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BIHOREANUL
FOLCLOR DE BIHOR

de Mircea CHIRILĂ
mircea.chirila@bihormedia.ro

Luați-ne Țara, dar 
nu temperatura!

C
ând văd cum mulți 
dintre compatrioții 
noștri pun botul la toate 

prostiile despre conspirații, 
am bănuiala că anumite 
televiziuni urmăresc cu orice 
preț tâmpirea privitorilor. Nici 
nu trebuie să se străduiască 
prea tare pentru a-i băga pe 
bieții oameni în ceață.

E 
sufi cient să arunci pe 
piață câteva cuvinte, ca 
ele să fi e preluate pe 

nemestecate de cei cu cre-
ierul neted și odihnit. Vă mai 
aduceți aminte de „binom”? 
95% din cei care foloseau 
termenul habar n-aveau ce 
înseamnă, pentru că studiul 
binomului se face prin clasa 
a III-a, adică mult după ce 
ei terminaseră școala. Tot 
ce se întâmpla rău în țara 
asta era din pricina evreului 
ungur Soros. Iar vaccinurile 
erau menite să ne distrugă ca 
popor, popor care crede mai 
mult în moaște și incantații 
decât în sistemele de irigații.

A
cum miza s-a mutat pe 
pericolul reprezentat 
de cipare, deși cei care 

se tem de așa ceva ar merita 
cel mult crotaliați. Soros a 
fost înlocuit cu Bill Gates, chit 
că acesta nu e nici evreu, nici 
ungur. Iar acum Oculta Mon-
dială este cea care ne ține 
în casă, scopul fi ind evident: 
acela de a nu sta afară.

D
acă în plină pandemie 
cadrele medicale nu 
pot testa comunitățile 

infectate cu coronavirus, 
dacă oamenii au mai mare 
încredere în bulibașă decât în 
Ministrul Sănătății, este clar 
că ceva e fundamental greșit 
în societate. Dacă vectorii 
propagandei antioccidentale 
pot scoate în stradă mani-
festanți împotriva măsurilor 
de izolare, e semn că nu 
Covid-ul, ci prostia este cel 
mai periculos fl agel care ne 
bântuie.

C
ând ne-au luat rușii 
Basarabia și Bucovina, 
fără să tragem un foc de 

armă, nu a fost nicio proble-
mă. Dar dacă un amărât de 
portar vrea să ne ia tempe-
ratura la intrarea în magazin, 
totul devine o chestiune de 
libertate a individului și de 
supraviețuire a poporului.

OBSEDAT ÎN CASA GROAZEI. Adolescenta abuzată 
dormea în aceeaşi încăpere cu mama ei şi cu tatăl 
vitreg, Augustin Costel Varga (foto). „Bărbatul cobo-
ra din patul soţiei şi se urca în patul fetei”, dezvăluie 
sursele BIHOREANULUI. Totul se întâmpla sub ochii 
nepăsători ai mamei, care și-a folosit propria fi ică 
pentru a-i face poftele monstruosului ei soț. O poveste 
incredibilă, rămasă nesancționată cum se cuvine...

1 lună 06 lei
03 luni 16 lei
06 luni 28 lei
12 luni 52 lei
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Abonează-te la

BIHOREANUL
Abonamentele
se pot face la

Ofi ciul de Poștă Bihor
sau prin intermediul 

factorilor poștali

O FETIȚĂ DE 12 ANI DIN BIHOR A FOST OBLIGATĂ DE TATĂL VITREG SĂ-I FACĂ DOI COPII, INCREDIBILUL 
ABUZ PETRECÂNDU-SE CU ACORDUL MAMEI, CARE NU PUTEA RĂMÂNE ÎNSĂRCINATĂ

In pat cu tata
În timp ce mama fetei a dispărut după descoperirea faptelor, fi ind decăzută din drepturile părintești, 
tatăl vitreg s-a ales cu două procese de pe urma cărora a scăpat până acum cu o condamnare la numai 
2 ani de detenţie, și aceia cu suspendarea executării, grație unor magistrați total indiferenți la poves-
tea unei copilării siluite
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NUMĂRUL BOLNAVILOR ACTIVI DE COVID-19 DIN BIHOR S-A ÎMPUȚINAT, 
IAR HOTELUL CERES A FOST ELIBERAT

