fost perturbat de pandemie.
Echipajele RER Vest au colectat deşeurile şi au curăţat străzile urbei fără întrerupere

rerVest.ro/contul-meu/), care
se face foarte ușor, utilizatorul
având nevoie doar de codul
de client (care se găsește pe o
factură mai veche), numărul
facturii, adresa de e-mail și o
parolă anume aleasă. Apoi, va
vedea suma pe care o are de
plată și va putea să o achite,
în mai puţin de 3 minute și în
condiţii complet securizate.
Soluţii pentru toţi
În ultimele două luni, tot
mai mulţi orădeni au optat

Chiar dacă trebuie să respecte restricţii cu care nu s-au
mai întâlnit până acum, cauzate de pandemia de Covid-19, orădenii nu au niciun motiv să se abată de la regulile
reciclării. Operatorul licenţiat al Oradiei, RER Vest, continuă neîntrerupt activitatea de salubrizare și de colectare a
deșeurilor, programul și traseele fiind neschimbate.
Colectarea selectivă are reguli simple. Deșeurile sau ambalajele din hârtie și carton, plastic și metal (fracţia uscată)
trebuie să ajungă în pubela sau sacul galben. Resturile reziduale (fracţia umedă) trebuie aruncate în recipientele de
culoare neagră. Tot aici e locul măștilor medicale și al mănușilor de unică folosinţă.
RER Vest are soluţia și pentru deșeuri vegetale. Orădenii
care locuiesc la case și au de aruncat resturi vegetale pot să
comande saci pentru aceste deșeuri la numărul de telefon
0751-306.541. Echipaţi corespunzător, ţinând cont de măsurile de protecţie impuse, angajaţii RER Vest le vor livra sacii și, pentru a evita cât mai mult interacţiunile umane, vor
încasa contravaloarea lor cu un aparat POS mobil. Un sac
pentru deșeuri vegetale costă 5 lei (cu TVA), preţ care include și transportul deșeurilor.
E.M.

pentru această variantă rapidă și sigură. Dacă înainte
de pandemie, în medie, pe
site-ul RER Vest se creau într-o lună 170 de conturi noi,
în luna martie numărul lor a
„zburat” la 960, iar în aprilie
la 1.400! Așadar, peste 2.000
de orădeni au descoperit cât
de simplu este să plătească
online.
Facturile RER Vest se mai
pot achita și atunci când se
fac cumpărăturile esențiale
la supermarketurile sau în

magazinele care au puncte
PayPoint sau Un-Doi. Orădenii trebuie să știe că plata
la timp a facturilor pentru
serviciile de salubrizare este
necesară pentru desfășurarea acestui serviciu fără sincope.
RER Vest rămâne în contact direct cu clienţii săi prin
site-ul www.rervest.ro, prin
e-mail la adresa office@rervest.ro și la numărul de telefon
0259.433-195 (non-stop).
Elena Marinescu

Colectați selectiv!

FOCAR DE INFECŢIE. Pe strada Prundului, pe malul
stâng al Crişului Repede, la marginea cartierului Mihai Eminescu, mizeria e rege. Mormane de gunoaie
de tot felul, aruncate de cei care locuiesc în preajmă,
zac pe mal, spre dezgustul orădenilor care nu sunt
complicii acestei jalnice situaţii...

Libertate... pentru pietoni
Primăria Oradea a dat, lunea trecută, ordinul de începere a lucrărilor de transformare a străzii Libertăţii în arteră pietonală. Proiectul prevede, printre
altele, desﬁinţarea tuturor
locurilor de parcare de pe
străzile Libertăţii, Iosif Vulcan şi Nicolae Grigorescu.
Aceasta din urmă va deveni, la rândul său, pietonală.
Potrivit unui comunicat al
municipalităţii, pe strada
Libertăţii, copacii existenţi vor ﬁ integraţi în zona pietonală, iar în partea spre malul Crişului Repede va ﬁ
amenajat un zid de sprijin pentru consolidarea arterei şi o zonă de relaxare. La intersecţia cu strada Iosif
Vulcan se va crea un sens giratoriu, iar trotuarele vor
ﬁ pietruite. Cu ocazia lucrărilor, vor ﬁ înlocuite toate
reţelele din subteran, iluminatul public va ﬁ refăcut cu
LED, iar mobilierul urban va ﬁ înlocuit. Lucrările vor ﬁ
realizate de asocierea ﬁrmelor Flodor Tracom şi Porﬁdo ed Arte Consorzio Stabile, pentru suma de 10,2
milioane lei. Termenul de execuţie este de 12 luni.

Sala Polivalentă prinde contur

COLȚUL VERDE

1995. Tramvaie... pe lângă

2020. Mai multă siguranță

Anii ’90 au fost plini de probleme și neajunsuri, iar transportul
public local din Oradea n-a făcut excepție. Circulația tramvaielor și a autobuzelor era afectată de infrastructura defectuoasă
și de starea proastă a vehiculelor. Liniile de tramvai erau
vechi și nemodernizate, cu excepția celor din extinderile din
anii precedenți: zona Decebal și
zona Borșului. Tramvaiele, deși
nu erau mai vechi de 20 de ani,
ba unele aveau doar câțiva ani,
erau în stare rea, chiar de dezmembrare. Din aceste motive,
deraierile și incidentele erau numeroase. Ziarele vremii publicau des știri privind deraierile, inclusiv statistici care arătau
amploarea fenomenului. S-a ajuns ca din ianuarie și până în
octombrie 1995 să aibă loc nu mai puțin de 81 de deraieri, soldate cu 10 răniți și un deces. Majoritatea deraierilor aveau loc
la Podul CFR din Rogerius, în zona Perla, în intersecția Olosig,
în capătul de linie din Ioșia, dar și în centru, pe strada Primăriei
(foto) și lângă Casa de Cultură a Sindicatelor. Tramvaiele săreau
de pe macaz sau în curbe, iar uneori se ciocneau cu tramvaie ce
veneau din sens opus, cum s-a întâmplat în 1993 lângă actuala
benzinărie OMV Decebal, accident soldat cu zeci de răniți.

După anii 2000, s-au înlocuit o bună parte a liniilor de tramvai și
a parcului de vehicule al OTL, modernizându-se inclusiv mentenanța, printr-un nou atelier mecatronic. Acum, numărul deraierilor nu mai este nici pe departe
atât de mare. Câte un astfel de
incident, mai degrabă minor,
apare o dată la câteva luni. Majoritatea deraierilor sunt cauzate de macazuri vechi sau
mișcătoare, în Centrul Civic (mai
ales până în 2010, la refacerea
liniilor), Olosig și pe strada Nufărului, la intrarea în depou. Atât
bătrânele Tatre, cât și modernele tramvaie Siemens au avut „de
furcă” cu liniile din cele trei intersecții, cea mai recentă deraiere
având loc în aprilie 2019 (foto), pe macazul de lângă podul peste
Peța, unde o garnitură vieneză a sărit de pe linie, rănind câțiva
călători și blocând circulația tramvaielor timp de două ore. Cea
mai spectaculoasă deraiere din ultimii ani a avut loc lângă Olosig, în iulie 2008, când o remorcă de Tatra a ajuns pe trotuar și
s-a proptit într-un indicator rutier, dislocând un boghiu și rănind
grav doi călători. Acum, tramvaiele moderne sunt dotate cu
senzori care opresc vehiculul dacă șina este prea vălurită și are
probleme, reducând riscul unui incident.
Cristian Culiciu

Lucrările de construire a noii săli polivalente cu 5.000
de locuri din zona străzii Traian Blajovici au fost realizate în proporţie de 40%. Potrivit unui comunicat al
Primăriei, până în prezent
constructorii au ﬁnalizat
fundaţiile, turnarea plăcii
de beton peste parter şi
cele două etaje, respectiv
montarea ferestrelor şi uşilor de la parter. În prezent,
se lucrează la montarea
gradenelor pentru tribună, la compartimentările interioare şi la realizarea instalaţiilor electrice, termice,
sanitare, de ventilare şi de desfumare. „În ceea ce priveşte introducerea utilităţilor, realizarea accesurilor,
parcărilor şi amenajărilor exterioare, este în lucru studiul de fezabilitate aferent acestora”, se menţionează
în comunicat. Lucrările sunt executate de o asociere de
ﬁrme reprezentată de Construcţii Erbaşu, iar investiţia
se ridică la 27,6 milioane euro. Primăria va contribui
cu 5,2 milioane euro, restul banilor ﬁind asiguraţi de
Compania Naţională de Investiţii. Construcţia ar trebui
să ﬁe ﬁnalizată până la sfârşitul acestui an.
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Parc cu distanţare socială
Pandemia de Covid-19 determină autorităţile locale
să reformeze inclusiv modul în care amenajează spaţiile verzi. Viena, o metropolă renumită pentru parcurile sale bine întreţinute,
pregăteşte
amenajarea
unei grădini publice care
va determina vizitatorii să
respecte distanţarea socială. „Parc de la Distance”
va ﬁ amenajat asemenea
unui labirint, care nu va
permite adunări de mulţi oameni. „Perdele” de pini,
mesteceni şi garduri vii îi vor ţine pe vizitatori la distanţă. „După începerea pandemiei ne-am întrebat:
cum ar arăta un parc? Cum ar funcționa dacă ar adopta regulile distanțării sociale? Ce lecție vom învăţa după ce vom trece de toate acestea?”, a explicat
autorul proiectului, Chris Precht. „Acest parc este
conceput pentru a crea o distanță ﬁzică sigură între
vizitatorii săi. După pandemie, parcul va rămâne util,
putând ﬁ folosit de oricine doreşte să scape puţin de
haosul orașului și să se izoleze”. Noua grădină va ﬁ
amenajată până la ﬁnalul anului.

DIRECTORUL TEHNIC AL OTL, ADRIAN REVNIC, SPUNE CĂ, ÎN CURÂND, COMPANIA
VA PUNE ÎN CIRCULAŢIE NOUL TRAMVAI, DAR ŞI... TROTINETE ELECTRICE

„Să scădem numărul vehiculelor
care poluează orașul”
INTERVIU

FAȚA LUMII

PROTEST CU PAPUCI. Zilele trecute, activişti ecologişti au umplut una din pieţele centrale din Zurich
cu perechi de încălţăminte, pentru a aminti că, deşi
respectă restricţiile de circulaţie şi nu protestează în
stradă, oamenii cer în continuare autorităţior măsuri
împotriva schimbărilor climatice

Alungaţi cu găinaţ
Chiar dacă Suedia a luat măsuri lejere în contextul
pandemiei de Covid-19, autorităţile din oraşul Lund
au descurajat oamenii să se adune. În ultima zi a lunii aprilie şi prima din luna
mai, suedezii au sărbătorit
„Noaptea Valpurgiei”, un
fel de Halloween al ţărilor
scandinave, când în mod
tradiţional oamenii ies la
picnic în aer liber. Pentru
ca locuitorii din Lund, în
număr de 30.000, să nu se înghesuie în parcul central al oraşului, primăria locală a decis să acopere
iarba din parc cu găinaţ de pui. „Lund putea deveni un
epicentru de răspândire a coronavirusului în timpul
acestei sărbători, aşa că am considerat că este o iniţiativă bună. Mai mult, astfel avem ocazia să fertilizăm
spaţiile verzi, dar să nu-i lăsăm pe oameni să stea
nici la terase, din cauza mirosului”, a spus preşedintele comitetului de mediu al consiliului local, Gustav
Lundblad. Suedia este una dintre ţările europene care
au decis să nu recurgă la măsuri drastice de carantină, permiţând şcolilor şi afacerilor să rămână deschise în mare parte. Rata mortalității din cauza pandemiei este însă cea mai mare între statele nordice.

Franţa repară biţele!
Întrucât pe 11 mai ridică restricţiile de circulaţie, Franţa
a pregătit şi măsuri de stimulare a mijloacelor de transport nepoluante, astfel încât atmosfera să nu ﬁe „bombardată” cu noxele maşinilor. Ministrul mediului,
Elisabeth Borne, a anunţat
că a alocat 20 milioane de
euro pentru un program de
stimulare a mersului cu bicicleta. 300.000 de francezi
vor primi vouchere de câte
50 de euro ﬁecare, pentru a-şi repara bicicletele defecte,
iar cei care nu ştiu să pedaleze vor putea participa gratuit
la lecţii de ciclism. „Ne dorim ca această perioadă să ﬁe
o nouă etapă în direcţia culturii ciclismului şi ne dorim ca
bicicleta să ﬁe noua regină”, a scris Borne, pe Twitter. Pe
lângă că este nepoluantă, bicicleta elimină aglomeraţia
din mijloacele de transport în comun, unde, cu cât vor ﬁ
mai puţini călători, cu atât se va putea respecta distanţarea socială, a mai explicat ministrul. În plus, autorităţile
din Paris plănuiesc amenajarea mai multor piste pentru
biciclişti, sacriﬁcând din locurile de parcare şi şosele.

U

n oraş prietenos
cu mediul înconjurător trebuie să
aibă, obligatoriu,
un transport public eﬁcient şi atractiv pentru cetăţeni. „Îmbunătăţirile şi
dotările pe care le facem
au în vedere şi grija faţă
de mediu”, spune Adrian
Revnic, directorul tehnic
al societăţii de transport
public din Oradea.
Ca orădenii să circule cât
mai puţin cu mașinile, Primăria și OTL au comandat
20 de tramvaie noi, 16 autobuze hibride, dar și amenajarea unor parcări în care
șoferii care-și lasă mașinile
să fie „recompensaţi” cu bilete OTL. De asemenea, din
această vară, orădenii vor
putea închiria biciclete și
trotinete electrice tot de la
OTL!
Un tramvai modern
- Primul tramvai produs
de Astra Arad pentru orașul
nostru a ajuns acasă. Care
sunt primele impresii?
- Tramvaiul arată excelent. Are capacitatea de a
transporta aproape 300 de
persoane, faţă de 200 de
persoane sau chiar mai puţin, cât permit tramvaiele
din flota noastră. Este dotat
cu aer condiţionat și cu încălzire, cu camere de filmat
în interior, iar tehnologia
este marca Siemens. Are
recuperator de energie, cu
capacitatea de a economisi
până la 30%. Este un tramvai
modern, capabil să consume
mai puţin, să ducă mai mulţi
călători, să nu polueze fonic
și cu dotările necesare pentru a fi la nivelul cerinţelor
orașului Oradea și la așteptările cetăţenilor.
- Când vor putea orădenii să circule cu ele?
- Noi sperăm cât mai curând. După ce se vor ridica
restricţiile cauzate de pandemie, o echipă Siemens va

