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FOLCLOR DE BIHOR

LUPTA ÎMPOTRIVA NOULUI CORONAVIRUS A TRECUT, DE VINEREA TRECUTĂ, DIN STAREA
DE URGENȚĂ ÎN STAREA DE ALERTĂ, CU RISCURILE DE RIGOARE

#StămCuMască!
BIHOREANUL vă prezintă o serie de aspecte ale pandemiei, pornind de la povestea unei doctorițe
orădence aflate în linia întâi în Marea Britanie, testarea eșuată a coloniei de țigani din Vadu Crișului,
recensământul dosarelor penale deschise în Bihor și până la măsurile pentru aprovizionarea orădenilor cu măști ieftine, dificultățile repornirii economiei locale și sfaturile unui cunoscut psiholog, care
ne atrage atenția că „distanţarea socială nu înseamnă distanţare emoţională”

de Mircea CHIRILĂ
mircea.chirila@bihormedia.ro

De la relaxare
la nepăsare

D

e la începerea molimei, prin județul Bihor
au intrat din Occident
peste 200.000 de români, din
care 33.000 de conjudețeni.
Dacă oamenii legii mimau că
aplică hotărârile Comitetului
Național pentru Situații de
Urgență, azi nu eram foarte
departe de necazurile celor
din Arad sau Suceava.
onform statisticilor,
Bihorul a aplicat cele
mai mari amenzi pentru
nerespectarea legilor legate
de pandemie, iar asta va da
din nou apă la moară celor
care se plâng de salariile
mici, de dealul Ciuperca și de
coșul fumegând al bătrânului
CET. De parcă în România
amenzile ar trebui să se dea
după extrasul de cont, nu
după fapta comisă!
a cum s-au comportat
unii concetățeni, era
evident că polițiștii au
preferat să nu le ofere buchete de lăcrimioare, ci chitanțe.
O atitudine corectă! Până la
urmă, intransigența organelor de ordine arată că acestea
n-au fraternizat cu cei care
consideră legile facultative.
Pe de altă parte, nu-i mai puțin adevărat că e deranjant să
vedem că nu există metodologii pentru aplicarea unitară
a legilor (vorba lui Băsescu:
câtă autonomie în Covasna,
atâta și în Călărași).
cum vom avea ocazia să
vedem cum se relaxează unii cetățeni ai județului, sub ochii neputincioși
ai polițiștilor. Vor apărea din
nou plimbările pe la ghene,
ședințele de cumpărături
prin buzunarele călătorilor
din tramvaie și sesiunile de
donații la cap de pod. Și asta
pentru că politicienii au dat
liber la Covid, numai pentru a
se răfui între ei.
robabil că de acum
înainte vor muri la fel de
mulți români ca până în
prezent, din pricina Covid-19.
Iar oamenii, s-a dovedit, uită
ușor. Treptat, nimeni nu va
mai contoriza morții sau
amenzile și, astfel, vom reuși
o trecere lină de la faza de
relaxare la cea de nepăsare.

C

L

A
RELAXARE SAU EXAGERARE? În ciuda avertizărilor lansate de autorități, vinerea trecută, în prima zi de îmblânzire a restricțiilor impuse de
pandemie, Oradea a devenit furnicar. Scăpați de teama amenzilor și de „povara” completării declarațiilor pe propria răspundere, oameni de
toate vârstele, cu sau fără mască, singuri sau cu familiile, au invadat străzile bucurându-se de vremea bună. Cu ce preț, vom vedea săptămânile următoare...
PUBLICITATE

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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Primăria pune la dispoziţia orădenilor
măşti de protecţie la 1,5 lei

O

rădenii își vor putea cumpăra măști la preţul de 1,5
lei de la chioșcurile OTL, din pieţele Oradiei și
de la Primărie. Vor fi stocuri
suficiente, a asigurat primarul Ilie Bolojan. Vânzarea a
început deja prin chioșcurile
OTL.
Măsuri pentru sănătate
„În conformitate cu legislaţia în vigoare pentru
instituirea stării de alertă la
nivel național, în instituţiile
publice și în alte spaţii închise, precum și în timpul călătoriei cu mijloacele de transport în comun, cetăţenii au
obligaţia de a folosi masca
de protecţie. Pentru a veni
în sprijinul cetăţenilor, municipalitatea orădeană, prin
Administraţia Domeniului
Public (ADP) și OTL, pune
la dispoziţia acestora măști
de protecţie la preţul de 1,5
lei/bucata, măști care vor fi
comercializate începând de
azi (n.r. - vineri) în 12 puncte de vânzare ale chioșcurilor OTL”, a anunțat Primăria.
De luni, 18 mai, măștile
vor fi vândute și la punctele
ADP din pieţele agroalimentare. Tot de luni, accesul publicului în Primăria Oradea
este permis doar cu mască
și/sau vizieră și cu verificarea temperaturii la poarta

PUBLICITATE

de acces. „Prin urmare, un
punct de vânzare a măștilor
de protecţie va fi instalat de
luni, 18 mai, la intrarea în
Primăria Oradea, pentru cetăţenii care vor intra în instituţie”, au transmis reprezentanţii municipalităţii.
Măștile puse în vânzare
de Primăria Oradea au fost
achiziţionate prin Agenţia de
Dezvoltare Locală Oradea de
la un producător local. Ele
sunt vândute la preţul cu care
au fost cumpărate: 1,5 lei.
Cantităţi suﬁciente
Într-un mesaj dat publicității, primarul Ilie Bolojan
a subliniat că vor fi cantităţi
suficiente de măști. „De luni
dimineaţa, toate chioșcurile OTL vor avea cantităţi
suficiente de măști pentru a
satisface cererea, astfel ca ce-

tăţenii să poată folosi în siguranţă mijloacele de transport în comun”.
Măsura a apărut ca urmare a faptului că nu toate farmaciile locale au acceptat să
vândă măști la un preţ plafonat de 3 lei. „Am decis să punem în vânzare în acest mod
măștile fiindcă, din păcate,
înţelegerea pe care am avut-o
cu farmaciile nu a funcţionat,
doar o parte dintre farmacii
acceptând să pună în vânzare măștile furnizate la preţul
convenit. În această situaţie,
am convenit să comercializăm măștile prin punctele
de vânzare ale unităţilor din
subordinea Primăriei. Sperăm că în felul acesta vom
contribui la reintrarea în
normalitate și la limitarea
răspândirii coronavirusului”,
a transmis edilul Oradiei.

Bihorenii care locuiesc într-una dintre
localităţile din Zona Metropolitană Oradea nu trebuie
să completeze vreo declaraţie pe proprie răspundere
atunci când circulă pe teritoriul ZMO, au transmis,
vineri, reprezentanţii asociaţiei de UAT-uri și cei ai Primăriei Oradea. Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară
ZMO a fost constituită oficial, încă din 2005, prin asocierea mai multor UAT-uri
din jurul Oradiei, cu scopul
de a stimula creșterea prosperităţii zonei. Ea este compusă din următoarele unităţi
administrativ-teritoriale:
1. Municipiul Oradea
2. Comuna Biharia - sate
aparţinătoare: Biharia și Cauaceu
3. Comuna Borș - sate

Se poate circula fără declaraţie în
Zona Metropolitană Oradea

aparţinătoare: Borș, Sântion,
Santăul Mare și Santăul Mic.
4. Comuna Cetariu - sate
aparţinătoare: Cetariu, Tăutelec, Șișterea și Șușturogiu
5. Comuna Girișu de Criș
- sate aparţinătoare: Girișu
de Criș și Tărian
6. Comuna Ineu - sate
aparţinătoare: Ineu, Botean
și Husasău de Criș

7. Comuna Nojorid - sate
aparţinătoare: Nojorid, Șauaieu, Livada de Bihor, Leș,
Apateu, Chișirid și Păușa
8. Comuna Oșorhei - sate
aparţinătoare: Oșorhei, Alparea, Fughiu, Cheriu și Felcheriu
9. Comuna Paleu - sate
aparţinătoare: Paleu, Uileacu de Munte și Săldăbagiu
de Munte
10. Comuna Sânmartin sate aparţinătoare: Sânmartin, Băile Felix, Băile 1 Mai,
Cihei, Cordău, Rontău, Haieu și Betfia
11. Comuna Sântandrei
- sate aparţinătoare: Sântandrei și Palota
12. Comuna Toboliu sate aparţinătoare: Toboliu
și Cheresig

Fără cazuri de coronavirus în căminele de bătrâni
Săptămâna trecută a avut loc testarea
personalului care lucrează în centrele rezidențiale pentru vârstnici din județul
Bihor, din punct de vedere al infectării cu
Covid-19. Vestea bună este că până acum nu
s-a identificat niciun caz de infecție. „Dacă
cei care-i îngrijesc pe bunicii din aceste centre sunt sănătoși, atunci și vârstnicii, care
sunt mult mai vulnerabili la infectarea cu
coronavirusul, sunt protejați”, a declarat primarul Ilie Bolojan.
„Le mulțumesc tuturor celor care au grijă de vârstnici cu necazuri în centrul din
Episcopia, centrele Caritas și celelalte. Au
avut o perioadă dificilă, întrucât au trebuit
să stea izolați câte 14 zile pentru a preveni
răspândirea coronavirusului dacă s-ar fi infectat. Datorită măsurilor pe care le-au luat

nu avem focare de infecție, cum sunt în alte
părți”, a spus edilul, mulțumind și angajaților Direcției de Asistență Socială Oradea
care au în grijă azilul de noapte.

PUBLICITATE

Centrul de colectare deșeuri PAJURCA
își reia activitatea din 18 mai!
Prețurile actualizate zilnic se pot vedea pe
www.pajurca.ro în submeniul Prețuri
Transport GRATUIT pe raza municipiului, la cantități mari

Deșeuri feroase [ neferoase [ electrocasnice
carton [ PET [ sticlă
ORAR:
luni - vineri orele 8-17
sâmbătă orele 8-13
ORADEA
str. Micsandrelor nr. 36
Tel. 0744-607.656
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Viața Comunității
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COMPANIILE DIN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA SE PREGĂTESC DE RELANSARE
DUPĂ CELE DOUĂ LUNI DE PAUZĂ DIN STAREA DE URGENȚĂ

Oradea, trezește-te!
Repornirea economiei se anunță dificilă, deoarece firmele au pierdut venituri de
zeci de milioane de euro și pregătesc concedieri, iar cele 3.500 de teste Covid făcute
în marile companii au depistat angajaţi infectați, semn că virusul rezistă
Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

+++
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andemia a oprit economia brusc, precum traficul într-o
intersecție blocată
de un accident. Nu ești implicat direct, dar faci parte
inevitabil din asta.
Întâi s-au închis casieriile
furnizorilor de utilități, barurile și hotelurile, apoi, pe
rând, fabricile. Cu rare excepții, producătorii rămași
activi au lucrat la relanti.
Din 18 mai, după ridicarea
stării de urgență, viața ar
trebui să revină la normal,
dar asta nu depinde doar de
întreprinderile locale.
Stingerea!
Tabloul general e sumbru.
În cele 60 de zile ale stării
de urgență, cifra de afaceri
a companiilor românești a
scăzut cu 30 miliarde euro,
544.479 angajați au ajuns în
șomaj tehnic, iar 354.218 au
fost concediați. Criza a obligat 45.000 firme să declare
restrângerea activității pentru a beneficia de ajutoare
de stat, 95% din IMM-uri
au raportat scăderea cifrei
de afaceri, iar 260.000 de
români au cerut amânarea
plății ratelor.
În Bihor, prima a căzut
industria ospitalității. Ordonanța Militară nr. 1 a închis
hotelurile, terasele și restaurantele, transformând Băile Felix, o staţiune cu 7.000
locuri de cazare, într-o localitate fantomă. Treptat, și-au
redus activitatea și firmele
de servicii, industria ușoară și sectorul automotive.
Au rămas în picioare doar
furnizori de piese pentru
sistemul sanitar precum Plexus, constructorii angajați în
proiectele Primăriei, cum ar
fi Gavella, dezvoltatorii imobiliari ca Prima și fermierii
afectați mai mult de secetă
decât de criza sanitară. Dar
prea puțini...
Pierdere curată
Nimeni nu poate spune
ZIC ȘI EU
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rotagonistul rândurilor
ce urmează este, formal,
purtător de cuvânt al
Consiliului Judeţean Bihor, în
fapt al preşedintelui Pásztor
Sándor, şi se numeşte Simon
Adrian. Înainte de 2016 a fost
şef al clubului Pro Democraţia
Oradea, calitate din care, ani
în şir, n-a găsit nicio neregulă
în campaniile electorale ale
UDMR Bihor, dar şi „ideolog”
al aşa-zisei Coaliţii pentru
Rogerius.
activat „civic” cot la cot
cu un fost jurnalist, legitimat în public ca ecologist, dar angajat şi el „sub
acoperire” în solda UDMR, la
un cabinet parlamentar. De
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CU DELAY. Producătorii orădeni își reiau activitatea, dar procesul va avea un efect mai
mult psihologic decât economic. „Repornirea va ﬁ lentă. Noi am produs și după ce
economiile europene au fost oprite, iar bunurile acelea sunt acum un stoc neconsumat”, spune directorul AJOFM Bihor, Békési Csaba

cât au pierdut firmele bihorene în două luni. Specialiștii estimează la nivel național o diminuare cu circa
30% a cifrei de afaceri, iar
companiile locale pot fi în
trend, cu pierderi de zeci
de milioane
de euro. „Vom
face o analiză
la finalul stării
de alertă”, spune prefectul judeţului, Dumitru Țiplea (foto).
În acest moment, sunt
certe doar pierderile operatorilor din turism, cum ar
fi SCT Felix, care estimează
o gaură de 2 milioane euro,
sau complexul President,
care anunță o pagubă de circa 3 milioane lei.
Pierderea statului e și mai
mare. Guvernul a cheltuit
2,2 milioane euro cu cazarea celor 3.000 de bihoreni
carantinaţi la întoarcerea în
țară și cu plata celor circa
35.000 ajunși în șomaj tehnic. Cum aceștia și-au văzut
veniturile aproape înjumătățite, implicit au consumat
mai puțin, afectând furnizorii de servicii, comercianții
și producătorii agricoli din
piețe. „Vând jumătate din
cât vindeam înainte de criză.
Lumea ține de bani”, confir-

mă o vânzătoare.
„Eram pregătiți
să deschidem”
Săptămâna trecută, majoritatea companiilor pregăteau reluarea activității din
18 mai. Complexul President
din Felix și-a chemat oamenii la muncă, a răsfirat mesele pentru distanțarea socială,
a investit în dezinfectanți,
termometre și teste, dar degeaba. „Joi seară aveam comenzi pentru 30 de camere.
Eram pregătiți să deschidem
hotelul, terasele și piscinele
exterioare. Vineri am fost
înștiințați că putem caza
doar pentru interes de afaceri”, spune directorul complexului, Dumitru Fechete
(foto). Bărbatul e dezamăgit.
„După două
luni în care au
fost închiși în
case, oamenii
oricum vor ieși
pe străzi și în
parcuri, unde
pericolul de contaminare
este mult mai mare”.
La rândul lor, reprezentanții SCT Felix analizau
două scenarii. „O variantă ar
fi să deschidem din 15 iunie,
cu condiția să se deschidă și
piscinele, pentru că în Felix
nu vine nimeni să stea în ca-

meră. A doua, mai probabilă, ar fi să pornim din 1 iulie”,
spune directorul Florian Serac. Acesta e convins că stațiunea va avea căutare. „La
câți oameni ne sună, dacă
mâine am deschide, ștrandul
Apollo ar fi arhiplin”. Serac
ar vrea să vadă stațiunea redeschisă cu atât mai mult cu
cât firma a apelat la o linie
de credit de 4,5 milioane lei
pentru plata salariilor...
Infectați printre testați
Nici producătorii industriali nu planifică reporniri
în trombă. „Marile companii și-au continuat activitatea și pe timpul stării de
urgență, dar cu personal
diminuat. 70% din firmele
din parcurile industriale,
cum ar fi Celestica, Plexus,
Faist Mekatronic sau Golde,
lucrează. Celelalte vor începe treptat
de săptămâna
aceasta”, spune directorul
Agenției
de
Dezvoltare Locală Oradea,
Alina Silaghi (foto).
Prefectul Țiplea a discutat săptămâna trecută cu
reprezentanții companiilor
despre decalarea orelor de
intrare la lucru, astfel încât

angajații să nu se intersecteze în autobuze ori vestiare,
despre distanțarea în timpul
muncii, obligativitatea purtării măștilor ori a vizierelor.
În pregătirea relansării,
pentru a evita răspândirea
bolii, angajații Direcției de
Sănătate Publică au testat
săptămâna trecută salariații
firmelor mari. „Zilnic testăm cam 500 de persoane”,
spune prefectul. În principiu, rezultatele sunt bune.
„La 3.500 angajați testați, am
identificat doar 12 infectări.
Oamenii erau asimptomatici, nici măcar nu știau că au
virusul”, spune Țiplea. Pacienții au fost internați, iar testările vor continua. „Firmele
orădene atrag angajați de la
60 de kilometri. Testările ne
vor da o imagine asupra nivelului infectării la un procent de 60% din județ”, crede
reprezentantul Guvernului.
Pornire cu recul
Revenirea economiei se
anunță nu doar lentă, ci și
dureroasă. „Pornirea va fi
urmată de un
recul. E ca la
o lovitură de
bici, al cărei
efect final e
dat de capătul
acestuia, care
va lovi abia la sfârșitul anului”, avertizează economistul
Sebastian Văduva (foto).
Concret, scăderea veniturilor va determina populația
să cumpere mai puțin, cu
efecte în lanț, așa că scăderea comenzilor va sili unele
firme să-și restrângă activitatea. „Deși în plan local
există o extraordinară disponibilitate pentru reluarea
activității, economia județului va fi afectată de ceea ce se
întâmplă în alte părți ale lumii. Toate firmele vor resimți o reducere a activității cu
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minimum 10%, iar 5% dintre ele probabil își vor pierde
contractele și se vor închide”,
estimează specialistul.
Cei mai afectați vor fi furnizorii industriei auto. „Sectorul automotive nu își va reveni curând. Producătorii au
stocuri, cumpărătorii vor evita să își ia credite și tot lanțul
va fi blocat”, spune Văduva.
Iar firmele nu vor putea trăi
din rezerve prea mult...
După șomaj tehnic,
disponibilizări
Economia locală e dependentă de clientul occidental, indiferent de domeniu.
„Există un efect de undă.
Atunci când economiile
occidentale s-au oprit, producătorii bihoreni au mai
lucrat cam o lună, ceea ce
înseamnă că s-a produs pe
stoc. Acum, că economia occidentală încearcă să repornească, la fel,
va exista un
interval
între o lună și 6
luni până ce
comenzile vor
crește”, spune
directorul AJOFM Bihor,
Békési Csaba (foto).
Primele semne se și văd.
„Mulți angajatori s-au interesat în ultimele zile despre
cum pot trece la desfacerea
contractelor de muncă după
încheierea șomajului tehnic”,
zice Békési. Concret, dacă
la ieșirea din iarnă AJOFM
avea în evidențe cam 1.000
de joburi vacante, săptămâna trecută numărul scăzuse
la circa 200. În schimb, dacă
în martie erau cam 16.000
dosare de șomaj tehnic, luna
trecută s-a ajuns la 35.000
șomeri.
Pentru angajații bihoreni
mesajul „Stați acasă!” riscă
să se transforme acum, din
îndemn, în condamnare...

PREMIERE NEFERICITE

Trăim vremuri istorice
Pe 16 martie, președintele Klaus Iohannis a instituit
starea de urgență, ţara ﬁind condusă prin ordonanțe
militare care au închis școlile și grădinițele, cafenelele, hotelurile și sălile de sport. În premieră, traﬁcul
transfrontalier a fost restricționat, românii întorși în
țară ﬁind puși în izolare şi în carantină. Pentru prima
dată în istorie, sărbătorile de Paști s-au ținut cu bisericile închise, iar în noaptea de Înviere preoții au slujit
singuri cu măști pe feţe.
Pentru limitarea infecțiilor, autoritățile au instituit restricții de circulație, obligând populația să stea în casă,
iar vârstnicii de peste 65 de ani să iasă la cumpărături
doar 2 ore pe zi. Timp de două luni, românii au putut ieși
doar cu declarații scrise privind scopul deplasării, limitat prin lege pentru procurarea produselor de strictă
necesitate, asistență pentru persoane vârstnice sau minore, munci agricole ori deplasarea la locul de muncă...

de Adrian CRIȘ

adrian.cris@bihormedia.ro
patru ani încoace, Simon e nu
doar sfetnic „pe comunicare”
al şefului CJ Bihor, ci şi director peste Parcurile Industriale
ale Judeţului (om multilateral
dezvoltat), reuşind să ﬁnalizeze unul singur, la Tileagd, fără
însă a-l racorda la magistrala
de gaz, aﬂată la doar 800 de
metri distanţă.
cesta este, pe scurt, palmaresul slujbaşului cu
care joia trecută am avut
un clinci de neimaginat, dacă
respectivul ar ﬁ avut o brumă
de respect pentru publicul
bihorean şi pentru menirea
presei, dar şi o moleculă de
stimă de sine. Să vă zic ceea
ce veţi auzi şi din înregistrarea
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ce va ﬁ ataşată acestui text pe
www.ebihoreanul.ro: aﬂând
că pe clădirea Filarmonicii
au fost puse schele pentru
reabilitare şi vrând să obţin
nişte detalii banale (valoare,
termen de ﬁnalizare etc),
l-am sunat pe numitul Simon
ca să i le solicit.
n loc să furnizeze informaţiile, cum era normal,
acesta s-a zburlit, zicând că
au fost publicate de aşa-zisa
Agenţie NewsBihor, inventată
de Szabó Ődőn, eminența
cenușie a UDMR Bihor, şi
remarcată în ultimii patru ani
doar ca organ de propagandă
UDMR-PSD. „Noi aşa considerăm, că dacă publică Agenţia

Î

Cum e turcul, şi pistolul
NewsBihor e suﬁcient”, a zis
Simon, invitând la plagiat de
pe site-ul acesteia (contaminat, pasămite, de la vicele
Ioan Mang, fost ministru 9
zile, până la demascarea ca
„om de ştiinţă copy-paste”).
ineînţeles, i-am atras
atenţia purtătorului de
cuvânt că dacă aşa-zisa
Agenţie NewsBihor este
difuzorul CJ Bihor, nu se mai
justiﬁcă existenţa Biroului
de Presă şi Imagine al instituţiei (unde freacă menta
alţi cel puţin trei membri
PSD), fapt ce l-a scos din să-

B

rite şi mai rău decât simpla
solicitare de informaţii.
n ﬁne, i-am amintit că e
dator BIHOREANULUI
cu răspunsurile la alte
două solicitări mai vechi, una
privind lucrările la Drumul
Apusenilor, preluată de la un
cetăţean pe care Simon l-a
numit „imaginar” (bineînţeles,
ăia reali gloriﬁcă stăpânirea
Judeţeană, nu critică, de
pildă, incapacitatea acesteia
de a repara în patru luni cele
şase trepte ale Muzeului Ady
Endre), iar a doua utilizarea
bogatului parc auto al CJ, cu

Î

care clientela de partid „se
dă” între domiciliu şi locul de
muncă, dar şi la shopping şi în
weekend-uri. „Aia e în lucru”,
a sunat promisiunea răspunsului ce va ﬁ dat, ca totdeauna, la calendele greceşti.
a aşa prestaţie de slujbaş public, nu rămân
multe comentarii de făcut, doar de constatat, vorba
franţuzului, „tel maître, tel
valet”. Pe româneşte, la aşa
stăpân, aşa slugă! Ascultaţi,
deci, înregistrarea discuţiei
pe www.ebihoreanul.ro și
dați-vă cu părerea...
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V

irusul n-a ținut
cont de rasă, limbă, religie. A închis ţări întregi
și i-a pus la grea încercare
pe liderii fiecăreia. Aleșii
popoarelor au încercat să
găsească strategiile cele mai
bune pentru a proteja populaţia, dar nu toţi au și reușit.
Prin mijlocirea unei doctoriţe originare din Oradea,
urgentiste la un spital din
Doncaster cu peste 6.000 de
angajați, BIHOREANUL vă
prezintă situația din Marea
Britanie, ţară aflată în fruntea clasamentului european
cu cele mai multe decese cauzate de Covid-19, cu peste
33.000 de morți.
Imunitatea de turmă
Primele cazuri de infectări cu noul coronavirus au
apărut în Marea Britanie
încă din februarie. Specialiștii Guvernului condus de
Boris Johnson au considerat atunci că virusul nu este
atât de periculos și că soluţia
optimă de a traversa criza
nu sunt restricțiile sociale,
ci infectarea și așa-numita
imunizare în turmă, „herd
immunity”.
Strategia s-a dovedit,
însă, ineficientă, virusul făcând ravagii, fapt ce a obligat
Guvernul britanic să închidă
ţara pe 23 martie, când erau
peste 5.000 de îmbolnăviri,
de 10 ori mai multe decât în
România, de pildă.
La trei zile după „lockdown”, printre cei infectaţi
s-a numărat inclusiv premierul Boris Johnson, care a
încercat o vreme să conducă
țara de acasă, dar starea i s-a
înrăutățit și a ajuns pe un pat
de spital, la ATI.
Prea lenți
Întrucât numărul îmbolnăvirilor a explodat, era imposibil ca pacienţii să fie tratați, cu toții, în spitale. „Aici,
simpla infectare cu Covid-19
nu este criteriu de internare
în spital. Persoanele asimptomatice sau cu simptome
ușoare se îngrijesc acasă. De
multe ori ajung la spital când
e prea târziu și nu îi mai putem salva”, spune orădeanca
Anamaria Dwyer, medic
specialist în urgențe, care a
povestit BIHOREANULUI
cum înfruntă Marea Britanie pandemia.
În Anglia, testările s-au
făcut în număr mic. La începutul lunii martie erau
testați doar cei care au avut
contact cu persoane sosite
din China sau Italia. „Am
stat două săptămâni
în autoizolare, din 5
până în 19 martie,
pentru că George, fiul
meu, a avut febră, iar
pe atunci nu se făceau testări. Criteriile
s-au schimbat odată
cu creșterea numărului de infectați. Acum
sunt testați pacienții
internați, personalul
medical și membrii
familiilor cadrelor medicale care au simptome”, spune
orădeanca. „Și fetița mea,
Victoria, a avut febră și a fost
testată în aprilie. Rezultatul
a venit după două zile, timp
în care nu am mers la mun-

O DOCTORIŢĂ ORĂDEANCĂ LUPTĂ ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI ÎN MAREA BRITANIE, ŢARĂ FRUNTAŞĂ
ÎN EUROPA LA NUMĂRUL DECESELOR PROVOCATE DE COVID-19

Urgentista din Anglia
Anamaria Dwyer, fostă Borșa,
se află în prima linie ca medic
urgentist într-un spital din orașul
Doncaster, unde peste 200 de cadre
medicale s-au infectat, iar două și-au
și pierdut viaţa la datorie

SECȚIE INFECTATĂ. În secția de urgență a spitalului
Doncaster Royal Inﬁrmary, unde lucrează Anamaria
Dwyer, s-au infectat 8 medici din cei 48, dar asta nu o
sperie pe orădeancă. „Mi-am dorit să ﬁu medic de la
vârsta de 3 ani. Un virus nu mă poate împiedica să-mi
fac meseria”, spune orădeanca

că. Din fericire a fost negativ”, completează ea.
Orădeanca din linia întâi
Anamaria lucrează la secția de urgențe a spitalului
Doncaster Royal Infirmary
din orașul Doncaster, comitatul Yorkshire, unde zilnic
ajung circa 30 de bolnavi cu
coronavirus. „Noi îi stabilizăm și îi internăm pentru
tratamentul de specialitate”.
În vârstă de 41 de ani, a
absolvit Facultatea de Medicină din Oradea în 2008,
iar rezidențiatul l-a început
la Târgu Mureș, la SMURD,
încheindu-l în Mare Britanie, unde activează din
2010. A lucrat timp de un an
în Londra ca urgentistă, trei
ani în Țara Galilor atât la urgențe, cât și la anestezie și terapie intensivă, iar mai nou
în Doncaster, oraș cu peste
300.000 locuitori, dintre
care mai mult de 9.000 sunt
acum infectaţi coronavirus.
De când a izbucnit pandemia, Anamaria își dedică tot
timpul doar spitalului și familiei (foto): soțului Martin,

fiicei Victoria (3 ani și jumătate) și fiului George (2 ani).
Echipamente la limită
Spitalul din Doncaster
are 800 de paturi și peste
6.000 de angajați. Acum e