Atenți la coronavirus
Primarul Ilie Bolojan subli-
niază însă că este importan-
tă respectarea regulilor în 
continuare, exprimându-și 
speranţa că relaxarea măsu-
rilor nu va duce la o creștere 
a îmbolnăvirilor în județ

Săptămâna trecută a 
adus vești bune în ce 
privește evoluția pan-
demiei de coronavirus 

în Bihor: nu s-a mai înregis-
trat nici un nou deces, iar 82% 
dintre cei diagnosticați s-au 
vindecat, astfel că mai erau 
doar 87 de bolnavi activi. În 
plus, Hotelul Ceres, locul în 
care au fost adăpostiți cei mai 
mulți bolnavi de Covid-19 și 
aparținătorii lor, a fost eliberat.

Tot mai mulți vindecați
Cumulat, sâmbăta trecută, 

numărul infectaţilor din ju-
dețul Bihor s-a ridicat la 547 
de la începutul crizei de Co-
vid-19, inclusiv 4 urgentiști (3 
medici și un pompieri) întorși 
din voluntariatul din Republi-
ca Moldova.

Numărul morţilor infec-
taţi cu Covid-19 din judeţ 
rămăsese la 19, numărul bol-
navilor cu Covid-19 activ 
era de 87, iar faţă de vineri 
dimineaţă, încă 4 persoane 
au fost vindecate, numărul 
acestora ajungând cumulat la 
441. „Conform cifrelor ofi ci-
ale, s-au vindecat 82,12% din 
persoanele diagnosticate cu 
Covid-19 în judeţul Bihor”, 
anunţa prefectul Dumitru Ţi-
plea. Numărul persoanelor in-
ternate (cu tot cu suspecți) era 

sâmbătă de numai 124, iar cel 
al persoanelor carantinate de 
146, scăzând cu 15 față de ziua 
anterioară.

Focarele mai pot apărea
„Sper că relaxarea din aces-

te zile nu va duce la o creștere 

a numărului de cazuri. Modul 
în care ne comportăm cu toţii 
în această perioadă va deter-
mina numărul de infectări în 
perioada următoare. Focarele 
care mai pot apărea le vom pu-
tea gestiona, cred eu, în condi-
ţii decente, cu paturile pe care 

le avem disponibile în spitale”, 
a transmis primarul Oradiei, 
Ilie Bolojan (foto).

El a sublini-
at și cât de im-
portantă a fost 
transformarea 
Hotelului Ceres 
în secţie exteri-
oară a Spitalului 
Municipal pentru câteva săp-
tămâni, când se întorceau mul-
ţi bihoreni din străinătate. „În 
perioada difi cilă de acum o 
lună de zile, una din redutele 
în lupta cu pandemia a fost 
hotelul Ceres din Băile Felix, 
folosit pentru carantinaţi, în 
cea mai mare parte a stării de 
urgenţă, iar în ultima perioadă 
ca zonă suport pentru Spitalul 
Municipal. Le mulţumesc ce-
lor care au gestionat activitatea 
de acolo în condiţii difi cile: 
Prefectura, Spitalul Clinic de 
Recuperare Medicală și Jan-
darmeria”, a spus Bolojan.

„În hotelul Ceres a fost 
internat cel mai mare număr 
de pacienţi cu Covid-19 din 
judeţul Bihor, împreună cu 
contacţii acestora, totalizând 
496 de persoane”, a explicat 
Prefectura. Secția a fost elibe-
rată complet pe 15 mai, fi ind 
externaţi și ultimii pacienţi 
vindecaţi. 

Măști la preț redus
Pe de altă parte, primarul 

Oradiei a anunțat  că doar în 
câteva zile s-au vândut 70.000 
de măști din cele puse la dis-
poziţia orădenilor de munici-
palitate, la preţ de producător, 
prin chioșcurile OTL și punc-
tele de vânzare din pieţe ale 
ADP și la Primăria Oradea. 

Bolojan a subliniat, astfel, 
că „decizia de a vinde aceste 
măști prin chioșcurile OTL, 
la preţul de 1,50 lei bucata, s-a 
dovedit corectă”, adăugând că 
„farmaciile s-au văzut nevoite 
să reducă mult preţurile faţă 
de cum erau înainte, în pre-
zent preţul acestor măști ajun-
gând la 2-2,50 lei”.