veni pentru ultimele măsurători, iar apoi, într-o săptămână, tramvaiul va intra
în circulaţie. Între timp, Astra Arad continuă livrarea.
Săptămâna aceasta vine al
doilea tramvai, până la finalul verii următoarele opt, iar
anul viitor și celelalte 10.
- Care este stadiul lucrărilor la noua linie de tramvai, din Calea Aradului?
- Suntem în grafic. S-a
turnat covorul de asfalt pe
porţiunea dintre strada Aviatorului și podul peste Peţa
și au început lucrările în
zona Făgărașului. Noua linie va fi gata până la sfârșitul
anului 2021.
De ce hibrid şi nu
electric
- Primăria Oradea cumpără și 15 autobuze hibrid.
Când vor ajunge acestea în
oraș și pe ce trasee vor circula?
- Termenul de execuţie
este între 9 și 12 luni, așa că
anul viitor, pe vremea aceasta, le vom avea. Primul autobuz hibrid din flota OTL va
sosi mai repede, achiziţionat
printr-un proiect Ro-Hu
derulat de noi. Vor circula
pe mai multe trasee. Interesul nostru este ca în zona
centrală să avem o poluare
fonică și a aerului cât mai
redusă.
- De ce Oradea nu are
autobuze electrice?
- În două proiecte europene, am făcut comparaţii
între vehicule cu motoare
diesel, hibride, electrice și
tramvaie. A reieșit că autobuzul hibrid este mai rentabil decât unul electric, din
cauza costurilor mari ale
acumulatorilor. Cât despre
tramvaie, chiar dacă la prima vedere costă mai mult
decât autobuzele, durata de
viaţă este mai mare, de circa
30 de ani, faţă de 8 ani, la un
autobuz. Capacitatea tramvaiului este mai mare, iar un
calcul privind costurile, nu-

mărul de călători și de kilometri parcurși arată că tramvaiul este, de fapt, mai ieftin.
- Primăria construiește
o parcare „park and ride”
în piaţa Gojdu, unde șoferii vor primi tichete gratuite OTL. Cum va funcţiona
acest sistem?
- Pe lângă acest proiect,
mai există o discuţie de
transformare a pieţei din
Nufărul și a parcării de la
Auchan în „park and ride”.
Cei care vin în oraș își vor
lăsa mașinile în aceste parcări și vor primi un voucher
pentru transportul public,
cu valabilitate echivalentă
timpului de parcare. Dacă
las mașina trei ore, am trei
ore la dispoziţie pentru a folosi mijloacele de transport
public. Este important să
oferim o variantă eficientă
cetăţenilor, ca să scădem numărul de vehicule care poluează orașul.
OTL se extinde
- Ce alte achiziţii și investiţii pregătiţi pentru transportul în comun din oraș?
- Avem în implementare
un serviciu de bike-sharing,
aprobat în bugetarea participativă. Vom amenaja zece
puncte cu biciclete și trotinete electrice. Estimez că
până la sfârșitul verii vor fi
disponibile. Mai lucrăm la o
aplicaţie dedicată transportului public, în care să vezi
traseele, ce mijloc de transport ai în apropiere ori cât
timp ai de așteptat...
- În ultimul deceniu, s-a
tot vorbit despre transformarea OTL într-un operator regional, în Zona Metropolitană. Mai este posibil
acest plan?
- Decizia este a comunelor. Din toamna anului
trecut, operăm în Paleu și
Cetariu, pentru că cetăţenii
au vrut, și oferim servicii de
calitate. Preţurile pe care le
avem sunt accesibile și reflectă realitatea. Recent, am

semnat și cu primăriile din
Hidișel, unde vom intra cel
târziu în iunie, și din Ineu și
Tileagd, unde mai sunt de
făcut câţiva pași.
- Recent, la sediul OTL
aţi pus în funcţiune o staţie
de încărcare pentru mașinile electrice. Are clienţi?
- Nu avem clienţi. Am
pus-o în funcţiune în ianuarie și, la scurt timp, au
apărut restricţiile de circulaţie. Staţia este cu încărcare
lentă, are două locuri și este
disponibilă 24 de ore din 24.
Poate fi accesată printr-o
aplicaţie, prin care se face și
plata, preţul fiind fără adaos
comercial.
Transport afectat
- Cum a influenţat pandemia de Covid-19 transportul public orădean?
- L-a afectat destul de
grav. Numărul de călători a
scăzut drastic, cu 80%, ceea
ce a dus inevitabil la scăderea
încasărilor. În același timp,
pentru că multe firme și-au
continuat activitatea, din grijă și respect pentru călători,
am mărit numărul de vehicule, astfel încât cetăţenii să
se simtă în siguranţă, ceea ce
a dus la o creștere a cheltuielilor. Am fost printre primele firme din oraș care au
asigurat angajaţilor materiale de curăţenie și dezinfecţie, măști, mănuși și am luat
toate măsurile astfel încât să
prevenim riscul de îmbolnăvire. Autobuzele, tramvaiele,
staţiile și autogările sunt dezinfectate periodic. Din fericire, nu am avut niciun caz de
îmbolnăvire la muncă. Avem
un coleg șofer infectat, dar
nu la locul de muncă.
- Ce măsuri veţi impune
după 15 mai?
- Controlorii sunt dotaţi
cu termometre de la distanţă, dezinfecţii deja facem...
Orice altă măsură se va impune, o vom respecta.
A consemnat
Adriana Totorean
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PE SCURT

Urgențe la 65%
MARȚI. Lucrările de extindere şi modernizare ale
Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean
sunt realizate în proporţie
de 65%. Până în prezent,
constructorii au ﬁnalizat
infrastructura
imobilului, au ridicat clădirea, au
amenajat structura amﬁteatrului pentru studenţi şi
lucrează la compartimentările interioare. Potrivit
proiectului, noua clădire
va ﬁ structurată pe trei niveluri. „Finisajele interioare şi exterioare ale clădirii
vor ﬁ speciﬁce unor unităţi spitaliceşti moderne”,
se menţionează într-un
comunicat al Primăriei.
Lucrările de extindere şi
modernizare ale UPU sunt
executate de asocierea
ﬁrmelor Drumuri Bihor şi
Construcţii Erbaşu pentru
suma de 21,2 milioane lei,
cu termen de execuţie de
24 de luni, care expiră în
ianuarie 2021. Investiţia
este ﬁnanţată de municipalitatea orădeană în proporţie de 48,7% diferenţa
de 51,3% ﬁind asumată de
Ministerul Sănătăţii.

Prinşi cu minciuna
MIERCURI. Un bihorean
din Diosig a fost prins circulând noaptea pe stradă
cu o adeverinţă de angajat
încropită de un amic, iar un
bărbat din Mureş a încercat să plece din ţară, prin
PCTF Borș, tot cu un document similar, completat
chiar de şoferul microbuzului în care se aﬂa şi care
atesta că ar ﬁ şi el şofer,
a anunțat Parchetul Oradea. „În urma veriﬁcărilor
efectuate, s-a constatat că
premisul de conducere al
pasagerului este fals şi că,
în realitate, acesta nici nu
este angajat la societatea
respectivă, adeverinţa ﬁind întocmită cu scopul de
a-i permite trecerea frontierei în Ungaria”, arată
procurorii, care au deschis
dosare penale pentru fals
în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii
şi uz de fals.

Donații pentru ATI
MIERCURI. Grupul Digi
deţinut de orădeanul Zoltan Teszári a anunţat că
donează 60 de kituri pentru ventilare mecanică
pentru a ajuta pacienţii în
stare critică din cauza virusului Covid-19 în România. Dintre acestea, 10 vor
ajunge la Oradea. Seturile
sunt complete şi includ
ventilatoare,
infuzomate, injectoare, monitoare,
ecografe şi paturi. „Echipamentele, care au fost
achiziţionate de către Digi
România direct de la producătorul de top MindRay,
precum şi celelalte accesorii, au o valoare totală de
peste 1,6 milioane euro şi
vor ajunge în România, pe
parcursul lunilor mai şi iunie 2020”, se arată într-un
comunicat al companiei.
Punerea la dispoziţia municipalităţilor se va realiza
în etape, pe baza programului de livrări comunicat
de către furnizor.
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Victor Micula, amendat cu
Prefectul a cerut ajutorul militarilor 5.000 lei pentru încălcarea
pentru a ţine sub control colonia de ordonanţelor militare
SUB PAZA ARMATEI:

romi din Vadu Crișului

M

ilitari ai Garnizoanei Oradea
sprijină,
începând
de
miercuri, celelalte forţe care
păzesc colonia de romi din
Vadu Crișului, pusă în carantină după ce mulţi dintre
membrii ei au refuzat testarea
Covid-19, iar apoi, la testările

în grup, au fost identificate
mai multe probe pozitive.
Anunţul a fost făcut de Instituţia Prefectului Bihor. „În
urma solicitării prefectului
Dumitru Ţiplea, Garnizoana
Oradea se alătură efortului
de prevenire a răspândirii
infecţiei Covid-19. Începând
de astăzi, 6 mai, un efectiv de

10 militari cu 2 autoturisme
de teren sprijină dispozitivul
de ordine publică din colonia de romi din Vadu Crișului, format din cadre ale
Inspectoratului de Jandarmi,
ale Inspectoratului Teritorial
al Poliţiei de Frontieră și ale
Inspectoratului de Poliţie.
Echipajele M.Ap.N. execută
misiuni de patrulare în zonele greu accesibile de pe raza
coloniei din Vadu Crișului”.
Colonia de romi din Vadu
Crișului se află în carantină de la finalul lunii aprilie. „După inventarierea și
analiza probelor s-a ajuns la
concluzia că, fiind un număr
considerabil de pozitivi în
comunitate, ar trebui efectiv să trecem la carantinarea
acestei comunităţi. Estimarea noastră este că gradul de
infectare este de circa 25%”,
spunea, la acea vreme, prefectul Ţiplea.

S-a semnat contractul pentru finalizarea
lucrărilor l a DN76 Ștei - Vârfurile

Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat joi
că a semnat contractul de execuţie lucrări „5R12 - Reabilitare DN76 Vârfurile - Ștei, între
kilometrul 69+350 și kilometrul 102+660”, cu asocierea de
firme Drum Asfalt SRL - Vahostav SK - Trameco SA și Ile
Viorel Construct SRL, contra
sumei de 74,784 milioane lei,
fără TVA.
Termenul pentru realizarea
contractului este de 12 luni,
perioada de garanţie a lucrărilor de 5 ani, iar lista de lucrări
cuprinde realizarea a 5 po-

duri, amenajarea a 5 parcări și
a 5 staţii de autobuz, lucrări de
colectare și evacuare a apelor
pluviale, de susţinere și consolidare a terasamentelor, de
sprijinire, de sporire a capacităţii portante a terenului de
fundare, lucrări hidrotehnice
și de siguranţa circulaţiei.
Reabilitarea și modernizarea celor 33,31 kilometri ai DN
76 dintre Vârfurile și Ștei trebuiau executate, iniţial, de firma orădeană Construct Mod,
care a câștigat o licitaţie în
urmă cu peste 10 ani, primul
termen expirând și el cu peste
6 ani în urmă, fiind prelungit,

succesiv, de mai multe ori.
În decembrie 2017, CNAIR
a reziliat contractul cu Construct Mod, deoarece aceasta
executase abia 38% din lucrare
folosindu-se de firma Trameco drept subantreprenor, fără
însă a o plăti. De atunci, pe
tronsonul respectiv nu s-a mai
lucrat, în ciuda promisiunilor
făcute atât de politicienii care
au condus judeţul, cât și de diverșii șefi perindaţi la conducerea CNAIR.
Tot săptămâna trecută, la
solicitarea prefectului Dumitru Ţiplea, Direcţia Regională
de Drumuri și Poduri Cluj a
prezentat un raport privind
stadiul lucrărilor de reabilitare
a DN76. Conform raportului,
se lucrează în această perioadă
în sectorul 3, cuprins între km
166 (Hidișelu de Sus) și km
180 (Oradea). Lucrările, realizate în proporţie de 53%, sunt
executate de asocierea Drum
Asfalt SRL, Trameco SA și
Drumuri Bihor SA, valoarea
contractului fiind de 31,14
milioane lei.

Proiect european pentru construirea unei clădiri
noi pentru o grădiniță în Calea Clujului
Consiliul Local Oradea a aprobat, vineri, în cea de a doua ședinţă desfășurată telefonic, un proiect european privind construirea unei clădiri noi pentru Grădiniţa 51.
Reuniţi de la distanţă,
printr-o linie asigurată
de STS, aleșii orădenilor au aprobat în circa
8 minute toate cele 31
de puncte de pe ordinea de zi. În sala mare
a Primăriei s-au aflat,
alături de primarul Ilie
Bolojan și cei doi viceprimari Mircea Mălan
și Florin Birta, cu mască pe faţă, consilierii
liberali Mihai Maci, Florin Marinău și Laurenţiu Chiană, acesta din urmă fiind și președinte de ședinţă.
Consultați de la distanţă, consilierii locali

au aprobat cu unanimitate de voturi și fără
discuţii proiectul de hotărâre privind construirea unei clădiri noi pentru Grădiniţa
cu program prelungit 51 din Calea Clujului.
Din totalul investiţiei de 3,6 milioane lei
municipalitatea și-a
asumat
suportarea
cheltuielilor neeligibile, în valoare de 1,5
milioane lei, precum
și a contribuţiei de 2%
din valoarea totală. Va
fi construit un corp de
clădire complet nou
pentru copiii din zonele: cartierul Tineretului, Tokai, Gutenberg și comunele estice
ale Zonei Metropolitane Oradea. Actualul
imobil este vechi de 80 de ani și are doar o
autorizaţie de funcţionare temporară.

Victor Micula, fiul
magnatului Viorel Micula, s-a ales cu o amendă, în
noaptea de marți spre miercuri, după ce a fost prins circulând cu mașina fără justificare legală în zona comunei
Paleu, atât el, cât și trei persoane care îl însoţeau fiind
sancţionaţi cu câte 5.000 lei.
Micula e nemulţumit că
poliţistul l-a ironizat pentru
că a pronunţat greșit cuvântul „branconier” și i-a spart
telefonul. El spune că incidentul s-a produs la scurt
timp după ce a primit un
apel de la Cristian Tuduce,
președintele Asociaţiei Forest Hunt, unde el deţine
calitatea de vicepreședinte,
că pe fondul de vânătoare pe
care îl gestionează s-au auzit
focuri de armă. „Am plecat
să vedem ce se întâmplă. Pe
drum, Tuduce a sunat și la
112. Însă nu am mai ajuns
în zona în care s-au auzit
împușcăturile pentru că am
fost opriţi de o patrulă de
Poliţie”, a povestit Micula.
Atât Tuduce cât și Micula

au încercat să le explice acest
lucru și poliţiștilor care i-au
oprit, însă aceștia nu au ţinut
cont de justificare. Dialogul
dintre tânărul afacerist și
poliţistul care l-a legitimat
nu a fost amiabil. La un moment dat, văzând că îl filmează cu telefonul, polițistul
l-a culcat pe Micula pe mașină și i-a smuls aparatul din
mână, acesta căzând la pământ și spărgându-se. Disputa a continuat, ulterior, și
la Postul din Paleu, unde cei
4 s-au ales cu amenzi de câte
5.000 lei, pentru încălcarea
ordonanţelor militare.
„Eu nu contest amenda.
Am greșit, asta e. Dar nu
mi se pare normal să mă ia
în bășcălie un poliţist, în
condiţiile în care eu m-am
purtat civilizat. Da, pe fondul nostru de vânătoare, care
are 12.000 hectare, se braconează. Și nu e prima dată.
El nu a ţinut cont de ce i-am
spus, nu a anunţat în staţie,
nu a verificat nimic. Dar a
avut timp să mă ironizeze pe
mine”, susţine Victor Micula.