împărțit în două: o parte
pentru tratarea cazurilor
Covid, iar cealaltă pentru
pacienţii non-Covid. Când
intră în tură, Anamaria este
echipată din cap până în picioare cu halat, combinezon,
bonetă, botoșei, mai multe
perechi de mănuși, ochelari
și o mască de protecţie.
În Marea Britanie, întregul sistem sanitar (NHS) este
subordonat Ministerului Sănătății, toate echipamentele
fiind primite de la Guvern. În
timp ce în Oradea municipalitatea s-a ocupat de achiziționarea unor cantităţi
mari de echipamente,
în spitalul din Doncaster lucrurile nu stau la
fel de bine.
„Avem emoții uneori, pentru că suntem
la limită cu echipamentele de protecție.
Până acum, au ajuns
stocuri noi chiar la timp”,
spune medicul. Spitalul a primit însă și donații, cea mai
recentă fiind una generoasă
de măști industriale, care
însă, sunt și greu de purtat.
Aplauze pentru
medici
La urgențe ajung
zilnic cam 30 de oameni infectaţi, de toate
vârstele. Unul dintre
cazurile de care își
aduce aminte Anamaria este al unui adolescent de 14 ani. „Avea
probleme respiratorii
mari, l-am internat și a
stat două săptămâni la ATI.
Nu știu ce s-a mai întâmplat
apoi cu el...”.
Săptămâna trecută, bilanțul deceselor plasa Marea
Britanie pe locul doi în lume,
după SUA, cu 33.615 dece-

se, dintre care peste 200 ale
unor cadre medicale. Starea
de spirit a angajaţilor spitalului din Doncaster e totuși
bună, spune Anamaria, pentru că medicii și asistentele
și-au luat în serios misiunea
de a salva vieți.
Spitalul n-a fost scutit,
însă, de drame. Dintre cele
260 de cadre medicale infectate, inclusiv opt de la Urgențe, un medic și un asistent, ambii de peste 60 de
ani, și-au pierdut viaţa. Pentru amândoi, conducerea
spitalului a organizat oma-

gii, întregul personal aplaudând minute în șir (foto).
„Ritualul” dezinfectării
Pentru a-și proteja familia, Anamaria a pus la cale
un întreg „ritual” de dezinfectare când se întoarce acasă de la muncă.
„Eu locuiesc cam la 20
de kilometri de Doncaster,
într-o localitate rurală, Pontefract. Când ajung acasă,
îi dau mesaj lui Martin, el
deschide ușa din grădină și
duce copiii într-o cameră.
Eu intru, las geanta de lucru
în mașină și cheile într-o cutie de plastic, după care îmi
scot hainele și pantofii și le
pun în mașina de spălat la
90 grade. Apoi merg la duș,
mă spăl cu săpun chirurgical
și abia după toate astea revin să-mi iau copiii în braţe.
Baia o dezinfectez după fie-

care duș și o folosesc numai
eu. Ceilalți membri ai familiei folosesc o altă baie, mai
mare”, explică orădeanca.
În România, mai bine
„România e la înălțime
din punct de vedere al răspunsului la pandemie. S-au
descurcat extraordinar de
bine”, laudă Anamaria autoritățile române. În momentul de față, în Marea Britanie
restricțiile au ajuns să fie asemănătoare cu cele din România, cu mici excepții. Acolo
străzile nu sunt patrulate atât
de des de polițiști, asta
pentru că nu sunt atât
de mulți agenți. „La
noi s-au folosit metode alternative, cum
ar fi supravegherea cu
drone și elicopter”.
Nici interdicția de
a ieși în grupuri mai
mari de 3 persoane nu
există. „Pot ieși o oră pe zi
toți membrii familiei, indiferent de numărul lor”, spune

medicul. Cu toate acestea, în
timp ce la noi relaxarea a început oficial de vinerea trecută, prin trecerea la starea
de alertă, în Marea Britanie
se vorbește de astfel de măsuri abia din 1 iunie.
Orădeanca nu condamnă
modul incoerent în care au
răspuns la criză decidenții
politici britanici. „După informațiile pe care le-au avut
la început, au gestionat criza
într-un mod adecvat. Fiecare guvern are specialiștii lui”,
spune ea, cu rezervă. Recunoaște, însă, că pandemia a
fost o provocare uriașă pentru sistemul medical. „Am
fost îngrijorată și sunt în
continuare pentru întreaga
mea familie, dar sunt liniștită într-un fel că în România,
unde locuiesc părinții mei, e
mai bine”, adaugă Anamaria.
Școli deschise
Grădinițele și școlile britanice au rămas în continuare
deschise, dar numai pentru
copiii persoanelor implicate
în lupta anti-Covid. Cu toate
acestea, micuţii ei, Victoria
și George, stau acasă cu tatăl
lor, Martin, care a lucrat în
construcții, iar acum se află
în șomaj tehnic.
Nu se plictisesc, pentru că
în așteptarea mamei participă la cursuri online de dans
și ukulele (chitară hawaiană). Cu toate acestea, copiii
au un dor: cel al bunicilor,
care îi vizitau adesea. Pe cei
din Marea Britanie i-au mai
zărit la fereastră când au trecut pe la ei (foto), iar cu cei
din Oradea vorbesc pe internet, însă cu toţii așteaptă cu
dor momentul în care se vor
strânge din nou în brațe. Nimic nu poate înlocui asta...

SPITALE TEMPORARE

Pregătire pentru zile negre
Pentru a face față situaţiei
în care spitalele vor ﬁ pline
cu pacienți, pe întreg teritoriul Marii Britanii au fost
amenajate spitale temporare, în centre comerciale sau
terenuri de sport. Cele mai
multe au fost amplasate pe terenuri de jocuri sportive
sau de agrement, ﬁind denumite spitale Nightingale.
Primul astfel de spital a fost amenajat în doar 9 zile în
Londra (foto), având o capacitate de 4.000 de paturi.
Autoritățile naționale au cerut voluntari de la ﬁecare
spital din ţară, printre curajoșii care s-au oferit numărându-se și Anamaria Dwyer. „M-am oferit pentru
spitalul din Harrogate, care este funcțional, dar încă
nu a fost deschis”, spune orădeanca, explicând că deocamdată spitalele dețin controlul, iar numărul paturilor este suﬁcient pentru pacienții existenţi.

Exclusiv Bihoreanul
În timp ce Direcţia de Sănătate Publică n-a sesizat
nicio ilegalitate, procurorii
au băgat în anchetă peste
20 de bihoreni, între care
și doi poliţiști de frontieră,
pentru zădărnicirea combaterii bolilor, eliberarea
ori folosirea unor adeverinţe false și chiar corupţie
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BIHOREANUL A INVENTARIAT DOSARELE PENALE DESCHISE ÎN JUDEŢ PENTRU ÎNCĂLCAREA
INTERDICŢIILOR IMPUSE PRIN ORDONANŢE MILITARE ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ

Dosarele pandemiei
integraţi în societate, sunt
la primul contact cu legea
penală, au familii și lucrează
ca agenţi de poliţie de frontieră de aproximativ 20 de
ani, fără să aibă constatate
abateri”. Cum ar veni, fără să
mai fi fost prinși...

Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

+++

C

âţi bihoreni sunt
bănuiţi că au încălcat interdicţiile
impuse prin Ordonanţele militare în cele două
luni de izolare și câţi sunt
anchetaţi pentru cea mai
gravă acuză, că și-au pus în
pericol semenii?
La solicitarea BIHOREANULUI, procurorii Parchetului judeţean au inventariat anchetele începute pentru infracţiuni specifice crizei
Covid. Din cele 578 dosare
penale înregistrate în ţară, 16
sunt în Bihor, toate formate interesant - ca urmare a unor
sesizări din oficiu din partea
poliţiștilor, niciunul după
vreun demers al inspectorilor
Direcţiei de Sănătate Publică,
așa cum ar fi fost de așteptat...
Primele dosare
Potrivit datelor transmise
de procurori, anchetele vizează infracţiuni precum zădărnicirea combaterii bolilor și
falsuri, acestea din urmă pentru adeverinţe de angajator
măsluite și depistate de poliţiști la persoane care circulau
pe stradă ori declaraţii făcute
de „stranieri” care încercau să
scape de carantina obligatorie
la intrarea în ţară, dându-se
șoferi de TIR sau veniţi din
zone neafectate de pandemie.
Unele cazuri au fost prezentate de BIHOREANUL,
cum este și cel al orădencei
Mihaela Marian, prima persoană depistată cu coronavirus în Bihor în luna martie și
prima „titulară” a unui dosar
la Parchetul Oradea fiindcă
ar fi ascuns că vine din Italia.
O altă orădeancă a intrat
în atenţia anchetatorilor fiindcă a chemat Ambulanţa
și nu a spus că avusese contact cu persoane infectate,
expunând astfel echipajul,
iar o femeie din Tășad pentru că a fugit din Spitalul
Municipal înainte de finalizarea testului.
Fente la frontieră
În cercetări a ajuns și
conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
pentru Protecţia Copilului
CUM A FOST?

S

criitorul și jurnalistul Tudor Octavian
povestea acum 15 ani,
într-o întâlnire cu studenții
Facultății de Jurnalism din
Oradea, despre un moment
din copilărie care îl marcase serios pentru tot restul
vieții. În orașul în care a
crescut, a venit într-o zi circul. Pe vremuri, circurile își
făceau intrarea în localitățile în care urmau să rămână
în perioada următoare printr-o paradă grandioasă care
străbătea așezarea dintr-un
capăt în altul.
a o astfel de paradă,
copilul Tudor Octavian
a văzut pentru prima
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BĂIEŢI BUNI. Din cele 16 dosare instrumentate de procurorii bihoreni, 6 vizează fapte
comise la intrarea prin vămile Borş şi Nădlac de „stranieri” care au minţit ca să nu ﬁe
puşi în carantină. Tot din Borş au fost săltaţi agenţii de frontieră Viorel Chiş şi Munteanu Matei, care au lăsat acasă șapte bărbaţi ce s-au pretins șoferi de TIR, patru
declarând că au dat şpagă. Arestaţi de Tribunal, cei doi au fost eliberaţi de Curtea de
Apel, unde judecătorii au motivat aberant cum că frontieriști erau bine integrați în
societate, n-au fost violenţi și sunt anchetaţi pentru prima oară. Băieţi buni, adică...

CINE RĂSPUNDE?

22 de zile, nici testat, nici monitorizat
BIHOREANUL a descoperit, de altfel, cel puţin un caz în care această monitorizare
a lipsit cu desăvârşire. Este vorba despre beiuşeanul Claudiu Borza, a cărui soţie,
funcţionară la Casa de Pensii, este internată în Oradea, dar care în cele 22 de zile cât
a fost izolat la domiciliu nu a fost nici testat, nici monitorizat de DSP. „Acum, dacă
sunt infectat şi îmbolnăvesc pe cineva, cine răspunde? Ei sau eu?”, se întreabă Borza.
Răspunde tot el, pentru că el i-a îmbolnăvit, spun poliţiştii, dar nu e exclus, totuși,
ca în astfel de situaţii să se ceară socoteală şi funcţionarilor neglijenţi. Ca atare, în
cazuri precum acesta, organele de anchetă vor ridica şi dosarele epidemiologice întocmite de DSP, pentru a vedea în ce a constat munca inspectorilor. În fapt, deja ştiu,
dar vor să vadă cum e pe hârtie...

Bihor, reclamată de un sindicalist pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor fiindcă a decis ca
șefii centrelor de plasament
să nu intre în izolare la locul
de muncă sau la domiciliu.
Cercetările în acest dosar nu s-au terminat, la fel
ca în cazul celor doi poliţiști
de frontieră din Borș, Munteanu Matei și Viorel Chiș,
acuzaţi că ar fi „taxat” șapte
bihoreni din Tăuteu și Popești întorși din Germania,
ca să-i înregistreze drept
șoferi de TIR și să-i scape de

carantină.
Oamenii au fost prinși cu
minciuna de Poliție, care a
descoperit că doi „șoferi” nici
nu aveau dreptul să urce la
volan: unul nu avusese niciodată permis, iar celuilalt îi fusese anulat. Duși în carantină
și puși sub acuzare, oamenii
au denunţat combinaţia ofițerilor Direcţiei Generale
Anticorupţie, inclusiv șpaga
plătită la intrarea în ţară: câte
50 euro de persoană.
„Bine integraţi”
Matei și Chiș au și fost

arestaţi preventiv pe 28 aprilie, dar au scăpat pe 4 mai,
când judecătorii Laura Soane și Rareș Șerban de la Curtea de Apel Oradea au decis
că pot fi cercetaţi sub control
judiciar.
Argumentul? Deși erau
acuzaţi de fapte grave, „care
au avut o rezonanță în rândul comunității”, judecătorii
au conchis că nu au comis
fapte cu violență și, deci,
„nu se justifică strict din
acest punct de vedere luarea
măsurii arestului preventiv”. Mai ales că „sunt bine

Pensii „în carantină”
Un dosar penal a fost deschis și la Beiuș, unde poliţiștii au pornit o anchetă după
ce patru funcţionari ai Casei
de Pensii și soţia gravidă a
unuia dintre ei au ajuns la
spital, depistaţi cu coronavirus. Situaţia a afectat grav
activitatea oficiului din Beiuș, închis o săptămână din
lipsă de personal și pentru
dezinfecţie, dar și viaţa altor familii din zonă, în total
35 de persoane, contacţi ai
bolnavilor, fiind izolate la
domiciliu.
Tot la Beiuș se fac cercetări și în cel mai nou - și
ciudat - dosar, deschis săptămâna trecută pentru zădărnicirea combaterii bolilor,
vizând un bărbat din satul
Lupoaia (comuna Holod)
care, infectat fără să știe, a
băgat în spital un consătean,
iar pe alte 15 persoane în
izolare. Verificările în acest
caz au început pe 3 mai,
după ce un localnic, meșter
zidar, s-a simţit rău și a ajuns
în Spitalul Municipal, unde
a fost confirmat cu Covid.
Luat la întrebări, bărbatul
a povestit medicilor că înainte cu câteva zile lucrase la
casa unui consătean. Acesta
a fost testat imediat, fiind
depistat și el cu coronavirus,
însă n-a fost internat, fiind
lăsat în izolare la domiciliu,
la fel ca alte 15 persoane cu
care și el, și meșterul au intrat în contact.
DSP „la cutie”
Una peste alta, în Bihor se
fac cercetări în 16 cauze penale pentru încălcări ale Ordonanţelor Militare și legilor
în timpul stării de urgenţă,
cele mai multe dosare fiind
înregistrate la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Oradea
(10), urmat de cele din Beiuș
(3), Marghita (2) și Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bihor (1).

D

Teste pe alese
Mai grav, în numeroase
situaţii, inspectorii sanitari
nici nu îi testează pe contacţii direcţi ai bolnavilor (soţ,
soţie, copii) cu care aceștia
locuiesc. O astfel de neglijenţă ţine de trei săptămâni
în izolare 22 de localnici din
Finiș. Prima îmbolnăvită,
o femeie, a fost internată la
Oradea în urmă cu o lună,
iar familia ei și încă două cu
care a intrat în contact au
fost plasate în izolare.
La o săptămână după
expirarea celor 14 zile, bărbatul femeii, care nu fusese
testat, a ajuns și el la spital.
„Acum, două din cele trei familii sunt din nou în izolare
la domiciliu. Oamenii sunt
disperaţi. Asta se întâmplă
când au loc neglijenţe și nu
se fac testări”, zic sursele BIHOREANULUI.
Reprezentanţii DSP au
o explicaţie halucinantă
pentru faptul că testează la
nimereală contacţii bolnavilor. „Cazurile menţionate
nu au fost simptomatice și
nu au necesitat testare, în
conformitate cu metodologia Centrului Național de
Supraveghere și Control al
Bolilor Transmisibile”, susţine purtătorul de cuvânt al
DSP Bihor, dr. Dorel Ţîrţ.
Cum au stabilit acest lucru?
„În baza monitorizărilor
zilnice”, spune medicul, fără
să poată explica cum s-a făcut monitorizarea. Dacă nu
cumva de formă...

de Lucian CREMENEANU

lucian@cremeneanu.ro
dată oameni purtând măști,
fapt ce l-a înspăimântat.
Gândul că lumea nu este
așa cum abia începuse să o
deprindă și să o înțeleagă la
cei câțiva ani ai săi, teama
că oamenii pot ﬁ altfel decât
cum se văd și, mai ales,
că pot avea două chipuri
diferite în același timp l-au
marcat pe viitorul adult
suﬁcient de tare încât să
păstreze această amintire
zeci de ani.
ar iată că viața s-a
învârtit și s-a răsucit
destul de mult pentru
ca spaima acelui copil din
anii ‚40 să devină realitate
taman în mileniul următor!

Toate dosarele au pornit
de la sesizări ale poliţiștilor
din judeţ, datori să verifice
dacă localnicii întorși din
străinătate și trimiși în izolare la domiciliu aveau actele
în regulă și respectau restricţia. Ar fi fost, cu siguranță,
mai multe dacă inspectorii
Direcţiei de Sănătate Publică
ar fi fost mai vigilenţi în timpul anchetelor epidemiologice. Atât doar că, după cum
a descoperit BIHOREANUL,
cele mai multe anchete le-au
lăsat pe seama poliţiștilor.
„DSP-ul nu vine în teritoriu, noi le dăm numele și
numărul izolaţilor, contacţilor, datele de contact, iar ei îi
chestionează pe oameni telefonic. Dacă mai iese la iveală
vreun contact, ne informează să extindem numărul izolaţilor”, descrie unul dintre
oamenii legii modul în care
se desfășoară o astfel de anchetă.

Oamenii par mai frumoși cu mască
Literatura de anticipație s-a
apropiat de astfel de scenarii, dar parcă nimeni nu
scrie cărți mai bine decât
realitatea însăși. Pentru
o perioadă, cel puțin, vom
avea câte două fețe - una
originală, unică, prin care
ne-am construit identitatea
vizuală de până acum, și
una neutră, fadă, impersonală, care ne va transforma
pe toți în clone.
ar, printre atâtea neajunsuri, masca de protecție ne-a lăsat totuși

D

ochii liberi, poate cea mai
importantă trăsătură de pe
fața unui om și cam singura
ce rămâne nealterată de
dragul schimbării și al trendurilor consumeriste. Se
spune că ochii sunt oglinda suﬂetului, că ne arată
emoții pe care le-am vrea
ascunse, că nu poți minți cu
privirea și câte și mai câte.
Iar oamenii au, în general,
ochi frumoși. Așa, cu ochii
liberi și cu restul trăsăturilor acoperite, părem cu toții
mai cuminți, mai înțelepți,
mai buni, mai frumoși.

Î

n acest moment al
existenței noastre pline
de restricții, ar ﬁ înțelept
să ne concentrăm mai mult
pe ce putem face, în loc să
ne consumăm energiile
din pricina celor interzise.
Poate chiar de asta avem
nevoie acum - să ne privim
mai mult în ochi, să creștem empatia și să încercăm să respirăm puțin la
unison. Masca nu trebuie să
rămână un simplu accesoriu vestimentar proﬁlactic,
ea trebuie transformată
într-un exercițiu colectiv de

responsabilitate socială, de
grijă reciprocă, de bun simț.

I

ar dacă vi se pare că
unele reglementări legate
de portul măștii sunt absurde ori se bat cap în cap,
gândiți-vă că situația asta
e nouă pentru toată lumea,
inclusiv pentru cei care fac
regulile, pentru cei care,
seară de seară, la televizor,
trebuie să dea impresia că
înțeleg totul și se pricep la
orice. Iar cu masca pe ﬁgură le iese și lor mai ușor.

Ancheta Bihoreanului
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Azilul „Decenţă pentru bătrâni”, unde recent a murit o
orădeancă fără ca familia să
fie măcar anunţată, a funcţionat ilegal mai bine de trei
ani, în timp ce funcționara
obligată să verifice cum sunt
îngrijiţi vârstnicii era angajată ca șefă de serviciu chiar
în așezământul privat

AZILUL DE BĂTRÂNI DIN CHIŞIRID A FUNCŢIONAT ANI LA RÂND FĂRĂ ACREDITARE,
CONDUS CHIAR DE ASISTENTA SOCIALĂ A PRIMĂRIEI NOJORID

Adriana Totorean
adriana.totorean@bihormedia.ro

+++

C

ăminele
pentru
vârstnici ascund
mereu povești triste, ale unor oameni
ajunși la capătul vieţii singuri, fără rude care să-i poată îngriji și, de cele mai multe ori, cu trupurile ciuruite
de boli. Uneori, poveștile lor
se termină dramatic, fiind
trădaţi de cei care le-au jurat
că le vor binele...
Dezvăluirea de către BIHOREANUL a cazului unei
octogenare, despre care familia a aflat că a murit în azilul „Decenţă pentru bătrâni”
din satul Chișirid abia când
patronii acestuia i-au scos
apartamentul la vânzare, a
determinat o altă orădeancă
să confirme că era aproape
de un coșmar similar. „Oamenii ăștia nu sunt îngrijitori de bătrâni, ci un grup
infracţional organizat”, acuză femeia. Un grup care, ani
la rând, a operat clandestin...
Contract suspect
În urmă cu o lună, BIHOREANUL scria cum familia orădencei Lenche Cuc
(foto) îi acuză
pe proprietarii
azilului „Decenţă pentru
bătrâni”, soţii
Violeta și Tudor Dragoș,
că s-au împroprietărit abuziv pe apartamentul femeii și, când aceasta a murit,
nici măcar nu s-au obosit
să înștiinţeze rudele, ci au
înmormântat-o în cimitirul
din sat, deși avea loc de veci
pregătit în Oradea.
Fără copii și rude care s-o
îngrijească, Lenche Cuc a
ajuns în azilul din Chișirid,
comuna Nojorid, în toamna trecută, când avea 89 de
ani. Deși a fost vizitată de o
vecină și o nepoată, patronii
căminului n-au pomenit niciodată că bătrâna s-a dat în
îngrijirea lor oferindu-le la
schimb apartamentul. Lesne
de înţeles de ce: octogenara
suferea de demenţă, așa că
n-ar fi putut face o asemenea
înţelegere. Familia a aflat
despre obscura înţelegere
abia când cei doi soţi s-au

CAPTIVĂ. În pozele de
pe propriul site, azilul
din Chişirid pare un loc
plăcut pentru petrecerea bătrâneţilor. Pentru
Floare Buda (foto), locul
a fost ca o închisoare:
bolnavă din naştere,
femeia a fost scoasă de
acolo de sora ei doar cu
Poliţia, pentru că patronii
căminului au vrut să
obţină cu forţa curatela
asupra ei. Asta, deşi
azilul nici măcar nu avea
dreptul să funcţioneze...

Cămin cu protecţie
dus să-și ia apartamentul în
primire. Lenche murise, iar
ei erau noii proprietari...
În timp ce rudele defunctei au cerut procurorilor și
judecătorilor să anuleze actele prin care soţii Dragoș
s-au înstăpânit pe locuinţă,
o altă orădeancă a reclamat
BIHOREANULUI că sora ei
era să fie escrocată de aceiași oameni. „Noi am avut
noroc, dar cine știe câţi alţi
bătrâni au păţit-o”, spune
Dorina Demian.
„Pescuită” din azilul
public
Sora ei mai mare, Floare
Buda (62 de ani), s-a născut
cu tetrapareză spastică și retard mintal. Niciodată n-a
putut umbla singură, făcând
doar cel mult câţiva pași, iar
nivelul ei de inteligenţă este
redus, similar copiilor. „Nici
școală n-a putut face, are
doar patru clase. De când
părinţii noștri au murit, a rămas în grija mea”, povestește
Dorina (foto).
Ea este și asistentul personal al Floarei, încadrate în

grad de handicap grav, și curator al acesteia, adică persoana care îi administrează bunurile și îi reprezintă
interesele. În 2011, Floare
a fost instituţionalizată într-un cămin public, la Ciutelec. „Stătea la noi la casă,
în Păușa, dar niște vecini, cu
care aveam certuri pe teren,
m-au reclamat că nu o îngrijesc cum trebuie. DGASPC a
zis că o duce la Ciutelec și nu
m-am împotrivit, că oricum
ne era greu”.
Trei ani mai târziu, bolnava a ajuns la azilul privat
din Chișirid. „Am înţeles că
o asistentă socială de la Ciutelec i-a dus acolo pe soţii
Dragoș și așa au cunoscut-o
pe sora mea. Cu mine n-a
vorbit nimeni, dar într-o zi
am aflat că Floricica e la ei.
Mi-am zis că dacă au grjiă
de ea este în regulă”. Nu s-a
împotrivit nici
când soţii Dragoș i-au făcut
Floarei flotant
la azil, ca să-i
ajungă acolo
indemnizaţia

de handicap și pensia. „Toţi
banii au mers la ei. Am considerat firesc, în cuantumul
serviciului”, spune Dorina.
Bătaia pe curatelă
În 2016, însă, a aflat că soţii Dragoș au cerut Judecătoriei Oradea să fie numiţi curatori ai surorii ei, la pachet
cu alţi 24 de bătrâni din azil.
„Pe mine nu m-au anunţat,
am aflat întâmplător. Am
făcut cerere să intervin în
proces, pentru că sora mea
avea pe numele ei cotă parte din casa părintească și nu
puteam permite să ajungă la
niște străini”, spune Dorina.
După ce a intrat ea în proces, soţii Dragoș au renunţat
brusc la solicitare. „Și-au dat
seama că iese rău dacă insistă. Încheiaseră cu ea tot
felul de acte, deși este debilă
mintal”, zice orădeanca, invocând o expertiză medicală
din 2010 care confirmă că
sora sa are un IQ de doar 31
de puncte.
Chiar dacă cei doi soţi
au renunţat, Judecătoria
Oradea tot s-a pronunţat în
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dosar, confirmând curatela surorii mai mici pentru
Floarea, astfel că Dorina a
mers s-o ia din azil. „Nu
m-au lăsat să intru. Juristul
lor, Decebal Hanaș, m-a înjurat și mi-a zis să nu mai
calc pe-acolo”, povestește
femeia. S-a întors însoţită
de un poliţist din comună și
abia așa a putut să-și ia sora
acasă.
Păţania a convins-o pe
Dorina că patronii azilului
încearcă să escrocheze bătrâni. „Profită de persoanele
vulnerabile, care nu au rude
dispuse să le îngrijească, dar
nu le ajung doar pensiile lor,
vor să le ia tot”. Tocmai de
aceea, a scris zeci de sesizări
către mai multe instituţii ale
statului, sperând că cineva le
va veni de hac.
Fără acreditare
În urma reclamaţiei sale,
Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi și Inspecţii Sociale,
instituţia care trebuie să
verifice toate căminele de
vârstnici, a făcut în 2016 o
descoperire incredibilă: azilul nici măcar nu avea licenţa obligatorie de funcţionare
de la Ministerul Muncii!
„Până atunci ei n-au știut că
un cămin cu zeci de bătrâni
nu are autorizaţie? Mi-e greu
să cred”, spune Dorina.
Într-o adresă oficială
transmisă la solicitarea BIHOREANULUI, directoarea
AJPIS Bihor,
Gabriela Iova
(foto), a confirmat că azilul
a funcţionat
fără
licenţă,
motiv pentru
care Asociaţia „Decenţă
pentru bătrâni”, care îl ad-

ministrează, a fost amendată
cu 10.000 lei. „Între timp, în
2017, a obţinut acreditarea”,
a precizat Iova.
De ce autorităţile nu au
știut de existenţa unui cămin
ilegal? BIHOREANUL a găsit
o explicaţie: asistenta socială
a Primăriei Nojorid, Mihaela Nuţaș, a cărei sarcină este
tocmai să știe cum sunt îngrijiţi bolnavii și bătrânii pe
raza comunei, era angajată,
totodată, chiar la acest azil!
Lup paznic la oi
Contactată de BIHOREANUL, Nuţaș a recunoscut că din 2014 până în 2019
a fost angajata căminului, ca
„șef serviciu”. „Am lucrat
acolo part-time, să-i ajut să
obţină acreditarea. Salariul
de la Primărie era mic, iar ei
aveau nevoie de un asistent
social angajat”.
În timp ce fișa postului
și datoria morală de asistent
social o obliga să reclame un
azil ilegal, funcționara a închis ochii și a încasat salariu
de la soţii Dragoș. „Nu era
treaba mea să fac controale
la azil. În calitate de asistentă socială a Primăriei, eu
trebuia doar să mă asigur că
bătrânii sunt bine îngrijiţi”,
spune cu tupeu femeia. Și,
firește, mereu a concluzionat
că la azil nu sunt probleme
de niciun fel. Era și greu să le
vadă: dacă funcţionara Nuţaș găsea neajunsuri, șefa de
serviciu Nuţaș ar fi fost, nu-i
așa, responsabilă!
Totuși, asistenta nu-și reproșează nimic. „Nu am fost
incompatibilă și garantez
că dacă vedeam probleme
în îngrijirea bătrânilor aș
fi reclamat”, zice femeia. Și
ar trebui crezută pe cuvânt,
chiar dacă nici lipsa autorizaţiei nu i-a sărit în ochi,
nici afacerile veroase pe seama celor lipsiți de apărare...