Municipalitatea a extins 
contractul cu furnizorul, „ast-
fel încât și în zilele următoare 
să fi e stocuri sufi ciente pentru 
ca orădenii să-și poată procu-
ra măști la un preţ rezonabil, 
până când viaţa va reintra 
treptat în normal”.

Testați-vă aici!
O altă noutate care a mar-

cat săptămâna trecută este 
efectuarea, la cerere, de testări 
pentru Covid în spitalele din 
Oradea. Solicitanţii persoane 
fi zice trebuie să acceseze si-
te-ul Spitalului Județean, spi-

taljudetean-oradea.ro,  unde 
găsesc informațiile necesare, 
iar la adresa de e-mail recol-
tarecovid@spitaluljudeteano-
radea.ro trebuie să transmită 
o cerere-tip completată, do-
cumentele justifi cative care 
atestă încadrarea în criteriile 
de eligibilitate, precum și do-
vada achitării unei taxe de 200 
lei. Persoana care dorește să 
fi e testată va fi  contactată în 
vederea programării de către 
personalul medical desemnat. 

În cazul persoanelor juri-
dice, trebuie încheiat un con-
tract care poate fi  descărcat 
și apoi transmis scanat prin 
e-mail la adresa: spitalul.ju-
detean@rdsor.ro. Spitalul Ju-
deţean oferă și posibilitatea 
testării de tip pooling pentru 
companii, inclusiv hoteluri. 
Informații suplimentare pri-
vind testarea RT-PCR pot fi  
obținute și telefonic, la numă-
rul 0770-338.759, de luni până 
vineri între orele 8-14. 

Spitalul Judeţean efectuea-
ză, tot la cerere și contra cost, și 
analize pentru depistarea anti-
corpilor care indică dacă per-
soana de la care a fost prelevată 
o probă de sânge a fost sau nu 
infectată cu coronavirus. Cos-
tul acestei testări este de 85 lei.

Și Spitalul Municipal a 
anunțat că face testări, prin 
analize de laborator cu apara-
tul Real Time PCR. Orădenii 
și companiile care doresc acest 
lucru trebuie să se programe-
ze telefonic, apelând numărul 
0359-803.800, interior 273, 
zilnic între orele 12-14. Costul 
unei testări este tot de 200 lei.
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CUM A FOST?                                lucian@cremeneanu.ro                                                                                                                                                   de Lucian CREMENEANU

Profesoara de românăM
ai aveam vreo două 
săptămâni până să 
termin armata și 

să plec naibii acasă. Mă 

simțeam deja aproape liber 

- puteam ieși mai des din 

unitate, superiorii nu mai 

aveau pretenții de la noi, 

responsabilitățile se sub-

țiaseră... Ce mai, mirosea a 

libertate! Într-o zi de toam-

nă târzie, într-o plimbare 

de plăcere prin oraș, am 

intrat într-un magazinaș de 

pe strada Horea din Oradea, 

unde am dat nas în nas cu 

fosta mea profesoară de 

limba română din clasele 

a V-a și a VI-a. Am rămas 

înmărmurit. Din momentul 

în care ne-am văzut ultima 
dată trecuseră fi x 9 ani plus 
o vacanță de vară. 

F
igura dumneaei îmi 
este mult prea întipări-
tă în memorie ca să nu 

o recunosc imediat - buzele 
groase rujate în sângeriu 
închis, cerceii mari de aur, 
ochii pătrunzători, sprân-
cenele perfect arcuite. 
„Doamna profesoară! Săru’ 
mâna! Mi-ați predat limba 
română la Beiuș, în școala 
generală!”, exclam. Spre 
deosebire de dumneaei, 
care nu s-a schimbat prea 
mult în cei zece ani, eu sunt 
complet diferit - mi-am le-
pădat pielea de preadoles-

cent problemă, am crescut 
câțiva centimetri și, tuns 
scurt și deghizat în haine de 
camufl aj, pozez în apărător 
de nădejde al patriei.