Patru oferte pentru șoseaua
care va lega Oradea de
Autostrada Transilvania

CNAIR a anunţat,
miercuri, că s-au depus patru oferte pentru realizarea șoselei care va lega
Oradea de autostrada A3,
numită și Autostrada Transilvania. Valoarea estimată
a investiţiei este de 546 milioane lei, fără TVA. Pentru
contractul de proiectare
și execuţie concurează SC
Construcţii Erbașu, în asociere cu Vahostav SK A.S.
(Slovacia); SC Drum Asfalt
în asociere cu SC Trameco
SA; Rizzani de Eccher SpA
(Italia); Strabag SRL.
„Proiectul drumului de
legătură are o lungime de
18,96 km, 12 poduri noi și
pasaje (inclusiv peste Crișul Repede și peste șoseaua
Borșului), dar și 3 noduri
rutiere. Acesta urmează să
facă legătura între Centură și autostradă, din zona

sensului giratoriu cu Calea
Sântandrei spre Sântandrei
- Borș - Biharia”, arată reprezentanţii CNAIR.
Primarul Oradiei, Ilie Bolojan, a făcut, la rându-i precizări legate de acest proiect.
„Dacă nu vor fi contestaţii,
în luna septembrie contractul ar putea fi semnat, în așa
fel încât spre sfârșitul anului,
după finalizarea unor părţi
ale proiectului tehnic, să
poată fi începute lucrările.
Durata de execuţie a lucrărilor este estimată la doi ani de
zile, deci la finalul anului
2022 ar trebui să fie gata”, a
scris, pe Facebook, edilul.
Pe de altă parte, Secţiunea
Biharia-Borș a Autostrăzii A3,
întinsă pe 5,35 kilometri, este
aproape finalizată, a transmis,
joi, Instituţia Prefectului Bihor. Lucrările au fost realizate
în proporţie de 84%.
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S-a anulat acordul care le-a adus
fraţilor Micula despăgubiri de sute
de milioane de euro
România și Suedia au pus, într-un final, capăt acordului bilateral încheiat în anul 2002 care i-a făcut pe
magnații bihoreni Ioan și Viorel Micula să primească sute
de milioane de euro de la Statul Român și a adus și un infringement țării noastre. „La
data de 11 martie 2020 a ieșit
din vigoare, prin acordul părţilor, cu efecte depline, Acordul dintre Guvernul României
și Guvernul Regatului Suediei
privind promovarea și protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Stockholm la 29 mai 2002”, arată un ordin MAE
publicat marţi în Monitorul Oficial.
Acordul mai prevedea și că cei care au derulat investiţii
în baza acestui tratat vor fi protejaţi timp de 20 de ani de la
încetarea acestuia, astfel că ar fi putut cere despăgubiri până
în anul 2042. „Articolul din acordul menţionat, care extinde
protejarea investiţiilor făcute înainte de data încetării, va înceta, de asemenea, de la aceeași dată și astfel nu va produce
efecte juridice după această dată”, arată ordinul.
În 2015, Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva a 5 state, printre care și România, și
le-a solicitat acestora să renunţe la tratatele bilaterale de investiţii încheiate în interiorul UE pe motiv că toate statele
membre se supun acelorași norme privind piața internă, iar
în plus, practica poate fi considerată discriminare.
PUBLICITATE

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Comuna Vârciorog organizează la sediul Primariei
Vârciorog, str. Principală nr. 104, județul Bihor, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale vacante de MUNCITOR CALIFICAT (buldoexcavatorist), in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vârciorog.
Proba scrisă în data de 03.06.2020, ora 10;
Proba de interviu în data de 09.06.2019, ora 10.
Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art. 3 din HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Condițiile specifice ocupării funcției MUNCITOR CALIFICAT (buldoexcavatorist):
- Studii medii/generale;
- vechime in munca 5 ani;
- permis de conducere;
- sa facă dovada absolvirii unui curs in specialitate - masinist la masini
pentru terasamente.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Primaria comunei Vârciorog, județul Bihor, în termen de 10 de zile lucratoare de la publicarea
anuntului în Monitor Oficial partea a III-a, respectiv până în data de
25.05.2020, ora 16 inclusiv, și vor contine documentele prevăzute de art.
6 din HG nr. 286/2011.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Vârciorog, str. Principală nr. 104, Vârciorog, jud. Bihor, tel. 0359-407.977.
Primar, Vasile Cociuba
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ZECI DE PERSOANE, INCLUSIV MAGISTRAŢI, LA ÎNMORMÂNTAREA
FRATELUI ȘEFULUI PARCHETULUI BIHOR

Final cu scandal
Elena Marinescu
redactia@bihormedia.ro

+++

I

magini distribuite online, cu zeci de persoane, inclusiv angajaţi ai
Parchetului Bihor, participând la înmormântarea
grefierului Florin Leucea,
fratele prim-procurorului
Alin Leucea, care și-a pierdut viaţa în circumstanţe
tumultuoase, a stârnit un
adevărat scandal, săptămâna
trecută.
Ei sunt primii care
încalcă legea
Dezvăluirile au fost făcute, miercuri, de Adrian
Călin, un jurnalist de investigaţii de la Antena3, care a
susținut că imaginile au fost
luate marți, 5 mai.
„Ieri, in jurul pranzului,
mai multi procurori si angajati ai Parchetului Tribunalului Bihor au participat la
o inmormantare in Haieu/1
Mai, localitate din Judetul
Bihor, langa Oradea. Imaginile surprinse la fata locului
arata prezenta a mai mult
de opt persoane, adica peste
numarul legal de participanti. Pe numarate, vreo 40! In
toata tara mor oameni, dar
lumea respecta ordonantele
si nu participa la inmormantari in sensul nerespectarii
legii! Sau daca cineva risca,
vine amenda imediat. Dar in
cazul de ieri, politia a inchis
ochii. Cum sa il amendeze
organul pe magistrat? E riscant. Mai ales cand e vorba
de Prim-Procurorul Parchetului Tribunalului Bihor.
Adica oameni grei. Oameni
de la care se asteapta sa fie
primii care respecta legea!
Nu, e invers. Ei sunt primii
care o incalca!”, a scris jurnalistul pe Facebook.
„Lumina vieţii mele”
Potrivit Realitatea TV,
Florin Leucea, grefier la Parchetul local, și-a pus capăt
zilelor, pentru că soţia l-ar
fi înșelat. El s-ar fi spânzurat, a fost găsit în stop cardio-respirator, dar medicii

nu au mai putut să îl salveze.
A intrat în moarte cerebrală,
iar familia a decis să îi doneze organele, aceasta fiind, se
pare, dorinţa lui mărturisită
anterior.
Operaţia de prelevare de
organe a avut loc pe 3 mai,
iar rinichii și ficatul au contribuit la salvarea vieţilor a
trei persoane. Informaţia a
fost făcută publică de Agenţia Naţională de Transplant,
în mesajul de mulţumire
apărând și o declaraţie a soției lui Florin, Lenuţa Leucea: „Nu doresc nimănui
să simtă durerea pe care o
am acum în suflet. Singura
mângâiere este să îi respect
dorinţa lui de a fi donator
de organe. Suntem de 17 ani
împreună. El a fost lumina
vieţii mele, eu am fost raţiunea lui de a trăi”.
Paparazzi
După prelevarea organelor, trupul a fost preluat de
familie, fiind condus pe ultimul drum de mai multe persoane decât permit restricţiile din starea de urgenţă.
Din câte se pare, fotografiile
demascatoare au fost realizate chiar de avocata Anamaria Popa, soţia fostului
prim-procuror al Parchetului Bihor, Vasile Popa, acum
PUBLICITATE

încarcerat pentru corupţie.
Avocata, care locuiește în zonă, a văzut zeci de
persoane adunate în curtea
bisericii și trei mașini aparţinând Parchetelor. Femeia
s-a apropiat de curtea bisericii și a făcut câteva fotografii,
fiind nevoită să plece după
ce un grup de participanţi la
înmormântare au apostrofat-o.
„N-am anunțat”
Prim-procurorul
Alin
Leucea a declarat că slujba
de înmormântare a fratelui
său s-a derulat în capelă, cu
ușile închise, și cu participarea strictă a familiei. „Noi
am fost de dimineaţă acolo,
iar slujba a început cu 15
minute înainte de ora la care
se stabilise. Noi nu am chemat pe nimeni, cei care s-au
strâns în curtea bisericii au
venit din proprie iniţiativă,
dorind să-i fie alături familiei. La nuntă se trimit invitaţii, la înmormântare se duce
cine dorește să-i fie alături
familiei”.
„Părinţii au discutat cu
firma de pompe funebre,
cu preoţii. N-am anunţat în
presă, nu am spus nimănui,
nu am sunat rudele, prietenii. Ce era să facem, să-l
înmormântăm în pădure?”,

s-a întrebat procurorul, care
spune că abia când s-au deschis ușile capelei a văzut lumea din curtea bisericii. Oamenii au însoțit apoi familia
până la mormânt, după care
au plecat. „Nu a vrut nimeni
să sfideze legea. S-a creat,
dintr-o dramă, un subiect de
presă”...
„Autodenunţ”
colectiv
Cert este că incidentul de
la înmormânare, odată dezvăluit public, a pus Parchetele într-o situaţie complicată.
Procurorii au decis să facă o
listă cu cei care au participat
la evenimentul de la Haieu și
să o trimită Poliţiei, pentru a
întocmi procesele verbale de
contravenţie. Este vorba, se
pare, despre 3 procurori și 8
grefieri.
La înmormântare a mers
și șeful Parchetului Curţii
de Apel, Sebastian Vălean,
precum și procurorul Păunel Galoș, dar aceștia s-au
limitat să lase o coroană în
numele instituţiei și să plece.
Rămâne de văzut pe cine va
amenda Poliţia și dacă totul
va rămâne la nivelul unor
simple amenzi, fiind vorba
de funcţionari care au ca
principală activitate aplicarea legii.

21 JUMP STREET: O ADRESĂ DE POMINĂ
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FILORMA 21N:55OW
Apariţia unui virus
cumplit, care se răspândeşte cu o viteză
alarmantă şi are puterea de a ucide în
câteva zile, stârneşte
groaza peste tot în
lume. Comunitatea
medicală mondială
este depăşită de situaţie şi, pe lângă faptul
că oamenii de ştiinţă
nu reuşesc să găsească un antidot, ei
nu pot opri nici
starea de panică
iscată în urma
deceselor. În
acest timp, oamenii
de rând încearcă şi ei
să găsească o cale de
supravieţuire, într-o
societate distrusă de
cumplita
molimă.

CONTAGION

■ Doi colegi de liceu se reîntâlJOI, 14 MAI
nesc la şcoala de poliţie. Cel
frumuşel, dar pentru care cartea e încă un mister, şi cel mai
scund şi tobă de carte sunt
puşi în tandem. Încă destul de
imaturi şi de găgăuţă, cei doi
par un pericol public. Tocmai
de aceea sunt trimişi sub acoperire, pe urmele unui drog
nou sintetic, tocmai la fosta lor
şcoală. Tehnicile de atac şi apărare ar trebui să îi păzească
de rele. Dar sunt atâtea petreceri, fete drăguţe, baluri şi băute, încât celor doi le este mePRO TV, ORA 22:30
reu greu să nu cadă în ispită.
SUA 2012 Regia: Chris Miller Cu: Jonah Hill, Channing Tatum,
Ice Cube, Ellie Kemper, Dave Franco

VIAŢA AŞA CUM E EA

■ Holly şi Eric sunt tineri, fruVINERI, 15 MAI
moşi și au cariere reuşite. Nimic nu pare să umbrească fericirea lor. Asta dacă ﬁecare
funcţionează separat, pentru
că împreună sunt dezastru.
Dacă este ceva care poate să îi
apropie, atunci aceasta este
mica Sophie, ﬁica celor mai
buni prieteni. Dar are loc un
tragic accident şi ei sunt numiţi tutorii copilului. Dincolo
de dragostea pentru cea mică,
acum încep angoasele legate
de frica că nu se vot descurca.
Cel mai simplu este să se muFILM NOW, ORA 20:00
te împreună, în aceeaşi casă.
SUA 2010 Regia: Greg Berlanti Cu: Katherine Heigl, Josh
Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Hayes MacArthur

ELEKTRA

■ Elektra, războinica eroină
SÂMBĂTĂ, 16 MAI
justițiară, este frumoasă, puternică, misterioasă și sexy și
- pe lângă talentele de luptătoare - are şi darul de a vedea
viitorul. Ea primeşte misiunea
să-l ucidă pe Mark Miller şi pe
ﬁica lui dar, după ce se inﬁltrează în familia lor şi ajunge
să se împrietenească cu ei, ea
decide să-i apere de ucigaşi.
Dar oare de ce oculta organizaţie numită "Mâna", o organizație puternică ai cărei membri
sunt maeștri în arta ninjitsu, îi
vrea tocmai pe acest tată văduv
TV 1000, ORA 20:00
şi pe ﬁica lui de 13 ani?
SUA 2005 Regia: Rob Bowman Cu: Jennifer Garner, Colin Cunningham, Goran Visnjic, Will Yun Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa

Pericol nevăzut

★★★
SUA/Emiratele Arabe Unite 2011
Regia: Steven Soderbergh Cu: Matt Damon, Gwyneth
Paltrow, Laurence Fishburne, Kate Winslet,
Marion Cotillard
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06:00
07:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:00
22:00

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 Las fierbinţi (s)
22:00 Ştirile Pro TV
22:30 21 Jump Street: O
adresă de pomină (com,
SUA, 2012) Cu: Jonah
Hill, Channing Tatum, Ice
Cube
00:30 Las fierbinţi (s)
02:00 Lecţii de viaţă (dramă,
România /s)
03:00 Vorbeşte lumea (reality
show, România)

05:20 Kate şi Leopold (rom,
SUA, 2001)
07:15 Zoe (rom, SUA, 2018)
08:55 Insula (acţ, SUA, 2005)
11:05 Zâmbet de Mona Lisa
(com, SUA, 2003)
13:00 Jurassic World: Un regat
în ruină (SF, copr, 2018)
15:00 Pavel, apostolul lui Hristos (dramă, SUA, 2018)
16:45 Puştiul (com, SUA, 2000)
18:25 Cod roşu de jaf (acţ, copr,
2018)
20:00 Desculţ spre fericire
(com, SUA, 2014)
21:25 Extrem de pervers, şocant de violent şi diabolic (dramă, SUA, 2019)
23:10 Demolatorul (acţ, 1993)
01:00 O naţiune asasină (thr,
SUA, 2018)
02:45 Tipu’ de la cablu (com,
SUA, 1996)

06:00 Drumul unui câine către
casă (dramă, copr, 2019)
07:35 Trenul de 15:17 spre
Paris (dramă, SUA, 2018)
09:10 Dora în căutarea Oraşului Secret (av, copr, 2019)
10:50 Scandal în educaţie
(com, SUA, 2019)
12:35 O familie modernă (s)
13:00 Fetele din calendar
(com, copr, 2003)
14:50 Hook (av, SUA, 1991)
17:10 Calmul dinaintea furtunii (dramă, copr, 2019)
18:55 Cernobîl (s)
20:00 Misterele rebusului 3: un
act de magie mortal
(dramă, SUA, 2020)
21:25 Fentarea legii (doc, SUA)
23:25 Crimele din Atlanta
00:30 Ape ucigaşe (hor, 2019)
02:00 Nebunia unei mame (thr,
Canada, 2019)