ALTĂ ÎNTREBARE!

N-am ştiut, n-am vrut...
Contactat de BIHOREANUL, preşedintele Asociaţiei „Decenţă pentru bătrâni”,
Tudor Dragoş (foto), pretinde că doar a
încercat să o scape pe Floare Buda de o
soră rea. „Dorina Demian şi-a abuzat sora
şi zice că e inaptă mintal, deşi are doar o dizabilitate
locomotorie”. Pentru că actele medicale îl contrazic,
Dragoş susţine că acestea ar ﬁ măsluite.
În schimb, nu lămureşte de ce, dacă Floare e lucidă, a
încercat chiar el să-i obţină curatela. „Nu mai vreau să
aud de Dorina Demian, din cauza ei am făcut diabet”, a
închis subiectul.
Cât despre faptul că ani la rând azilul său n-a avut
acreditare, Dragoş are o explicaţie năucitoare: nu ştia
că are nevoie! „Care e problema? Când am aﬂat, am
făcut demersurile. Altceva?”. De fapt, dacă autorităţile
nu l-au deranjat atâta vreme, era şi normal să n-aibă
chef de explicaţii...

de avocat Mircea URSUȚA

De ce sunt neconstituționale amenzile aplicate în starea de urgență

Î

n data de 13 mai a.c. a
fost publicată în Monitorul Oﬁcial Decizia nr.
152/2020 a Curții Constituționale prin care s-a stabilit că textul legal în baza
căruia s-au aplicat toate
amenzile pe perioada stării
de urgență este neconstituțional.
extul declarat neconstituțional, articolul
28 din OUG nr. 1/1999
prevedea că nerespectarea
prevederilor art.9 constituie

T

contravenţie şi se sancţionează cu amendă [...], iar
potrivit art.9 alin.(1) „conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane
juridice, precum şi persoanele ﬁzice au obligaţia să
respecte şi să aplice toate
măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă,
în actele normative conexe,
precum şi în ordonanţele
militare sau în ordine, speciﬁce stării instituite”.

C

urtea Constituțională a
stabilit că aceste texte
legale nu indică în mod
clar şi neechivoc, în cuprinsul normei legale, actele,
faptele sau omisiunile care
constituie contravenții și
nici nu permit identiﬁcarea
cu uşurinţă a acestora, prin
trimiterea la actele normative cu care textul incriminator se aﬂă în conexiune,
folosind în mod inadecvat
tehnica legislativă a normei
de trimitere, către o normă

care, la rândul său, face trimitere la alte acte normative, în mod vag identiﬁcate.

Î

n aceste condiții, stabilirea faptelor a căror
săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod
arbitrar, la libera apreciere
a agentului constatator,
fără ca legiuitorul să ﬁ
stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de
constatare şi sancţionare a
contravenţiilor.

D

eși Curtea nu spune,
este logic că dacă
agentul constatator
putea stabili arbitrar că o
faptă poate să ﬁe sau nu
contravenție, era aproape
imposibil pentru simplul
cetățean să preconizeze
dacă conduita sa va ﬁ sau
nu sancționată, aceeași
situație de fapt putând
constitui sau nu contravenție, în funcție de „optica”
agentului constatator.

D

e la data publicării,
decizia Curții Constituționale produce
efecte juridice, astfel încât
toate plângerile formulate
vor ﬁ admise, iar procesele
verbale vor ﬁ anulate.
ntrucât termenele
de procedură au fost
suspendate pe perioada
stării de urgență, în privința
amenzilor aplicate în această perioadă termenele încep
să curgă în 15 mai și se
împlinesc în 2 iunie.

Î

Cu susu-n Jos
Adrian Criş
adrian.cris@bihormedia.ro
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P

reședintele Consiliului Judeţean, Pásztor Sándor, a reușit
să-i învrăjbească pe
angajaţii Teatrului Regina
Maria printr-un act nelegal.
Pe 8 aprilie, politicianul a
trimis în șomaj tehnic, cu
de la sine putere, salariaţii
instituţiilor de cultură subordonate CJ Bihor, dar nu
pe toţi: șefilor le-a dat liber
să suspende contractele de
muncă ale subalternilor, dar
pe ei înșiși să se scutească de
„sacrificiu”, ca să-și păstreze
lefurile intacte.
Actriţa Ioana Dragoș
Gajdó a cerut oficial anularea actului, avertizând că
altfel se va adresa Justiţiei,
însă scoate la iveală și alte
aberaţii din Teatru, patronate chiar de directorii puși în
funcţii de actuala conducere
a CJ Bihor.
„Nu sunt angajata lui
Pásztor”
Premieră la Consiliul Judeţean, înregistrată vineri,
8 mai. Actriţa Ioana Dragoș
Gajdó a depus la Registratură o plângere prealabilă împotriva președintelui
Pásztor Sándor, autorul Dispoziţiei nr. 96/8 aprilie 2020,
prin care a trimis în șomaj
aproximativ 500 de angajaţi
ai instituţiilor de cultură din
subordinea CJ.
„O asemenea decizie nu
aparţine, potrivit legii, unui
singur om, fie el și președintele Consiliului Judeţean Bihor.
Eu nu sunt angajata dlui Pásztor Sándor, sunt angajata Teatrului Regina Maria, iar teatrul e subordonat CJ, care nu
a adoptat nicio Hotărâre privind trimiterea în șomaj tehnic a salariaţilor instituţiilor
de cultură”, a explicat actriţa
BIHOREANULUI. „Dacă nu
voi primi un răspuns în termenul legal sau dacă răspunsul va fi necorespunzător, mă
voi adresa Justiţiei”.
Şeﬁi, „mai egali”
Artista a aflat din BIHOREANUL despre Dispoziţia
pe care juriștii Prefecturii o
consideraseră și ei nelegală,
motiv pentru care prefectul
i-a și cerut lui Pásztor revocarea ei, fără însă a primi răspuns. În demersul său, Dumitru Ţiplea invocase același
argument, și anume că sin-
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DECIZIA ŞEFULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN DE A TRIMITE ÎN ŞOMAJ TEHNIC ANGAJAŢII INSTITUŢIILOR
DE CULTURĂ A REAPRINS NEMULŢUMIRILE ÎN TEATRUL REGINA MARIA

Şomeri pe alese

„BALINT ŞI GAJDÓ...” Învinuită de marginalizarea unor artişti, directoarea Teatrului
Regina Maria, Elvira Rîmbu, susţine că n-a făcut decât să echilibreze lucrurile după
ce ani întregi vedetele scenei orădene au fost Richard Balint şi Ioana Dragoş Gajdó
(foto). Ca și cum preferinţele spectatorilor nu ar trebui să conteze...

gurul for care putea hotărî
trimiterea în șomaj tehnic
a instituţiilor de cultură era
plenul CJ, căruia Pásztor i s-a
substituit abuziv.
Gajdó acuză, însă, că a
fost încălcată nu doar legea
administraţiei publice locale,
ci și cea a dialogului social.
„Noi, angajaţii Teatrului, nu
am fost întrebaţi, nu am fost
consultaţi”. Mai mult, deși
activitatea instituţiilor de
cultură a fost suspendată, șefii acestora nu au fost trimiși
și ei în șomaj tehnic. „De la
Teatrul Regina Maria, de
pildă, managerul interimar
Elvira Rîmbu, directorul administrativ Andrei Krausz
și cei trei directori artistici
- Leontin Ciucur, Șerban
Borda și Andrian Locovei nu au fost în șomaj tehnic.
Veniturile lor, implicit, nu
au fost reduse”, a subliniat
actriţa, supărată „nu că altul
încasează mai mulţi bani, ci
de încălcarea unor principii”.
Atinşi la bani
Prin Dispoziţia sa, Pász-

tor a ordonat managerilor
instituţiilor de cultură să suspende contractele de muncă
ale angajaţilor „fără avizul
altor organe deliberative
constituite la nivelul fiecărei
instituţii”, cu menţiunea că
vor primi „o indemnizaţie
de 75% din salariul de bază”,
fixând termen de 5 zile pentru aplicarea ordinului și
desemnându-i responsabili
de executarea lui pe Elvira
Rîmbu (director interimar la
Teatrul Regina Maria), Czvikker Katalin (managerul
Teatrului Szigligeti), Aurel
Chiriac (Muzeul Ţării Crișurilor), Mircea Jacan (Centrul
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale), Ligia Mirișan
(Biblioteca Judeţeană) și Meleg Vilmos (Filarmonică).
Angajaţii ale căror contracte de muncă au fost suspendate au pierdut substanţial din venituri în perioada
stării de urgenţă, în condiţiile în care celelalte instituţii
publice a căror activitate a
fost suspendată au luat mă-

suri mai bânde. Teatrul din
Târgu Mureș, de exemplu,
și-a trimis personalul în
concediu, ceea ce a permis
actorilor să beneficieze de
lefurile integrale, bineînţeles, fără sporuri.
„O nemărginită
nesimţire”
Actriţa Ioana Dragoș
Gajdó afirmă că discriminarea între angajaţii Teatrului este o picătură care
i-a umplut paharul nemulţumirilor, iar asta deoarece
actuala conducere abuzează
de funcţii de peste doi ani,
după ce actorul Daniel Vulcu a fost mazilit de șefii CJ
Bihor pentru „vina” de a fi
membru PNL.
„De doi ani depun la Teatru o mulţime de petiţii, am
devenit „nebuna de Gajdó”.
Fie nu mi s-a răspuns deloc,
fie mi s-a răspuns cu o nemărginită nesimţire”, spune
actriţa. A reclamat, de pildă,
faptul că nu au mai fost programate spectacole în care
era distribuită, chiar dacă
au avut succes la public, nu
a fost solicitată la castinguri
pentru noi spectacole, nu a
fost lămurită de ce artiștii
Teatrului Regina Maria au
salarii mai mici decât colegii
de la Szigligeti ș.a.m.d. „Înainte, pe vremea lui Vulcu,
Elvira zicea că merge până la
ONU, că face greva foamei.

Actriţa Ioana
Dragoș Gajdó
îl ameninţă pe
Pásztor Sándor
cu Tribunalul
pentru ordinul
nelegal, dar
îi acuză și
pe directorii
Teatrului că l-au
aplicat selectiv,
nesuspendânduși propriile
contracte de
muncă, pentru
a rămâne cu
salariile întregi
După ce a ajuns în locul lui
Vulcu, s-a retras și din procesul intentat conducerii
Consiliului Judeţean”.
O „etică” comunistă
Actrița afirmă că actuala
direcţiune are mentalităţi comuniste, dovadă fiind impunerea unui Cod de Etică aberant, pe care fiecare angajat a
fost obligat să-l semneze fără
nicio discuţie prealabilă.
La articolul 34, Codul interzice „relaţiile sentimentale” dintre artiști și „beneficiarii instituţiei”, care nici măcar
nu au fost definiţi ca fiind
spectatorii. La articolul 3, o
enormitate și mai și: „Angajaţii Teatrului sunt obligaţi
să aibă o atitudine obiectivă,
neutră, faţă de orice interes
politic, economic, religios
sau de altă natură în exercitarea funcţiei”, adică o îngrădire evidentă a drepturilor
constituţionale la libertatea
de conștiinţă și de expresie.
De asemenea, actorii nu
au voie „să participe la strângeri de fonduri” sau „să acorde sprijin logistic candidaților la funcţii alese”, ba nici
măcar „să colaboreze cu persoane care fac donații unor
partide”. „Cum ar urma să
procedeze un actor? Trimite
orice persoană cu care intră
în contact la notar să dea o
declarație că nu este sponsorul unui partid? Sau, dacă

e invitat să recite la lansarea
unei cărți de poezie, refuză
dacă nu are dovada că poetul
sau organizatorii nu susţin
un partid?”, întreabă artista.
Din carantină...
Directoarea interimară
a Teatrului se apără, susţinând că, în ciuda menţionării numelui său în Dispoziţia
emisă de șeful CJ, ea nici nu
a participat la „consultările”
lui Pásztor cu șefii instituţiilor de cultură și nici nu
a aplicat ordinul, dintr-un
motiv simplu: în acea perioadă, era în carantină la domiciliu, cu întreaga familie,
după ce unul dintre membrii
acesteia a fost diagnosticat
cu coronavirus.
„Eu am fost în concediu
medical, iar reprezentant
legal a rămas directorul administrativ, Andrei Krausz,
până când s-a emis Ordonanţa Militară nr. 3, care
a restricţionat deplasările
persoanelor de peste 65 de
ani. Cum el are 65 de ani, a
intrat apoi în concediu și el,
iar conducerea Teatrului au
asigurat-o directorii artistici - Andrian
Locovei, Leontin Ciucur și
Șerban Borda.
Pe rând, au intrat și aceștia în concediu”,
spune Elvira Rîmbu (foto).
În concediu, nicidecum în
șomaj tehnic!
... în defensivă
Referitor la acuzele aduse
de Gajdó privind conducerea abuzivă pe care o exercită, directoarea susţine că
sunt neîntemeiate. „A participat la toate castingurile, dar nu le-a luat pe toate.
Pe vremea lui Vulcu era în
toate spectacolele. Nu a fost
marginalizată deloc. În orice spectacol erau Balint (n.r.
- Richard Balint) și Gajdó,
Balint și Gajdó... Dar mai
sunt și alţi colegi cărora trebuie să li se dea de lucru”, se
apără directoarea.
Cât despre Codul de etică controversat - care i-ar
fi interzis actoria, de pildă,
marelui Ion Caramitru, dacă
acesta i-ar fi fost subaltern
-, managerul interimar a
refuzat orice explicaţie, afirmând că persoanele care pot
da lămuriri sunt șefa Biroului de Resurse Umane și
jurista instituţiei. Alte două
privilegiate care nu au intrat
în șomaj tehnic, pentru că,
precum ceilalţi patru directori, au fost indispensabile și
în vreme de pandemie, la fel
ca înainte...

DOAR „RECOMANDĂRI”

Pásztor: responsabili sunt directorii
După ce actriţa Ioana Dragoş Gajdó a dezvăluit că a contestat Dispoziţia prin care a
trimis abuziv în şomaj tehnic personalul instituţiilor de cultură, preşedintele CJ Bihor,
Pásztor Sándor, l-a pus pe purtătorul de cuvânt Simon Adrian să emită un comunicat
în care a pretins, cu tupeu, că de fapt ar ﬁ făcut doar o „recomandare”, cei care şi-au
asumat responsabilitatea aplicării lui ﬁind şeﬁi instituţiilor de cultură.
În aceste condiţii, nu-i de mirare că aceştia l-au executat tot fără a se trimite şi pe ei
în şomaj. De exemplu, directorul Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiţionale,
Mircea Jacan, a decis să nu suspende contractele de muncă a „4-5 angajaţi” din cei
11, pe motiv că „un director nu poate ﬁ trimis în şomaj tehnic, nici casiera, nici contabila, pentru că am avut facturi de plătit, trebuia răspuns la telefon...”. Din 112 angajaţi, directorul Muzeului Ţării Crişurilor, Aurel Chiriac, a trimis în şomaj tehnic 52,
dar precizează că a făcut-o „cu acordul lor”, iar Ligia Mirişan, directoarea Bibliotecii
Judeţene, aﬁrmă că a suspendat contractele a 50 din cei 71 de salariaţi.
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Existența monumentelor
publice a fost influenţată de-a
lungul vremii de apartenența
statală a Transilvaniei, de
alternanţa regimurilor politice
și diversele modernizări ale
orașului
Cristian Culiciu
redactia@bihormedia.ro
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ÎN ULTIMUL SECOL, MAI MULTE STATUI ȘI MONUMENTE DIN ORADEA
AU FOST COMPLET ELIMINATE SAU MUTATE

Statuile dispărute

P

ersonalități importante pentru istoria
locală și națională,
în chip de piatră ori
de bronz, dar și monumente
militare sau dedicate regimului comunist au decorat
cândva parcuri și piețe din
Oradea. Nu toate au rezistat, însă, pentru că mai ales
schimbările politice le-au făcut indezirabile.
BIHOREANUL vă arată
când și cum au apărut, dar
și cum au dispărut, statui și
monumente în ultima sută
de ani.
Orașul regal
În 1918, în preajma Marii
Uniri, Oradea avea 80.000
locuitori, majoritatea etnici
maghiari, și un centru cu
palate încă proaspete, dar
cu puține statui. Actuala
piață a Unirii era dominată de statuia Regelui ungar
Ladislau, întemeietorul orașului, în Parcul Libertății se
afla monumentul dedicat
lui Szacsvay Imre, iar în fața
Teatrului trona bustul dramaturgului Szigligeti Ede.
După intrarea în Oradea
a Armatei Române, pe 20
aprilie 1919, generalul Traian Moșoiu și-a dorit transformarea estetică a piețelor
publice centrale și „românizarea” lor cu monumente.
Până să reușească, a susținut
amplasarea, în fața Școlii Regale de Cadeți (azi Muzeul
Țării Crișurilor), a unui bust
al Regelui Ferdinand I (foto),
operă a sculptorului Mihail
Kara. Bustul a fost dezvelit
în prezența istoricului Nicolae Iorga, iar festivitatea
filmată, Moșoiu obținând
în acest mod notorietate și
sprijin pentru Oradea, pentru ca și alte lucrări de for
public să fie finanțate.

DOMNITOR VS. REGE. Cea
mai recentă ridicare de
statuie a avut loc în urmă
cu un an. Pentru a marca
Centenarul primei vizite a
Regelui Ferdinand I în Oradea, primarul Ilie Bolojan
a propus întoarcerea Suveranului pe locul unde s-a
aﬂat în interbelic. Cu toată
opoziția cadrelor militare
care, în 1994, o sponsorizaseră, statuia lui Mihai
Viteazul a fost ridicată de
pe soclu și depozitată,
iar noul monument a fost
dezvelit pe 23 mai 2019.
Planul Primăriei este ca,
după restaurare, statuia
lui Mihai Viteazul să ocupe
loc în fața Catedralei
Ortodoxe din centrul civic,
după ﬁnalizarea lucrărilor
la pasajele subterane

STATUI... VOLANTE

Modernizări și relocări

FACEȚI LOC! Parte a centrului civic al Oradiei, Monumentul
Independenței este un exemplu „școală” despre felul în care o
statuie poate să dispară din sațiul public. Inaugurată în 1982 în
prezența lui Nicolae Ceaușescu, lucrarea înaltă de 19 metri a
fost demontată cu scandal, zece ani mai târziu, pentru a face
loc Catedralei Ortodoxe. Basoreliefurile au fost furate, soclul
demolat, iar statuia propriu-zisă s-a „evaporat” fără urmă

și pe acesta, fiind amplasată
în Parcul Carol, azi Parcul
Brătianu.

Astfel a fost realizată statuia în bronz a Reginei Maria în fața Teatrului (1921)
și cea ecvestră a Regelui
Ferdinand I, opere ale aceluiași Mihail Kara. Așezată în
Piața Unirii în anul 1924 și
dezvelită în prezența Reginei
Maria și a Principelui Carol,
statuia Suveranului a fost
înconjurată apoi de o piațetă proiectată de renumitul
Duiliu Marcu.
Principele Carol avea să
devină Rege al României în
1930, cu numele Carol al
II-lea, astfel că la jumătatea anilor ’30 o statuie din
bronz (foto) l-a întruchipat

Chetă pentru busturi
Tot mai prezentă după
Unire, comunitatea culturală românească din Oradea
cerea sprijinul autorităților
pentru realizarea de monumente publice dedicate
unor personalități române.
Inițiativa a fost condusă de
Reuniunea Cele Trei Crișuri,
cu sprijinul, apoi, al Casei
Naționale a Românilor din
Bihor.
Primul bust realizat a fost
cel al lui Iosif Vulcan, fiind
materializarea apelului prin
care Gheorghe Tulbure cerea
bihorenilor sprijin financiar:
„Să-i ridicăm un bust, într-unul din parcurile acestei
Oradii în care și-a avut masa
de scris”. Pentru a strânge
bani, un comitet de inițiativă
al Reuniunii a tipărit 200 de
liste de subscripție, difuzate
în Oradea și în marile orașe
din țară. Bustul a fost realizat de sculptorul Anghel
Chiciu și dezvelit pe 13 noiembrie 1927 în scuarul din
spatele Teatrului. Ulterior, în
1938, Primăria l-a mutat în

Parcul Libertății.
Bucuros de reușită, jurnalistul George A. Petre își
dorea mult mai mult: un
parc de statui în Piața Unirii.
Ideea a fost rânduită în Gazeta de Vest, iar între primele monumente trebuia să fie cel al lui
Mihai Eminescu.
Doi scriitori au
fost imortalizaţi
în busturi în anii
’30: Eminescu și
Barbu Ștefănescu
Delavrancea. Prima lucrare (foto) a
fost realizată de celebrul Oscar Han și amplasată în 1934
în Parcul Eminescu (azi Libertății). Pentru bustul lui
Delavrancea,
Reuniunea
Cele Trei Crișuri a organizat
colecte prin spectacole de
teatru și liste de subscripții.
Opera sculptorului Cornel
Medrea a fost inaugurată la numai două
zile după bustul lui
Eminescu, pe 17 iunie 1934, în același
parc.
Suveranii, la topit
În august 1940,
situaţia s-a schimbat

În Piața Unirii au existat, succesiv,
două statui ale Sfântului Ladislau
(Szent László): una în piatră și una
în bronz. Prima a fost amplasată
după 1738 în apropierea bisericii cu
același nume și îndepărtată în 1892
pentru a face loc celei din bronz
(foto), relocată în 1923, după instaurarea administrației românești,
lângă Catedrala Romano-Catolică.
O altă statuie mutată este „Înălțarea la ceruri a Mariei”, realizată în 1735, dar scoasă
în 1960 din Parcul Traian și dusă lângă biserica romano-catolică Barátok din strada Republicii. Pe jumătatea de soclu a fost montat bustul poetului Ady Endre, la câțiva ani după deschiderea muzeului memorial
omonim. În 1961, lângă „Înălțare” a fost mutată „Pieta”, monument realizat în 1906 de Tóth István după
celebra lucrare a lui Michelangelo din Vatican.
O altă statuie, pusă în 1942 în fața Școlii Regale de
Cadeți şi reprezentându-l pe revoluționarul pașoptist
Gábor Áron, se aﬂă azi în Târgu Secuiesc.
Cea mai recentă relocare este a statuii lui Emanuil Gojdu, scoasă din Piața Unirii în 2015 şi reinaugurată în
Parcul 1 Decembrie pe 5 octombrie 2019.

dramatic. Izbucnirea celui
de-al Doilea Război Mondial a permis Ungariei să-și
satisfacă pretențiile revizioniste prin anexarea Transilvaniei de Nord, inclusiv a
Oradiei. Ca urmare, în septembrie deja, noile
autorități horthyste
au decis eliminarea
tuturor monumentelor românești, de
la statuile celor trei
regi până la busturile scriitorilor.
Nu se știe ce s-a
întâmplat cu operele, dar despre statuia Regelui Ferdinand se vorbește că
a fost dusă la Beiuș, iar după
război au topit-o autoritățile
comuniste. Cel mai probabil, aceeași soartă au avut-o
și celelalte monumente, iar
locurile au rămas goale până
după reintegrarea Transilvaniei între fruntariile
României.
În Piața Unirii,
vizavi de fostul amplasament al statuii
Regelui Ferdinand, a
fost ridicat un monument al „Steagului
Național” (foto). Inaugurat pe 8 decem-

brie 1940, obeliscul avea 7
metri înălțime și un basorelief reprezentând Ungaria
Mare, cu inscripția „Așa a
fost, așa va fi”. În vârf se afla
sculptată pasărea mitologică
Turul, asemănătoare șoimului, despre care se spune că
ar fi strămoșul ungurilor,
iar deasupra flutura drapelul Ungariei horthyste. Monumentul a fost demolat în
1944-1945.
Centru sovietic
După instaurarea comunismului, la fel ca în tot lagărul socialist, orașul s-a umplut de simboluri comuniste,
de steaguri roșii, portrete ale
lui Stalin, Petru Groza și
Gheorghiu-Dej. Piața Unirii
a fost redenumită Mareșal
Malinovski, apoi Victoriei,
iar în mijlocul ei a fost făcut,
în 1945, un monument al ostașilor sovietici. Obeliscul de
5,5 metri înălțime avea deasupra steaua sovietică, iar pe
laturi două plăci cu texte în
limba rusă.
Cealaltă piață centrală,
Ferdinand, a fost redenumită Stalin și ocupată de un
obelisc similar (foto), dedicat tot soldaților sovietici, în

formă de trunchi de piramidă, pe plăcile din marmură
neagră fiind înscrise la bază
numele unor ostași ai Armatei Roșii căzuți în război.
Obeliscurile au fost demolate după căderea comunismului. Spart cu picamerul, materialul pietros a fost
adunat în opt camioane și
transportat în cartierul Oncea, fiind folosit la fundația
bisericii Înălțarea Sfintei
Cruci. Plăcile de marmură au dispărut, una singură
ajungând în posesia Muzeului Orașului Oradea.
Fără urmă
Tot după 1989 au dispărut și alte două monumente:
bustul comunistului Alexandru Moghioroș (Mogyorós
Sándor), născut în Salonta,
care fusese amplasat în 1973
pe strada Dunărea, colț cu
Republicii, precum și Monumentul
Independenței
din Centrul Civic. Inaugurat
cu ocazia vizitei lui Nicolae
Ceaușescu în Oradea în iunie 1982, lucrarea a rezistat
doar zece ani. Avea o bază
pătrată cu patru basoreliefuri din bronz reprezentând
scene din timpul războiului
pentru Independență din
1878-1879, o înălțime de
peste 19 metri, iar în vârful
soclului doi bărbați și o femeie, reprezentând cele trei
provincii istorice - Transilvania, Moldova și Țara Românească.
În acel „elan romantic
post-revoluționar”,
cum
nota presa anului 1992, amplasamentul a fost vizat pentru ridicarea noii catedrale
ortodoxe. Inițial s-a vorbit
despre mutarea monumentului în intersecția bulevardelor Dacia și Decebal, dar
s-a preferat „conservarea”,
pe motiv că reamplasarea
era prea scumpă. Deși „rugată” de Primărie să construiască rapid un nou soclu, Episcopia Ortodoxă n-a
făcut acest lucru.
Pentru că autorul lucrării, Constantin Popovici, nu
a acceptat mutarea, a urmat
un litigiu între acesta și Episcopie. În vara lui 1992, statuia și basoreliefurile au fost
duse într-o cazarmă a Garnizoanei, iar soclul dinamitat. Cum bronzul era la mare
căutare, în 2000 trei angajați
civili ai unității militare au
decis să le vândă, pentru
4,6 milioane de lei. Trimiși
în judecată pentru furt de
Tribunalul Militar Timișoara, cei trei, plus șoferul camionului care a transportat
„marfa”, au fost condamnați
la 3 ani de închisoare și plata
contravalorii metalului.
Așadar, iată cum, indiferent de context, lucrări de
for public au fost eliminate,
rămânând doar în poze și în
amintirile martorilor. Rămâne ca măcar monumentele de acum să fie păstrate
mai cu grijă pentru vremurile viitoare...