P
arcă mai mirată decât 
mine, profesoara 
murmură un „Bună 

ziua” ezitant, mă privește 
câteva secunde și începe 
să-și reactiveze memoria 
cu voce tare: „Da... da... Îmi 
amintesc... Erai unu’ mai 
micuț... Stăteai în banca 
de lângă geam... Undeva 
lângă ușa de la intrare... 
Ăăăă... Cremeneanu!”. Am 
înțepenit! După un deceniu 
de la ultima oră pe care 
mi-o predase, timp în care 

avusese de-a face cu alte 

câteva sute de elevi din 

orașul în care se mutase, 

profesoara de română își 

amintea numele unui copil 

pe care îl văzuse doar câte-

va trimestre. Deci memoria 

profesorilor nu este doar 

un mit!

D
acă am fi  făcut orele 
de română prin inter-
net, cel mai probabil 

că profesoara nu și-ar mai 

fi  amintit de un elev obscur 

din a VI-a C. Aș fi  rămas 

doar o adunătură de pixeli, 

un cadru minuscul în colțul 
din dreapta jos al ecranului, 
o fărâmă digitală pe care o 
uiți imediat ce închizi calcu-
latorul sau tableta. Mi-am 
amintit întâmplarea în con-
textul în care învățământul 
românesc încearcă de 
câteva luni să iasă din sălile 
de curs și să se mute înspre 
online. E o provocare în fața 
căreia elevii și profesorii 
stau cam în aceeași bancă - 
emoționați, nefi rești, lipsiți 
de confortul interacțiunii di-
recte, dominați de senzația 
că se joacă de-a școala.

N
u cred că învățămân-
tul se va muta exclu-
siv în online, aceasta 

e doar o fază prin care 
trebuie să treacă acum, 
din lipsă de soluții. Dar 
perioada aceasta le poate 
fi  mai de folos profesorilor 
decât elevilor și studenților 
- le poate arăta dumnezei-
lor de la catedră care este 
realitatea din teren și în ce 
direcție ar trebui să meargă 
învățământul pentru a-i 
pregăti ca lumea pe viitorii 
adulți. Propun așadar să nu 
ne speriem, drama învăță-

ÎN ANUL ȘANTIERELOR, CÂND ADMINISTRAȚIA BOLOJAN PLĂNUIA LANSAREA A 365 DE INVESTIȚII ÎN 
PARALEL, MUNICIPALITATEA ORĂDEANĂ SE CONFRUNTĂ CU O CRIZĂ A CONSTRUCTORILOR

Primăria este nevoită să reia 
licitații pe bandă rulantă, 
pentru că, profi tând de 
numărul mare de lucrări 
din țară, fi rmele refuză să 
depună oferte, descurajate 
de valorile neactualizate ale 
manoperei și materialelor și 
marcate de criza de forță de 
muncă din construcții

Dan Simai
dan.simai@bihormedia.ro

Dacă un lucru poa-
te merge prost, va 
merge. Când ai ide-
ea unei investiții, 

n-ai proiectul, când ai proiec-
tul, n-ai fi nanțare, iar când gă-
sești fi nanțare, n-ai construc-
tori. În Oradea, multe lucrări 
se amână pentru că Primăria 
nu reușește să atragă fi rme la 
licitație. 

„Autoritățile locale din Ro-
mânia au la dispoziție 2 mili-
arde de euro pentru reabilitări 
de blocuri și spitale, moder-
nizări de drumuri, amenajări 
de zone pietonale și altele. 
Firmele, având destule lucrări, 
se uită la prețuri, la complexi-
tatea lucrărilor, la autoritatea 
contractantă și pot să aleagă”, 
spune primarul Ilie Bolojan. Și 
așa ajung să evite Oradea...

Bogăție de lucrări
Ilie Bolojan (foto) și-a pla-

nifi cat pentru anul acesta 365 
de lucrări de investiții. „Ziua 

și lucrarea!”, 
anunța edilul 
în februarie. 
În aprilie, criza 
economică de-
clanșată de epi-
demia noului 

coronavirus l-a mai temperat. 
Din lipsă de bani, primarul a 
cerut Consiliului Local rec-
tifi carea negativă a bugetului 
local cu circa 9 milioane euro, 
prin diminuarea cu 8 milioane 
euro a fondului de investiții și 
renunțarea la 150 de lucrări. 