07:00 Babilon în Brooklyn
(com, SUA, 1995)
08:25 Întâlnire cu surprize
(com, SUA, 1987)
10:05 Asta-i viaţa (dramă, 2018)
12:05 Am fost, sunt, voi fi
(dramă, copr, 2019)
14:05 Noiembrie (dramă,
Estonia, 2017)
16:00 Barbarella (com, 1968)
17:35 Amra şi a doua căsnicie
(dramă, Ar. Saudită, 2018)
19:10 Cei care muncesc
(dramă, copr, 2018)
21:00 Pulbere (com, SUA, 2018)
22:35 Plecarea din Afganistan
(dramă, Rusia, 2019)
00:30 O pasăre albastră în inima
mea (dramă, copr, 2018)
02:00 Lajkó, ţigan în cosmos
(com, Ungaria, 2018)
03:35 Numărul 37 (thr, Africa
de Sud, 2018)

04:45 Nominalizat la Oscar
(com, SUA, 2006)
06:40 Mumia: Mormântul
Împăratului Dragon (av,
copr, 2008)
08:55 Prima întâlnire (dramă,
SUA, 2016)
10:40 Hellboy - Eroul scăpat din
Infern (acţ, SUA, 2004)
13:10 Mumia: Mormântul
Împăratului Dragon (av,
copr, 2008)
15:25 Ciocolată cu dragoste
(rom, copr, 2000)
17:55 Gemenii (com, SUA, 1988)
20:00 Nelegiuiţii Vestului Sălbatic (western, SUA, 2001)
22:00 Triplu X - 2 (acţ, SUA,
2005)
00:00 O poveste americană
(dramă, SUA, 2008)
01:55 Aventură de-o noapte
(dramă, SUA, 1997)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Documentar 360° 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
Documentar 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
20:10 Mythica: Magie neagră (av,
SUA, 2015) 22:00 Câştigă România!
23:00 Anatomia lui Grey (s) 23:55
Mythica: Magie neagră (av, 2015)

06:00 Observator. Sport - Meteo
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show) 12:00 Observator.
Sport - Meteo 14:00 Mireasa (Social experiment, România) 16:00
Observator. Sport - Meteo 17:00
Acces direct. Cu Simona Gherghe
19:00 Observator. Sport - Meteo
20:30 Cheﬁ la cuţite (concurs,
România) 23:00 Observator. Sport
- Meteo 23:30 Xtra Night Show. Cu
Dan Capatos 01:00 Observator.
Sport - Meteo (r) 02:00 Acces direct. Cu Simona Gherghe (r) 03:30
Cheﬁ la cuţite (concurs, România)

04:00 Camera de râs 04:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 05:50 Focus (r)
07:20 Orgolii (s) 10:00 Starea naţiei
11:30 Casa: construcţie şi design
12:00 Teleshopp 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 Impact mortal (acţ,
SUA, 2015) Cu: Mickey Rourke
22:00 Starea naţiei 23:00 Măcelarul Kung-Fu (com, Hong Kong,
1979) 01:00 Impact mortal (acţ,
SUA, 2015) 03:00 Măcelarul KungFu (com, Hong Kong, 1979)

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 (concurs) 12:00 Ştirile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 15:00 Teo
Show 17:00 Puterea dragostei
(concurs) 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Mă numesc Züleyha (s) 22:00
Medici: Conducătorii oraşului
Florenţa (s) 23:00 Ştirile Kanal D (r)
00:00 Puterea dragostei (concurs)
02:30 Teo Show (reality show)

06:30 Pungaşi la drumul mare
(com, SUA, 1996) 08:30 La Bloc (s)
11:00 Înapoi în Florida (dramă,
SUA, 2002) 14:00 Al doilea hotel
Marigold (com, copr, 2015) Cu: Dev
Patel, Tina Desai, Richard Gere
16:30 Pinguinii din Madagascar
(anim, SUA, 2008) 18:15 La Bloc (s)
20:30 Adevărul întunecat (acţ,
Canada, 2012) Cu: Andy Garcia,
Forest Whitaker 22:45 Fiori de
groază (hor, SUA, 2013) Cu: Robert
Belushi 01:00 Adevărul întunecat
(acţ, Canada, 2012) 03:00 Fiori de
groază (hor, SUA, 2013)

04:00 Snooker: Campionatul Mondial (r) 06:00 Motociclism: CM de
anduranţă FIM (r) 09:30 Tenis (r)
12:30 Snooker: Campionatul Internaţional (r) 13:30 Snooker: Campionatul Internaţional (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism 18:00 Ciclism: Turul Spaniei (r) 20:00 Tenis
22:30 Tenis 23:00 Jocurile Olimpice (r) 00:00 Curse de maşini:
Cursa de 24 de ore de la Le Mans
(r) 01:00 Curse de maşini: WTCR
(r) 02:30 Snooker: Campionatul
Internaţional (r) 03:15 Snooker:
Campionatul Internaţional (r)

23:00
00:00
02:00
03:10
03:55

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Discover România
Pofticioşi, la cratiţă!
Telejurnal
Akzente
Yanxi, palatul suspinelor (s)
Aripile Nordului (s)
Nadine
Sport
Telejurnal
România 9
Deschideţi poarta
soarelui!
Telejurnal
Fotbal
Jocurile timpului (r)
Aripile Nordului (r)
Pofticioşi, la cratiţă! (r)

VIASAT HISTORY
04:10 Pompei: După erupţie 05:25 Pompei: Oraşul încremenit în timp 06:30
Invenţii extraordinare 07:20 Invenţii extraordinare 07:50 Al Doilea Război Mondial: Preţul Imperiului 16:00 Nazismul 18:10 Nazismul 19:10 Comori descifrate
20:10 Secretele maşinăriei de război naziste 21:05 Secretele muzeelor 22:00
Câmpuri de bătălie 23:10 Pompei: Ultimele ore înaintea dezastrului 00:10
Civilizaţii pierdute din America Centrală 01:20 Secretele muzeelor 02:10
Secretele maşinăriei de război naziste 03:05 Câmpuri de bătălie

TRAVEL CHANNEL
07:00 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 07:50 Mâncăruri bizare 09:35 Dosare
neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la muzeu 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 pământului 17:35
Pe urmele lui Bigfoot 18:30 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 sălbăticie 00:55 Monştrii din mlaştini 01:50 Ospicii bântuite

NATIONAL GEOGRAPHIC
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 Maşina imposibilă 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 De ce se prăbuşesc
avioanele 21:00 Avionul cu nebuni 22:00 SOS Maşini clasice 23:00 Supermaşini reinventate 00:00 De ce se prăbuşesc avioanele 01:00 Avionul cu nebuni
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PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:10

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor
Telejurnal
Ediţie specială
Discover România
Pofticioşi, la cratiţă!
Telejurnal
Opre Roma
EURO polis
Yanxi, palatul suspinelor
Aripile Nordului (s)
Nadine
Sport
Telejurnal
Cel mai frumos joc
(artistic, SUA, 2006) Cu:
Shia LaBeouf, James
Paxton, Elias Koteas
23:15 Telejurnal
00:00 Fotbal
02:00 Aventura urbană (r)

05:00 Ce spun românii (reality
show, România)
06:00 Ştirile Pro TV
10:30 Vorbeşte lumea
13:00 Ştirile Pro TV
14:00 Lecţii de viaţă (dramă,
România /s)
15:00 La Măruţă
17:00 Ştirile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality
show, România)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Românii au talent
(concurs, România)
23:15 CHIPs: Poliţişti de belea
(acţ, SUA, 2017) Cu:
Michael Pena, Dax
Shepard, Adam Brody
01:00 Recrutul (thr, SUA, 2003)
Cu: Al Pacino, Colin
Farrell, Bridget
Moynahan
03:00 Lecţii de viaţă

07:35 Pavel, apostolul lui Hristos (dramă, SUA, 2018)
09:20 O belea de căţel (fam,
SUA, 2019)
10:40 Cod roşu de jaf (acţ, copr,
2018)
12:15 Tăişul gloriei (com, 2007)
13:40 Spartanul (acţ, copr, 2004)
15:25 Distracţie cu Dick şi Jane
(com, SUA, 2005)
16:55 Mişcări periculoase
(dramă, SUA, 2002)
18:30 Cod roşu la Londra
(dramă, copr, 2016)
20:00 Viaţa aşa cum e ea (com,
SUA, 2010)
21:55 Contagion: Pericol
nevăzut (thr, copr, 2011)
23:35 300: Ascensiunea unui
Imperiu (acţ, SUA, 2014)
01:10 Dispărută fără urmă
(crim, SUA, 2007)
03:00 Air Force One (acţ, 1997)

07:50 Calmul dinaintea furtunii
(dramă, copr, 2019)
09:35 Misterele rebusului 3: un
act de magie mortal
(dramă, SUA, 2020)
11:05 Parcul de distracţii (fam,
copr, 2019)
12:30 Păpuşile Muppets (com,
SUA, 2011)
14:15 Bărbaţi în negru: Internaţional (acţ, copr, 2019)
16:10 Pe platourile de filmare
16:45 Marea aventură Lego 2
(fam, copr, 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 Anomalie (hor, copr, 2019)
23:25 Interviul (com, SUA, 2014)
01:20 Cartea morţilor (hor,
SUA, 2013)

07:00 Respiră normal (dramă,
copr, 2018)
08:45 Mario (dramă, Elveţia,
2018)
10:50 Maturizare (com, SUA,
2017)
12:15 Pulbere (com, SUA, 2018)
13:50 Lajkó, ţigan în cosmos
(com, Ungaria, 2018)
15:25 Un traducător (dramă,
copr, 2018)
17:15 Mario (dramă, Elveţia,
2018)
19:15 Capodopera mea (com,
copr, 2018)
21:00 Scream 2 (hor, SUA, 1997)
23:00 Cei care urmează (thr,
SUA, 2019)
00:40 Fiica generalului (thr,
copr, 1999)
02:35 Piercing (hor, SUA, 2018)
03:55 My Foolish Heart
(dramă, Olanda, 2018)

04:00 Triplu X - 2 (acţ, SUA,
2005)
06:15 Gemenii (com, SUA,
1988)
08:20 Hellboy - Eroul scăpat din
Infern (acţ, SUA, 2004)
10:55 Campionul (dramă, SUA,
2017)
13:20 Nelegiuiţii Vestului
Sălbatic (western, SUA,
2001)
15:15 Mary şi Martha (dramă,
copr, 2013)
17:10 Dincolo de realitate (acţ,
Rusia, 2018)
19:20 Van Helsing (acţ, copr,
2004)
22:00 Reuniunea (com, SUA,
2003)
23:55 Aventură de-o noapte
(dramă, SUA, 1997)
02:00 Înainte de răsărit
(dramă, copr, 1995)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Documentar 360° 09:00 Teleşcoala
10:00 Câştigă România! 11:00
Iubire dincolo de timp (s) 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor 13:30 Pescar hoinar (r) 14:00
Documentar 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
19:45 Sport 20:00 Gala umorului
22:00 Drag de România mea 00:00
Femei de 10, bărbaţi de 10 02:00
Documentar 360° 03:00 Telejurnal

06:00 Observator 08:00 ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani (reality show, România) 12:00 Observator 14:00
Mireasa (Social experiment, România) 16:00 Observator. Sport Meteo 17:00 Acces direct. Cu
Simona Gherghe 19:00 Observator.
Sport - Meteo 20:30 Cheﬁ la cuţite
(concurs, România) 23:00 Anotimpul vrăjitoarei (acţ, SUA, 2011) Cu:
Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Campbell Moore 01:00
Observator (r) 02:00 Acces direct.
Cu Simona Gherghe (r) 03:30 Cheﬁ
la cuţite (concurs, România)

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 Camera de râs
12:00 Teleshoppin 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 Profetul, aurul şi
ardelenii (western, copr, 1978) Cu:
Ilarion Ciobanu 22:00 Trăsniţii (s)
01:00 Virus mortal (hor, Canada,
2014) Cu: Douglas Chapman 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 Teleshopping 08:15 Pastila de râs
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 17:00 Puterea dragostei
(concurs) 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Mă numesc Züleyha (s)
22:00 Medici: Conducătorii oraşului Florenţa (s) 23:00 Ştirile Kanal
D (r) 00:00 Puterea dragostei 02:30
Teo Show (reality show)

05:30 La Măruţă 07:30 Eu şi
colonelul (com, SUA, 1958) Cu:
Akim Tamiroff 09:45 La Bloc (s)
12:15 În vacanţă la Paris (com,
1982) Cu: Charlotte Rae 14:15
Brooklyn (rom, copr, 2015) Cu:
Saoirse Ronan 16:30 Impy în Ţara
Minunilor (fam, Germania, 2008)
Cu: Anke Engelke 18:15 La Bloc (s)
20:30 Automata (acţ, copr, 2014)
Cu: Antonio Banderas 22:45 Liceul
groazei (com, SUA, 2011) Cu:
Shanley Caswell 00:45 Automata
(acţ, copr, 2014) 02:45 Liceul
groazei (com, SUA, 2011)

04:00 Snooker: Campionatul Internaţional (r) 06:00 Curse de maşini:
Cursa de 24 de ore de la Le Mans
(r) 08:00 Motociclism: Campionatul Mondial de anduranţă FIM (r)
09:30 Tenis (r) 12:00 Tenis (r) 12:30
Snooker: Seria Home Nations (r)
13:30 Snooker: Seria Home Nations (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism 18:00 Ciclism: Turul Spaniei
(r) 20:00 Tenis 23:00 Jocurile
Olimpice (r) 00:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 02:30 Snooker:
Seria Home Nations (r)

VIASAT HISTORY

TRAVEL CHANNEL

07:40 Mistere la muzeu 08:30 Geniul lui Marie Curie 09:35 Ultimul capitol din
viaţa Romanovilor 10:40 Comoara sfântă a lui Hitler 11:40 Inventatori sub
semnul svasticii 12:40 Sfântul şi sultanul 13:45 Revoluţia Rusă 14:45 Hitler şi
monştrii din Jurassic 15:40 Nazismul 18:50 Civilizaţii pierdute din America
Centrală 20:05 Comoara lui Hitler 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Câmpuri
de bătălie 23:10 Pompei 00:00 Inteligenţă mortală 00:50 Secretele muzeelor

VINERI

15 MAI 2020

FIICA GENERALULUI

NATIONAL GEOGRAPHIC

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri
bizare 15:45 Căutătorii de comori 16:40 Un oraş la capătul pământului 17:35
Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 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 00:55 Fraţi şi fantome

16 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

CEL MAI FRUMOS JOC

CINEMAX, ORA 00:40
Totul începe cu omorârea căpitanului Elizabeth Campbell, frumoasa ﬁică a generalului ce aşteaptă nominalizarea de vicepreşedinte. Paul Brenner, alături de Sara Sunhill - chiar fosta
lui iubită - sunt trimiși să cerceteze cazul. Cei doi trebuie să lase la o parte stânjenelile şi certurile trecutului. Şi, cu cât vor
înainta spre miezul cazului, vor
descoperi corupţie, abuzuri,
hărţuire sexuală și plus o foarte
nesănătoasă relaţie tată-ﬁică.
SUA 1999 Regia: Simon West
Cu: John Travolta, Madeleine
Stowe, James Cromwell

08:05 Licitează, cumpără, distruge! 08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi
09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45
Maşina imposibilă 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 Supravieţuitor în Al Doilea Război Mondial 22:00 Al
Doilea Război Mondial 00:00 Supravieţuitor în Al Doilea Război Mondial