Interviul Bihoreanului
Smaranda Chişbora
smaranda.chisbora@bihormedia.ro
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V

irusul cu care se
luptă acum o lume
întreagă este cât se
poate de ticălos.
Ameninţându-ne sănătatea,
luându-ne joburile și tăindu-ne conexiunea directă
cu prietenii, se joacă inevitabil și cu mintea noastră.
Specialiștii avertizează că
numărul cazurilor de anxietate și atacuri de panică este
în creștere, iar Organizaţia
Naţiunilor Unite spune că
s-ar putea ajunge chiar și la
o criză a sănătăţii mintale la
nivel global.
Într-un interviu acordat
BIHOREANULUI, psihologa orădeană Mihaela Heciu,
cu o experienţă de peste 20
de ani în profesie, care activează atât în sistemul de
sănătate local, la Spitalul
CFR, dar și în cabinetul privat, explică prin ce încercări
trecem, la nivel psihic, în
această perioadă și cum să le
stăpânim, vorbind totodată
despre ce e în mintea „conspiraţioniștilor” care neagă
existenţa pandemiei de Covid-19.
„Frica este normală”
- Numeroși specialiști
au avertizat, iar unii am și
simţit pe propria piele, că
pandemia ne-a afectat psihicul. Ce s-a întâmplat cu
noi în aceste luni?
- Ne confruntăm cu o situaţie necunoscută întregii
umanităţi, iar frica este normală și, fiindcă virusul ne
ameninţă chiar viaţa, justificată. S-a produs, la început,
o panică generală, au apărut
informaţii că virusul e letal,
că se transmite ușor, că nu
există antidot. Mulţi au luat
atunci decizii: „Ne închidem
în case, ne facem provizii și
nu mai ieșim”. Am oscilat
între panica fantastică de
genul „vom muri cu toţii!”,
până la a apleca urechea la
„conspiraţioniștii” care spun
că nu există nicio boală. Unii
au rămas cantonaţi într-o tabără sau alta, dar eu spun că
majoritatea au încercat să se
informeze din surse credibile, să asculte lumea medicală. Au încercat, în noianul
acesta de iraţionalitate, să fie
raţionali.
- Ce efect a avut izolarea
asupra familiilor? În alte
ţări s-a anunţat creșterea
numărului divorţurilor...
- Limitarea libertăţii de
mișcare are consecinţe emoţionale. Nu mai poţi merge
la serviciu, la o plimbare, la
o cafea cu prietenii. Înainte, într-o situaţie normală,
te încărcai cu stres, cu griji,
cu gânduri, dar puteai să te
și descarci, chiar și la o cafea
cu prietenii. Acum nu mai ai
unde, deci persoana de lângă tine trebuie să ţină locul
multor persoane. În cuplurile în care relaţia era funcţională, această perioadă a fost
foarte bună. Au avut timp să
povestească, să se ocupe de
copii. În cuplurile disfuncţionale, toate conflictele s-au
exacerbat. Când stăm 24 de
ore pe zi împreună avem
timp suficient, inclusiv pentru dispute...
- Se anticipează creșterea incidenţei tulburărilor
anxioase, a atacurilor de
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„Distanţarea socială nu înseamnă
distanţare emoţională”

PSIHOLOGA

MIHAELA
HECIU
panică. Cum le evităm? Ne
putem controla?
- Teama de microbi și de
boli ni s-a activat justificat.
Însă, ca orice fobie, dispare
prin desensibilizare progresivă, adică prin expunerea
la stimulul care ne produce
teama. Atenţie! Asta nu înseamnă că ne ducem și stăm
în faţa unui om bolnav de
Covid-19. În schimb, ne e
teamă, de exemplu, să ieșim din casă că ne infectăm.
Suntem nevoiţi, totuși, să
mergem la cumpărături, așa
că ne luăm măsuri de protecţie, ne spălăm, ne dezinfectăm și vedem, apoi, că nu
s-a întâmplat nimic. Așa, încet, încet, ne vom desensibiliza. E adevărat că în fiecare
zi ne vom expune unui risc
minimal de infecţie, dar ne
vom obișnui cu el.
- Este bine să se evite
„bombardamentul” de informaţii pe această temă?
- Eu le-am recomandat
clienţilor mei asta de la început: „Vă rog să nu vă alimentaţi psihicul cu știri foarte
multe. Alegeţi un interval
orar în care să vă informaţi
dintr-o sursă, una singură, credibilă. Nu staţi toată
ziua cu ochii pe reţelele de
socializare, online sau în
faţa televizorului, căci acest
lucru neliniștește”. Nu le recomand să nu se informeze,
dar să nu-și concentreze toată energia pe asta. În schimb,
trebuie să-și facă un plan de
viitor, fie cât de mic: să cumpere o haină, să facă ordine
în grădină, să zugrăvească
în casă. Viaţa merge mai departe. Când nu ai activităţi,
îţi lași mintea virusată și parazitată de gândurile negative. Nu le blochezi, nu pui
nimic în loc. E interesant că,
de multe ori, creierul funcţionează ca un dușman al
nostru.
La plimbare... ca ﬁlosoﬁi
- Școlile sunt închise, iar
copiii trebuie să se obișnuiască și ei cu noua realitate,
inclusiv cu lecţiile online.
Cu ce probleme se confrun-

tă copiii? Ce le recomandaţi
părinţilor?
- E important ca părinţii
să știe că sunt reperul copiilor. Dacă îţi vezi părintele
îngrijorat, îţi spui că și tu ai
motive să fii. Și copiilor le-a
lipsit întâlnirea cu prietenii,
ieșirea la un fotbal. Pe de altă
parte, generaţia tânără petrece mult timp online, socializează prin jocuri. Am un
copil adolescent și știu asta.
Oricum, părinţii trebuie să
le explice situaţia și cât sunt
de importante regulile când
ieșim din casă. Mai problematic va fi cu adolescenţii,
căci cei mici ies cu părinţii.
Adolescenţii aveau ritualuri,
se îmbrăţișau, se pupau. Eu
sunt sigură că sunt ingenioși
și inventivi să găsească alte
formule de salut. De altfel,
noi toţi vom găsi modalităţi
să ne exprimăm afecţiunea,
prietenia și simpatia de la
distanţă. Acest termen de
distanţare socială este dur
și sperie. Lumea trebuie să
realizeze că distanţare socială nu implică și distanţarea
emoţională. Faptul că suntem cu un pas mai în spate și
păstrăm o distanţă fizică nu
înseamnă că nu suntem la fel
de afectuoși, de prieteni.
- Pandemia i-a afectat
cel mai tare pe bătrâni. Ce
efect a avut separarea de cei
dragi pentru ei? Cum pot familiile să-i aline?
- Persoanele vârstnice
sunt mai predispuse la depresie și anxietate. Pentru ei
a fost cumplit să nu-i vadă
pe cei dragi, să nu-și facă
programul zilnic. Comunicarea cu ei e foarte importantă și benefică.
- Ce aţi recomanda oamenilor, în general, pentru
a-și proteja sănătatea mintală?
- Panaceul este plimbarea. Nu trebuie neapărat să
faci exerciţii fantastice, iar
meditaţia, spre exemplu, este
greu de făcut fără îndrumare. Plimbarea are un efect terapeutic extraordinar, e cea
mai veche activitate umană,
iar centrul nervos al mersu-

lui și centrul nervos al anxietăţii sunt în aproximativ
aceeași zonă a creierului. Și
filosofii, când se aflau în impas, se plimbau să-și golească mintea. Din 15 mai, deci,
putem să ne aerisim mintea
și sufletul. Pe scurt, îndemnul este: să ne bucurăm de
lucrurile simple! Pare o banalitate, dar nu e așa. Vedem
acum, în acest context, că,
într-adevăr, viaţa e alcătuită
din aceste lucruri mărunte.
Oamenii nu au nevoie de
reţete complicate pentru a
avea o viaţă de calitate, ci de
activităţile umane, simple.
Am văzut în perioada aceasta că am avut masa plină și
am putut să ne uităm la 100
de filme, dar am suferit că
nu am putut să ne plimbăm,
să ne vedem prietenii. Ceea
ce am făcut în ultimii ani n-a
fost chiar înspre binele individului, ci pentru progresul
tehnologic și știinţific. Am
fost mereu stresaţi, pe fugă,
în mașină, nu am avut timp
să mâncăm...
- Există și efecte pozitive
aduse, indirect, de Covid?
- Da. Faptul că ne-am resetat un comportament în
care eram forţaţi să facem
totul repede. Acum, încercăm să facem lucrurile mai
pe îndelete. Vom respecta niște programări. Vom
merge la ora exactă inclusiv
la frizer, nu vom mai fi nerăbdători la ghișee. Și, cum
spuneam, întoarcerea la lucrurile simple...
Conspiraţii, după mintea
ﬁecăruia
- Cum se poate explica
discrepanţa dintre atitudinea cetăţenilor? De ce unii
respectă regulile, iar alţii le
ignoră?
- Totul pleacă din adâncul
nostru, ca experienţe, valori,
convingeri. E o discuţie mai
amplă, dar vor fi întotdeauna oameni care respectă și
oameni care nu respectă
regulile. Eu cred că în spaţiile comune, la magazine, în
hoteluri, se vor găsi modalităţi civilizate de a le spune

acestora din urmă că trebuie
să respecte regulile jocului,
altfel nu vor fi serviţi.
- Sunt români, și nu puţini, care cred cu tărie că
totul e o conspiraţie, pusă la
cale de Bill Gates, cu reţele
5G, vaccinuri cu chipuri...
Cum apar conspiraţiile și ce
îi determină să le creadă, în
ciuda adevărurilor știinţifice?
- Mintea omului întotdeauna încearcă să dea sens
și semnificaţie oricărei întâmplări. Trebuie să avem
o poveste despre fiecare întâmplare din viaţa noastră.
Psihologia cognitiv-comportamentală vorbește despre cogniţiile iraţionale
- niște convingeri, valori,
credinţe care nu au suport
logic și care produc emoţii
și comportamente disfuncţionale. Cu toţii cădem, la
un moment dat, în capcana
asta, oricât de raţionali am
susţine că suntem. La baza
lor sunt erorile cognitive,
iar una dintre ele este gândirea prin filtrare mintală,
adică ignorăm evidenţele și
tragem concluzii care să se
potrivească cu perspectiva
noastră.
- Totuși, când sănătatea
e clar ameninţată, nu ar
trebui ca și aceste persoane
să perceapă realitatea?
- Aţi spus bine: ar trebui. Dar nu putem, pentru
că aceste cogniţii iraţionale
există, aceste erori cognitive
sunt în noi. Ar fi bine să gândim așa, dar nu putem. Ești
conștient că sunt 17.000 de
îmbolnăviri și 1.000 de decese și totuși alegi doar datele care îţi susţin ţie teoria.
Așa funcţionează psihicul
uman. Aţi cunoscut persoane care și înainte de pandemie spuneau „nu-i adevărat,
sigur cineva are un interes”,
chiar și dacă era vorba de un
act de caritate. Tot o teorie a
conspiraţiei era, dar la nivel
mai mic. Mai avem un alt tip
de eroare cognitivă și anume
gândirea de tip catastrofal:
„Vom muri cu toţii!”. Toate
sunt formate în copilărie și
în adolescenţă, vin din educaţie și din moștenire transgeneraţională, poate un pic
și din cultura fiecărui popor.
Sunt niște mecanisme foarte complexe. Nu poţi să-l
convingi pe acest om că are
gânduri iraţionale, eventual
doar într-un cabinet la psiholog. Teoriile conspiraţiei
pot fi și un mecanism de evitare a situaţiei reale. Adică,
nu vrem să ne confruntăm
cu pandemia, căci nu am putea face faţă emoţional unei
astfel de încercări.
Libertate pentru sine,
respect pentru ceilalţi
- Ce efect va avea la nivel
psihic relaxarea care a început în 15 mai?
- Viaţa ni se redefinește
în această perioadă între alte
limite. Cu siguranţă efectele
acestei libertăţi vor fi pozitive asupra psihicului nostru.

Acum, putem să ne plimbăm cu cineva, să povestim,
la o distanţă corespunzătoare, să alergăm, să mergem cu
bicicleta. Multe aspecte ale
anxietăţii se vor remite.
- Consideraţi că suntem
pregătiţi pentru noile reguli? Avem „în sânge” distanţarea socială? În alte
ţări numărul bolnavilor a
crescut după relaxarea măsurilor.
- Nu știu dacă deţin răspunsul. N-am fost pregătiţi
nici pentru pandemie. N-a
fost pregătit tot mapamondul, nici ţări mai civilizate.
Cred că e de dorit ca fiecare să înţeleagă că este liber
să facă ce vrea, atât timp cât
nu afectează libertatea și sănătatea celor din jur. Nu e
plăcut să porţi mască, dar
ne protejează și pe noi, și pe
ceilalţi. Oamenii trebuie să
fie conștienţi că, da, avem
această libertate, ne bucurăm din tot sufletul de ea,
dar trebuie să arătăm și respect pentru ceilalţi.
- Se adresează oamenii,
în această perioadă, psihologilor? Dar cadrele medicale?
- Lumea apelează și dorește ca măcar telefonic să
comunice, deși ședinţele
nu sunt la fel la telefon. În
ceea ce privește personalul
medical, pot spune că nu
i-a cuprins panica. Am văzut că asta s-a întâmplat în
alte judeţe. Din fericire, în
judeţul Bihor autorităţile au
luat măsurile potrivite și nu
a fost o explozie a numărului de cazuri, așadar nu s-a
ajuns ca personalul medical
să fie copleșit. Sigur, a existat
teamă în confruntarea cu un
virus nou.
- Cum credeți că s-a
schimbat în ultimele luni relația oamenilor cu biserica?
Cu Dumnezeu...
- Cei care au crezut, cred
în continuare. Ateii rămân
în continuare atei. Sigur că,
pentru psihicul nostru, este
mai ușor să ai un reper, să
ai cui să-i adresezi o grijă, o
doleanţă. Poate să fie biserica, preotul, un psiholog...
Avem nevoie de un spaţiu
spiritual în care să ne putem
descărca. Ateii poate cred în
destin, în univers. Fiecare
crede în ceva, nu neapărat în
religiile tradiţionale. Fiecare
avem un sistem de valori și
de credinţe. Unii, în 2020,
mai cred și acum în vrăjitoare. Atunci de ce n-ar crede în
teoria conspiraţiei cu reţelele
5G?
- Un gând apăsător e acela că nu vom scăpa prea curând de coronavirus. Cum
putem convieţui cu existenţa virusului?
- Am și început să o facem. Am început să ne
obișnuim cu faptul că vom
coexista cu acest virus, așa
cum coexistăm cu miliarde
de viruși și bacterii. Oamenii raţionali, cei care încearcă să vadă obiectiv situaţia,
s-au detensionat.
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După ce 30 din cei 40 de
angajaţi ai muzeului au fost
trimiși în șomaj tehnic, Angela Lupșea este acuzată că a
luat ilegal această decizie

DEŞI MANDATUL I-A EXPIRAT DE 6 LUNI, DIRECTOAREA
MUZEULUI ORAŞULUI ORADEA A FOST PĂSTRATĂ ÎN FUNCŢIE

Șefa
„uitată”

Adriana Totorean
adriana.totorean@bihormedia.ro

+++

D

e mai bine de 4
ani, Muzeul orașului Oradea este
ca un butoi cu
pulbere, gata-gata să explodeze. Încă de când primarul
Ilie Bolojan a promovat-o
la conducerea instituţiei,
directoarea Angela Lupșea
a fost contestată de subordonaţi, care au acuzat-o că,
fiind absolventă de studii
juridice, nu este persoana
potrivită pentru conducerea
unui muzeu.
Acum, directoarea se
confruntă cu noi acuze.
După ce a trimis în șomaj
tehnic trei sferturi din angajaţi, Lupșea e reclamată pe
motiv că nici nu avea dreptul să ia o asemenea decizie,
deoarece mandatul ei a expirat în urmă cu 6 luni.
Cercetare în şomerie
Cu o zi înainte de instaurarea stării de urgenţă,
angajaţii Muzeului orașului
Oradea (MOO) au fost convocaţi la o ședinţă de directoarea Angela Lupșea, care
le-a spus să-și ia câteva zile
de concediu, iar apoi vor lucra de acasă. „Noi, muzeografii, avem în planul de activitate teme de cercetare pe
care le puteam continua fără

#REZISTĂ. Instalată la conducerea MOO
în noiembrie 2016, cu mandatul clar de
a obţine acreditarea instituţiei, obiectiv
atins ﬁx 3 ani mai târziu, jurista Angela
Lupşea (foto) a fost acuzată de colegii
muzeograﬁ că nu se pricepe să conducă o
instituţie muzeală. La ﬁecare ceartă, însă,
directoarea a căzut în picioare, lăsând
impresia că este protejată de edili

probleme de acasă”, zice istoricul Dumitru Noane (foto).
Pe 31 martie, însă, surpriză: 30 din cei 40 de angajaţi
ai Muzeului
au primit pe
e-mail decizii
privind suspendarea contractelor
de
muncă, pentru
o perioadă nedeterminată.
Deciziile au fost fundamentate pe un referat întocmit
de Lupșea, în care arăta că
„prestarea muncii la domiciliu nu poate fi justificată”. Au
rămas activi doar 10 angajaţi
ai MOO, printre care s-a numărat ea, directorul adjunct

Ioan Ciorba, un tehnician,
trei consilieri, un inginer de
sistem, un muzeograf, un
muncitor calificat și o îngrijitoare.
Referatul arată și că MOO
va cere Guvernului subvenţia acordată pentru șomajul
tehnic, demers care nu s-a
putut realiza, însă, pentru că
doar companiile private au
putut accesa această schemă
financiară.
Patronul cel rău
Pe lângă că nu i-a reușit
șmecheria de a lua bani de
la stat, Lupșea s-a trezit și
cu alte probleme. Cinci dintre angajaţii trimiși în șomaj

tehnic - muzeografii Dumitru Noane, Cristina Pușcaș
și Augustin Ţărău, șeful
Serviciului Arte Vizuale din
cadrul Muzeului, Imre Zoltan, și bibliotecarul Cristian
Negru - au reclamat-o că
le-a suspendat contractele
de muncă ilegal.
Aceștia au sesizat Consiliul Local, Primăria și Prefectura, arătând că puteau
lucra nestingheriţi de acasă,
dat fiind că doar activitatea
cu publicul a Muzeului a
fost suspendată, nu și cea de
cercetare. Mai mult, cei cinci
acuză că directoarea nici
măcar n-ar fi avut dreptul să
ia o asemenea decizie, pen-
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tru că mandatul ei a expirat
de 6 luni!
De
profesie
juristă,
Lupșea a fost numită la conducerea MOO în noiembrie
2016, prin Hotărârea 799 a
Consiliului Local, care prevede că va deţine această
funcţie până când Muzeul
va obţine acreditarea. Or,
MOO a obţinut acreditarea din partea Ministerului
Culturii în noiembrie 2019.
„Nimeni nu a lămurit de ce
nu a încetat mandatul directoarei”, spune Noane. „Am
trimis un mail fiecărui consilier local în parte. Niciunul
nu a răspuns”, completează
și Pușcaș.
Chiar dacă vinerea trecută au revenit la muncă,
pentru că mai bine de o lună
n-au primit niciun răspuns
la sesizările lor, cei cinci au
decis să conteste și în instanţă deciziile de suspendare a
contractelor de muncă. „Nu
e vorba de banii pe care i-am
pierdut, primind doar 75%
din salarii, ci de principiu.
Acum directoarea ne-a suspendat contractele, data
viitoare ne dă afară, pentru
că așa vrea”,
spune Noane.
„S-a luat decizia fără a ne
consulta, rapid
și surprinzător. Ca într-un
SRL în care patronul decide
ceva și gata”, zice și Imre Zoltan (foto).
Prelungire din pix
Lupșea
pretinde,

în

schimb, că decizia ei a fost
justificată, pentru că munca
de cercetare a muzeografilor
nu reprezenta o prioritate,
pentru a fi continuată de acasă. Cât despre funcţie, directoarea arată că o deţine legal.
„Mandatul a fost prelungit
până la organizarea concursului pentru postul de manager-director al instituţiei
muzeale”, a declarat Lupșea
pentru BIHOREANUL.
Prelungirea nu s-a făcut
însă cu votul Consiliului Local, forul care a și angajat-o,
ci printr-un simplu act adiţional, aprobat de primarul
Ilie Bolojan. Deși edilul ar fi
putut dovedi transparenţă,
propunând prelungirea contractului în CL, unde mașina
de vot a PNL oricum ar fi
aprobat-o, a luat decizia discret, de unul singur. „Juriștii
Primăriei au
spus că nu este
nevoie de un
vot în Consiliul Local, este
suficient acest
act adiţional”,
susţine viceprimarul Florin
Birta (foto), care minimalizează problema arătând că,
între timp, Consiliul a votat
organizarea unui concurs
pentru managerul MOO.
Într-adevăr, pe 26 martie, consilierii au aprobat
regulamentul concursului,
dar încă nu a fost stabilit și
calendarul acestuia. Așadar,
cel puţin câteva luni, Lupșea
rămâne șefă. Dacă nu cumva, între timp, o vor debarca
judecătorii...
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TESTAREA COVID A COMUNITĂŢILOR DE ROMI DIN BIHOR A FOST OPRITĂ ÎNAINTE SĂ ÎNCEAPĂ CU ADEVĂRAT,
CHIAR LA FINELE STĂRII DE URGENŢĂ, DIN ORDIN DE LA BUCUREŞTI

Ca ţiganul la mal
finele săptămânii trecute,
peste 120.000 lei.
Între timp, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă a planificat testarea
altor comunităţi de romi din
judeţ, având ca temei cifre
relevante: la acel moment,
95% din cei peste 1.200 bihoreni întorși în ţară din
Belfast și Dublin și cazaţi în
cele 11 centre de carantină
din apropierea Oradiei erau
romi, 600 originari din Batăr-Ghiorac-Talpoș, următoarea zonă vizată fiindcă
170 dintre ei au fost confirmaţi cu Covid în timpul șederii în carantină.
DOAR „VULNERABILII”. Autorităţile voiau să-i testeze
vinerea trecută pe toţi cei 476 locuitori din colonia
de la Vadu Crişului, dar au luat probe de la numai 13
persoane, gravide şi persoane aﬂate în contact direct
cu rude conﬁrmate

După eșecul de la Vadu
Crișului, cauzat de împotrivirea localnicilor, fapt ce a
dus la carantinarea coloniei,
autorităţile pregăteau o
nouă încercare, abandonată
însă la indicaţia Institutului
Naţional de Sănătate Publică
și Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă
Adrian Criş
adrian.cris@bihormedia.ro

+++

Î

n aprilie, Bihorul devenea primul judeţ care
și-a propus testarea
comunitară, începând
cu coloniile de ţigani, considerate cele mai expuse la
pericolului infectării cu coronavirus, iar ţinta nr. 1 era
colonia din Vadu Crișului.
La o primă încercare,
însă, abia un sfert din locuitori au acceptat testarea, iar
la a doua, programată vinerea trecută, au fost prelevate
probe doar de la o duzină.
BIHOREANUL vă spune de
ce a fost ratată diagnosticarea
așezărilor ţigănești din judeţ
și dacă va fi, totuși, reluată
pentru a diminua potenţialul
de răspândire a bolii.

PUBLICITATE

Joc de putere
Pe 23 aprilie, colonia din
Vadu Crișului a fost pusă sub
paza jandarmilor din cauza
unui incident neprevăzut.
În acea zi, o echipă de medici și asistente de la Direcţia
de Sănătate Publică Bihor și
de la Spitalul Orășenesc din
Aleșd, însoţiţi de primarul
comunei și de jandarmi,
ajunseseră în colonie pentru
a preleva exudat naso-faringian de la toţi romii, după ce
4 din totalul celor 476 fuseseră confirmaţi cu Covid și
fuseseră internaţi în Spitalul
Municipal din Oradea.
A fost, însă, un rateu,
pentru că doar 112 au acceptat testarea, toţi din tabăra
bulibașei spitalizate. Ceilalţi,
contestatari ai acestuia, conduși de lideri care sperau să
îi ia locul șefului, au refuzat.
După câteva zile, pe 30
aprilie, autorităţile judeţene
au obţinut aprobarea celor
centrale pentru a pune întreaga colonie în carantină,
așa încât nimeni să nu iasă
și să nu intre. Concomitent,
Primăria a distribuit pachete
cu alimente romilor, cheltuind în acest scop, până la

„Nu este justiﬁcată”
Planurile CJSU Bihor au
fost date, însă, peste cap.
Abia marţea trecută autorităţile au obţinut acordul
noilor lideri ai coloniei din
Vadu Crișului pentru testarea întregii comunităţi, ce
urma să aibă loc vineri, pe
15 mai. Nu s-a mai făcut,
însă.
Motivul? Probele prelevate iniţial de la cei 112 romi
au fost procesate în 9 eșantioane prin metoda pooling,
în 6 fiind identificat coronavirusul, iar altele 10 prelucrate individual, rezultatele fiind pozitive și în 5 din
acestea, fapt ce indica minimum 11 persoane cu Covid. Conform procedurilor,
urma ca simptomaticii să fie
extrași și spitalizaţi, dar evoluţia lor a fost bună, ceea ce a
făcut ca autorităţile judeţene
să nu primească aprobarea
pentru (re)testare din partea
CNCCI (Centrul Naţional
de Coordonare și Conducere a Intervenţiei, subordonat
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă) și a INSP
(Institutului Naţional de Sănătate Publică).
Joia trecută, cu o zi înaintea celei de-a doua tentative
de testare, CJSU a primit de
la cele două structuri o adresă conform căreia, dat fiind
faptul că de la instituirea carantinei în Vadu Crișului nu

au fost înregistrate și alte cazuri Covid, că romii carantinaţi nu au devenit simptomatici și că metodologia de
testare pe plan naţional este
alta, neprevăzând testarea
comunitară, „nu este justificată propunerea de retestare
a persoanelor carantinate”.
CNCCI a recomandat doar
„continuarea monitorizării stării de sănătate a comunităţii prin intermediul
asistenţei medicale primare
(medici de familie)”.
Totuşi, cu coronavirus
Poziţia CNCCI a fost dezătută în cadrul CJSU Bihor,
iar medicii din Comitetul
Judeţean au considerat și ei
că „marea testare” planificată la Vadu Crișului nu mai
trebuia făcută.
Cu toate astea, Prefectura
și DSP Bihor și-a asumat o
„mini-testare”, făcută vineri
doar pentru 13 persoane din
colonie, și anume pentru 5
confirmate cu Covid în aprilie, aflate în contact apropiat
cu cei 4 internaţi la Oradea,
pentru 7 gravide și pentru
un bărbat, singurul din toată așezarea care are loc de
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muncă și urma să meargă la
serviciu.
Rezultatele au apărut a
doua zi, sâmbătă, atestând
că încă o ţigancă din colonie
are coronavirus.
Cu ochii pe ei
De ce (re)testarea a fost
programată atât de târziu,
la 21 de zile după instituirea carantinei și cu doar o zi
înainte de sfârșitul stării de
urgenţă?
Pe lângă refuzul romilor,
a aflat BIHOREANUL, mai
există o explicaţie: în ciuda
faptului că în laboratoarele
Spitalului Municipal și Spitalului Judeţean din Oradea
cele trei aparate PCR procesează circa 500 de probe
biologice în fiecare zi, prioritate la testare au pacienţii
din Municipal, persoanele
cu afecţiuni cronice care se
prezintă la UPU pentru internare în Judeţean, pacienţii
Centrului Oncologic, cei dependenţi de dializă, suspecţii
care au fost în contact cu persoanele infectate și personalul medico-sanitar din întregul judeţ. În plus, companiile
importante din Parcul Indus-

trial au solicitat insistent testarea propriilor angajaţi, contra cost, pentru a depista cât
mai rapid eventualii bolnavi
și a-i proteja pe ceilalţi, astfel
că o parte din analize au fost
făcute în beneficiul muncitorilor de care a depins reluarea
sau continuarea activităţilor
economice.
Prefectul Dumitru Ţiplea (foto) a declarat BIHOREANULUI că, totuși, testarea coloniilor rămâne în
atenţia autorităţilor locale,
pe primul loc fiind cele din
Batăr-Ghiorac-Talpoș, iar
apoi cele din
nordul judeţului. „Vom lua
decizii în funcţie de evoluţia
situaţiei. Dacă
vom constata
cazuri noi din aceste locuri,
evident că vor trebui făcute
testări și acolo”. Asta depinde, însă, de felul în care se
vor proteja în primul rând
înșiși locuitorii acestor colonii, dacă se vor contamina
unii pe alţii, riscând transmiterea bolii și în afara comunităţilor, sau dimpotrivă, vor
da și ei dovadă de precauţie.
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Consiliul Local va fi chemat
să aprobe luna aceasta înființarea unei structuri cu un
buget de minimum 1 milion
de euro care să cumpere
ieftin, inclusiv în vederea
revânzării, de la echipamente medicale și corpuri de
iluminat până la mobilier și
coșuri de gunoi