Printre altele, municipalita-
tea a amânat pe 2021 refacerea 
unor artere centrale precum 
Emanuil Gojdu, Spiru Haret și 
Teatrului, modernizarea stră-
zilor Cucului și Macului din 
Oncea ori a Pieței Tineretului 
din Velența, reabilitarea fața-
dei clădirii din Piața Unirii 7 
și a unui corp de clădire de la 
Colegiul Tehnic Traian Vuia. 
Dar tot a mai rămas cu 215 
lucrări...

Criză de constructori
Anul acesta Primăria a or-

ganizat 46 de licitații, din care 
7 au fost anulate din lipsă de 
ofertanți, iar la multe s-a pre-
zentat o singură fi rmă. Rar se 
întâmplă ca Primăria să poată 

Lovitura de pedeapsă
Dincolo de intervenția brutală într-un 
domeniu reglementat de piață, OUG 114 
are și alte efecte perverse, care îi fac pe 
constructori să fi e reticenți la contracte-
le cu statul. La un an după ce a acceptat 
majorarea manoperei ca efect al norma-
tivului, Curtea de Conturi a reproșat săptămâna trecu-
tă municipalității orădene creșterea nu doar a cheltu-
ielilor directe cu salariile muncitorilor, ci și pe a celor 
indirecte, cu salariile specialiștilor. 

Obligată să recupereze prejudiciul, municipalitatea s-a 
îndreptat împotriva constructorilor. „Primăria ne-a în-
științat că va stabili o sumă pe care va trebui să o re-
turnăm, ceea ce nu-mi pare corect, pentru că eu banii 
ăia i-am plătit mai departe”, spune directorul Drumuri 
Bihor, Dorel Crăciun (foto). 
Cheltuielile indirecte au cuprins amortismentul utila-
jelor, creditele la bancă, costurile cu echipamentele de 
protecția muncii, salariile personalului indirect pro-
ductiv ș.a. „Dacă Primăria va contesta decizia Curții de 
Conturi în instanță, așa cum a promis, ne vom constitui 
parte în proces”, spune Crăciun.

BANII ÎNAPOI!

NIMENI! Licitația organizată săptămâna trecută pentru atribuirea lucrărilor de 86,7 
milioane lei cuprinse în proiectul privind încălzirea cartierului Nufărul nu a atras 
niciun ofertant. Conducerea municipalității urmează să majoreze valoarea estimată a 
lucrărilor și să reia licitația

alege din mai mult de două 
proiecte.

Din lipsă de ofertanți, mu-
nicipalitatea va relua pentru 
a cincea oară licitația pentru 
lucrările de reabilitare termică 
a 39 de blocuri (23,4 milioane 
lei), pentru a treia oară ame-
najarea celor două cămine stu-
dențești din campusul univer-
sitar (4 milioane lei) și pentru 
a doua oară construirea unui 
pod peste Peța în zona Aleea 
Călinului (3 milioane lei).

Chiar săptămâna trecută 
Primăria anulat licitația pen-
tru atribuirea lucrărilor din 
proiectul Nufărul Geotermal, 
în valoare de 86,7 milioane 
lei. Proiectul, care vizează tre-
cerea cartierului Nufărul I pe 
încălzire cu un mixt de apă 
geotermală, nu a atras niciun 
ofertant. „Ani de zile nu s-au 
făcut lucrări pe termofi care, 
iar fi rmele nu au experiență”, 
spune Bolojan. Dar motivele 
sunt mai multe...

Client incomod
Constructorii analizează 

tot mai atent pentru cine vor 
lucra. „Primăria Oradea nu 
este o autoritate contractantă 
comodă. Firmele sunt presate 
să termine la timp, dacă întâr-
zie riscă penalități, și atunci se 
gândesc de două ori înainte să 
depună o ofertă”, admite pri-
marul.

În plus, nici tarifele la care 
municipalitatea scoate lucră-
rile la licitație nu sunt cele 
mai atractive. Potrivit edilu-
lui, „interesul orașului este să 
facem lucrările la un preț cât 
mai mic, chiar dacă fi rmele își 
doresc ca acesta să fi e cât mai 
mare”. 

Pentru a ține de bani, dese-
ori municipalitatea scoate la 
licitație lucrări în baza unor 
studii de fezabilitate vechi și de 
5 ani, interval în care tarifele 
manoperei și ale materialelor 
s-au majorat și cu 50%.