SÂMBĂTĂ

GREU DE PENSIONAT

TVR 1, ORA 21:10
Un ﬁlm marca Walt Disney. Tânărul jucător de golf Francis
Ouimet nu are nimic în afară de
talentul său şi visul de a provoca
cei mai mari sportivi care joacă
la cel mai înalt nivel. Un copil din
clasa de mijloc ce se zbate între
mizerie şi o viaţă privilegiată are
o dorinţă nestăvilită de victorie.
Şi asta se transformă într-o etalare pasionantă de sentimente,
îndemânare şi determinare, în
ciuda tuturor convenţiilor sociale şi de clasă.
SUA 2006 Regia: Bill Paxton Cu:
Shia LaBeouf, James Paxton,
Elias Koteas, Stephen Dillane

PRO TV, ORA 20:00
Frank, fost spion de top, este
pensionar. Cum ştie prea multe,
CIA trimite un asasin pe urmele
lui, aşa că Frank apelează la
membrii vechii sale echipe. Joe
e într-un azil de bătrâni, Victoria
nu reuşeşte să aibă o viaţă normală şi e încă dornică de acţiune,
iar Marvin, fost asasin, căruia i
s-a administrat un drog zilnic
timp de 11 ani, e un personaj excentric. Şi cum cea mai bună apărare e atacul, ei pornesc într-o
misiune îndrăzneaţă.
SUA 2010 Regia: R. Schwentke
Cu: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

07:00
07:35
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:10
13:00
13:10
14:00
14:30
15:30
17:30

06:30
07:00
10:30
11:00

06:30 Jurassic World: Un regat
în ruină (SF, copr, 2018)
08:30 Cum să-ţi dresezi
dragonul (av, SUA, 2010)
10:00 Viaţa aşa cum e ea (com,
SUA, 2010)
11:55 Reţeaua de socializare
(dramă, SUA, 2010)
13:50 Moştenire cu cântec
(com, SUA, 2003)
15:55 Valerian şi oraşul celor o
mie de planete (SF, copr,
2017)
18:05 G.I. Joe: Ascensiunea
Cobrei (acţ, copr, 2009)
20:00 Johnny English loveşte
din nou (acţ, copr, 2018)
21:25 Parazit (com, Coreea de
Sud, 2019)
23:40 Kill Bill: vol. 1 (acţ, copr,
2003)
01:25 Comedie de groază (com,
SUA, 2000)

06:00 Întoarcere în Christmas
Creek (com, SUA, 2018)
07:30 Bărbaţi în negru:
Internaţional (acţ, copr,
2019)
09:25 Scandal în educaţie
(com, SUA, 2019)
11:10 Marea aventură Lego 2
(fam, copr, 2019)
12:55 Dezastrul din San
Andreas (acţ, SUA, 2015)
14:50 X-Men: Viitorul este
trecut (acţ, copr, 2014)
17:00 Pearl Harbor (război,
SUA, 2001)
20:00 Maleficent (av, SUA, 2014)
21:40 Scandal în educaţie
(com, SUA, 2019)
23:25 Faster: Iute ca glonţul
(acţ, SUA, 2010)
01:05 Intrusul (dramă, 2019)
02:45 Versuri pocite (com,
Ungaria, 2017)

07:00 Ultimul copac (dramă,
Anglia, 2019)
08:40 Înaintea îngheţului
(dramă, Dan, 2018)
10:25 Cu toate puterile mele
(dramă, Franţa, 2017)
12:05 O tipă amuzantă (com,
Anglia, 2017)
13:50 Cândva, mai târziu (com,
copr, 2018)
15:30 Wale (dramă, Ang, 2018)
15:55 Un prezentator cu probleme (dramă, SUA, 2018)
17:40 Ultimul copac (dramă,
Anglia, 2019)
19:15 Înaintea îngheţului
(dramă, Dan, 2018)
21:00 Riposta (s)
22:05 Ocol primejdios (com,
copr, 1997)
00:10 Trei zile şi o viaţă (thr,
copr, 2019)
02:05 Gangsta (dramă, 2018)

04:05 Reuniunea (com, SUA,
2003)
06:35 Lumea apelor (av, SUA,
1995)
09:15 Contract de căsătorie
(dramă, SUA, 2013)
10:55 Ultima misiune (dramă,
copr, 1990)
13:05 Van Helsing (acţ, copr,
2004)
15:45 Ultima aventură (com,
SUA, 2003)
17:55 Poliţist sub acoperire
(com, SUA, 2005)
20:00 Elektra (acţ, copr, 2005)
Cu: Jennifer Garner,
Colin Cunningham
22:00 E tare complicat! (com,
copr, 2009)
00:20 Înainte de răsărit
(dramă, copr, 1995)
02:25 Triplu X - 2 (acţ, SUA,
2005)

19:30
19:45
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00

#Creativ
Politică şi delicateţuri (r)
Constructorii de visuri
Aventura urbană
Vreau să fiu sănătos!
Levintza prezintă
Adevăruri despre trecut
Lăutarii Tradiţional (r)
Ediţie specială
Lăutarii Tradiţional (r)
Telejurnal
Ora Regelui
Fotbal: CE U21
Deschideţi poarta
soarelui! (r)
Miracolul: EU
Sport
Telejurnal
1989 - Decembrie roşu
Eurovision
Profesioniştii
Anchetele Antonescu
Adevăruri despre trecut (r)

13:15
14:15
16:00
19:00
20:00

22:00
00:30

02:15

Arena bucătarilor
Ştirile PRO TV
Superspeed la Pro TV
Karate Kid III (artistic,
SUA, 1989) Cu: Ralph
Macchio
Ce spun românii
Ali Baba şi cei 40 de hoţi
(SF, copr, 2007)
Românii au talent
Ştirile Pro TV
Greu de pensionat (acţ,
SUA, 2010) Cu: Bruce
Willis, Morgan Freeman,
Mary-Louise Parker
Codul lui Da Vinci (thr,
copr, 2006) Cu: Tom
Hanks, Audrey Tautou
21 Jump Street: O
adresă de pomină (com,
SUA, 2012) Cu: Jonah
Hill, Channing Tatum
Las fierbinţi (s)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

06:00 Cap compas (r) 07:30 România... în bucate (r) 08:30 Generaţia
Fit 09:00 Armăsarul sălbatic (anim)
10:00 Mic dejun cu un campion
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 Memorialul durerii 19:00 Telejurnal
20:10 Săgeata neagră (s) 21:50
Discover România 22:10 Rudolf
Valentino (s) 00:00 MotorVlog (r)
00:30 Zile cu stil 01:10 Săgeata
neagră (s) 02:40 Rudolf Valentino

06:00 Observator 09:30 Păcală se
întoarce (com, România, 2005) Cu:
Denis Ştefan, Adrian Ştefan, Magda Catone 13:00 Observator 13:45
Mireasa 16:00 Scena misterelor
19:00 Observator 20:00 iUmor
(concurs, România) 22:30 Vechea
gaşcă (com, SUA, 2003) Cu: Vince
Vaughn, Luke Wilson, Will Ferrell
00:15 Anotimpul vrăjitoarei (acţ,
SUA, 2011) Cu: Nicolas Cage, Ron
Perlman, Stephen Campbell
Moore 02:00 Mireasa (Social
experiment) 03:30 Păcală se
întoarce (com, România, 2005)

04:00 60 de minute cu Alexandru
Constantin 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 Profetul,
aurul şi ardelenii (western, copr,
1978) Cu: Ilarion Ciobanu 16:00
Schimb de mame 18:00 Focus 18
19:00 Mama mea găteşte mai bine
20:00 Uraganul (av, copr, 1996) Cu:
Jeff Bridges 23:00 Piedone
africanul (com, copr, 1978) 01:00
Uraganul (av, copr, 1996) 03:30
Virus mortal (hor, Canada, 2014)

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 dragostei 18:00
Ştirile Kanal D 19:00 Puterea
dragostei 20:00 Survivor Romania
22:00 Cel mai îndrăgostit bărbat
(rom, SUA, 2014) Cu: Chris Evans
00:30 Ştirile Kanal D (r) 01:30
Puterea dragostei

04:15 La Bloc (s) 06:15 La Măruţă
08:15 Pinguinii din Madagascar
(fam, SUA, 2014) Cu: Tom McGrath
10:00 La Bloc (s) 12:15 Eu şi
colonelul (com, SUA, 1958) Cu:
Akim Tamiroff 14:30 Neil Young:
Muzica unei vieţi (dramă, SUA,
2011) 16:15 Miracol pe munte
(dramă, copr, 2000) Cu: William
Devane 18:15 La Bloc (s) 22:30
Acoperitul (crim, copr, 2016) Cu:
Bryan Cranston, John Leguizamo
01:00 Liceul groazei (com, SUA,
2011) Cu: Shanley Caswell 02:45
Acoperitul (crim, copr, 2016)

04:00 Snooker: Seria Home Nations (r) 06:00 Motociclism: CM de
anduranţă FIM (r) 07:30 Curse de
maşini: CM de anduranţă (r) 09:00
Raliuri: Dakar (r) 09:30 Tenis (r)
12:30 Snooker: Mastersul German
(r) 13:30 Snooker: Mastersul German (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism 18:00 Ciclism: Turul Franţei
(r) 20:00 Tenis 23:00 Jocurile
Olimpice (r) 00:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 02:30 Snooker:
Mastersul German (r) 03:15 Snooker: Mastersul German (r)

VIASAT HISTORY
04:40 Mistere la muzeu 05:30 Mistere la muzeu 06:20 Invenţii extraordinare
07:30 Invenţii extraordinare 08:00 Mistere la muzeu 08:50 Mistere la muzeu
09:45 Londra: 2000 de ani de istorie 11:35 Londra: 2000 de ani de istorie
12:30 Al Doilea Război Mondial în culori 18:50 Comori descifrate 19:55
Comori descifrate 21:00 Berlin, 1945 22:00 Războiul secret 23:00 Enigme ale
Egiptului 00:55 Vikingii: Lumea de dincolo 01:45 Secretele muzeelor

TRAVEL CHANNEL
05:35 Monştrii din Alaska 06:20 Mistere la muzeu 07:00 Mistere în sălbăticie
08:40 Mistere în sălbăticie 09:35 Expediţie necunoscută 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Dispariţii misterioase 18:30 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie
19:25 Căutătoarele de aur din Alaska 20:20 Dosare strict secrete 21:15
Dispariţii misterioase 22:10 Cazuri neelucidate 23:05 Laboratorul paranormal
00:55 Mistere la muzeu 01:50 Fraţi şi fantome 02:35 Cazuri neelucidate

NATIONAL GEOGRAPHIC
05:00 Cosmos: Lumi posibile 05:55 Maşina imposibilă 06:30 Cum se fabrică
mâncarea 07:00 Doctor Pol 07:45 Doctor Pol 08:30 Supermaşini 10:00
Extremele planetei 10:50 Ştiinţa prostiei 12:40 Cosmos: Lumi posibile 14:20
Extremele planetei 15:15 Martor la dezastru 17:00 Origini: Drumul omenirii
18:00 Povestea noastră 20:00 Invenţii care schimbă lumea 22:00 Cum sexul
a schimbat lumea 00:00 Povestea noastră 02:00 Invenţii care schimbă lumea

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

07:00
09:00
09:30
10:00
10:35
13:00
13:10
14:00
14:30
15:30
17:30

07:00 Ştirile PRO TV
10:30 Arena bucătarilor
11:00 Ali Baba şi cei 40 de hoţi
(SF, copr, 2007)
13:00 Apropo TV
14:00 Gemenii (com, SUA, 1988)
Cu: Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito
16:15 Prinţesa şi soldatul
(dramă, SUA, 2001) Cu:
Mark-Paul Gosselaar
18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile Pro TV
20:00 Turistul (av, copr, 2010)
Cu: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany
21:45 Să nu mori azi (acţ, copr,
2002) Cu: Pierce
Brosnan, Halle Berry
00:15 Prinţesa şi soldatul
(dramă, SUA, 2001)
02:00 Apropo TV
03:00 Să nu mori azi (acţ, 2002)

06:45 Valerian şi oraşul celor o
mie de planete (SF, copr,
2017)
08:55 Mary Poppins revine (av,
copr, 2018)
11:00 Johnny English loveşte
din nou (acţ, copr, 2018)
12:25 Căpitanul Phillips
(dramă, SUA, 2013)
14:30 Masca lui Zorro (av, 1998)
16:40 Permis de căsătorie
(com, copr, 2007)
18:05 Cowboy şi extratereştri
(SF, copr, 2011)
20:00 Captain Marvel (SF, copr,
2019)
22:05 Surogate (acţ, SUA, 2009)
23:35 District 13: Ultimatum
(acţ, Franţa, 2009)
01:15 Apă întunecată (hor,
Japonia, 2002)
02:55 În sălbăticie (dramă,
SUA, 2007)

06:00 Misterul lui Hailey Dean:
mort la datorie (dramă,
SUA, 2019)
07:25 Haideţi, Tineri Titani, la
film! (fam, SUA, 2018)
08:50 Maleficent (av, SUA, 2014)
10:25 Miracolul (dramă, copr,
2004)
12:40 Ştiri de acasă (dramă,
copr, 2001)
14:30 Băieţi răi (com, SUA, 1995)
16:30 Stan şi Ollie (dramă,
copr, 2018)
18:05 Bumblebee (acţ, 2018)
20:00 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
21:50 O parte de adevăr (s)
22:55 Jocul de-a detectivii
(com, SUA, 2018)
00:35 A venit sfârşitu’! (com,
SUA, 2013)
02:20 Sper că vei muri curând
(dramă, Ungaria, 2018)

07:00 Creatură sălbatică
(dramă, Franţa, 2018)
08:25 Misiune: Imposibilă 3
(acţ, copr, 2006)
10:30 Ultima strigare (dramă,
Ungaria, 2018)
11:00 O întâmplare de
proporţii monumentale
(com, copr, 2017)
12:25 Avionul buclucaş (com,
SUA, 1980)
13:55 Trei zile şi o viaţă (thr,
copr, 2019)
15:55 Fiica mea (dramă, 2018)
17:30 De neiubit (com, 2018)
18:55 Misiune: Imposibilă 3
(acţ, copr, 2006)
21:00 Ready Player One: Să înceapă jocul (SF, 2018)
23:20 Gundermann (dramă,
Germania, 2018)
01:25 Fericit ca Lazzaro
(dramă, copr, 2018)

04:30 E tare complicat! (com,
copr, 2009)
07:10 Ultima aventură (com,
SUA, 2003)
09:20 Bean (com, copr, 1997)
11:15 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
14:05 Daredevil (acţ, SUA,
2003)
16:10 Campionii (com, SUA,
2000)
18:05 Reuniunea (com, SUA,
2003) Cu: Eugene Levy
19:55 Charlie St. Cloud (dramă,
copr, 2010) Cu: Zac Efron,
Kim Basinger, Amanda
Crew
22:00 Dispărută fără urmă
(crim, SUA, 2007)
00:15 Triplu X - 2 (acţ, SUA,
2005)
02:20 Despre dragoste şi alte
aiureli (com, copr, 2006)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

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 Un comisar acuză (acţ, România, 1973) 15:00 Drag de România mea 17:00 D’ale lu’ Mitică
18:00 Reţeaua de idoli 19:00 Telejurnal 20:10 Revanşa (thr, Rom,
1978) 22:10 Jocul lacrimilor
(dramă, 1992) 00:15 Reţeaua de
idoli (r) 01:15 Memorialul durerii
(r) 02:00 Un comisar acuză (acţ,
1973) 03:50 Revanşa (thr, 1978)