PRIMARUL ILIE BOLOJAN VREA SĂ ÎNFIINȚEZE, ÎN PREMIERĂ NAȚIONALĂ, O AGENȚIE DE ACHIZIȚII
CARE SĂ CUMPERE PENTRU ORAȘ BUNURI EN GROS, LA PREȚURI SUB CELE ALE PIEȚEI

Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

+++

C

riza este un profesor
bun. Obligați să facă
rost repede și ieftin
de materiale medicale pentru spitalele orădene
angajate în lupta împotriva
epidemiei de Covid-19, reprezentanții municipalității orădene au găsit furnizori tocmai
în China.
Primăria a angajat o firmă
specializată în expertize tehnice să verifice calitatea materialelor, a angajat transportatori
aerieni, a negociat prețuri și
termene de livrare, iar când a
tras linie, a constatat că a făcut
și economii. Ilie Bolojan a văzut oportunitatea rapid. „Vom
înființa o agenție de achiziții
centralizată în subordinea
Primăriei. În toamnă ar trebui
să fie deja funcțională”, spune
primarul.
Agenția de cumpărături
Ideea nici măcar nu este
nouă. O practică orice orădean care, în loc să își facă
cumpărăturile din ABC-ul de
lângă bloc, se aprovizionează
din marile magazine, din piața en gros, direct din depozite
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Firma de shopping
MARFĂ CÂT CHINA. Metoda achiziției de materiale și aparatură în cantități mari, la prețuri sub piață, a fost veriﬁcată în practică acum o lună, când municipalitatea orădeană a
cumpărat din China, cu 3,3 milioane dolari, 72 tone de materiale medicale pentru spitalele orădene. „Am constatat că, dacă cumpărăm direct de la producători, ocolind formulele
clasice cu distribuitori, putem face economii importante”, spune primarul Ilie Bolojan

sau de-a dreptul de la țărani.
Cumperi mai mult și de mai
departe, dar obții un preț mai
bun. În Europa occidentală
este o practică inclusiv pentru
instituții. „În Franța, spitalele
din diferite regiuni au înființat o agenție care le cumpără consumabile în cantități
mari. Așa, ies mai ieftin și au
stocurile aprovizionate în permanență”, spune primarul Ilie
Bolojan (foto).
Experiența cu achizițiile de
materiale din China a demon-

strat că metoda este fezabilă,
așa că edilul vrea să o adapteze, în premieră, la Oradea.
„Vom cere Consiliului Local
să aprobe în următoarea ședință înființarea unei agenții
de achiziții centralizate în subordinea Primăriei”.
Până la pornirea firmei,
municipalitatea va trebui să
îi stabilească
frontul de lucru
și, implicit, bu-

getul. „Va trebui să facem un
inventar al bunurilor și materialelor de care avem nevoie
în cantități mari pentru spitalele orădene, dar s-ar putea
să fie interesate și spitalele din
județ”, zice Bolojan. Unitățile spitalicești sunt, însă, doar
unul dintre potențialii beneficiari ai agenției...
De la becuri la coșuri...
Practic, prin viitoarea
structură, municipalitatea va
putea achiziționa orice produs
PUBLICITATE

necesar în cantități mari, de la
materiale medicale și corpuri
de iluminat la mobilier și coșuri de gunoi.
Municipalitatea își dorește,
de pildă, înlocuirea actualelor
becuri cu corpuri de iluminat
de tip LED, mult mai economicoase, care fac posibilă
automatizarea sistemelor de
aprindere, reglarea intensității
pe timp de noapte ori introducerea senzorilor de mișcare.
„Una este să cumpărăm prin
licitație de la o firmă 3.000 de
corpuri de iluminat și alta să
importăm 10.000 de bucăți
direct de la producătorii din
China ori Taiwan. În Europa,
toate firmele de profil sunt de
fapt revânzători. Un contract
direct cu producătorul ne-ar
asigura economii între 10% și
30%”, spune primarul.
Municipalitatea n-ar putea
doar economisi, ci și câștiga
bani dintr-o astfel de activitate. „Această agenție ar putea
să revândă bunurile achiziționate altor autorități locale, care
nu au puterea financiară să
facă achiziții în cantități mari,
la un adaos mic, și toată lumea
ar fi câștigată”, crede Bolojan.
Standard de calitate
Mihai Jurca
(foto), directorul Asociației
pentru Promovarea Turismului în Oradea
și Regiune, cel

care a perfectat importul de
materiale medicale din China,
spune că afacerea ar putea fi
cât se poate de profitabilă. „La
o primă strigare, se poate economisi minimum 20%, pentru că la achiziția de cantități
mari cu atât scade prețul, dar
poți să țintești reduceri de 3050%”, spune Jurca.
Potrivit directorului, această performanță este realizabilă
în condițiile în care agenția
elimină intermediarii care
trăiesc din adaos comercial.
„Agenția ar cumpăra în numele tuturor spitalelor orădene, ar avea o putere de negociere mai mare, iar costurile de
transport, manipulare ș.a. ar
fi mai mici, pentru că nu s-ar
mai adăuga la fiecare comandă făcută. În final, s-ar putea
chiar să constați că firma poate vinde materialele altor spitale din țară, la prețuri chiar
mai mici decât cele pe care le
au acum”, zice Jurca.
În plus, achizițiile centralizate ar putea impune o creștere a standardelor de calitate.
„Indiferent că este vorba de
achiziția de măști și combinezoane ori de uși sau ferestre,
introducerea unui nivel de
calitate unitar ar exporta standardul de calitate de la Spitalul Județean la alte spitale mai
mici”, consideră directorul
APTOR. Desigur, cu condiția
ca și reprezentanții acestor spitale să vrea acest lucru...

Actualitate Locală
PE SCURT

Adio, ﬂorărie!
MARȚI. Primăria a reziliat
contractul cu ﬁrma ﬂorarului Marius Sabău pentru
chioşcul şi grădina din Parcul Libertăţii care a făcut în
anii anteriori deliciul orădenilor. Măsura a fost luată
pe 24 aprilie, în aceeaşi zi în
care Florius Art, ﬁrma acestuia, şi-a achitat către buget
datoriile de 9.000 lei. Mii de
orădeni au cerut pe pagina
de Facebook a ﬁrmei păstrarea grădinii. „Marius s-a
mutat cu familia în Ungaria
şi m-a rugat să mă ocup de
chioşc şi de grădină până la
lămurirea situaţiei. La ora
12 am plătit toate datoriile, iar la 14 m-a sunat din
Ungaria că a primit mesaj
că Primăria i-a reziliat contractul”, a relatat noul reprezentant al ﬁrmei, Nyiri
Attila. Primăria susține că
a fost obligată să treacă la
reziliere, ﬁindcă ﬁrma nu
şi-a respectat obligaţiile.
Potrivit directorului Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, municipalitatea
va scoate la licitaţie locul
din parc pentru amplasarea
unui alt chioşc de ﬂori.

Campioni la amenzi
MIERCURI. Expert Forum,
un ONG cu experţi în politici
publice, a analizat amenzile
date de poliţişti în perioada
stării de urgenţă şi a constatat că, deşi în Bihor nu s-au
dat cele mai multe sancţiuni ca număr, aici poliţiştii
au dat cele mai usturătoare
amenzi, în sumă totală de
40,6 milioane lei. „Judeţul Bihor a aplicat cele mai
mari amenzi şi se remarcă
detaşat cu suma totală de
40.607.840 RON, dublu faţă
de judeţul imediat următor,
Dolj, care a aplicat amenzi în
valoare de 17.926.669 RON”.
În Bihor valoarea medie a
amenzilor a fost de 13.040
RON, de aproape 5 ori mai
mare decât judeţul imediat
următor - Tulcea cu 2.798
RON. Sorin Ioniţă, unul dintre experţii organizaţiei, a
observat că, în acest context, amenda acordată preşedintelui CJ Bihor, Pasztor
Sandor, este mult mai mică
decât media pe judeţ.

Dropie la Salonta
JOI. Veste bună pentru
iubitorii naturii: dropia, o
pasăre dispărută din România de trei decenii, cuibăreşte lângă Salonta. Ioan
Matiu jr., un student la Medicină veterinară a găsit,
întâmplător, ouă de dropie
pe câmpurile de lângă oraş
şi a transmis fotograﬁa
Asociaţiei Grupul Milvus,
specializate în ocrotirea
păsărilor. „Pentru noi,
această fotograﬁe are o
însemnătate istorică. Ea
dovedeşte cuibăritul unei
specii considerate cândva
dispărute din România şi,
în acelaşi timp, ne arată
importanţa muncii pe teren, implicarea localnicilor
şi a administraţiilor locale
în conservarea naturii, dar
şi necesitatea eﬁcientizării
programelor de agro-mediu care să ofere plăţi compensatorii atractive pentru
fermierii prietenoşi cu dropiile”, se arată într-un comunicat transmis de ONG.
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Spitalul Judeţean face testări pentru
imunitate la COVID-19, la cerere!

C

u începere din 15
mai, Spitalul Judeţean din Oradea
efectuează
teste
pentru depistarea nivelului
de anticorpi SARS-Cov-2
din sânge, așa numiţii anticorpi IgG, care indică dacă
persoana de la care a fost
recoltată o probă de sânge
a avut sau nu coronavirus,
precum și care este nivelul
de imunitate dobândit.
„În condiţiile în care în
întreaga lume se intensifică

programele de testare pentru a oferi o imagine mai
clară privind răspândirea
coronavirusului, dar și imunizarea, o comisie multidisciplinară din cadrul spitalului a decis să adoptăm și
testarea nivelului de anticorpi SARS-Cov-2 din sânge”, a
declarat dr. Gheorghe Carp,
managerul spitalului.
„Prezenţa
anticorpilor
SARS-Cov-2 sau IgG indică
dacă o persoană asimptomatică a avut Covid-19 și a dez-

voltat anticorpi, dar și în ce
grad, ajutând astfel la identificarea persoanelor care au
fost expuse la coronavirus
și au dezvoltat un răspuns
imun”, a mai spus dr. Carp.
Spitalul a achiziţionat de
la o companie americană,
Abbot Diagnostics, 1.500
de teste. Oricine va putea fi
testat, la cerere. Deocamdată
nu a fost stabilit costul acestui test, detalii suplimentare
urmând să fie făcute publice
în zilele următoare. Rezultatul unui test pentru depistarea anticorpilor IgG se eliberează în aproximativ o oră.
Sâmbătă, numărul pacienților diagnosticați în
Bihor era de 501, iar cel al
deceselor era de 19 persoane
(din care unul eronat raportat pentru judeţul Bihor).
Între victimele de săptămâna trecută, s-a numărat un
bihorean de 23 de ani, suferind de multe afecțiuni.

Hackeri prinși că spărgeau conturi de Netflix,
Facebook și site-urile unor instituţii publice

Acţiune de amploare a
poliţiștilor Brigăzii de
Combatere a Criminalității Organizate Oradea care,
împreună cu procurorii DIICOT Oradea, au descins, joi,
în percheziţii în 11 judeţe
din ţară, într-o anchetă ce
vizează un grup 18 de tineri
bănuiţi de infracţiuni informatice.
Potrivit unui comunicat
de presă transmis, vineri, de
Poliţie, poliţiștii și procurorii din Bihor au desfășurat,
cu sprijinul colegilor locali,

18 percheziţii domiciliare
în judeţele Timiș, Argeș,
Mureș, Galați, Iași, Suceava,
Arad, Gorj, Ialomița, Neamț
și Botoșani.
Cei 18 tineri, cu vârste
între 15 și 24 de ani, sunt
acuzaţi că au spart mai multe conturi de utilizator de pe
Netflix, Facebook, mailuri
și site-uri ale unor instituţii
publice, inclusiv cele ale Inspectoratului Școlar Bihor,
DIICOT sau PSD (pe care au
postat mesajul străzii „Fără
penali în funcţiile publice”),

iar apoi s-au lăudat cu „loviturile” în grupuri private
create pe o reţea de socializare, unde au și scos la vânzare anumite date ale utilizatorilor și parolele acestora.
„Cei în cauză sunt bănuiți
că ar fi postat în mediul online date informatice obținute
în urma atacurilor informatice desfășurate sau a transferului neautorizat de date,
respectiv sisteme informatice cu drepturi de administrator, conturi de utilizatori
și parole aferente diverselor
aplicații informatice, conturi
de poștă electronică, date
de identificare a cardurilor
bancare, înregistrări video
ale unor presupuse atacuri
informatice asupra mai
multor sisteme informatice,
reţele de sisteme informatice infectate precum și date
de identificare ale cardurilor bancare, toate în scopul
comercializării acestora”, se
precizează în informarea
poliţiștilor.

Falsul avocat care l-a „ţepuit”
cu 25.000 euro pe ortopedul
Cacuci, condamnat
După trei ani de dezbateri, Judecătoria Oradea a pronunţat verdictul
într-un dosar de înșelăciune,
victimă fiind un cunoscut
medic orădean, ortopedul
Ovidiu Gogu Cacuci (foto),
fondatorul Spitalului Pelican. Procesul, pornit în 2018
de procurorii Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel
Oradea, vizează o escrocherie copiată, parcă, din filmele hollywoodiene.
Fondator, alături de fraţii
Teodor și Adrian Maghiar,
al Spitalului Pelican, Ovidiu Gogu Cacuci încerca în
2015 să găsească bani pentru finalizarea unui nou spital, în Cluj, după ce băncile
partenere au decis să „închidă” robinetul, refuzând
să-i mai finanţeze. Printre
cei interpelaţi s-au numărat
și un funcţionar din Ministerul Economiei, referent în
relaţia cu Parlamentul, și un
afacerist egiptean, iar aceștia
i-au intermediat o întâlnire
cu un bărbat pe care l-au prezentat drept avocatul Traian
Toderașcu Bălan, consultant
al mai multor companii bancare. Toderașcu și Cacuci
s-au și întâlnit, în mai multe
rânduri, în Capitală, iar bărbatul i-a promis obţinerea
unei finanţări de 20 milioane euro de la Banca de Investiţii Morgan Stanley din
New York.
Pentru asta, însă, Toderașcu i-a cerut un „comision
de succes” de 135.000 euro

din valoarea creditului, din
care 25.000 euro în avans.
Cacuci a și virat avansul
în contul bucureșteanului, care i-a pus în faţă un
„loan agreement”, adică un
acord de împrumut cu banca în condiţii mai mult decât
avantajoase: rambursarea în
10 ani cu o perioadă de graţie de 2 ani și cu o dobândă
generoasă, de 3,2% pe an.
Doar că s-a descoperit ulterior că era fals...
Toderașcu n-a mai fost
de găsit, motiv pentru care,
în decembrie 2015, firma
Pelican Impex a denunţat
înșelăciunea procurorilor,
care, în 2018, l-au trimis în
judecată pe bucureștean.
După 3 ani de dezbateri, Judecătoria Oradea a decis să-l
condamne la 4 ani de detenţie pentru înșelăciune și fals
în înscrisuri sub semnătură
privată, plus returnarea celor 25.000 euro încasaţi prin
fraudă, pagubă care va fi
greu de recuperat în condiţiile în care bărbatul nu are
proprietăţi pe numele său.
Hotărârea judecătorească nu
e definitivă.

Îngerul motociclistului.
Un anonim a acordat primul ajutor
victimei unui grav accident

O tonă de carne de pasăre infectată cu
Salmonella, confiscată de la o firmă din Bihor

O cantitate de 21 tone
de carne de pasăre provenită din Polonia a fost reţinută oficial sub sechestru
sanitar veterinar, fiind contaminată cu Salmonella, a
anunţat, joi, Autoritatea Naţională, Sanitară Veterinară

și pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Carnea de
pasăre se afla la două societăţi comerciale din judeţele
Bihor (o tonă) și Ilfov (20
tone). Întreaga cantitate a
fost confiscată în depozitul
operatorului economic, a

cărui identitate nu a fost făcută publică, fără să fi ajuns
pe rafturile magazinelor.
„Permanent se fac controale și la carnea adusă din
import, mai ales la cea din
Polonia și Ungaria, care are
mai des această problemă.
În ce privește cantitatea de
o tonă adusă din Polonia
și despre care ANSVSA a
anunţat că a fost contaminată cu Salmonella, aceasta
a fost depistată în depozit de
către medicul veterinar de
circumscripţie, care supraveghează producerea, depozitarea și comercializarea, și
care a luat măsuri imediate
pentru reţinerea în vederea neutralizării, înainte de
procesare și comercializare”,
a declarat dr. Ovidiu Szalo
Mureșan, director adjunct al
DSVSA Bihor.

Prima zi de relaxare a restricţiilor s-a soldat cu un
accident grav pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Oradea. Un motociclist de 39 de ani a fost grav
rănit, vineri după amiază, după a
fost lovit de o veche Dacie, condusă de un bărbat de 72 de ani, care
a virat fără să se asigure la interecţia cu strada Zimbrului. Impactul
a fost foarte violent, victima fiind
aruncată mai bine de 15 metri.
Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator, primind
însă primul ajutor de la un anonim. Un bărbat care a intervenit, curajos, până când echipajele SMURD au ajuns la faţa
locului, este catalogat acum pe internet „îngerul motociclistului”. Fără să stea pe gânduri, anonimul i-a acordat victimei
primul ajutor, făcându-i masaj cardiac și crescându-i astfel
șansele la viață.
„Nu știm cine e, dar suntem bucuroși că există. Pompierii
militari îi mulțumesc salvatorului care nu a pregetat să sară
în ajutorul unui seamăn a cărui viață a depins de gestul lui!
Felicitări, om bun! Ești de-al nostru!”, au transmis aceștia
prin vocea purtătorului de cuvânt al ISU Crișana, maiorul
Camelia Roșca.
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Nevoiţi să stea cu geamurile
închise, chiar și pe caniculă,
din cauza prafului, zgomotului și a mirosului greu de
bitum, salontanii se plâng de
nepăsarea autorităţilor care,
deși admit că firma poluează, spun că noxele sunt în
parametri legali

PROTEST LA SALONTA: APROAPE 100 DE LOCALNICI CER PRIMĂRIEI ŞI GĂRZII DE MEDIU
RELOCAREA CELEI MAI VECHI STAŢII DE BETOANE ŞI MIXTURI ASFALTICE DIN ORAŞ

Luptă pentru aer

Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

+++

D

e primăvară și până
toamna
târziu,
gălăgia, mirosul
înţepător și praful
învăluie micul cartier de blocuri și case din vecinătatea
centrului Salontei. De vină e
staţia de betoane și mixturi
asfaltice înfiptă de magnatul
Dorel Ungur între locuinţe,
care „duduie” din zori și până
seara, disperându-i pe localnici și punându-le sănătatea
în pericol.
Se întâmplă de 18 ani, dar
de când pandemia i-a ţintuit
în case într-un disconfort permanent, oamenilor le-a ajuns
cuţitul la os. 83 de persoane
au semnat o petiţie prin care
cer relocarea staţiei, înaintând
jalba atât Gărzii de Mediu Bihor, cât și primarului Tőrők
László. Culmea e că autorităţile le dau dreptate oamenilor,
dar se declară neputincioase,
pentru că poluatorul are acte
în regulă!
Viaţa în praf
Staţia de betoane și mixturi asfaltice deţinută de firma Crișana Pro Construct
funcţionează pe strada Regele
PUBLICITATE

CU RESPECT. Staţia de betoane şi asfalt din Salonta funcţionează nestingherită de 18
ani, iar proprietarul, cunoscutul Dorel Ungur (foto), nu are de gând s-o mute în grabă.
„Eu muncesc, respect legea, am autorizaţiile la zi”, zice afaceristul

Ferdinand, la câteva sute de
metri de zona „0” a Salontei.
„Aerul e irespirabil. Nu mai
rezistăm! Nu putem deschide geamurile, nu putem ieși
în curte. Pe mașini praful e
de-un deget, copiii nu se pot
juca afară. Aici este o școală
și o grădiniţă! Chiar nimeni
nu vede, nu aude?!”, s-a plâns
BIHOREANULUI unul dintre
salontanii afectaţi.
Staţia s-a ridicat în anul
2012 pe amplasamentul fostei
societăţi de gospodărire comunală, preluată de afaceristul Dorel Ungur la începutul
anilor ’90, iar de atunci e oprită doar iarna.

La urma-urmei, zic oamenii, de vină nici nu e firma, ci
autorităţile care i-au autorizat
funcţionarea, deși normele
legale impun ca un astfel de
obiectiv industrial să fie la
minimum 500 de metri de o
zonă locuită. Unde mai pui,
spun localnicii, că strada e cuprinsă într-un proiect transfrontalier cu orașul maghiar
Békéscsaba, finanţat cu 3 milioane euro, pentru protecţia
habitatelor naturale din zonă,
urmând ca aici să fie amenajat
un traseu turistic...
„Nu e normal”
Primarul Salontei, Tőrők

László (foto), le dă dreptate oamenilor. „Îi înţeleg, nu e normal să suporte zgomotul și
poluarea”, zice
edilul, promiţând că problema va fi pusă în
discuţie la următoarea reuniune a Consiliului Local. Despre relocarea
cerută de cetăţeni, Tőrők afirmă că ar fi realizabilă doar
după reactualizarea Planului
Urbanistic General al orașului,
aflat acum în fază de dezbateri.
„În vechiul PUG, încă în vigoare, acea zonă apare ca fiind
industrială. În PUG-ul reactuPUBLICITATE

alizat, devine una rezidenţială,
iar unităţile cu potenţial poluator vor trebui să se mute în
afara orașului. Dar va dura
câţiva ani”, spune primarul.
Până atunci, singurele care
ar putea lua măsuri pentru
limitarea problemelor reclamate de salontani sunt autorităţile de mediu. Atât doar că
inspectorii Agenţiei pentru
Protecţia Mediului s-au făcut
că nu observă neregulile. Deși
staţia de betoane și mixturi
asfaltice încalcă evident normele privind distanţa de 500
metri faţă de locuinţe, ea a
fost autorizată periodic, atât
pentru producţia de betoane,
cât și de mixturi asfaltice, ultima dată chiar anul trecut.
„Prevederea privind distanţa se aplică pentru autorizarea noilor construcţii, iar
această firmă funcţionează
pe respectivul amplasament
înainte ca acea reglementare
să intre în vigoare”, spune șefa
APM Bihor, Sanda Mercea.
Monitorizare doar
la cerere
Potrivit autorizaţiilor, care
sunt valabile pentru 5 ani, reprezentanţii firmei au și unele
obligaţii, ca de pildă „să nu
creeze disconfort în imediata
vecinătate”, adică să nu depă-

șească nivelul maxim admis
de noxe sau de zgomot, iar
la cererea APM să „efectueze
analize pe factori de mediu”
pentru zgomotul, fumul și
praful emanate. Dar, zic sursele BIHOREANULUI, cel
puţin de la ultima autorizare,
nimeni nu a cerut firmei așa
ceva.
S-ar putea să o facă, în
curând, Garda de Mediu Bihor, unde petiţia celor 83 de
salontani a fost înregistrată
săptămâna trecută. Proprietarul staţiei nu pare îngrijorat
de un eventual control și nici
impresionat de nemulţumirile oamenilor. „Am auzit că
s-au dus unii din casă în casă.
S-au trezit acum, după 18 ani,
că-i praf. Hai să închidem tot,
să nu mai muncim, că unora
nu le place!”, se plânge Dorel
Ungur, deloc dispus să mute
staţia în afara orașului.
„Deocamdată eu sunt într-o zonă industrială. Acolo
mai e și un service auto, o fabrică de mobilă... Dar oamenii au treabă doar cu mine. Eu
nu sunt de vină că s-a extins
orașul. Când se va schimba
PUG-ul, vom vedea ce vom
face. Până atunci mai este
mult”, zice afaceristul, pentru
care „biznisul” e deasupra interesului public...

Timp Liber
Cabinet de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin, cu sediul - Oradea, str. I.
Vulcan nr. 6, ap. 3, jud. Bihor, lichidator judiciar al SC Bronx Consulting
SRL - în faliment, Oradea, Șos. Someșului nr. 15, jud. Bihor, vinde prin
NEGOCIERE DIRECTĂ (ședințele de negociere având loc săptămânal,
în fiecare zi de miercuri, de la ora 13), începând cu data de 27.05.2020, pe
bază de oferte, bunuri mobile aparţinând debitoarei:
• 5 servere (Hp Proliant DL580 G2, HP Proliant DL380 G3, IBM GS266261)
Lista bunurilor și preţurile de pornire sunt evidenţiate în Raportul de
evaluare a bunurilor debitoarei, ce pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar.
Preţ pornire - valoarea totală de piață a bunurilor: 6.850 lei + TVA.
Informații tel. 0259-456.677; 0722-562.059.
ANUNT PUBLIC
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 „PUZ - Amenajamentul silvic al fondului
forestier proprietatea publică aparținând comunei Toboliu - U.P.I
Toboliu”, în suprafaţă de 319,9 ha, județul Bihor, titular: PRIMĂRIA
COMUNEI TOBOLIU, cu sediul în localitatea Toboliu, str. Principală,
nr. 149, jud. Bihor, Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului în categoria celor pentru care nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul APM Bihor, Oradea, Bdul
Dacia nr. 25/A, tel. 0259-444.590, fax: 0259-406.588, până la data de
27.05.2020.
INFORMARE
Această informare este efectuată de Comuna Sânmartin, cu sediul în
jud. Bihor, loc. Sânmartin, str. Bdul Felix nr. 105, tel. 0259-318.003
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
“APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: „POD
DE ACCES LA REZERVAȚIE”, amplasate în localitatea Haieu, com.
Sânmartin.
Această investiție este: nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări, se
pot adresa solicitantului sau la adresa: Comuna Sânmartin, str. Bdul Felix nr. 105, tel. 0259-318.003, persoană de contact: primar Laza Cristian,
după data de 12.05.2020.
ANUNT PUBLIC
Decizie incadrare - „Amenajamentul fondului forestier proprietate
publica apartinand - UP II Pasune Bratca, jud. Bihor”
Titular: Comuna Bratca, cu sediul in sat Bratca, str. Principala nr. 126,
judetul Bihor
APM Bihor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus
procedurii de adoptare cu aviz de mediu, in urma parcurgerii etapei de
incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, pentru proiectul „Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand - UP
II Pasune Bratca, judetul Bihor”, propus a fi realizat pe teritoriul UAT
Bratca, Suncuius, Damis si Bulz, titular Comuna Bratca, judetul Bihor.
Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de
incadrare se depun in scris la sediul APM Bihor - Bdul Dacia nr. 25A, in
termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.
Primăria Municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de îngrijitor, în cadrul Municipiului Marghita.
Condiţii de participare: condiții generale, prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- nivelul studiilor - minimum studii generale obligatorii;
- calificare/specializare - nu este necesară;
- instruire privind noţiuni fundamentale de igienă.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei, conform calendarului următor:
• 22.06.2020, data-limită pentru depunerea dosarelor;
• 25.06.2020, ora 10, proba scrisă;
• 29.06.2020, ora 10, interviu.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei Municipiului Marghita, str. C. Republicii nr. 1 și pe site-ul instituției: www.marghita.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0359-409.977,
int. 15.
PUBLICITATE
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Unde ieșim săptămâna asta?