Mai scump, dar legal
Strategia Primăriei este 

de a majora prețul doar în si-
tuația în care 
nu are niciun 
ofertant. „Mo-
difi căm oferta 
doar dacă nu 
vine nimeni în 
tariful stabilit”, 

recunoaște directorul econo-
mic al Primăriei, Eduard Flo-
rea (foto).

Așa s-a ajuns în situația că 
unele fi rme depun din start 
oferte peste tariful anunțat, 
profi tând de faptul că Legea 
achizițiilor publice permite 
adjudecarea licitației cu con-
diția ca majorarea să se înca-
dreze într-un prag maxim de 
10% în cazul serviciilor și de 
15% în cel al lucrărilor.

Exemple în acest sens 
sunt lucrările de reabilita-
re a Bazinului Olimpic Ion 
Alexandrescu, adjudecate de 
constructorul acestuia, MBS 
Group Turda, pentru suma de 
1,4 milioane lei, și cele privind 
transformarea străzii Libertă-
ții în arteră pietonală, atribuite 
fi rmei Flodor Transcom pen-
tru 10,2 milioane lei.

„Fiind vorba de câte un 
singur ofertant, am cerut 
Consiliului Local actualiza-
rea tarifelor. Am preferat să 
atribuim lucrările, pentru că 
organizarea altor licitații ne-ar 
fi  luat prea mult timp”, spune 
Florea. Reluarea licitației, cu 
recalcularea tarifelor cu tot, 
ar fi  prelungit perioada până 
la semnarea contractului cu 
minimum 3 luni, iar orașul ar 
fi  intrat, din nou, cu lucrările 
în iarnă...

„Nu m-am încadrat
în preț”

Diferența dintre prețuri-
le ofertate de Primărie și cele 
practicate pe piață a apărut de 
când, în încercarea de a sti-
mula fi rmele din construcții, 
guvernarea PSD a emis OUG 
114 din 2018 prin care a reușit 
doar să le dea peste cap. Prin 
majorarea arbitrară la 3.000 
lei a salariului minim brut, 
statul a încurajat scumpirea 
manoperei și a materialelor 

de construcții, stimulând în 
schimb inechitatea între mun-
citori și restul angajaților. 

„Toate documentațiile lu-
crărilor sunt calculate la un 
preț de 17,90 lei pe oră, cât 
câștigă un necalifi cat, ceea ce 
este absurd. Orice fi rmă mai 
are contabili, 
maiștri și in-
gineri, pe care 
nu-i poți plăti 
cu salariul mi-
nim”, spune 
patronul gru-
pului de fi rme Gavella, Ghe-
orghe Vajai (foto). Majorarea 
salariilor nu a rezolvat însă 
problema crizei de personal 
în construcții. „Degeaba ia un 
meseriaș 4 euro pe oră în țară. 
Câtă vreme afară un culegător 
de sparanghel câștigă 13 euro 
pe oră, lumea să vrea să plece”.

În plus, municipalitatea 
lucrează la tarife depășite. 
„Studiile de fezabilitate au 
fost făcute, majoritatea îna-
inte de apariția OUG 114. 
De atunci materialele s-au 
scumpit cu 30%, bitumul cu 
20%, iar costurile cu agrega-
tele tot cu 20%”, zice Vajai. 
Acesta este și motivul pentru 
care constructorul nici nu s-a 
prezentat la ultimele licitații, 
inclusiv cea privind reabili-
tarea străzii Libertății. „Nu 
m-am încadrat în preț”, spu-
ne antreprenorul.

Pariul pe diaspora
Astăzi, constructorii speră 

că repatrierea diasporei va mai 
echilibra piața muncii. „Sunt 
constructori care au rămas 
fără job afară și își caută lucru 
acasă. Nu vine lumea buluc, 
dar încep să apară doritori”, 
spune directorul Construcții 
Bihor, Ioan Băințan.

Fenomenul este de dată re-
centă. „Dacă până acum 5 luni 
nu știai cu cine poți face o lu-
crare, în ultima lună lucrurile 
s-au schimbat. Muncitorii nu 
mai au atâtea pretenții”, afi rmă 
directorul Erbașu Transilva-
nia, Călin Ro-
man (foto). El 
crede că criza 
economică pro-
vocată de pan-
demie va face 
licitațiile Pri-
măriei atractive din nou. „În 
câteva luni trendul se va inver-
sa. Criza a pus frână investiții-
lor private. Constructorii vor 
rămâne fără lucru și se vor în-
toarce spre sectorul public”. 