06:00 Observator 09:30 Aladdin şi
regele hoţilor (fam, SUA, 1996) Cu:
Bruce Adler 11:00 A fost odată un
prinţ (rom, SUA, 2018) Cu: Megan
Park 13:00 Observator 13:30 Război în bucătărie (rom, copr, 2014)
Cu: Helen Mirren, Manish Dayal
16:00 Scena misterelor 19:00
Observator 20:00 Zâna Măseluţă
(com, copr, 2010) Cu: Dwayne
Douglas Johnson, Ashley Judd
22:00 iUmor 00:15 Vechea gaşcă
(com, SUA, 2003) Cu: Vince Vaughn
01:45 Observator (r) 02:30 A fost
odată un prinţ (rom, SUA, 2018)

07:20 Camera de râs 08:10 Happy
News 08:45 Casa: construcţie şi
design 09:20 Teleshopping 10:30
Nimeni nu-i perfect (s) 11:00 Starea naţiei 12:00 Teleshopp 14:00
Accident (dramă, România, 1977)
Cu: Emil Hossu 16:00 Piedone
africanul (com, copr, 1978) 18:00
Focus 18 19:00 Mama mea găteşte
mai bine 20:00 Schimb de mame
22:00 Starea naţiei 23:00 Nu-mi
poţi cumpăra iubirea (rom, SUA,
2017) Cu: Adelaide Kane 01:00
Schimb de mame 03:00 Nu-mi poţi
cumpăra iubirea (rom, SUA, 2017)

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
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 ROventura (călătorii) 11:30 Teleshopping
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 La Măruţă 08:30 Neil Young:
Muzica unei vieţi (dramă, SUA,
2011) 10:15 La Bloc (s) 12:30 Impy
în Ţara Minunilor (fam, Germania,
2008) 14:15 B.D. în alertă (com,
România, 1971) 16:15 Domnişoare
la ananghie (com, SUA, 2011)
18:15 La Bloc (s) 20:30 Hotel
Grand Budapest (com, copr, 2014)
Cu: Ralph Fiennes, Edward Norton
22:30 Poltergeist (hor, SUA, 2015)
Cu: Sam Rockwell 00:30 Hotel
Grand Budapest (com, copr, 2014)
02:15 Poltergeist (hor, 2015) Cu:
Sam Rockwell 03:45 La Bloc (s)

04:00 Snooker: Mastersul German
(r) 06:00 Motociclism: CM de anduranţă FIM (r) 07:30 Curse de maşini: CM de anduranţă (r) 09:00
Raliuri: Dakar (r) 09:30 Tenis (r)
12:30 Snooker: Campionatul Players (r) 13:30 Snooker: Campionatul Players (r) 15:00 Ciclism (r)
16:30 Ciclism 18:00 Ciclism: Turul
Franţei (r) 20:00 Tenis 23:00 Jocurile Olimpice (r) 00:00 Formula
E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse
de maşini: WTCR (r) 02:30 Snooker: Campionatul Players (r) 03:15
Snooker: Campionatul Players (r)

18:15
19:00
19:30
20:00
21:10
23:00
00:00
01:00
01:50
02:40

Universul credinţei
M.A.I. aproape de tine
Pro Patria
În grădina Danei
Viaţa satului
Ediţie specială
Tezaur folcloric
Telejurnal
Politică şi delicateţuri
Fotbal: CE U21
Habemus Papam: o
istorie a puterii (s)
Exclusiv în România
Istorii ascunse
Miracolul: EU
Telejurnal
Lăutarii Tradiţional
Garantat 100%
Replay
Habemus Papam: o
istorie a puterii (r)
TeleEnciclopedia (r)
Izolaţi în România (r)

VIASAT HISTORY

TRAVEL CHANNEL

04:15 Mistere la muzeu 05:55 Invenţii extraordinare 07:30 Mistere la muzeu
10:15 Comori descifrate 12:20 Secretele muzeelor 15:00 Primii americani
15:55 Castelele: Bastioane ale puterii 18:00 Comoara sfântă a lui Hitler 19:05
Secretele maşinăriei de război naziste 21:00 Ceruri de demult 22:00 Oraşul
uitat al gladiatorilor 23:05 Roma - Oraşul nevăzut 00:05 Hărţi criminale 01:00
Istorii personale 02:00 Vikingii: Lumea de dincolo 02:55 Secretele muzeelor

DUMINICĂ

17 MAI 2020

COWBOY ŞI EXTRATEREŞTRI
FILM NOW, ORA 18:05
Un străin care şi-a pierdut memoria ajunge în Absolution.
Singurul indiciu legat de trecutul său este o cătuşă pe care o
are legată la o mână. Locuitorii
sunt foarte ostili cu orice străin
şi nimeni nu face vreo mişcare
fără ordinul colonelului Dolarhyde. Dar ei trăiesc o frică imensă când oraşul este atacat
de prădători veniţi din spaţiu,
răpind locuitori. Iar singura
speranţă de salvare este tocmai
cel pe care l-au respins cu toţii.
SUA 2011 Regia: Jon Favreau
Cu: Daniel Craig, Harrison
Ford, Olivia Wilde, Paul Dano

NATIONAL GEOGRAPHIC

07:00 Monştrii din Alaska 09:35 Pe urmele lui Bigfoot 11:20 Mâncăruri bizare
în America 12:10 Mâncăruri bizare: destinaţii delicioase 13:05 Mâncăruri
bizare în America 18:30 Exploratori în premieră 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 Cosmos: Lumi posibile 05:45 Extremele planetei 06:35 Ştiinţa prostiei
07:00 Oceanul pe uscat 08:30 Îţi joacă mintea? 10:00 Geniul din stradă 10:50
Cum se fabrică mâncarea 12:40 Regatul sălbatic 14:20 Oraşe pierdute 15:15
Oraşe pierdute 16:10 Vedete în sălbăticie 19:00 Extremele planetei 20:00
Ultimul leopard din Europa 21:00 Regatul sălbatic 23:00 Terra la radiograﬁe
00:00 Regatul sălbatic 02:00 Terra la radiograﬁe 02:45 Regatul sălbatic

18 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

A VENIT SFÂRŞITU'!

LUNI

PUS PE JAR

HBO, ORA 00:35
În urma unei serii de evenimente neobişnuite şi de proporţii catastrofale care devastează oraşul
Los Angeles, un grup de prieteni
sunt nevoiţi să se baricadeze într-o casă. Afară, lumea se duce
de râpă. Înăuntru, prietenia lor e
pusă la grea încercare de stresul
izolării şi împuţinarea proviziilor.
În cele din urmă, ei vor ﬁ nevoiţi
să-şi părăsească adăpostul, înfruntându-şi soarta şi descoperind adevărata semniﬁcaţie a
prieteniei şi izbăvirii.
SUA 2013 Regia: Seth Rogen
Cu: James Franco, Seth Rogen,
Danny McBride, Jay Baruchel

TV 1000, ORA 22:00
John Creasy, fost asasin CIA, îşi
face apariţia în Mexico City. Prietenul său Rayburn îi propune
slujba de bodyguard pe lângă o
fetiţă de 9 ani, Pita Ramos. În
lipsă de altceva mai bun de făcut, Creasy acceptă. Deși este agasat de întrebările insistente
ale fetiţei despre viaţa lui personală şi trecut, cei doi se împrietenesc. În clipa în care Pita este
răpită, Creasy îşi jură că o va
găsi şi o va aduce înapoi, omorând pe oricine i-ar sta în cale.
SUA 2004 Regia: Tony Scott Cu:
Denzel Washington, Dakota
Fanning, Marc Anthony

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:30

05:00 Ce spun românii (reality
show, România)
06:00 Ştirile Pro TV
10:30 Vorbeşte lumea
13:00 Ştirile Pro TV
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Măruţă
17:00 Ştirile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality
show, România)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Hitman (acţ, copr, 2007)
Cu: Timothy Olyphant,
Dougray Scott, Olga
Kurylenko
22:15 Ştirile Pro TV
22:45 Greu de pensionat (acţ,
SUA, 2010) Cu: Bruce
Willis, Morgan Freeman,
Mary-Louise Parker
00:45 Hitman (acţ, copr, 2007)
02:15 Lecţii de viaţă
03:00 Vorbeşte lumea

07:20 Cele două feţe ale dragostei (com, SUA, 1996)
09:25 Cowboy şi extratereştri
(SF, copr, 2011)
11:20 District 13: Ultimatum
(acţ, Franţa, 2009)
13:00 Cum să scapi de un tip în
10 zile (com, copr, 2003)
14:50 Captain Marvel (SF, copr,
2019)
16:55 Chihuahua de Beverly
Hills 2 (fam, SUA, 2011)
18:15 Cartea junglei (av, copr,
2016)
20:00 Supravieţuitorii (SF,
copr, 2015)
21:35 Alerta (dramă, SUA, 1995)
23:35 Profesorul Marston şi
femeile fantastice
(dramă, SUA, 2017)
01:20 Equilibrium (SF, 2002)
03:05 Vechea gaşcă (com, SUA,
2003)

06:00 Stan şi Ollie (dramă,
copr, 2018)
07:40 O familie modernă (s)
08:05 Bumblebee (acţ, copr,
2018)
10:00 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
11:55 Povestea jucăriilor 3 (av,
SUA, 2010)
13:40 Cartea junglei (av, 2016)
15:30 Stockholm (com, 2018)
17:10 Candidatul (dramă, copr,
2018)
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)
22:05 A fost odată la Hollywood (com, copr, 2019)
00:45 Siberia (dramă, copr,
2018)
02:30 Scapă, dacă poţi! (dramă,
copr, 2019)

07:00 Remedii de aur (dramă,
copr, 2017)
08:30 Rain Catcher (thr, 2018)
08:50 Clubul de lectură al
doamnei Yankelova
(dramă, Israel, 2017)
10:20 Gundermann (dramă,
Germania, 2018)
13:10 Ready Player One: Să înceapă jocul (SF, 2018)
15:30 Fericit ca Lazzaro
(dramă, copr, 2018)
17:35 Etajul X (acţ, Ger, 2016)
17:50 Clubul de lectură al
doamnei Yankelova
(dramă, Israel, 2017)
19:20 Fără sfârşit (dramă,
Spania, 2018)
21:00 Confesiunile unei minţi periculoase (dramă, 2002)
22:55 Scream 2 (hor, 1997)
00:55 Zoo (com, copr, 2018)
02:30 Riposta (s)

04:00 Dispărută fără urmă
(crim, SUA, 2007)
07:05 Charlie St. Cloud (dramă,
copr, 2010)
09:05 Mireasa moartă (com,
copr, 2005)
10:40 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
13:30 Campionii (com, SUA,
2000)
15:25 Elektra (acţ, copr, 2005)
17:25 E tare complicat! (com,
copr, 2009)
19:45 Gravidul (com, SUA,
1994)
22:00 Pus pe jar (acţ, copr,
2004) Cu: Denzel
Washington, Christopher
Walken, Dakota Fanning
01:05 Despre dragoste şi alte
aiureli (com, copr, 2006)
02:45 Restaurantul (com, SUA,
1982)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Documentar 360° 09:00 Teleşcoala
10:00 Câştigă România! 11:00 Iubire dincolo de timp (s) 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Regatul Sălbatic 14:00 Documentar 360° 15:00 Teleşcoala
16:00 Iubire dincolo de timp (s)
17:00 România... în bucate 17:40
Primăvara amintirilor 19:00 Telejurnal 20:00 #De acasă împreună
21:00 Primăverii (s) 22:00 Câştigă
România! 23:00 Anatomia lui Grey
(s) 23:55 Jocul lacrimilor (dramă,
copr, 1992) 02:00 Documentar 360°

04:00 Război în bucătărie (rom,
copr, 2014) Cu: Helen Mirren, Manish Dayal, Amit Shah 06:00 Observator 08:00 ‘Neatza cu Răzvan
şi Dani (reality show) 12:00 Observator 14:00 Mireasa (Social experiment) 16:00 Observator 17:00
Acces direct 19:00 Observator
20:30 Asia Express (Social experiment) 23:00 Observator 23:30 Xtra
Night Show 01:00 Zâna Măseluţă
(com, copr, 2010) Cu: Dwayne Douglas Johnson, Ashley Judd, Stephen Merchant 02:45 În puii mei!
(reality show) 03:30 Asia Express

05:00 Mama mea găteşte mai bine
05:50 Starea naţiei 07:20 Accident
(dramă, România, 1977) 09:30 Teleshopping 10:00 60 de minute cu
Alexandru Constantin 11:00 Teleshopping 11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopp 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 Execuţie în forţă (acţ, SUA, 2013) Cu:
Danny Trejo, Steven Seagal 22:00
Starea naţiei 23:00 Trăsniţii (s)
00:00 Execuţie în forţă (acţ, SUA,
2013) 02:00 Cireaşa de pe tort

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs 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 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 (concurs) 22:30
FanArena 00:00 Ştirile Kanal D (r)
01:00 Puterea dragostei (concurs)

07:00 La Măruţă 09:00 Domnişoare la ananghie (com, SUA, 2011)
Cu: Greta Gerwig 11:00 La Bloc (s)
13:00 B.D. în alertă (com,
România, 1971) Cu: Toma Caragiu
14:45 Karate Kid III (acţ, SUA,
1989) Cu: Ralph Macchio 16:45
Vacanţă la capătul lumii (com,
SUA, 1987) Cu: Cloris Leachman
18:30 La Bloc (s) 20:30 Calvarul
(com, copr, 2014) Cu: Brendan
Gleeson 22:15 În carne vie (thr,
copr, 2003) Cu: Meg Ryan 00:30
Calvarul (com, copr, 2014) 02:15 În
carne vie (thr, copr, 2003)

04:00 Snooker: Campionatul Players (r) 06:00 Formula E Campionatul FIA (r) 07:00 Curse de maşini: WTCR (r) 07:30 Curse de maşini: WTCR (r) 08:30 Motociclism:
CM de anduranţă FIM (r) 09:30
Tenis: Openul Australiei (r) 10:00
Tenis (r) 13:00 Tenis de masă 15:00
Ciclism (r) 16:30 Ciclism (r) 18:00
Ciclism: Turul Franţei (r) 20:00
Tenis 23:00 Jocurile Olimpice (r)
00:00 Formula E Campionatul FIA
(r) 01:00 Curse de maşini: WTCR
(r) 02:30 Snooker: Campionatul
Internaţional (r)

13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:00
22:00
23:15
00:00
02:00
03:10
03:55

Vreau să fiu sănătos! (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Români care au schimbat
lumea
Ediţie specială
Discover România
Doar să gustaţi...
Telejurnal
Maghiara de pe unu
Yanxi, palatul suspinelor (s)
Aripile Nordului
Nadine
Sport
Telejurnal
România 9
Jocurile timpului (s)
Telejurnal
Fotbal
Jocurile timpului (r)
Aripile Nordului (r)
Doar să gustaţi... (r)

VIASAT HISTORY
04:45 Secretele muzeelor 05:35 Mistere la muzeu 06:30 Invenţii extraordinare 07:40 Războiul secret 16:00 Secretele maşinăriei de război naziste
19:00 Mistere criminale naziste 19:55 Câmpuri de bătălie 21:05 Secretele
muzeelor 22:00 Bătălia din Creta 23:00 Pompei: Ultimele ore înaintea
dezastrului 00:00 Războaie şi religii 00:50 Secretele muzeelor 01:40 Vikingii:
Lumea de dincolo 02:30 Câmpuri de bătălie 03:35 Bătălia din Creta