S

-au făcut mai bine de
două luni de când rubrica Agenda - Unde
ieșim săptămâna asta?
a lipsit din paginile BIHOREANULUI, din cauza măsurilor impuse de starea
de urgență, care au interzis
toate manifestările publice.
Iată, însă, că viața culturală
revine, încet la normal, iar
muzeele sunt primele care-și
deschid porțile vizitatorilor.
Desigur, respectând restricțiile de distanțare și măsurile
de siguranță necesare...
MUZEUL ŢĂRII
CRIŞURILOR ORADEA COMPLEX MUZEAL
- expoziția Que Viva Picasso!, 120 de litografii și
heliogravuri inspirate de celebrul artist plastic spaniol
Pablo Picasso, printre care
afișele Les Menines și Congrès National du mouvement de la Paix (online și, de
vineri, la sediu)
- expoziția Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului
Țării Crișurilor între 2014
și 2019, selecție din bunurile
patrimoniale achiziționate
în ultimii ani pentru colecțiile secțiilor de științele naturii, arheologie, istorie, artă
și etnografie (online și, de
vineri, la sediu)
- expoziția Obiecte restaurate. Anotimpurile, tapiseriile realizate de Maria
Blendea în anul 1968 pentru
Muzeul Țării Crișurilor, 8
tapiserii cu titlul Anotimpurile, realizate de Maria Blendea în anul 1968 pentru Muzeul Țării Crișurilor, (online
și, de vineri, la sediu)
- expoziţia Artiști plastici
orădeni din perioada interbelică (de vineri)

fotograf Ștefan Tóth István,
curatorul expoziției. Vernisajul va fi transmis online pe
Facebook (până în 22 iunie)
- „Olfactiv - Mirodenii,
rășini, parfumuri și miresme. Din Antichitate până în
Epoca Modernă”
- „Invențiile Evului Mediu. Leonardo da Vinci apă, vânt și foc”, expoziție
interactivă în cadrul conceptului MoO Kids - Muzeul
Copiilor
- expoziţia „Schițe și mecanisme, în realitate și jocuri virtuale - Leonardo da
Vinci”
- expoziția itinerantă „O
prietenie regală: Grigore
Antipa și Regii României
1892-1944”, obiecte, documente și fotografii
- „Matia Corvin - Viaţa
la Curtea Regală”, expoziţie
interactivă, figurine tridimensionale, efecte vizuale și
sonore, jocuri și jucării medievale, scene tematice
- „Cornul abundenţei Luxul în lumea nobiliară
transilvăneană”: brâie, broșe,
pandantive, cercei, brăţări,
paftale din aur sau argint,

emailate sau decorate cu pietre preţioase, arme, piese de
harnașament și obiecte militare de paradă
- „50 de ani de grafică
românească - 1970-2020”,
expoziţie de artă contemporană românească
- „Un veac de feminitate,
100 de ani de modă” - piese
originale de vestimentație,
accesorii, fotografii, reviste
de modă și lenjerie
- expoziţia „100 de ani de
la vizita Familiei Regale la
Oradea”
- expoziţii permanente:
„Discoteca anilor ’70-’80”;
expoziţia închinată Primului
Război Mondial și lui Traian
Moșoiu; „Evoluţia orașului
Oradea în regimul comunist
(1945-1989)”, Istoria fotografiei orădene; Biserici în
palat - cercetări arheologice
în Palatul Princiar; expoziţiile cultelor religioase; Sala cu
Grifoni; Lapidarium; „Decenii de indiferenţă. Cetatea
Oradea din pragul colapsului la măreţia de odinioară”;
”Renaștere prin restaurare”
- Muzeul Pâinii
- Memorialul „Rezistență
și Represiune în Bihor”, dedicat în exclusivitate memoriei foștilor deţinuţi politic
care au îndurat ororile Gulagului comunist (subsolul
corpului K)
- Muzeul Istoriei Evreilor
din Oradea, Sinagoga Ortodoxă Aachvas Rein: istoria
comunității evreiești din
Oradea, documente, fotografii, pietre de litografie ale
familiei Sonnenfeld, obiecte
și cărţi de cult, ororile Holocaustului, informaţii referitoare la Tereza Mozes, ediţii
ale jurnalului scris de Eva
Heyman „Vreau să trăiesc”.
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MUZEUL ŢĂRII CRIŞURILOR
- expoziţia Donaţia Iosif
Fekete (de vineri)
- Vivariul (de vineri)
- expoziția Muzeului Memorial ”Aurel Lazăr”, interactivă, documente de arhivă,
hărţi reprezentînd destrămarea Imperiului Austro-Ungar
și formarea României Mari,
filme din Arhiva Naţională
de Filme a României, fotografii de epocă, costume militare și tradiţionale (online
și, de vineri, la sediul muzeului memorial)
- expoziția Muzeului Memorial „Ady Endre” (online
și, de vineri, la sediul muzeului memorial)
MUZEUL ORAŞULUI
ORADEA - COMPLEX
CULTURAL
- expoziţia personală Nicoleta Gabor: „Călător în
Noiembrie”, 72 de fotografii,
vernisaj joi, ora 16, sala „Ștefan Tóth István”. Conform
reglementărilor în vigoare
la eveniment vor participa doar trei persoane: dr.
Ramona Novicov critic de
artă, artistul Thurzó Sándor József (violă) și artistul

ANUNT PUBLIC
Decizie incadrare - „Amenajamentul fondului forestier proprietate
publica a Comunei Bratca, UP I Bratca, jud. Bihor”
Titular: Comuna Bratca, cu sediul in sat Bratca, str. Principala nr. 126,
judetul Bihor
APM Bihor anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus
procedurii de adoptare cu aviz de mediu, in urma parcurgerii etapei de
incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, pentru proiectul „Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a Comunei Bratca,
UP I Bratca, judetul Bihor”, propus a fi realizat pe teritoriul UAT Bratca
si Bulz, titular Comuna Bratca, judetul Bihor.
Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de
incadrare se depun in scris la sediul APM Bihor - Bdul Dacia nr. 25A, in
termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.
PUBLICITATE
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Toți avem puteri nebănuite de supererou… e nevoie doar de puțină magie
ca să le scoatem la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât
să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor. Un suﬂet de copil într-un corp
superdotat, Shazam proﬁtă de puterile sale exact
așa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Poate zbura?
Poate vedea prin pereți?
Poate produce fulgere cu
mâinile? Poate sări peste
teste? Shazam va testa
limitele abilităților sale cu
naivitatea și bucuria unui
copil. Însă va trebui să învețe rapid să își stăpânească puterile pentru a
face față confruntării cu
forțele distrugătoare ale
dr. Thaddeus Sivana.
★★★
SUA/Canada 2019
Regia: David F. Sandberg
Cu: Zachary Levi, Djimon
Hounsou, Mark Strong,
Jack Grazer, Asher Angel

DUMINICĂ
24 MAI

HBO
ORA 20:00

■ Plasat în universul ﬁnanciar,
JOI, 21 MAI
unde mizele sunt uriaşe, ﬁlmul
este un thriller despre jucătorii-cheie dintr-o ﬁrmă de investiţii pe parcursul a 24 de ore
din perioada începutului crizei
din 2008. Când analistul junior
Peter Sullivan pune mâna pe
informaţii care pot duce la
căderea ﬁrmei, se porneşte o
avalanşă care îi va aduce pe
marginea prăpastiei pe toţi cei
implicaţi la nivel decizional sau
moral. Un portret autentic al
industriei ﬁnanciare şi al
oamenilor care iau decizii ce
FILM NOW, ORA 20:00
schimbă viitorul nostru global.
SUA 2011 Regia: J. C. Chandor Cu: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Penn Badgley

MEXICANUL

■ Jerry Welbach trebuie să-i
VINERI, 22 MAI
aducă unui maﬁot un pistol
preţios tocmai din Mexic. Prietena lui, Samantha îi cere să
nu mai facă comisioane pentru
maﬁe. Dar Jerry se îndreaptă
spre graniţă, în timp ce ea se
duce în Las Vegas. Spre surprinderea lui, nu întâmpină
mari greutăţi în găsirea pistolului, dar, odată aﬂat în posesia
lui, Jerry are toate motivele să
creadă şi blestemul cu care
acesta vine la pachet, căci aﬂă
că Samantha a fost răpită de
un individ înarmat şi periculos
HBO, ORA 22:00
care vrea pistolul.
SUA/Mexic 2001 Regia: Gore Verbinski Cu: Brad Pitt, Julia
Roberts, James Gandolﬁni, Gene Hackman, Bob Balaban

TEROARE ÎN PARIS

Shazam!

■ Ce poate ﬁ mai rău decât un
SÂMBĂTĂ, 23 MAI
tată care asistă neputincios,
prin telefon, la răpirea ﬁicei
sale? Acesta este coşmarul pe
care-l trăieşte acum Bryan,
fost agent secret care încerca
să consolideze relația cu ﬁica
sa, Kim, de 17 ani. Şi are la dispoziţie doar 96 de ore pentru
a-şi salva ﬁica din mâinile unei
bande de infractori specializaţi
în traﬁc de carne vie, pentru
sclavie sexuală. Panica creşte
şi din cauza unui obstacol
fundamental: Bryan se aﬂă în
Los Angeles, iar Kim în Paris.
PRO TV, ORA 20:00
Un ﬁlm marca Luc Besson.
Franţa/SUA 2008 Regia: Pierre Morel Cu: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Katie Cassidy, Xander Berkeley

16 JOI 21 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:30
13:00
13:15
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:55
19:45
20:00
21:00
22:00
23:15
00:00
02:00
03:10
03:55

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
17:00 Ştirile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality
show, România)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Las fierbinţi (s)
22:15 Ştirile Pro TV
22:45 Cealaltă femeie (com,
SUA, 2014) Cu: Leslie
Mann, Cameron Diaz,
Kate Upton
00:45 Las fierbinţi (s)
02:30 Lecţii de viaţă (dramă,
România /s)
03:15 Vorbeşte lumea

06:05 Ziua Z: Apocalipsa (acţ,
copr, 2013)
07:55 Nu te pune cu Zohan
(com, SUA, 2008)
09:45 Dincolo de trecut (acţ,
copr, 2006)
11:50 Liga Dreptăţii (acţ, 2017)
13:40 Sister Act (com, 1992)
15:20 Eu, Frankenstein (acţ,
copr, 2014)
16:45 Jack Ryan: Agentul din
umbră (acţ, copr, 2014)
18:25 Fata bună (artistic, 2002)
20:00 Panică pe Wall Street
(thr, SUA, 2011)
21:45 Semne (thr, SUA, 2002)
23:25 Boy Erased - Confesiunile unui băiat (dramă,
copr, 2018)
01:15 Trage tare şi te scoţi
(dramă, SUA, 2013)
03:15 Eu, Frankenstein (acţ,
copr, 2014)

07:25 Păpuşile Muppets (com,
SUA, 2011)
09:10 Rocketman (dramă, copr,
2019)
11:10 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
13:00 O familie modernă (s)
13:25 Dezastrul din San
Andreas (acţ, SUA, 2015)
15:20 Gran Torino (dramă,
copr, 2008)
17:15 Angry Birds: Filmul 2
(fam, copr, 2019)
18:55 Cernobîl (s)
20:00 Romeo şi Julieta: dincolo
de cuvinte (dramă,
Anglia, 2019)
21:35 Şcoala de şoferi pentru
femei saudite (doc, SUA)
22:35 Crimele din Atlanta
23:30 Jackie Brown (crim, 1997)
02:10 Bărbaţi în negru: Internaţional (acţ, copr, 2019)

07:00 Asiatici bogaţi şi nebuni
(com, SUA, 2018)
09:00 Compasiunea (dramă,
copr, 2018)
10:40 Sfârşit fericit (com, 2018)
12:20 Ray şi Liz (dramă, Anglia,
2018)
14:10 Atenţie la gorilă! (com,
Italia, 2019)
15:40 Pantera roz contraatacă
(com, copr, 1976)
17:25 Micuţa mea (dramă,
Elveţia, 2019)
19:10 Balerina (dramă, 2018)
21:00 Miss Bala (dramă, copr,
2019)
22:45 Cartea morţilor (hor,
SUA, 1981)
00:10 Overlord (hor, copr, 2018)
02:00 Parkland (dramă, SUA,
2013)
03:35 Ştiu ce ai făcut astă-vară
(thr, SUA, 1997)

06:20 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
09:15 Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)
11:00 Lumea e mare şi
salvarea e după colţ
(dramă, copr, 2008)
13:15 Suflete pierdute în
Atlantida (dramă, SUA,
2001)
15:15 Visuri neîmplinite
(dramă, SUA, 1994)
17:25 Campionul (dramă, SUA,
2017)
19:50 Doamna din apă (thr,
SUA, 2006) Cu: Paul
Giamatti
22:00 Visătorul american (thr,
SUA, 2018)
00:00 Pus pe jar (acţ, copr,
2004)
03:00 Elicopter la pământ
(dramă, copr, 2001)

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
Repere sacre (r) 18:00 Primăvara
amintirilor 18:35 #De acasă împreună 19:00 Telejurnal 20:10 Mythica: Stăpânul coroanei (av, SUA,
2016) 22:00 Câştigă România! 23:00
Anatomia lui Grey (s) 23:55 Mythica:
Stăpânul coroanei (av, SUA, 2016)

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) 23:30 Observator. Sport - Meteo 00:00 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)

04:00 Camera de râs 04:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 05:30 Farul (dramă, România, 2017) 05:50 Focus
(r) 07:20 Orgolii (s) 10:00 Starea
naţiei 11:30 Casa: construcţie şi
design 14:00 Camera de râs 15:05
Focus 16:00 Orgolii (s) 18:00 Focus
18 19:00 Mama mea găteşte mai
bine 20:00 În slujba legii (acţ, SUA,
2013) Cu: Jeremy Ray Valdez 22:00
Starea naţiei 23:00 Ochiul dragonului (acţ, Hong Kong, 1978) Cu:
Jackie Chan 01:00 În slujba legii
(acţ, SUA, 2013) 03:00 Ochiul
dragonului (acţ, Hong Kong, 1978)

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 (reality 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

06:00 La Bloc (s) 07:45 La Măruţă
09:45 Ritmuri nebune (com, SUA,
1959) 11:30 La Bloc (s) 13:30 Vacanţă la capătul lumii (com, SUA,
1987) 15:15 Limitele credinţei
(dramă, SUA, 2001) Cu: Diane Keaton 16:45 Dl. Peabody şi Sherman
(fam, SUA, 2014) Cu: Ty Burrell
18:15 La Bloc (s) 20:30 Ziua în care
s-a oprit Pământul (SF, copr, 2008)
Cu: Keanu Reeves 22:15 Piramida
(hor, copr, 2014) Cu: Ashley Hinshaw 23:45 Ziua în care s-a oprit
Pământul (SF, 2008) 01:30 Piramida (hor, 2014) 03:00 La Măruţă

04:00 Snooker: Campionatul Chinei (r) 06:00 Formula E Campionatul FIA (r) 07:00 Curse de maşini:
WTCR (r) 08:30 Motociclism: Campionatul Mondial de anduranţă FIM
(r) 09:30 Tenis: Player’s Cut (r)
12:30 Snooker: Seria Home Nations (r) 15:00 Ciclism: Turul Italiei
(r) 16:30 Ciclism: Turul Italiei
18:00 Ciclism: Turul Spaniei (r)
20:00 Tenis: Player’s Cut 22:30
Tenis: Player’s Cut 23:00 Jocurile
Olimpice (r) 00:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse de
maşini (r) 02:30 Snooker (r)

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Parlamentul României
Ediţie specială
Discover România
Doar să gustaţi...
Telejurnal
Akzente
Akzente
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
04:40 Povestea lui Iulius Cezar 05:45 Invenţii extraordinare 06:10 Istoria
interzisă 07:20 Invenţii extraordinare 07:50 Al Doilea Război Mondial: Preţul
Imperiului 12:55 Geniul lui Marie Curie: Femeia care a luminat lumea 14:00
Pe urmele Orient Express-ului 15:50 Al Doilea Război Mondial 18:50 Comori
descifrate 19:50 Câmpuri de bătălie 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Câmpuri
de bătălie 23:10 Oraşul uitat al gladiatorilor 00:05 Civilizaţii pierdute din
America Centrală 01:15 Secretele muzeelor 02:05 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
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 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 Împăraţii minelor 08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi
09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 O planetă stranie 11:45 Mari
minuni industriale 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 Securitatea aeroportului 22:00 Maşini clasice 23:00 Supermaşini reinventate 00:00 De ce se
prăbuşesc avioanele 01:00 Securitatea aeroportului 02:00 SOS Maşini clasice

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

06:00
07:00
10:00
11:00
12:30
13:00
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 (r)
Parlamentul României
Ediţie specială
Doar să gustaţi...
Telejurnal
Opre Roma
EURO polis
Yanxi, palatul suspinelor (s)
Aripile Nordului
Nadine
Sport
Telejurnal
Iulius Cezar (ist, SUA,
2003) Cu: Jeremy Sisto,
Richard Harris,
Christopher Walken
23:30 Telejurnal
00:00 Fotbal
02:00 Iulius Cezar (ist, SUA,
2003)

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
17:00 Ştirile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality
show, România)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Românii au talent
00:00 Hitman (acţ, copr, 2007)
Cu: Timothy Olyphant,
Dougray Scott, Olga
Kurylenko
01:45 Teroare în zori (acţ, SUA,
2005) Cu: Steven Seagal,
Tamara Davies, John
Pyper-Ferguson
03:15 Lecţii de viaţă

06:30 Semne (thr, SUA, 2002)
08:05 Iubito, ne-am micşorat
pe noi (acţ, SUA, 1997)
09:20 Cinci eroi de legendă (av,
SUA, 2012)
10:50 Panică pe Wall Street
(thr, SUA, 2011)
12:35 Răsfăţaţii Americii (com,
SUA, 2001)
14:15 Tigru şi dragon (av, copr,
2000)
16:10 Cină pentru fraieri (com,
SUA, 2010)
18:05 Cod Roşu în Serviciile
Secrete (acţ, SUA, 2019)
20:00 Mă simt frumoasă (com,
copr, 2018)
21:45 Toată lumea ştie (dramă,
copr, 2018)
23:55 Faţă în faţă (acţ, 1997)
02:10 Nota perfectă (com, 2004)
03:40 Furtuna tropicală (com,
copr, 2008)

06:00 Versuri pocite (com, 2017)
07:35 Gran Torino (dramă,
copr, 2008)
09:30 Elizabethtown (rom,
SUA, 2005)
11:30 Angry Birds: Filmul 2
(fam, copr, 2019)
13:05 Ali şi Cavett: povestea casetelor (doc, SUA, 2018)
14:45 Romeo şi Julieta: dincolo
de cuvinte (dramă, 2019)
16:20 Pe platourile de filmare
16:50 Maleficent (av, 2014)
18:30 Lucruri mai bune (s)
19:00 Părinţi şi copii (s)
19:30 Lunea neagră (s)
20:00 Jett (s)
21:05 Mrs. America (s)
22:00 Mexicanul (com, copr,
2001)
00:05 Cazul 39 (thr, copr, 2007)
01:55 X - Scos din sistem
(crim, Ungaria, 2018)

05:15 Arctic (av, Islanda, 2018)
07:00 O femeie americană
(dramă, copr, 2018)
08:50 4X4 (thr, copr, 2019)
10:25 Balerina (dramă, copr,
2018)
12:10 Miss Bala (dramă, copr,
2019)
13:55 Arctic (av, Islanda, 2018)
15:30 Filmele (doc, SUA, 2019)
16:15 Un transport periculos
(dramă, copr, 2018)
17:50 4X4 (thr, copr, 2019)
19:25 Micii giganţi (dramă,
Canada, 2018)
21:00 Scream 3 (hor, SUA, 2000)
23:00 Ready Player One: Să
înceapă jocul (SF, copr,
2018)
01:20 Culoarul morţii (dramă,
copr, 1995)
03:20 Vara lui 84 (hor, copr,
2018)

06:10 Campionul (dramă, SUA,
2017)
08:35 Visuri neîmplinite
(dramă, SUA, 1994)
10:40 Marmaduke (com, SUA,
2010)
12:35 Doamna din apă (thr,
SUA, 2006)
14:45 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
17:35 Patru prietene şi o
pereche de blugi (com,
SUA, 2005)
20:00 Fără frontiere (com,
Rusia, 2015)
22:00 Adu-l urgent pe scenă!
(com, SUA, 2010) Cu:
Jonah Hill
00:10 Elicopter la pământ
(dramă, copr, 2001)
03:00 Confesiunile unei minţi
periculoase (dramă,
copr, 2002)

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. 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) 23:30 Percy
Jackson: Marea monştrilor (SF,
SUA, 2013) Cu: Logan Lerman,
Nathan Fillion, Jake Abel 01:30
Observator. Sport - Meteo (r) 03:15
Cheﬁ la cuţite (concurs, România)

04:30 Nimeni nu-i perfect (s) 05:50
Focus (r) 07:20 Orgolii (s) 09:30
Teleshopping 10:00 Starea naţiei
11:00 Teleshopping 11:30 Camera
de râs 12:00 Teleshopping 14:00
Camera de râs 14:30 Teleshopping
15:05 Focus 16:00 Orgolii (s) 18:00
Focus 18 19:00 Mama mea găteşte
mai bine 20:00 Artista, dolarii şi
ardelenii (acţ, România, 1978) Cu:
Ilarion Ciobanu 21:30 Trăsniţii (s)
00:30 Căile iubirii (dramă, SUA,
2013) Cu: Breann Johnson, Glen
Powell 02:30 Artista, dolarii şi
ardelenii (acţ, România, 1978)

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 (reality 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

05:00 La Bloc (s) 08:00 La Măruţă
10:00 Iubire mare (com, SUA,
1959) 11:45 La Bloc (s) 13:45
Ritmuri nebune (com, SUA, 1959)
15:15 Măscăriciul (com, SUA,
1997) 16:45 Rio 2 (fam, SUA, 2014)
Cu: Jesse Eisenberg 18:30 La Bloc
(s) 20:30 Operaţiunea de salvare:
Punctul limită (acţ, SUA, 2006) Cu:
Mark Dacascos 22:00 Suburbanii
(com, SUA, 1999) Cu: Donal
Lardner Ward 23:30 Operaţiunea
de salvare: Punctul limită (acţ,
SUA, 2006) 01:00 Suburbanii (com,
SUA, 1999) 02:30 La Măruţă

04:00 Snooker: Seria Home
Nations (r) 06:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 07:00 Curse
de maşini: WTCR (r) 08:30 Curse
de maşini: Campionatul Mondial
de anduranţă (r) 09:30 Tenis:
Player’s Cut (r) 12:30 Snooker:
Campionatul Chinei (r) 15:00
Ciclism: Turul Italiei (r) 16:30
Ciclism: Turul Italiei 18:00 Ciclism:
Turul Spaniei (r) 20:00 Tenis:
Player’s Cut 23:00 Jocurile
Olimpice (r) 00:00 Formula E (r)
01:00 Curse de maşini (r) 02:30
Snooker: Campionatul Chinei (r)

VIASAT HISTORY

TRAVEL CHANNEL

08:05 Pe urmele lui Klaus Barbie 09:15 Pe urmele aurului din Transilvania
10:15 Naufragiu şi nebunie 11:20 În China lui Mao 12:25 Războiul sfânt al
Europei 13:25 Che Guevara 14:30 Bobby Kennedy şi visul american 15:40 Al
Doilea Război Mondial 18:45 Civilizaţii pierdute din America Centrală 19:55
Câmpuri de bătălie 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Câmpuri de bătălie 23:10
Roma - Oraşul nevăzut 00:15 Inteligenţă mortală 01:10 Secretele muzeelor

VINERI

22 MAI 2020

FAŢĂ ÎN FAŢĂ

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 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 Exploratori în premieră 21:15 Dosare strict secrete 22:10 Ospicii bântuite
23:05 Mistere la hotel 00:00 Mistere la muzeu 00:55 Fraţi şi fantome

23 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

ISPITA

FILM NOW, ORA 23:55
Agentul Sean Archer trebuie să
aﬂe, sub acoperire, locul în care
abilul său rival, teroristul Castor
Troy, a amplasat o armă biologică letală. Printr-o operaţie chirurgicală de o noutate absolută,
Archer “împrumută“ faţa şi identitatea lui Troy pentru a-şi
putea duce la bun sfârşit misiunea. Lucrurile o iau însă razna
când acesta din urmă se trezeşte din comă şi se transformă în
Archer, obligându-l pe chirurg
să-i aplice faţa disponibilă.
SUA 1997 Regia: John Woo Cu:
John Travolta, Nicolas Cage,
Joan Allen, Alessandro Nivola

07:00 Doctor Pol 07:45 Împăraţii minelor 08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi
09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 O planetă stranie 11:45 Mari
minuni industriale 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

FIECARE VEDE ALTCEVA

ANTENA 1, ORA 22:30
Cinci prieteni şi-au construit un
cuib de nebunii, locul perfect în
care să vină ﬁecare sau împreună pentru legături sentimentale extraconjugale. Totul merge bine până în ziua în care
găsesc acolo trupul unei tinere
necunoscute, iar ei trebuie să
se descurce cu crima căzută pe
capul lor. Însă, dincolo de frică,
de secrete şi ancheta poliţiei,
intervin între ei suspiciunile,
pentru că asta înseamnă că
unul dintre ei este un ucigaş.
SUA 2014 Regia: Erik Van Looy
Cu: Karl Urban, James Marsden, Matthias Schoenaerts

PRO TV, ORA 21:45
Opt oameni trebuie să descopere adevărul privitor la culisele
unei tentative de asasinat asupra preşedintelui SUA. Thomas
şi Kent sunt agenţi ai Serviciului
Secret, însărcinaţi cu paza preşedintelui. Când preşedintele
este împuşcat, Howard, un turist, crede că l-a surprins pe asasin în timp ce ﬁlma evenimentul pentru copiii lui. Pe măsură ce piesele din puzzle se aşază la locul lor, îndărătul aparenţelor apar motivaţii şocante.
SUA/Mexic 2008 Regia: Pete
Travis Cu: Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

07:00
07:35
08:30
09:00
10:00
10:55
11:20
11:50
13:00
13:10
14:00
14:30
15:30
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:15

07:00 Ştirile PRO TV
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Monte Carlo (av, copr,
2011) Cu: Selena Gomez
13:30 Ali Baba şi cei 40 de hoţi
(av, copr, 2007) Cu:
Gérard Jugnot
15:30 Românii au talent
19:00 Ştirile Pro TV
20:00 Teroare în Paris (acţ,
copr, 2008) Cu: Liam
Neeson, Maggie Grace,
Famke Janssen
21:45 Fiecare vede altceva (thr,
copr, 2008) Cu: Dennis
Quaid, Matthew Fox,
Forest Whitaker
23:15 Cealaltă femeie (com,
SUA, 2014) Cu: Leslie
Mann, Cameron Diaz
01:15 Las fierbinţi (s)
02:45 Fiecare vede altceva (thr,
copr, 2008)

07:10 Mă simt frumoasă (com,
copr, 2018)
08:55 Hotel Transilvania 3
(fam, copr, 2018)
10:25 Toată lumea ştie (dramă,
copr, 2018)
12:40 Operaţiunea Ham-Ham
(av, copr, 2018)
14:10 Îngeri şi demoni (thr,
copr, 2009)
16:25 Mamma Mia! O luăm de
la capăt (com, copr, 2018)
18:15 G.I. Joe: Represalii (acţ,
SUA, 2013)
20:00 Punct ochit, punct...
iubit! (com, copr, 2010)
21:35 Maşinării infernale (av,
copr, 2018)
23:35 Kill Bill Vol (acţ, 2004)
01:45 Comedie de groază 2
(com, copr, 2001)
03:05 Hellboy - Eroul scăpat din
Infern (acţ, SUA, 2004)