TRAVEL CHANNEL
09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la muzeu
12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bizare
15:45 Căutătorii de comori 16:40 Un oraş la capătul pământului 17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Un oraş la capătul pământului 22:10 Căutătorii de comori
23:05 Mistere la hotel 00:00 Dosare strict secrete 00:55 Ospicii bântuite

NATIONAL GEOGRAPHIC
07:00 Doctor Pol 07:45 Topitoria de bani 08:05 Licitează, cumpără, distruge!
08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor
Pol 10:50 Lumi posibile 11:45 Maşina 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 Oceanul pe uscat 22:00
Ultimul an al lui Hitler 00:00 Oceanul pe uscat 02:00 Ultimul an al lui Hitler

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:30

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 (dramă,
România /s)
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)
22:30 Ştirile Pro TV
23:00 Turistul (av, copr, 2010)
Cu: Angelina Jolie,
Johnny Depp, Paul
Bettany
00:45 Las fierbinţi (s)
02:30 Lecţii de viaţă
03:15 Vorbeşte lumea

06:35 Chihuahua de Beverly
Hills 2 (fam, SUA, 2011)
07:55 Supravieţuitorii (SF,
copr, 2015)
09:35 Cartea junglei (av, 2016)
11:20 Shrek al Treilea (av,
SUA, 2007)
12:45 Transformers: Partea
întunecată a lunii (SF,
SUA, 2011)
15:10 Adevărul gol-goluţ (rom,
SUA, 2009)
16:45 Bibliotecarul: Comoara
din spatele cărţilor (av,
copr, 2004)
18:20 Alice în Tara Minunilor
(artistic, SUA, 1951)
20:00 Burlacul (rom, SUA, 1999)
21:40 Hustlers: Striptease pe
Wall Street (com, 2019)
23:25 Anna (acţ, copr, 2019)
01:20 Dictatorul (com, 2012)
02:40 Colateral (thr, SUA, 2004)

06:00 Ciocolată cu dragoste
(rom, copr, 2000)
08:00 Stockholm (com, 2018)
09:30 Bunul dinozaur (fam,
SUA, 2015)
11:00 Candidatul (dramă, 2018)
12:50 Viitorul locurilor de
muncă (doc, SUA, 2019)
13:45 Frumoasa şi Bestia
(muz, SUA, 2017)
15:50 Ştirile săptămânii cu
John Oliver
16:20 Aladdin (av, SUA, 2019)
18:25 Debarcaderul (s)
19:10 Eu sunt noaptea (s)
20:00 Cernobîl (s)
21:05 X şi zero (s)
22:05 Scapă, dacă poţi! (dramă,
copr, 2019)
23:40 Interviul (com, SUA, 2014)
01:30 Donbass (dramă, 2018)
03:30 Pulp fiction (crim, SUA,
1994)

07:00
08:25
10:10
11:45

05:00 Azi 13 mâine 30 (com,
SUA, 2004)
07:15 Mireasa moartă (com,
copr, 2005)
08:50 Elektra (acţ, copr, 2005)
10:50 Povestea lui Grace (com,
SUA, 2017)
13:05 Gravidul (com, SUA,
1994)
15:20 În bătaia vântului (com,
SUA, 1999)
17:25 Băiatul în pijama vărgată
(dramă, copr, 2008)
19:20 Marnie (thr, SUA, 1964)
Cu: Tippi Hedren, Sean
Connery, Diane Baker
22:00 Ploaie purpurie (dramă,
SUA, 1984) Cu: Prince,
Apollonia Kotero
00:25 Lumea apelor (av, SUA,
1995) Cu: Kevin Costner
03:10 King Kong (av, copr,
2005)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

07:00 Cele şase surori (s) 07:55
Documentar 360° 09:00 Teleşcoala
10:00 Câştigă România! 11:00 Iubire dincolo de timp (s) 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Regatul Sălbatic 14:00
Documentar 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
Destine ca-n ﬁlme 22:00 Câştigă
România! 23:00 Anatomia lui Grey
(s) 23:55 #De acasă împreună (r)

06:00 Observator 08:00 ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani (reality show) 12:00
Observator 14:00 Mireasa (Social
experiment) 16:00 Observator.
Sport - Meteo 17:00 Acces direct.
Cu Simona Gherghe 19:00 Observator. Sport - Meteo 20:30 Asia
Express (Social experiment) 23:00
Observator. Sport - Meteo 23:30
Xtra Night Show. Cu Dan Capatos
01:00 Dragoste de tata (s) Cu:
Furkan Palali, Asli Bekiroglu,
Lavinya Ünlüer 01:52 Dragoste de
tata (s) 02:45 În puii mei! (reality
show) 03:30 Asia Express

04:00 Camera de râs 04:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 05:30 Omulani
(fam) 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 Teleshopp 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
Recepţionerul (thr, SUA, 2020) Cu:
Tye Sheridan, Helen Hunt 22:00
Starea naţiei 23:00 Trăsniţii (s)
00:00 Recepţionerul (thr, SUA,
2020) 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 (concurs)

07:45 La Măruţă 09:45 Impy în
Ţara Minunilor (fam, Germania,
2008) 11:30 La Bloc (s) 13:30 Miracol pe munte (dramă, copr, 2000)
15:15 Prinţesa şi soldatul (dramă,
SUA, 2001) 17:00 Măscăriciul
(com, SUA, 1997) Cu: John Leguizamo 18:30 La Bloc (s) 20:30 În
spatele liniilor inamice 3: Columbia (acţ, SUA, 2009) Cu: Joe Manganiello 22:15 Drumul ruşinii
(com, SUA, 2014) Cu: Elizabeth
Banks 00:00 În spatele liniilor
inamice 3: Columbia (acţ, 2009)
01:45 Drumul ruşinii (com, 2014)

04:00 Snooker: Campionatul Internaţional (r) 06:00 Formula E Campionatul FIA (r) 07:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 07:30 Curse de
maşini: WTCR (r) 08:30 Motociclism: CM de anduranţă FIM (r)
09:30 Tenis (r) 12:30 Snooker:
Openul Chinei (r) 13:30 Snooker:
Openul Chinei (r) 15:00 Ciclism (r)
16:30 Ciclism: Turul Italiei 18:00
Ciclism: Turul Franţei (r) 20:00
Tenis 23:00 Jocurile Olimpice (r)
00:00 Formula E Campionatul FIA
(r) 01:00 Curse de maşini (r) 02:30
Snooker: Openul Chinei (r)

13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:00
22:00
23:15
00:00
02:00
03:10
03:55

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Români care au schimbat
lumea
Ediţie specială
Discover România
Doar să gustaţi...
Telejurnal
Maghiara de pe unu
Yanxi, palatul suspinelor (s)
Aripile Nordului
Nadine
Sport
Telejurnal
România 9
Jocurile timpului (s)
Telejurnal
Fotbal
Jocurile timpului (r)
Aripile Nordului (r)
Doar să gustaţi... (r)

VIASAT HISTORY

TRAVEL CHANNEL

05:25 Mistere la muzeu 06:10 Istoria interzisă 07:10 Invenţii extraordinare
07:40 Nilul şi istoria lui de 5000 de ani 09:35 Opt zile care au clădit Roma
15:55 Secretele maşinăriei de război naziste 16:55 Al Doilea Război Mondial
19:00 Războaie şi religii 19:55 Câmpuri de bătălie 21:10 Secretele muzeelor
22:00 Bătălia din Creta 23:00 Pompei 00:05 Oraşul uitat al gladiatorilor 01:05
Secretele muzeelor 02:00 Câmpuri de bătălie 03:10 Bătălia din Creta

MARȚI
CLOSER - ISPITA

15:30
18:55
19:20
21:00
23:20
00:25
02:00
03:45

08:05 Licitează, cumpără, distruge! 08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi
09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45
Maşina imposibilă 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 Maşina imposibilă 21:00 Peste 1 milion de ani 22:00
Terra la radiograﬁe 23:00 Extremele planetei 00:00 Maşina imposibilă

20 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

PLOAIE PURPURIE

CINEMAX, ORA 17:10
Dan vrea să termine un roman,
dar în acest timp se întreţine
scriind necrologuri. Într-o zi, el
o întâlneşte pe Alice, care îi oferă dragostea sa necondiţionat.
Anna este un fotograf angajat să
îi facă lui Dan coperta romanului. Dan este atras de ea, dar în
timp ce ei ﬂirtează, Anna se căsătoreşte cu Larry. Dan nu şi-o
poate scoate pe Anna din minte
şi, chiar dacă ea este căsătorită,
cei doi devin amanţi. Iar Larry o
întâlneşte pe Alice...
SUA 2004 Regia: Mike Nichols
Cu: Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman, Clive Owen

13:55

NATIONAL GEOGRAPHIC

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bizare 15:45 Căutătorii de comori 16:40 Un oraş la capătul pământului
17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Cazuri neelucidate 22:10 Provocări
paranormale 23:05 Mistere la hotel 00:00 Un oraş la capătul pământului

19 MAI 2020

12:05

Încurcătură (com, 2017)
Rafaël (dramă, 2018)
Odă bucuriei (com, 2019)
Şuşoteală (dramă,
Ungaria, 2018)
Confesiunile unei minţi
periculoase (dramă,
copr, 2002)
A treia soţie (dramă,
Vietnam, 2018)
În albastru (dramă, 2017)
Mituri urbane (com, 2019)
Ultimul act (dramă,
Anglia, 2018)
Ready Player One: Să înceapă jocul (SF, copr, 2018)
Riposta (s)
Invitat la nuntă (thr,
Anglia, 2018)
Fără ajutor (dramă,
Canada, 2018)
Pământul speranţei
(dramă, Finlanda, 2018)

MIERCURI

O LOGODNĂ FOARTE LUNGĂ

TV 1000, ORA 22:00
Primul ﬁlm în care joacă Prince
este povestea unui tânăr cântăreţ de culoare care se luptă săşi depăşească condiţia socială
şi să cunoască succesul. Fiu al
unui bărbat foarte violent şi disperat să cucerească inima frumoasei Apollonia, o cântăreaţă
aspirantă, eroul nostru încearcă
să îşi croiască singur calea, în
ciuda vieţii sale mizerabile de
acasă. Curând, el va aﬂa că
numai talentul său nu îl poate
ajuta să ajungă unde doreşte...
SUA 1984 Regia: Albert Magnoli
Cu: Prince, Apollonia Kotero,
Morris Day, Jerome Benton

FILM NOW, ORA 23:30
Spre sfârşitul Primului Război
Mondial, Mathilde a fost anunţată că logodnicul ei este unul
dintre cei cinci soldați răniți care
au fost judecați de curtea marțială și aproape sigur și-au găsit
moartea. Refuzând să accepte
pierderea pentru totdeauna a
iubitului ei, pornește într-o călătorie extraordinară pentru a
descoperi ce se întâmplase cu
el. Ea are încredere în puterea
dragostei și este convinsă că
dacă el ar ﬁ murit, ea ar ﬁ știut…
Franţa/SUA 2004 Regia: J.P.
Jeunet Cu: Audrey Tautou,
Jodie Foster, Gaspard Ulliel

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:30

05:00 Ce spun românii (reality
show, România)
06:00 Ştirile Pro TV
10:30 Vorbeşte lumea
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 Hai să ne batem (com,
SUA, 2017) Cu: Christina
Hendricks, JoAnna
Garcia Swisher, Ice Cube
22:00 Ştirile Pro TV
22:30 Teroare în zori (acţ, SUA,
2005) Cu: Steven Seagal,
Tamara Davies, John
Pyper-Ferguson
00:45 Hai să ne batem (com,
SUA, 2017)
02:15 Lecţii de viaţă
03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Adevărul gol-goluţ (rom,
SUA, 2009)
08:35 Alice în Tara Minunilor
(artistic, SUA, 1951)
10:15 Bibliotecarul: Comoara
din spatele cărţilor (av,
copr, 2004)
11:45 Suspiciunea (thr, 2007)
13:25 Casa bântuită (av, SUA,
2003)
14:50 Nu te pune cu Zohan
(com, SUA, 2008)
16:35 Ziua Z: Apocalipsa (acţ,
copr, 2013)
18:25 Juliet, Naked (com, copr,
2018)
20:00 Dincolo de trecut (acţ,
copr, 2006)
22:05 Bun venit în Zombieland
(hor, SUA, 2009)
01:40 Elysium (SF, copr, 2013)
03:25 Watchmen (acţ, SUA,
2009)

06:00 Frumoasa şi Bestia
(muz, SUA, 2017)
08:10 Gemeni (dramă, SUA,
2014)
09:45 În căutarea lui Dory
(fam, SUA, 2016)
11:25 Pearl Harbor (război,
SUA, 2001)
14:25 Păpuşile Muppets (com,
SUA, 2011)
16:10 De cealaltă parte (doc,
copr, 2017)
18:00 Rocketman (dramă, copr,
2019)
20:00 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
21:50 O parte de adevăr (s)
22:55 X şi zero (s)
23:55 Jocul de-a detectivii
(com, SUA, 2018)
01:35 Intrusul (dramă, copr,
2019)
03:20 Antropoid (thr, copr, 2016)

07:00 În albastru (dramă, copr,
2017)
08:40 Printre măslini (com,
copr, 1994)
10:25 1985 (dramă, SUA, 2018)
11:50 Ready Player One: Să
înceapă jocul (SF, copr,
2018)
14:10 Savoarea ramenului
(dramă, copr, 2018)
15:45 Fraţii (av, copr, 2017)
17:40 Hudson Hawk (com, SUA,
1991)
19:20 Sfârşit fericit (com, 2018)
21:00 Fără urmă (dramă, copr,
2018)
22:50 492 de crime (dramă,
Brazilia, 2017)
00:30 Rock Steady (dramă,
SUA, 2018)
01:50 Equilibrium (SF, SUA,
2002)
03:35 Buffalo 66 (com, 1998)

07:00 Lumea apelor (av, SUA,
1995)
09:45 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
12:35 În bătaia vântului (com,
SUA, 1999)
14:40 Marnie (thr, SUA, 1964)
17:15 Van Helsing (acţ, copr,
2004) Cu: Hugh Jackman,
Kate Beckinsale, Richard
Roxburgh
19:55 În bătaia vântului (com,
SUA, 1999) Cu: Janet
McTeer, Jay O. Sanders,
Kimberly J. Brown
22:00 Patru prietene şi o
pereche de blugi (com,
SUA, 2005) Cu: Amber
Tamblyn
00:25 Dispărută fără urmă
(crim, SUA, 2007)
02:40 Pus pe jar (acţ, copr,
2004)

TVR 2

ANTENA 1

PRIMA TV

KANAL D

PRO CINEMA

EUROSPORT 1

09:00 Teleşcoala 10:00 Câştigă
România! 11:00 Iubire dincolo de
timp (s) 12:00 Telejurnal 13:00
Cultura minorităţilor 13:30 Regatul Sălbatic 14:00 Documentar
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 20:10 Vine
Sartana! (western, copr, 1970)
22:00 Câştigă România! 23:00 Anatomia lui Grey (s) 23:55 Vine
Sartana! (western, copr, 1970)
01:45 România... în bucate (r)

06:00 Observator. Sport - Meteo
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show, România) 12:00
Observator. Sport - Meteo 14:00
Mireasa (Social experiment,
România) 16:00 Observator. Sport
- Meteo 17:00 Acces direct. Cu
Simona Gherghe 19:00 Observator.
Sport - Meteo 20:30 Cheﬁ la cuţite
(concurs,
România)
23:00
Observator. Sport - Meteo 23:30
Xtra Night Show. Cu Dan Capatos
01:00 Observator. Sport - Meteo (r)
02:00 Acces direct. Cu Simona
Gherghe (r) 03:30 Cheﬁ la cuţite

04:00 Camera de râs 04:30 Nimeni nu-i perfect (s) 05:30 Dragă
Moş Crăciun (dramă, România,
2018) 05:50 Focus (r) 06:50 Teleshopping 07:20 Orgolii (s) 09:30
Teleshopping 10:00 Starea naţiei
11:00 Teleshopping 11:30 Happy
News 12:00 Teleshopp 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 Cronica Cârcotaşilor 22:00
Starea naţiei 23:00 Trăsniţii (s)
00:00 Cronica Cârcotaşilor 02:00
Cireaşa de pe tort

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs 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 Mă
numesc Züleyha (s) 22:00 Îmi place
dansul 01:00 Ştirile Kanal D (r)
02:00 Puterea dragostei (concurs)

07:45 La Măruţă 09:45 Măscăriciul
(com, SUA, 1997) 11:30 La Bloc (s)
13:30 Domnişoare la ananghie
(com, SUA, 2011) Cu: Greta Gerwig
15:15 Gemenii (com, SUA, 1988)
Cu: Arnold Schwarzenegger 17:00
Limitele credinţei (dramă, SUA,
2001) Cu: Diane Keaton 18:30 La
Bloc (s) 20:30 Oraşe de hârtie
(rom, SUA, 2015) Cu: Nat Wolff,
Cara Delevingne 22:15 Rugină şi
oase (rom, copr, 2012) Cu: Céline
Sallette 00:30 Oraşe de hârtie
(rom, SUA, 2015) 02:15 Rugină şi
oase (rom, copr, 2012)

04:00 Snooker: Openul Chinei (r)
06:00 Formula E Campionatul FIA
(r) 07:00 Curse de maşini: WTCR
(r) 08:30 Motociclism: CM de
anduranţă FIM (r) 09:30 Tenis (r)
12:30 Snooker: Campionatul Chinei (r) 13:30 Snooker: Campionatul
Chinei (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30
Ciclism 18:00 Ciclism: Turul Spaniei (r) 19:00 Ciclism: Turul Spaniei
(r) 20:00 Tenis 23:00 Jocurile
Olimpice (r) 00:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 02:30 Snooker:
Campionatul Chinei (r)

13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:00
22:00
23:15
00:00
02:00
03:10
03:55

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Români care au schimbat
lumea
Ediţie specială
Discover România
Doar să gustaţi...
Telejurnal
Convieţuiri
Yanxi, palatul suspinelor (s)
Aripile Nordului
Nadine
Sport
Telejurnal
România 9
Jocurile timpului (s)
Telejurnal
Fotbal
Jocurile timpului (r)
Aripile Nordului (r)
Doar să gustaţi... (r)

VIASAT HISTORY
04:15 Pompei: Oraşul încremenit în timp 05:15 Mistere la muzeu 07:00
Invenţii extraordinare 07:30 Creaturi legendare 12:20 Enigme ale Egiptului
15:10 Al Doilea Război Mondial: Preţul Imperiului 18:15 Oraşul uitat al gladiatorilor 19:15 Câmpuri de bătălie 21:10 Secretele muzeelor 22:00 Bătălia
din Creta 23:00 Povestea lui Iulius Cezar 00:10 Comori descifrate 01:05
Secretele muzeelor 01:55 Câmpuri de bătălie 03:40 Bătălia din Creta

TRAVEL CHANNEL
09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri
bizare 15:45 Comoara de pe Insula Şarpelui 16:40 Un oraş la capătul
pământului 17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare neelucidate 19:25
Expediţie 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

NATIONAL GEOGRAPHIC
08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor
Pol 10:50 Cosmos: Lumi posibile 11:45 Maşina imposibilă 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 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 Stâncoşi 01:00 La pescuit de ton

Premiile lui Bihorel

www.bihorel.ro

Pagină de satiră, pamﬂet, zvonuri și adevăruri supărătoare
Premiul „TREPTELE
NEPUTINŢEI”
Repararea câtorva banale
trepte se dovedeşte pentru Consiliul Judeţean Bihor o operaţiune extrem
de complexă, o adevărată
provocare a ştiinţelor inginereşti. După ce în februarie şeful instituţiei, Pásztor Sándor, a participat la
inaugurarea Muzeului Ady
Endre, situat la vreo 25 de
metri de propriul birou,
fără să ﬁe capabil să precizeze cât a costat investiţia,
iar Bihorel a taxat faptul că
a fost şi făcută de mântuială, treptele terasei ﬁind
„reabilitate” în aşa fel încât

1

au „înghiţit” o parte din balustradă, meşterii tocmiţi
de Judeţ s-au apucat din
nou de treabă, ca să repare pocinogul. N-au reuşit,
însă, nici măcar în lungul
răgaz de două luni dat de
pandemie: Bihorel i-a surprins pe 27 aprilie în timp

2

ce încă se căzneau (foto 1),
iar pe 6 mai lucrarea tot nu
era terminată (foto 2). Se
pare că, pentru a ﬁnaliza
cele trei trepte, harnicul
preşedinte al CJ Bihor ar
mai avea nevoie de încă
un mandat. Doară-doară îi
iese în al doilea...

Eu, în plină pandemie,
Dau dovadă de prostie:
Când sunt alții la necaz,
Vreau s-arăt că n-am obraz.
Chit că n-am canalizare,
Tai și apa din dotare
Și curentul l-aș tăia,
De-ar ﬁ după mintea mea.
Premiul „RĂZBUNARE
MURDARĂ”
Locuitorii
cartierului
Orizont din Paleu, ridicat de fostul valutist din
anii ’90 convertit în dezvoltator imobiliar, Călin
Raita, au aﬂat iar ce caracter josnic are marele
afacerist. Lunea trecută,
după ce BIHOREANUL
a dezvăluit că ﬁrma Raicris Construct Group
a primit o amendă de
50.000 lei de la Garda de
Mediu, pe motiv că, deşi
a vândut casele de 12 ani
deja, n-a avut niciodată autorizaţie de mediu,
pentru reţeaua de apă şi
canalizare, şi a deversat
dejecţiile într-o vale din
apropiere, Raita s-a răzbunat pe localnici. Fără
ca reţeaua să aibă vreo
avarie, ci doar pentru că
aşa a vrut el, afaceris-

tul a tăiat apa în cartier,
lăsându-i pe oameni cu
robinetele secate, ignorând cu nepăsare faptul
că unii erau chiar în izolare la domiciliu, din pricina
pandemiei de Covid-19,
aşa că n-au putut pleca
nici măcar să-şi cumpere
apă. În timp ce apropiaţii
lui Raita „urlau” pe Facebook că vinovaţi pentru

mizera situaţie sunt cei
care l-au reclamat, individul a repornit robinetul
abia a doua zi, după ce
problema a fost sesizată
şi Prefecturii Bihor. Localnicii ar face bine însă
să-şi asigure rezerve de
apă, pentru că nimeni nu
ştie când îl apucă pe valutist iar cheful de răzbunare.

Premiul „IEFTIN NU MERITĂ!”
Farmaciștii orădeni și-au dat jos masca
de pe față, dovedind că banii sunt mai
importanți decât sănătatea clienților.
Din zecile de unități farmaceutice din
Oradea, mai puțin de zece
au acceptat să vândă ieftin
măștile chirurgicale puse
la dispoziție de municipalitate la începutul lunii
mai pentru a ﬁ mai accesibile clienților. Majoritatea farmaciștilor au refuzat
oferta primarului Ilie Bolojan
de a prelua măști la un preț de
circa 2,3 lei bucata pentru a le

revinde la un tarif ﬁx de 3 lei. Dincolo de
scuzele politicoase, explicația e simplă: majoritatea farmaciilor au pe
stoc produse similare la un preț
de 5 lei, la care câștigă
mai mult. Iar în condițiile în care din 15 mai
sunt șanse mari ca purtatul
măștii să devină obligatoriu,
măștile chirurgicale scumpe au
piață sigură, așa că n-are sens să se
încurce cu chilipiruri. Și, în fond,
cu cât se îmbolnăvesc mai mulți,
cu atât cresc mai mult
și vânzările de medicamente, nu-i așa?

Premiul „PREŞEDINTELE JEFUIT”
Un adolescent de 16 ani din Cefa a fost
trimis de judecători într-un centru
educativ pentru 10 luni, după
ce, vara trecută, în decurs de
o săptămână, a comis 5 spargeri de locuinţe şi sedii ale
unor societăţi comerciale, de
unde a furat aparatură electronică, scule, alimente, dar şi alte
bunuri, provocând un prejudiciu
total de peste 16.000 lei. Verdictul
este deﬁnitiv, iar după cum a aﬂat
Bihorel, printre cei călcaţi de junele
hoţoman se numără şi preşedintele

CJ Bihor, Pásztor Sándor, căruia în luna
august 2019, i-a spart garajul de
unde i-a luat alimente, scule dar şi două genţi de voiaj
dintre cele mai „şmechere”.
La cât de mult îi plac lui Pásztor vânătorile, pescuitul şi călătoriile, pierderea a fost cu siguranţă una devastatoare, însă
a durat doar două săptămâni,
după care poliţiştii au reuşit
să-l prindă pe hoţ şi să-i
recupereze şefului de la CJ
geamantanele. La timp pentru o nouă distracţie...

Premiul „ŞEF PÂNĂ LA MOARTE”
În mare taină, conducerea Clubului Sportiv Crişul s-a schimbat. După 9 ani
în care a fost director general, la
jumătatea lunii ianuarie, prin decizie
a ministrului Tineretului şi Sportului, Ionel Bungău a fost înlocuit cu
economista clubului, Ana Pîrcălab. Schimbarea s-a făcut după ce
Bungău, care în octombrie anul trecut a
împlinit vârsta de pensionare, a fost pus
să aleagă între pensie sau salariul de şef,
preferând-o
pe cea dintâi. Totuşi, oricât ar părea de bizar, omul nu s-a
lăsat dus din club şi, spun sursele lui Bihorel, continuă să
conducă CS Crişul, ca şi cum ar ﬁ director în continuare,
motiv pentru care schimbarea nici n-a fost anunţată public în plan local. Iar fosta lui subalternă tace și continuă
să-i respecte directivele. Că, deh, şefu-i şef şi-n pensie...
Premiul „LIKE UNGARIA
MARE”
Uns funcţionar public la Consiliul
Judeţean
printr-un
concurs cu dedicaţie pus la cale
în plină pandemie, fostul redactor şef al cotidianului Bihari Napló, Rais István, se plictiseşte din greu.
Miercurea trecută, de exemplu, în plin
scandal declanşat de proiectele UDMR
pentru autonomia Ţinutului Secuiesc şi oﬁcializarea
limbii maghiare în Ardeal,
proaspătul funcţionar s-a
„dat” pe Facebook în timpul
programului de lucru, până
când a nimerit şi pe pagina premierului de la Budapesta, Viktor Orbán, care
tocmai postase pe propriul
cont harta Ungariei Mari,
cu Transilvania în graniţele acesteia, îndemnând
la gloriﬁcarea trecutului
„imperial”. Întrucât, cel mai
probabil, nu avea nimic de lucru, ca de obicei, Rais s-a
simţit dator să dea un „like” în semn de aprobare şi de
adeziune la gestul provocator şi revizionist al premierului ungar. Semn, evident, că îşi merită cu prisosinţă salariul încasat în România, de 5.000 lei, chiar dacă nu-l
poate primi în forinţi...
Premiul „BUGETAR CONTESTATAR”
Nicolae Timaru, şeful Direcţiei de Control al Regimului
Silvic şi Cinegetic din cadrul Gărzii Forestiere, cel pe care
BIHOREANUL l-a prins luna trecută pe malul lacului Şişterea, cu maşina de serviciu, alături de preşedintele CJ
Bihor, Pásztor Sándor, se pretinde nevinovat de încălcarea ordonanţelor militare. Ca atare, în timp ce preşedintele CJ şi-a plătit cuminte amenda de 5.000
lei, „în direct” chiar, să vadă lumea că se căieşte, Timaru a contestat-o pe-a lui la Judecătoria Oradea. Culmea e că, în condiţiile
în care Curtea Constituţională a decretat
că toate amenzile dispuse prin ordonanţele militate sunt nelegale, nici nu
mai contează dacă a comis fapta ori
ba, căci Timaru are toate şansele să
câştige procesul şi să rămână cu banii
în buzunar. Mai rămâne de văzut cum
(și dacă) scapă de dosarul penal deschis
pentru uzul abuziv al mașinii de serviciu...
PUBLICITATE
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✖ 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

Jurnal
de
Bihorel
Vio către Ghiusi. „Am înțeles că
premierul vostru
doarme cu harta Ungariei Mari sub pijama”. „E o
exagerare. Adevărul este
că și la noi, ca la voi, există
tradiții. Se spune că, dacă
dormi cu harta asta sub
cap, poți aﬂa a doua zi când
se vor lipi mult doritele
provincii de patria mumă”.
Păstorul, foarte
nemulțumit, și pe
bună
dreptate.
„De când conduc județul,
am tot mers la pescuit, la
vânătoare, la scufundare... La serviciu, clientela
de partid a trăit într-un
permanent concediu, că
nu degeaba ni se spune
stațiune balneară...”. „Și
pentru asta ai fost bălăcărit!”. „Exact. Și acum
tot Bolovan e cel lăudat
că a transformat orașul în
stațiune turistică”.
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Beni Hill asfaltatorul, mândru
nevoie-mare. „Am
terminat ciotul de autostradă de 5 kilometri. Am
arătat tuturor că și în județul nostru putem avea
autostrăzi”. „Dar nu e cam
puțin, totuși?”. „Păi, avem
de 5.000 de ori mai mulți
kilometri de autostradă
decât toată Moldova, că ei
au doar un metru”.
Puradel, în extaz.
„Frații noștri din
Curtea Constituțională au dat o decizie
dreaptă. Au anulat toate
amenzile date de poteră,
în special neamului meu,
pentru că mai ales ai noștri au ieșit din case”. „Dar
știi cum vor motiva judecătorii decizia?”. „Normal.
Păi, cum să ﬁe legal să ții
în casă un popor nomad?”.
Nae polițistul, un
pic mai încrezător.
„Frate, e jale la
Vad cu colonia băgată în
carantină, așa că am cerut
ajutorul armatei”. „Și ce
fac soldații? Patrulează?”.
„Oho! Și-ncă cum! Patrulează tot timpul, că dacă
opresc mașinile, în 30 de
secunde li se fură roțile”.
Tanti Zoe pensionara, despre viitoarele măriri de
pensii: „Mi-a zis mie cineva, nu spun cine, mai exact
poștașul, că o să ni se mărească punctul de pensie,
din toamnă, cu 40%”. „Asta
e o veste bună”. „Pe jumătate. Că tot de atunci vom ﬁ
trei bătrâni la două pensii”.
Dacă tot vom avea
un Place de la Concorde în oraș, eu
zic să aducem și un obelisc
și două fântâni în zonă.
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