07:40 O poveste încâlcită (anim,
SUA, 2010)
09:20 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
11:15 Moulin Rouge (dramă,
copr, 2001)
13:20 Cina mea cu Hervé
(dramă, SUA, 2018)
15:05 Statutul lui Brad (com,
SUA, 2017)
16:45 Zathura: O aventură
spaţială (av, SUA, 2005)
18:30 Parcul de distracţii (fam,
copr, 2019)
20:00 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (av,
copr, 2011)
21:45 Durere şi glorie (dramă,
Spania, 2019)
23:35 Nebunia unei mame (thr,
Canada, 2019)
01:05 Sângele apă nu se face
(thr, Canada, 2019)

07:00 Scarborough (dramă,
Anglia, 2018)
08:30 Bicilistul (dramă, Belgia,
2018)
10:20 Styx (dramă, copr, 2018)
12:00 Vita şi Virginia (dramă,
copr, 2018)
13:50 Tranzit (dramă, copr, ‘18)
15:35 Ready Player One: Să
înceapă jocul (SF, copr,
2018)
17:55 Scarborough (dramă,
Anglia, 2018)
19:20 Bicilistul (dramă, 2018)
21:00 Riposta (s)
22:05 Alergătorul de la miezul
nopţii (dramă, 2018)
23:40 Chelnerul (dramă,
Groenlanda, 2018)
01:20 Ostaticii (dramă, copr,
2017)
03:00 Versus (dramă, Franţa,
2019)

05:15 Prima întâlnire (dramă,
SUA, 2016)
07:05 Patru prietene şi o
pereche de blugi (com,
SUA, 2005)
09:30 King Kong (av, copr,
2005)
13:10 Necazurile lui Gilbert
Grape (dramă, SUA, 1993)
15:35 Băiatul în pijama vărgată
(dramă, copr, 2008)
17:30 Visul unei nopţi de vară
(com, copr, 1999)
20:00 Irezistibilă (com, copr,
1999) Cu: Sarah Michelle
Gellar, Amanda Peet
22:00 Parfum de femeie
(dramă, SUA, 1992)
01:10 Confesiunile unei minţi
periculoase (dramă,
copr, 2002)
03:25 Visătorul american (thr,
SUA, 2018)

TVR 2
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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 19:45 Sport 20:10 Săgeata
neagră (s) 22:10 Rudolf Valentino
(s) 00:00 MotorVlog (r) 00:30 Zile
cu stil 01:10 Săgeata neagră (s)
02:45 Rudolf Valentino (s)

06:00 Observator 09:30 Craiasa
Zapezii: Foc si Gheata (anim, Rusia, 2016) 11:15 Misterul lui Herodot (av, România, 1976) Cu: Ioana
Ciomârtan, Ştefan MihăilescuBrăila, Christian Orascu 13:00
Observator 13:45 Mireasa 16:00
Scena misterelor 19:00 Observator
20:00 iUmor 22:30 Ispita (thr, copr,
2014) Cu: Karl Urban, James
Marsden, Matthias Schoenaerts
00:30 Scena misterelor (reality
show, România) 03:00 Misterul lui
Herodot (av, România, 1976) Cu:
Ioana Ciomârtan, Christian Orascu

05:30 Omulani (fam) 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
Vacanţa cea mare (com, România,
1988) Cu: Marcel Iureş 16:00
Schimb de mame 18:00 Focus 18
19:00 Mama mea găteşte mai bine
20:00 Cum să strici o bancă (com,
Anglia, 2014) Cu: Kelsey Grammer
23:00 Piedone în Egipt (com, Italia,
1980) Cu: Bud Spencer 01:00 Cum
să strici o bancă (com, Anglia,
2014) Cu: Kelsey Grammer 03:30
Căile iubirii (dramă, SUA, 2013)

04:30 În căutarea adevărului 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 22:30 O
săptămână de pomină (com, SUA,
2014) Cu: Jenny Slate 00:30 Ştirile
Kanal D (r) 01:30 Puterea dragostei

08:15 La Măruţă 10:15 Limitele
credinţei (dramă, SUA, 2001) 11:45
La Bloc (s) 13:45 Dl. Peabody şi
Sherman (fam, SUA, 2014) Cu: Ty
Burrell 15:15 Ritmuri nebune
(com, SUA, 1959) Cu: Edgar Barrier 16:45 Tribul învingătorilor
(dramă, SUA, 2012) Cu: Brandon
Routh 18:30 La Bloc (s) 22:30 Conexiune inversă (thr, copr, 2000)
Cu: Jennifer Lopez, Colton James,
Vince Vaughn 00:15 Suburbanii
(com, SUA, 1999) Cu: Donal Lardner Ward 01:45 Conexiune inversă
(thr, copr, 2000) 03:30 La Măruţă

04:00 Snooker (r) 06:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 07:00 Curse
de maşini: WTCR (r) 08:30 Curse
de maşini: Campionatul Mondial
de anduranţă (r) 09:30 Tenis:
Player’s Cut (r) 12:30 Snooker:
Seria Home Nations (r) 13:30
Snooker: Seria Home Nations (r)
15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism:
Turul Italiei 18:00 Ciclism: Turul
Franţei (r) 20:00 Tenis: Player’s Cut
23:00 Jocurile Olimpice (r) 00:00
Formula E Campionatul FIA (r)
01:00 Curse de maşini (r) 02:30
Snooker: Seria Home Nations (r)

#Creativ
Politică şi delicateţuri (r)
Constructorii de visuri
Aventura urbană
Vreau să fiu sănătos!
Levintza prezintă
Adevăruri despre trecut
Lăutarii Tradiţional (r)
Ediţie specială
Banatul montan
Telejurnal
Ora Regelui
Fotbal: CE U21
Izolaţi în România
TeleEnciclopedia
Istorii ascunse
Miracolul: EU
Telejurnal
Dosar România
Ecaterina (s)
Profesioniştii
Anchetele Antonescu
Ecaterina (r)

VIASAT HISTORY
04:25 Roma - Oraşul nevăzut 05:30 Mistere la muzeu 06:20 Invenţii extraordinare 08:15 Mistere la muzeu 09:10 Mistere la muzeu 10:00 Mostre de ADN
celebre 12:00 Mostre de ADN celebre 12:55 Al Doilea Război Mondial în culori
17:10 Fabrici de război 19:00 Oraşele nevăzute ale Italiei 21:00 Berlin, 1945
22:00 Războiul secret 23:00 Enigme ale Egiptului 23:55 Enigme ale Egiptului
00:45 Vikingii 01:35 Secretele muzeelor 03:15 Secretele muzeelor

TRAVEL CHANNEL
05:35 Pe urmele monştrilor 06:20 Exploratori în premieră 07:00 Mistere în
sălbăticie 09:35 Expediţie necunoscută 11:20 Dosare strict secrete 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 03:20 Cazuri paranormale urgente

NATIONAL GEOGRAPHIC
05:55 Mari minuni industriale 06:30 Cum se fabrică mâncarea 07:00 Doctor
Pol 08:30 Supermaşini: Tehnologie de lux 10:00 Extremele planetei 10:50
Ştiinţa prostiei 12:40 Cosmos: Lumi posibile 13:30 În aşteptarea echinocţiului
14:20 Europa văzută de sus 17:00 Origini: Drumul omenirii 18:00 Povestea
noastră 20:00 Origini: Drumul omenirii 22:00 Păcatul originar 00:00 Povestea
noastră 02:00 Origini: Drumul omenirii 03:30 Păcatul originar

TVR 1

PRO TV
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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
(av, copr, 2007)
13:00 Apropo TV
14:00 În spatele măştii (acţ,
SUA, 2015) Cu: Andrew
Cheney, Kara Killmer
16:15 Miss Agent Secret (com,
SUA, 2000) Cu: Sandra
Bullock, Benjamin Bratt
18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile Pro TV
20:00 Furia titanilor (av, copr,
2012) Cu: Sam Worthington, Liam Neeson
21:45 Lumea nu e de ajuns
(acţ, copr, 1999) Cu:
Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle
00:00 Miss Agent Secret (com,
SUA, 2000)
02:00 Apropo TV

06:50 Îngeri şi demoni (thr,
copr, 2009)
09:05 Familia Monstrulescu
(anim, copr, 2017)
10:35 Maşinării infernale (av,
copr, 2018)
12:35 Garda de corp (com,
SUA, 2008)
14:15 Kate şi Leopold (rom,
SUA, 2001)
16:10 Jack Reacher. Un glonţ
la ţintă (acţ, SUA, 2012)
18:15 Bastarzii (com, SUA, 2017)
20:00 Ucenicul vrăjitor (acţ,
SUA, 2010)
21:50 Hoţ de diamante (com,
SUA, 2004)
23:20 A 25-a oră (dramă, SUA,
2002)
01:30 Punct ochit, punct lovit
(com, SUA, 1997)
03:10 Legături riscante
(dramă, copr, 1995)

06:00 Crăciunul de acasă (rom,
SUA, 2018)
07:30 Hercule (s)
09:05 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (av,
copr, 2011)
10:50 Lumina vieţii mele
(dramă, SUA, 2019)
12:45 Bunul dinozaur (fam,
SUA, 2015)
14:20 Îngerii lui Charlie: În goana mare (acţ, SUA, 2003)
16:05 Green Book: O prietenie
pe viaţă (dramă, 2018)
18:15 Cenuşăreasa (fam, copr,
2015)
20:00 Shazam! (av, copr, 2019)
22:10 O parte de adevăr (s)
23:15 Alita: Îngerul războinic
(acţ, SUA, 2019)
01:15 Ape ucigaşe (hor, 2019)
02:40 Statuia libertăţii (doc,
SUA, 2019)

05:25 Styx (dramă, copr, 2018)
07:00 Curierul traficanţilor
(dramă, SUA, 2018)
08:55 Misiune imposibilă - Ghost
Protocol (acţ, copr, 2011)
11:05 Dacă viaţa îţi dă lămâi
(dramă, Italia, 2018)
12:35 Undeva cândva în Vest
(western, copr, 1968)
15:10 Chelnerul (dramă,
Groenlanda, 2018)
16:50 Curierul traficanţilor
(dramă, SUA, 2018)
18:45 Misiune imposibilă - Ghost
Protocol (acţ, copr, 2011)
21:00 Şi Soarele e o stea
(dramă, SUA, 2019)
22:45 Ultima zi de şcoală (thr,
Franţa, 2018)
00:30 Plecarea din Afganistan
(dramă, Rusia, 2019)
02:20 Taurul furios (dramă,
SUA, 1980)

05:20 Nominalizat la Oscar
(com, SUA, 2006)
07:40 Necazurile lui Gilbert
Grape (dramă, SUA,
1993)
10:10 Fălci 2 (hor, SUA, 1978)
12:35 Campionul (dramă, SUA,
2017)
15:00 Hellboy - Eroul scăpat
din Infern (acţ, SUA,
2004)
17:30 Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)
19:20 Van Helsing (acţ, copr,
2004) Cu: Hugh Jackman,
Kate Beckinsale
22:00 O terapie pentru viaţă
(thr, copr, 2016) Cu: Dane
DeHaan, Jason Isaacs
01:00 Visătorul american (thr,
SUA, 2018)
02:55 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
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06:00 MotorVlog (r) 07:30 România... în bucate (r) 08:30 Descălecaţi în Carpaţi 09:00 Ferma 10:00
Pescar hoinar 10:30 Repere sacre
(r) 11:30 Olimpiade de aur 12:30
Sănătate cu de toate 13:10 Expresul de Buftea (com, România,
1978) 15:00 Drag de România mea
17:00 D’ale lu’ Mitică 18:00 Reţeaua de idoli 19:00 Telejurnal 20:10
Duelul (thr, România, 1981) 22:10
Împărat şi asasin (dramă, copr,
1998) 01:00 Memorialul durerii (r)
02:00 Expresul de Buftea (com,
1978) 03:30 Duelul (thr, 1981)

04:30 Crăiasa Zăpezii: Foc și
Gheață (anim, Rusia, 2016) 06:00
Observator 09:30 Pocahontas
(fam, SUA, 1995) Cu: Judy Kuhn
11:00 Dragoste la costum (com,
SUA, 2010) Cu: Hilary Duff 13:00
Observator 13:45 Percy Jackson:
Marea monştrilor (SF, SUA, 2013)
Cu: Logan Lerman 16:00 Scena
misterelor 19:00 Observator 20:00
Capcană pentru părinţi (com, copr,
1998) Cu: Lindsay Lohan, Dennis
Quaid 22:45 iUmor 01:15 Ispita
(thr, copr, 2014) Cu: Karl Urban
03:00 Pocahontas (fam, SUA, 1995)

05:30 Mama mea găteşte mai bine
06:00 Focus (r) 07:20 Camera de
râs 08:10 Happy News 08:45 Casa:
construcţie şi design 10:30 Nimeni
nu-i perfect (s) 11:00 Starea naţiei
14:00 Piedone în Egipt (com, Italia,
1980) Cu: Bud Spencer 16:00
Cronica Cârcotaşilor 18:00 Focus
18 19:00 Mama mea găteşte mai
bine 20:00 Schimb de mame 22:00
Starea naţiei 23:00 Un romantic
incurabil (rom, SUA, 2016) Cu:
Christa B. Allen, Jorge Diaz 01:00
Schimb de mame 03:00 Un romantic incurabil (rom, SUA, 2016)

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

07:45 La Măruţă 09:45 Rio 2 (fam,
SUA, 2014) 11:30 La Bloc (s) 13:30
Iubire mare (com, SUA, 1959) Cu:
Lou Costello 15:00 B.D. la munte
şi la mare (com, România, 1971)
Cu: Dumitru Furdui 17:00 Flirt la
40 de ani (com, SUA, 2008) Cu:
Heather Locklear 18:30 La Bloc (s)
20:30 Copa de Elite (com, Brazilia,
2014) Cu: Marcos Veras 22:15
Infanteria stelară: Invazia (fam,
copr, 2012) 23:45 Copa de Elite
(com, Brazilia, 2014) 01:30 Infanteria stelară: Invazia (fam, copr,
2012) 03:00 La Măruţă

04:00 Snooker: Seria Home Nations (r) 06:00 Formula E Campionatul FIA (r) 07:30 Curse de maşini: WTCR (r) 08:30 Curse de maşini: Cursa de 24 de ore de la Le
Mans (r) 09:30 Tenis: Player’s Cut
(r) 12:30 Snooker: Seria Home Nations (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30
Ciclism: Turul Italiei 18:00 Ciclism:
Turul Franţei (r) 20:00 Tenis: Player’s Cut 23:00 Jocurile Olimpice
(r) 00:00 Formula E Campionatul
FIA (r) 01:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:30 Curse de maşini:
WTCR (r) 02:30 Snooker (r)

18:15
19:00
19:30
19:45
20:00
21:00
23:00
00:00
01:40
02:25

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

VIASAT HISTORY

TRAVEL CHANNEL

04:10 Mistere la muzeu 05:45 Invenţii extraordinare 06:10 Istoria interzisă
07:00 Invenţii extraordinare 08:30 Mistere la muzeu 10:20 Oraşele nevăzute
ale Italiei 12:20 Hărţi criminale 17:50 Hărţi criminale 18:45 Progrese în
vreme de război 20:55 Ceruri de demult 22:00 Din nou la Pompei 23:00 Din
nou la Pompei 00:05 Istorii personale 01:00 Hărţi criminale 01:50 Vikingii:
Lumea de dincolo 02:40 Secretele muzeelor 03:30 Comori descifrate

DUMINICĂ

24 MAI 2020

CAPCANĂ PENTRU PĂRINŢI

NATIONAL GEOGRAPHIC

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

25 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

UCENICUL VRĂJITOR

ANTENA 1, ORA 20:00
Două gemene au fost despărţite
după ce s-au născut. Părinţii
duc vieţi separate, astfel că fetiţele sunt crescute la mii de kilometri distanţă. Hallie locuieşte
în Napa Valley, împreună cu tatăl său, iar Annie în Londra, alături de mama sa. Soarta face ca
fetele, care nu se cunoşteau, să
se-ntâlnească într-o tabără.
Dornice să-şi cunoască părintele înstrăinat, cele două fetiţe
pun la cale o şotie de zile mari:
fac schimb de identităţi!
Anglia/SUA 1998 Regia: Nancy
Meyers Cu: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson

05:00 Oraşe inteligente: Bucureşti 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 Secretele Bibliei 16:10 Ultimii lei 18:15 Vedete în sălbăticie 19:00 Extremele planetei 20:00 Photo Ark 21:00 Expediţia Okavango 23:00 Terra la radiograﬁe
00:00 Expediţia Okavango 02:00 Terra la radiograﬁe 02:45 Regatul sălbatic

LUNI

PARADIS

FILM NOW, ORA 20:00
Balthazar este un vrăjitor care
vrea să salveze Manhattan-ul
de planurile maleﬁce ale inamicului său, Horvath. Deoarece nu
îi poate face faţă lui Horvath
singur, Blake îl recrutează pe
timidul Dave. Cu toate că la început Dave pare să ﬁe neîndemânatic şi mediocru în arta
magiei, îşi dovedeşte în cele din
urmă adevăratul potenţial de
erou. Astfel, alături de ucenicul
său talentat, Blake este pregătit
să înfrunte forţele maleﬁce.
SUA 2010 Regia: Jon Turteltaub
Cu: Nicolas Cage, Jay Baruchel,
Teresa Palmer, Alfred Molina

CINEMAX, ORA 21:00
Când soţul moare din cauza unei
supradoze, Philippa încearcă să
furnizeze poliţiei informaţiile necesare prinderii celui responsabil. Dar poliţia nu o ia în seamă.
Femeia decide să facă singură
dreptate şi plasează o bombă în
biroul criminalului. Dar, în urma
exploziei, mor oameni nevinovaţi. Arestată, distrusă, ea este
ajutată de un oﬁţer de poliţie. În
această lume nimeni nu este nevinovat, iar valorile umane stau
sub semnul răului.
SUA 2002 Regia: Tom Tykwer Cu:
Cate Blanchett, Giovanni Ribisi,
Stefania Rocca, Remo Girone

TVR 1
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TV 1000

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

Vreau să fiu sănătos! (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 Ediţie specială
13:15 Discover România
13:30 Doar să gustaţi...
14:00 Telejurnal
15:00 Maghiara de pe unu
17:00 Yanxi, palatul suspinelor (s)
18:00 Aripile Nordului
18:55 Nadine
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 Jocurile timpului (s)
23:15 Telejurnal
00:00 Fotbal
02:00 Jocurile timpului (r)
03:11 Aripile Nordului (r)
03:56 Doar să gustaţi... (r)

05:00
06:00
10:30
13:00
14:00

06:35 Hoţ de diamante (com,
SUA, 2004)
08:05 Regele Leu (fam, 1994)
09:30 Ucenicul vrăjitor (acţ,
SUA, 2010)
11:20 Iubit de împrumut (com,
SUA, 2011)
13:05 Terminalul (com, 2004)
15:05 Proiectul Almanac (SF,
SUA, 2015)
16:50 Chihuahua din Beverly
Hills 3 (com, SUA, 2012)
18:15 Sinucideri misterioase
(thr, SUA, 2004)
20:00 Fără urmă (dramă, 2018)
21:45 Dispari în 60 de secunde
(acţ, SUA, 2000)
23:35 Scandalul Larry Flynt
(dramă, SUA, 1996)
01:40 Cum scăpăm de Coana
Mare? (com, SUA, 2004)
03:20 Noaptea judecăţii: Începutul (acţ, SUA, 2018)

06:00 Green Book: O prietenie
pe viaţă (dramă, 2018)
08:10 O familie modernă (s)
08:35 Cenuşăreasa (fam, copr,
2015)
10:20 Shazam! (av, copr, 2019)
12:30 Frumoasa şi Bestia
(anim, SUA, 1991)
14:00 Drumul unui câine către
casă (dramă, copr, 2019)
15:40 Cursă fără frâne (acţ,
SUA, 2012)
17:10 Familie de-a gata (com,
SUA, 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)
22:00 Ape ucigaşe (hor, 2019)
23:30 Pearl Harbor (război,
SUA, 2001)
02:30 Cartea morţilor (hor,
SUA, 2013)

07:00 Cei care muncesc
(dramă, copr, 2018)
08:45 Întoarcerea Panterei Roz
(com, copr, 1975)
10:40 Lady Jane (dramă,
Anglia, 1986)
13:00 Şi Soarele e o stea
(dramă, SUA, 2019)
14:45 Mituri urbane III: Omletă
şi Paul McCartney (com,
Anglia, 2019)
15:10 Geneză (dramă, Canada,
2018)
17:25 Martorul (crim, SUA, 1985)
19:20 O femeie obişnuită
(dramă, Germania, 2019)
21:00 Paradis (dramă, copr,
2002)
22:40 Scream 3 (hor, SUA, 2000)
00:35 Piercing (hor, SUA, 2018)
01:55 Riposta (s)
03:00 492 de crime (dramă,
Brazilia, 2017)

06:20 Charlie St. Cloud (dramă,
copr, 2010)
08:20 Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)
10:10 Lumea e mare şi
salvarea e după colţ
(dramă, copr, 2008)
12:25 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
15:20 Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)
17:10 Fălci 2 (hor, SUA, 1978)
19:35 La viteză maximă (acţ,
copr, 2001) Cu: Sylvester
Stallone, Burt Reynolds
22:00 Legea pământului
(dramă, SUA, 1999)
Cu: Tobey Maguire,
Charlize Theron
00:40 Adu-l urgent pe scenă!
(com, SUA, 2010)
02:50 Parfum de femeie
(dramă, SUA, 1992)
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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 Împărat şi asasin (dramă,
1998) 02:35 Documentar 360°

04:30 Dragoste la costum (com,
SUA, 2010) Cu: Hilary Duff, Chris
Carmack, Michael McMillian 06:00
Observator 08:00 ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani 12:00 Observator
14:00 Mireasa 16:00 Observator
17:00 Acces direct. Cu Simona
Gherghe 19:00 Observator 20:30
Asia Express (Social experiment)
23:30 Observator 00:00 Xtra Night
Show. Cu Dan Capatos 01:00
Capcană pentru părinţi (com, copr,
1998) Cu: Lindsay Lohan, Dennis
Quaid, Natasha Richardson 03:30
Asia Express (Social experiment)

05:00 Mama mea găteşte mai bine
05:50 Starea naţiei 07:20 Vacanţa
cea mare (com, România, 1988)
Cu: Marcel Iureş 10:00 60 de minute cu Alexandru Constantin 11:00
Teleshopping 11:30 Cu lumea-n
cap 12:00 Teleshopping 14:00 Camera de râs 14:30 Teleshopping
15:05 Focus 16:00 Orgolii (s) 18:00
Focus 18 19:00 Trăsniţii (s) 20:00
Lanţul crimelor (acţ, SUA, 2019)
Cu: Nicolas Cage 22:00 Starea
naţiei 23:00 Trăsniţii (s) 00:00
Lanţul crimelor (acţ, SUA, 2019)
02:00 Cireaşa de pe tort

04:00 În căutarea adevărului 05:30
Pastila de râs (reality show) 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
(reality show) 06:45 Ştirile Kanal D
07:30 Teleshopping 08:15 Pastila
de râs (reality show) 08:45 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
19:00 Ştirile Kanal D 20:00 Survivor Romania (concurs) 22:30 FanArena (concurs) 00:00 Ştirile Kanal
D (r) 01:00 Puterea dragostei

07:00 La Măruţă 09:00 Dl. Peabody şi Sherman (fam, SUA, 2014)
10:45 La Bloc (s) 12:45 B.D. la
munte şi la mare (com, România,
1971) 14:45 În spatele măştii (acţ,
SUA, 2015) 16:45 Visând la Jeannie... după 15 ani (com, SUA, 1985)
Cu: Barbara Eden 18:30 La Bloc (s)
20:30 Tinutul proscrişilor (dramă,
SUA, 2012) Cu: Mary Steenburgen
22:00 American Psycho (hor, copr,
2000) Cu: Christian Bale 00:00
Tinutul proscrişilor (dramă, SUA,
2012) 01:30 American Psycho (hor,
copr, 2000) 03:15 La Măruţă

04:00 Snooker: Seria Home
Nations (r) 06:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 07:30 Curse
de maşini: WTCR (r) 08:30 Curse
de maşini: WTCR (r) 09:30 Tenis:
Player’s Cut (r) 12:30 Tenis: Openul
Franţei - Roland Garros (r) 13:00
Omnisport 15:00 Ciclism: Turul
Italiei (r) 16:30 Ciclism: Turul Italiei
(r) 18:00 Ciclism: Turul Franţei (r)
20:00 Tenis: La cererea dvs 23:00
Jocurile Olimpice (r) 00:00 Formula E Campionatul FIA (r) 01:30
Curse de maşini: WTCR (r) 02:30
Snooker: Seria Home Nations (r)

15:00
17:00
18:00
19:00
20:30

22:15
22:45

00:30
02:00
03:00

Ce spun românii
Ştirile Pro TV
Vorbeşte lumea
Ştirile Pro TV
Lecţii de viaţă (dramă,
România /s)
La Măruţă
Ştirile Pro TV
Ce spun românii
Ştirile Pro TV
Cursa mortală: Infernul
(acţ, copr, 2013) Cu: Luke
Goss, Ving Rhames,
Danny Trejo
Ştirile Pro TV
Teroare în Paris (acţ,
copr, 2008) Cu: Liam
Neeson, Maggie Grace,
Famke Janssen
Cursa mortală: Infernul
(acţ, copr, 2013)
Lecţii de viaţă
Vorbeşte lumea

VIASAT HISTORY
04:25 Comori descifrate 05:20 Mistere la muzeu 06:10 Istoria interzisă 07:20
Invenţii extraordinare 07:50 Războiul secret 10:55 Maşinării de război 16:05
Al Doilea Război Mondial 19:10 Mistere criminale naziste 20:05 Maşinării de
război 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Berlin, 1945 23:00 Vrăjitoarele din
Salem 23:55 Războaie şi religii 00:45 Secretele muzeelor 01:35 Mistere
criminale naziste 02:30 Maşinării de război 03:25 Berlin, 1945

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 Pe urmele monştrilor 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 Comoara
de pe Insula Şarpelui 23:05 Locaţii legendare 00:00 Dosare strict secrete

NATIONAL GEOGRAPHIC
06:35 Cum se fabrică mâncarea 07:00 Doctor Pol 07:45 Împăraţii minelor 08:30
Cu trenul prin Munţii Stâncoşi 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50
O planetă stranie 11:45 Mari minuni industriale 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 Al
Doilea Război Mondial 00:00 Oceanul pe uscat 02:00 Al Doilea Război Mondial

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
15:00 La Măruţă (reality show,
România)
17:00 Ştirile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality
show, România)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Las fierbinţi (s)
22:15 Ştirile Pro TV
22:45 Furia titanilor (av, copr,
2012) Cu: Sam
Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes
00:30 Las fierbinţi (s)
02:00 Lecţii de viaţă
03:00 Vorbeşte lumea (reality
show, România)

06:15 Chihuahua din Beverly
Hills 3 (com, SUA, 2012)
07:40 Dispari în 60 de secunde
(acţ, SUA, 2000)
09:30 Fără urmă (dramă, 2018)
11:15 Shrek pentru totdeauna
(com, SUA, 2010)
12:40 Transformers: Exterminarea (SF, copr, 2014)
15:15 Cum să faci ca s-o desfaci? (com, SUA, 2017)
16:45 Infernul din zgârie-nori
(acţ, copr, 2018)
18:20 Pasager în trenul terorii
(dramă, copr, 2018)
20:00 Saving Mr. Banks: În
căutarea poveştii
(dramă, copr, 2013)
22:00 O naţiune asasină (thr,
SUA, 2018)
23:40 Colecţionarul de oase
(thr, copr, 1999)
01:35 Jaf armat (acţ, copr, 2001)

07:25 Dumbo (fam, SUA, 1941)
08:30 Familie de-a gata (com,
SUA, 2018)
10:25 Haideţi, Tineri Titani, la
film! (fam, SUA, 2018)
11:50 Misterul lui Hailey Dean:
mort la datorie (dramă,
SUA, 2019)
13:15 Cartea junglei (av, 2016)
15:00 Băieţi răi (com, 1995)
16:55 Ştirile săptămânii
17:25 X-Men de la Origini: Wolverine (acţ, copr, 2009)
19:10 Eu sunt noaptea (s)
20:00 Cernobîl (s)
21:15 X şi zero (s)
22:15 Cartea morţilor (hor,
SUA, 2013)
23:45 Bun venit în junglă (acţ,
SUA, 2003)
01:30 Faster: Iute ca glonţul
(acţ, SUA, 2010)
03:10 Ethiopiques (doc, 2017)

07:00 Fiica mea (dramă, copr,
2018)
08:40 Tot acest Jazz (muz,
SUA, 1979)
10:45 Hudson Hawk (com, SUA,
1991)
12:25 Domnule (dramă, 2018)
14:05 Un triunghi amoros
(dramă, SUA, 2018)
15:40 Înaintea îngheţului
(dramă, Dan, 2018)
17:25 Tot acest Jazz (muz,
SUA, 1979)
19:25 O ultimă afacere (dramă,
Finlanda, 2018)
21:00 Şi Soarele e o stea
(dramă, SUA, 2019)
22:45 Riposta (s)
23:50 Richard III (dramă, 1995)
01:35 Cine e stăpânul? (com,
Germania, 2018)
03:25 Fiica generalului (thr,
copr, 1999)

06:55 Fălci 2 (hor, SUA, 1978)
09:20 Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)
11:05 King Kong (av, copr,
2005)
14:45 Ciocolată cu dragoste
(rom, copr, 2000)
17:15 Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)
Cu: Kevin Costner,
Morgan Freeman
20:05 Mary şi Martha (dramă,
copr, 2013) Cu: Hilary
Swank, Brenda Blethyn
22:00 Câinele japonez (dramă,
România, 2013) Cu:
Victor Rebengiuc, Şerban
Pavlu
23:50 Parfum de femeie
(dramă, SUA, 1992) Cu:
Chris O'Donnell
03:00 O terapie pentru viaţă
(thr, copr, 2016)

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 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)
01:00 Olimpiade de aur (r)

06:00 Observator. Sport - Meteo
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
12:00 Observator. Sport - Meteo
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) 23:30 Observator.
Sport - Meteo 00:00 Xtra Night
Show. Cu Dan Capatos 01:00 Dragoste de tata (s) Cu: Furkan Palali,
Asli Bekiroglu 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) 05:50 Focus (r)
06:50 Teleshopping 07:20 Orgolii
(s) 09:30 Teleshopping 10:00 Starea naţiei 11:00 Teleshopping 11:30
Secrete de Stil 12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs 14:30 Teleshopping 15:05 Focus 16:00 Orgolii
(s) 18:00 Focus 18 19:00 Trăsniţii
(s) 20:00 Centrul de traumă (acţ,
SUA, 2019) Cu: Nicky Whelan,
Bruce Willis, Tito Ortiz 22:00 Starea
naţiei 23:00 Trăsniţii (s) 00:00
Centrul de traumă (acţ, SUA, 2019)
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

07:30 La Măruţă 09:30 Flirt la 40
de ani (com, SUA, 2008) Cu:
Heather Locklear 11:15 La Bloc (s)
13:15 Rio 2 (fam, SUA, 2014) Cu:
Jesse Eisenberg 15:00 Miss Agent
Secret (com, SUA, 2000) Cu:
Sandra Bullock 17:00 Arunc-o pe
mama din tren (com, SUA, 1987)
Cu: Danny DeVito 18:30 La Bloc (s)
20:30 În absenţa binelui (artistic,
SUA, 1999) Cu: Stephen Baldwin
22:15 Buffalo 66 (com, copr, 1998)
Cu: Vincent Gallo 00:15 În absenţa
binelui (artistic, SUA, 1999) 02:00
Buffalo 66 (com, copr, 1998)

04:00 Snooker: Seria Home
Nations (r) 06:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 07:15 Curse
de maşini: WTCR (r) 09:30 Tenis:
La cererea dvs (r) 12:30 Snooker:
Mastersul de la Shanghai (r) 15:00
Ciclism: Turul Italiei (r) 16:30
Ciclism 18:00 Ciclism: Turul
Franţei (r) 20:00 Tenis: La cererea
dvs 23:00 Jocurile Olimpice:
Galeria vedetelor (r) 00:00 Formula
E Campionatul FIA (r) 01:15 Curse
de maşini: WTCR (r) 02:30
Snooker: Mastersul de la Shanghai
(r) 03:15 Snooker: Shanghai (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
03:12
03:57

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Tribuna partidelor
parlamentare
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

05:20 Mistere la muzeu 06:10 Istoria interzisă 07:50 Opt zile care au clădit
Roma 08:45 Oraşele nevăzute ale Italiei 11:55 Drumul Mătăsii şi restul lumii
15:05 Mituri şi monştri 16:00 Al Doilea Război Mondial 19:10 Războaie şi religii 20:05 Maşinării de război 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Berlin, 1945
23:00 Vrăjitoarele din Salem 23:55 Din nou la Pompei 00:55 Secretele muzeelor 01:45 Maşinării de război 02:40 Berlin, 1945 03:40 Vrăjitoarele din Salem

MARȚI

26 MAI 2020

CÂINELE JAPONEZ

NATIONAL GEOGRAPHIC

09:35 Dosare neelucidate 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Exploratori în
premieră 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare neelucidate 14:00 Mâncăruri bizare 15:45 Comoara de pe Insula Şarpelui 16:40 Pe urmele monştrilor
17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare strict secrete 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Cazuri neelucidate 22:10 Provocări
paranormale 23:05 Locaţii legendare 00:00 Un oraş la capătul pământului

27 MAI 2020

SURSA PROGRAMELOR TV:

EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP

TV 1000, ORA 22:00
Costache Moldu şi-a pierdut
soţia, casa şi agoniseala de-o
viaţă, în urma unei inundaţii. Atunci când va ﬁ pus în faţa alegerii de a păstra sau nu pământul care i-a fost dat de către primărie, întoarcerea neaşteptată
a ﬁului său, Ticu, din Japonia
după foarte mulţi ani, îl va ajuta
să ia o decizie. Povestea emoţionantă a reconcilierii dintre un
tată şi ﬁul lui, plecat din ţară
marchează revenirea lui Victor
Rebengiuc pe marele ecran.
România 2013 Regia: Tudor
Jurgiu Cu: Victor Rebengiuc,
Şerban Pavlu, Kana Hashimoto

08:30 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor
Pol 10:50 O planetă stranie 11:45 Mari minuni industriale 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 01:00 Peste 1 milion de ani

FILM NOW, ORA 20:00
Pământul este invadat de o rasă
extraterestră. Oﬁțerul William
Cage se vede prins subit într-o
misiune sinucigașă. Deși este
ucis în doar câteva minute,
Cage se trezește în mod inexplicabil la începutul zilei fatidice,
retrăind aceleași experiențe
care s-au încheiat cu moartea
sa. Cage devine din ce în ce mai
experimentat și, împreună cu
oﬁțerul Rita Vrataski, ajunge din
ce în ce mai aproape de înfrângerea extratereștrilor.
SUA/Canada 2014 Regia: Doug
Liman Cu: Tom Cruise, Emily
Blunt, Lara Pulver, Bill Paxton

MIERCURI

DEZASTRUL DIN SAN ANDREAS
HBO, ORA 18:05
Falia San Andreas se prăbuşeşte
şi produce un cutremur catastrofal în California. Este povestea pilotului de elicopter Raymond Gaines care trebuie să-şi
găsească în haosul şi dezastrul
de jos, din jur, ﬁica dispărută sub
dărâmături. El porneşte la drum
împreună cu fosta soţie. Însă intervenţia lor printre ruine este
doar începutul, pentru că lucrurile degenerează chiar atunci
când crezi că totul s-a terminat.
Un ﬁlm de acţiune îndrăzneţ,
SUA 2015 Regia: Brad Peyton
Cu: Dwayne D. Johnson, Carla
Gugino, Alexandra Daddario

TVR 1

PRO TV

FILM NOW

HBO

CINEMAX

TV 1000

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

05:00
06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00

07:30 Saving Mr. Banks: În
căutarea poveştii
(dramă, copr, 2013)
09:30 Cum să faci ca s-o desfaci? (com, SUA, 2017)
11:00 Pasager în trenul terorii
(dramă, copr, 2018)
12:40 În ritm de hip hop
(dramă, SUA, 2001)
14:30 Super 8 (SF, SUA, 2011)
16:20 Jack (com, SUA, 1996)
18:10 În căutarea răgazului
(av, copr, 2017)
20:00 Edge of Tomorrow: Prizonier în timp (SF, 2014)
21:45 O aplicaţie de coşmar
(hor, SUA, 2019)
23:15 Bal cu scandal (com,
copr, 2002)
00:50 Pe Calea Lactee (com,
copr, 2016)
02:50 Cacealmaua încornoraţilor (thr, SUA, 2000)

06:00 Cartea junglei (av, copr,
2016)
07:45 Băieţi răi (com, 1995)
09:40 Întors pe dos (fam, 2015)
11:15 Misterul lui Hailey Dean:
O reţetă pentru crimă
(dramă, SUA, 2019)
12:40 Maleficent (av, SUA, 2014)
14:15 Stan şi Ollie (dramă,
copr, 2018)
15:55 X-Men: Cei dintâi (acţ,
copr, 2011)
18:05 Dezastrul din San
Andreas (acţ, SUA, 2015)
20:00 Shazam! (av, copr, 2019)
22:10 O parte de adevăr (s)
23:15 X şi zero (s)
00:20 Călugăriţa: Misterul de
la mănăstire (hor, SUA,
2018)
01:55 Antropoid (thr, 2016)
03:55 Împăratul Parisului (av,
Franţa, 2018)

07:00 Un triunghi amoros
(dramă, SUA, 2018)
08:35 Fără sfârşit (dramă,
Spania, 2018)
10:15 Salvarea lui Hendrix
(com, Cipru, 2018)
11:50 Şi Soarele e o stea
(dramă, SUA, 2019)
13:30 Mituri urbane (com,
Anglia, 2019)
13:55 Povestea de pe strada
Beale (dramă, SUA, 2018)
16:05 Bille (dramă, Let, 2018)
17:55 Maturizare (com, SUA,
2017)
19:20 Ultimul copac (dramă,
Anglia, 2019)
21:00 Copilul lui Rosemary
(thr, SUA, 1968)
23:15 Gangsta (dramă, 2018)
01:20 Audiţia (hor, Jap, 1999)
03:15 Cei care urmează (thr,
SUA, 2019)

06:45 Majoretele (com, SUA,
2004)
08:35 Ciocolată cu dragoste
(rom, copr, 2000)
11:05 Prima întâlnire (dramă,
SUA, 2016)
12:50 O viaţă aproape perfectă
(com, SUA, 2002)
14:55 Din greşeală, preşedinte
(com, SUA, 2006)
17:20 Legea pământului
(dramă, SUA, 1999)
20:00 Poliţist sub acoperire
(com, SUA, 2005) Cu:
Tommy Lee Jones,
Christina Milian
22:00 Irezistibilă (com, copr,
1999) Cu: Sarah Michelle
Gellar
00:00 O terapie pentru viaţă
(thr, copr, 2016)
03:00 Întuneric total (SF, copr,
2000)

13:00
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
03:11
03:56

România 9 (r)
Telejurnal
Ediţie specială
Yanxi, palatul suspinelor (r)
Teleshopping
Tribuna partidelor
parlamentare
Ediţie specială
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)

19:00
20:30

22:15
22:45

00:30
02:00
03:00

Ce spun românii
Ştirile Pro TV
Vorbeşte lumea
Ştirile Pro TV
Lecţii de viaţă
La Măruţă
Ştirile Pro TV
Ce spun românii (reality
show, România)
Ştirile Pro TV
Grănicerul (acţ, SUA,
2008) Cu: Jean-Claude
Van Damme, Scott
Adkins, Gary McDonald
Ştirile Pro TV
Detonatorul (acţ, copr,
2006) Cu: Wesley Snipes,
Silvia Colloca, Roxana
Andronescu
Grănicerul (acţ, SUA,
2008)
Lecţii de viaţă
Vorbeşte lumea

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 20:10
Ucide sau mori (western, Italia,
1966) 22:00 Câştigă România! 23:00
Anatomia lui Grey (s) 23:55 Ucide
sau mori (western, Italia, 1966)
01:40 România... în bucate

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) 23:30 Observator. Sport - Meteo 00:00 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) 05:50 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 Teleshopping
14:00 Camera de râs 14:30 Teleshopping 15:05 Focus 16:00 Orgolii
(s) 18:00 Focus 18 19:00 Trăsniţii
(s) 20:00 Cronica Cârcotaşilor. Cu:
Șerban Huidu, Codruț Kegheș,
Ioana Petric 22:00 Starea naţiei
23:00 Trăsniţii (s) 00:00 Cronica
Cârcotaşilor. Cu: Șerban Huidu,
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 17:00 Puterea dragostei
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

07:30 La Măruţă 09:30 Visând la
Jeannie... după 15 ani (com, SUA,
1985) 11:30 La Bloc (s) 13:30 Flirt
la 40 de ani (com, SUA, 2008) 15:00
Tribul învingătorilor (dramă, SUA,
2012) 17:00 Singur acasă 4 (com,
SUA, 2002) 18:30 La Bloc (s) 20:30
Doamna America (com, copr,
2015) Cu: Lola Kirke 22:00 Prin
aburii alcoolului (dramă, SUA,
2012) Cu: Mary Elizabeth Winstead
23:30 Doamna America (com,
copr, 2015) 01:00 Prin aburii
alcoolului (dramă, 2012) 02:30 În
absenţa binelui (artistic, 1999)

04:00 Snooker: Shanghai (r) 06:00
Formula E Campionatul FIA (r)
07:00 Curse de maşini: WTCR (r)
09:30 Tenis: La cererea dvs (r)
12:30 Snooker: Marele Premiu
Mondial (r) 15:00 Ciclism (r) 16:30
Ciclism 18:00 Ciclism: Turul
Franţei (r) 20:00 Tenis: La cererea
dvs 23:00 Jocurile Olimpice:
Galeria vedetelor (r) 00:00 Formula
E Campionatul FIA (r) 01:00 Curse
de maşini: WTCR (r) 01:30 Curse
de maşini (r) 02:30 Snooker: Marele Premiu Mondial (r) 03:15 Snooker: Marele Premiu Mondial (r)

VIASAT HISTORY
04:35 Mistere la muzeu 06:10 Istoria interzisă 07:15 Invenţii extraordinare
08:15 Enigme ale Egiptului 14:50 Misterul piramidelor 15:45 Al Doilea Război
Mondial: Bătălii pentru Europa 19:00 Din nou la Pompei 20:05 Maşinării de
război 21:05 Secretele muzeelor 22:00 Berlin, 1945 23:00 Vrăjitoarele din
Salem 23:55 Comori descifrate 00:50 Secretele muzeelor 01:40 Maşinării de
război 02:40 Berlin, 1945 03:35 Vrăjitoarele din Salem

TRAVEL CHANNEL
09:35 Dosare strict secrete 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
muzeu 12:10 Pe urmele lui Bigfoot 13:05 Dosare strict secrete 14:00 Mâncăruri bizare 15:45 Comoara de pe Insula Şarpelui 16:40 Pe urmele monştrilor
17:35 Pe urmele lui Bigfoot 18:30 Dosare strict secrete 19:25 Expediţie
necunoscută 20:20 Mistere la muzeu 21:15 Mistere în sălbăticie 22:10 Pe
urmele monştrilor 23:05 Locaţii legendare 00:00 Cazuri neelucidate

NATIONAL GEOGRAPHIC
07:00 Doctor Pol 07:45 Împăraţii minelor 08:30 Alaska: Reparaţii mari 09:15
La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 O planetă stranie 11:45 Mari minuni
industriale 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

Premiile lui Bihorel

www.bihorel.ro

Pagină de satiră, pamﬂet, zvonuri și adevăruri supărătoare

Pici la Cluj? Te prinde frica?
Intri aici: la Sorbonica!
După un an, dacă dorești,
Te transferi la București.
Rețeta e patentată,
Am aplicat-o odată.
Iar cel respins, evident,
La noi este eminent!

Premiul „BOBOCI TÂRZII”
Pandemia provocată de coronavirus a obligat universităţile din România nu doar să ţină
cursuri online, ci şi să-şi regândească felul în care organizează examenele de admitere.
La Universitatea din Oradea, singura facultate la care se intră doar după promovarea
unui examen este cea de Medicină şi Farmacie, în vreme ce, la celelalte, absolvenţii de
liceu intră pe bază de dosar. Ca în multe alte rânduri, FMF Oradea nu se aliniază modei
naţionale. În timp ce toate universităţile de medicină au decis să organizeze examenul
în aceeaşi zi, pe 26 iulie, dovedind că nu încearcă să-şi fure unele altora viitorii studenţi,
la Oradea pretendenţii vor da admiterea abia la toamnă. Conducerea facultăţii a preferat
să amâne examenul pentru septembrie, respectând o tradiţie nescrisă, de a ﬁ mereu
ultima facultate de medicină din ţară care organizează admiterea, putând aşadar să-i
atragă pe cei care au eşuat în alte centre. În plus, decizia mai are un substrat: în ﬁecare
vară, o mare parte din bobocii medicinişti sunt străini, iar cum încă nu se ştie când se vor
deschide frontierele pentru ei, FMF Oradea aşteaptă, în speranţa că la toamnă vor putea
veni nestingheriţi. Vorba aia: mai bine încasezi mai târziu, decât niciodată...

Premiul „DUMNEZEU
E SUS ȘI VEDE!”
Dacă furtul în sine este un
act condamnabil, cel de la
biserică este cu atât mai
grav. Săptămâna trecută, lucrările pentru amenajarea
piațetei din jurul Catedralei
Greco-Catolice Sfântul Nicolae din Piața Unirii s-au
încheiat cu plantarea de begonii în alveolele din jurul
lăcașului. În plin centrul
orașului, plantele sădite
marți au rezistat, însă, doar o
zi. Miercuri, după lăsarea serii,
o „admiratoare” s-a pus să le „rărească”. Cu puțin înainte de ora 22, proﬁtând că strada era goală, femeia
a smuls ﬂorile din pământ, probabil pentru a le replanta
altundeva. Surprinsă de camerele de supraveghere amplasate în curtea bisericii, hoaţa venise la prădat echipată
„regulamentar”, cu mască de protecţie. Poate în ideea că,
dacă are fața acoperită, n-o va recunoaște Dumnezeu, că
de oamenii legii, evident, nu se teme...

Premiul „ŞAH DUPĂ URECHE”
Directorul de origine turcă al Şcolii Internaţionale din Oradea, Ahmet Dündar (foto), a încercat să pună de-o mică afacere în pandemie, anunţând pe site-ul instituţiei că organizează cursuri de şah
pentru copii cu vârste între 5-8 ani, în 12 sesiuni, la tariful de 35 lei/
sesiune, ţinut de el însuşi, cu promisiunea că „îi va învăţa pe copii să
aplice ideile tactice și strategice de bază ale șahului, să-și dezvolte
capacitatea de adaptare la diferite situații, folosind o varietate de
procese tactice și strategice, și să demonstreze o gândire creativă”. Baiul
e că, după cum arată chiar portalul International School of Oradea, Dündar
are caliﬁcare doar pentru meseria de profesor de spaniolă, nu şi pentru a
oferi cursuri de şah. De altfel, atât site-urile Federaţiei Internaţionale şi
Federaţiei Române de Şah, precum şi conducerea Asociaţiei Judeţene
de Şah Bihor, atestă că Dündar nu a participat niciodată la vreo partidă oﬁcială de şah şi nu
apare în niciun clasament ELO. Un orădean care era cât pe ce să-şi înscrie copilul la cursuri
a remarcat că un asemenea profesor de spaniolă ar putea preda şahul cam la fel cum ar
putea şi Pásztor Sándor să-i înveţe pe alţii limba română. Cam răutăcios, totuși...

Premiul „PRIMĂRELU’ ÎNCHIRIAZĂ”
Dat în vileag de BIHOREANUL, în ianuarie, că locuieşte
într-un apartament cu 4 camere întins pe 196 metri pătraţi într-un bloc pe care OMV Petrom l-a donat Primăriei din Suplacu de Barcău
şi închiriat apoi de Primărie,
pe hârtie, chiar naşului său
de cununie, ﬁul edilului din
localitate, Ionuţ Maroşan, cunoscut între consăteni cu porecla „Primărelu”, nu e deloc
un amărât care să poată ﬁ
încadrat în categoria tinerilor
ce trebuie sprijiniţi de autorităţi. Bihorel a descoperit
săptămâna trecută că Primărelu’ Ionuţ a dat pe OLX şi pe
Facebook un anunţ cum că
oferă în chirie, cu 240 euro/
lună, un apartament cu două
camere în Oradea, la intersecţia străzii Transilvaniei cu
Traian Lalescu, iar sora sa, Ioana, un alt apartament, tot
cu două camere, în zona Hotelului Ramada. Încă o dovadă
că, deşi ambele odrasle ale edilului din Suplac au unde
sta, că doar le-a cumpărat tăticul cu agoniseala din patru
mandate, lui Primărelu’ nici nu-i trece prin cap să se mute
din apartamentul de lux primit de comună de la OMV...

Premiul „UN DOSAR NEDORIT”
De mai bine de o jumătate de an, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea
se chinuie să redeschidă, fără succes, urmărirea penală într-un dosar care îl vizează pe
fostul primar de Beiuș, Adrian Domocoş, cercetat pentru cheltuirea câtorva miliarde de lei
vechi pe deplasări cu avionul la Bucureşti în interes personal. Prima tentativă,
deși ar ﬁ trebuit să ﬁe o formalitate, a fost respinsă de judecătorii beiuşeni pe
motiv de tardivitate, căci Parchetul a întârziat cu o zi depunerea cererii. Ca să
repare gafa, procurorii au revenit cu o nouă cerere, de astă dată în termen,
dar tot fără noroc, deoarece la ultimul termen de judecată şefa Parchetului
Beiuş, Alina Bodin, deşi aﬂată la serviciu, nu a mers la şedinţă. Asta chit că
ştia că singura ei colegă aﬂată la lucru, Adriana Ardelean, e încă judecată
într-un dosar al DNA în care denunţul a fost făcut chiar de fostul primar,
deci era în incompatibilitate. Urmarea? Procesul s-a amânat, doar-doar
se răzgândeşte prim-procuroarea. Între timp. Bihorel le propune procurorilor de la Curte să meargă chiar ei la Beiuș, nu de alta, dar faptele imputate edilului închis deja pentru corupţie (delapidare, fals şi
uz de fals, datând din 2009-2014), sunt pe punctul de a se prescrie. Iar
procurorii locali nu prea mai au chef să se deranjeze...

Premiul „TRAMVAIE… PE DREAPTA”
Orădenii vor mai avea de așteptat până să vadă în traﬁc
noile tramvaie comandate ﬁrmei Astra Vagoane Arad,
care le-a construit după un patent Siemens. Primul tramvai dintr-un lot de 20 de garnituri a sosit cu un transport
special în urmă cu două săptămâni, al doilea a ajuns în depoul orădean joia trecută, iar cel de al treilea este așteptat săptămâna aceasta. Garniturile au fost trase pe
dreapta în depoul OTL ﬁindcă specialistul desemnat
de Siemens să supervizeze testul privind modul în
care se comportă ﬁecare în parte, pe un traseu de
500 kilometri pe liniile locale, este legat de
glie în Germania. Neamțul așteaptă acasă reluarea zborurilor către România,
suspendate până la sfârșitul lunii mai,
și
mai ales anularea măsurii privind
intrarea în carantină a cetățenilor intrați în țară. Că doar n-o să vină în Oradea ca
să vadă o cameră de hotel...

PUBLICITATE

SC Imperial Proconstruct SRL
Vărăşeni, com. Răbăgani, tel. 0735-151.536, fax 0372-873.127
e-mail: imperial_proconstruct@yahoo.com

✖ Construcţii de drumuri
● comercializare de piatră de carieră
● produse de balastieră
● betoane de ciment de toate tipurile
● betoane asfaltice
✖ Prestări servicii cu utilaje
✖ Comercializare material lemnos şi de
construcţii
● buşteni
● cherestea fag şi stejar
● parchet masiv fag și stejar

Premiul „LA LOC COMANDA!”
Vestea bună este că șantierele din Oradea au rămas deschise inclusiv
în timpul stării de urgență. Vestea proastă este că, în unele cazuri,
cam degeaba. Plecarea pietrarilor italieni în țara natală imediat după
declanșarea pandemiei a făcut ca lucrările de pietruire de
pe malul Crișului Repede să rămână exclusiv pe
seama constructorilor locali. Lipsiți de experiență,
aceștia au muncit cum au știut mai bine, fapt pentru
care săptămâna trecută o bună
parte din porțiunile pietruite
au intrat în faza… dezasamblării. Municipalitatea a refuzat să
preia lucrarea de placare a zidului de sprijin al malului râului
deoarece suprafața era vizibil
strâmbă, iar rosturile inegale.
Constructorii au dat jos plăcile,
în așteptarea meșterilor italieni
blocați în prezent în Macedonia,
pe drumul de întoarcere în șantier. Mai bine aşa decât să persevereze în mediocritate…

Jurnal
de
Bihorel
Vio către Ghiusi:
„V-a mâncat să
aveți și voi analizorul vostru de Covid, ca
să vă testați neamurile din
nordul județului”. „Știi că
nu suportăm să ne amestecăm cu voi. Apă bem separat, gunoaie vrem să colectăm numai din pubelele
noastre...”. „Dar, uite că nu
sunteți în stare să porniți
aparatul!”. „Nu-i nimic,
măcar ies la socoteală mai
puțini bolnavi de-ai noștri”.

L

Purtătorul de cuvânt al Păstorului,
cătrănit: „M-a pus
Pescaru de Șișterea să
anunț și eu, ca Primăria, în
ce stadiu de realizare sunt
proiectele Judeţului”. „Am
văzut că cei din Primărie
anunță: 78% din pasaj, 54%
din pod, 44% din linia de
tramvai”. „Așa am făcut,
dar nu i-a convenit șefului
că raportarea noastră arăta: 0% din clădirea Policlinicii, 0% din parcurile industriale, 0% din renovări
clădiri și 3.550% angajări”.
Cu șeful farmaciștilor: „N-ați vrut
să vindeți măști
mai ieftine pentru amărâți”. „Nu ne lasă patronii”.
„Dar nu riscați să vă pierdeți mușteriii?”. „Sincer,
eu cred că noi ar trebui să
purtăm măști, nu populația, să nu ne recunoască
nimeni pe stradă, că ne ia
lumea în șuturi”.
Puradel,
mândru de rezultatele
muncii sale de partid: „Ăștia de la Termoﬁcare făceau câteva milioane
de lei proﬁt din vânzarea
de certiﬁcare verzi. Datorită intervenției mele energice, am stopat afacerea. De
anul acesta nu mai vinde
nimic, nu mai face niciun
proﬁt”. „Asta ce înseamnă?”. „Că atunci când ești
prost într-un partid mic,
când partidul ajunge mare,
numa’ te joci”.
Cloroﬁlă, revoltat:
„Primăria minte!
Zice că au plantat
26.000 de arbori și au tăiat
8.000”. „Și care-i adevărul?”. „Noi am calculat că
s-au tăiat 3,5 milioane de
pomi și s-au plantat maximum 120 de arbori, plus un
arbore cotit, dar care nu se
pune”.
Tanti Zoe pensionara a ieșit pe casa
scării
scandând:
„A anunțat Guvernul: Înhumare, înhumare!”. „Liniștiți-vă, e vorba doar de
relaxare”. „Și eu ce am
spus?”.
Vești proaste pentru burlaci. De săptămâna viitoare se
repornește Starea Civilă.
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