De altfel, primele efecte se 
și văd. Scăderea cererii a făcut 
ca motorina să se ieft inească 
și e de așteptat ca trendul să 
fi e urmat și de materialele de 
construcții. Cererea Primăriei 
și ofertele constructorilor s-ar 
putea întâlni, peste vară, din 
nou. Totul este să nu fi e prea 
târziu...

CRIZA MISTRIILOR
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Judeţul Bihor este bogat în 
trasee pentru drumeţii și 
trasee de căţărare, oferă și 
activităţi de aventură, inclu-
siv pe apă, toate putând fi  
practicate individual sau în 
grupuri mici, cu respectarea 
noilor reguli de distanţare

Mădălina Sim
madalina.sim@bihormedia.ro

Pandemia de corona-
virus i-a ținut pe toţi 
departe de aproape 
orice activitate, tocmai 

când vremea devenea priel-
nică pentru ieșiri în natură și 
pentru tot soiul de sporturi în 
aer liber.

De la jumătatea acestei 
luni, însă, bihorenii sunt liberi 
să se întoarcă în zonele pito-
rești ale judeţului, unde îi aș-
teaptă noi circuite de drume-
ții, ghizi pregătiți să-i îndrume 
spre sporturi de aventură, dar 
și noi reguli pe care trebuie să 
le respecte pentru a se întoarce 
sănătoși acasă. 

Circuit nou
Odată cu trecerea de la 

starea de urgenţă la starea de 
alertă, românii pot ieși, inclu-
siv în afara localităţilor, pentru 
a practica mai multe sporturi 
în aer liber, cu participarea a 
cel mult trei persoane. Auto-
rităţile au permis ca numărul 
să fi e mai mare doar cu o con-
diție: toate persoanele din acel 
grup să facă parte dintr-o fa-
milie și să locuiască împreună. 

Printre activitățile permise 
se numără și drumețiile pe cir-
cuitele din zonele pitorești ale 
județului Bihor, cele mai mul-
te dintre ele fi ind curățate și 
marcate din nou de salvamon-
tiști în perioada stării de ur-
gență. „Cele mai frumoase 
circuite sunt în zona muntoa-
să. Mă refer la Stâna de Vale, 
Vârtop, Padiș, Vadu Crișului, 
Șuncuiuș, Coada Lacului, 
Roșia. Chiar joi am deschis 
circuitul «Cetățile Rădesei», 
închis din 2017, dar preferat 
de turiști datorită frumuseții 
sale”, spune Pinter Istvan, șeful 
Serviciului Salvamont-Salvas-
peo Bihor.

Un alt traseu la care au lu-
crat salvamontiștii bihoreni 
săptămâna trecută, punând 
indicatoare noi și vopsind din 
nou marcajele, este „Poiana 
- Cascada Sfânta Treime - Bă-
ița”. Acesta începe din satul 
Poiana, are o lungime de 19 
kilometri și merge paralel cu 
râul Crișul Negru spre izvor. 
La mijlocul traseului, drume-

Pe când la aquapark? 
Chiar dacă pensiunile și hotelurile au primit undă verde 
pentru redeschidere, cu reguli stricte de igienă și servire 
doar în cameră, Guvernul nu a emis deocamdată regle-
mentări clare pentru întregul sector turistic, aşadar pisci-
nele, aquapark-urile, restaurantele și terasele au rămas 
în continuare închise. Premierul Ludovic Orban anunța că 
măsuri pentru sistemul turistic se vor lua abia după 1 iu-
nie, când s-ar putea da startul sezonului estival. 

Fără viață este deocamdată și stațiunea Băile Felix, una 
dintre cele mai cunoscute din România, ale cărei atrac-
ţii principale sunt piscinele cu apă termală. Totuşi, pe 20 
mai, Complexul President a anunţat că hotelul a fost des-
chis, fără zona de aquapark, însă clienţii pot avea parte de 
activităţi recreative, cum ar fi  plajă pe şezlonguri aşezate 
la distanţă unele de altele, fotbal şi diverse servicii de în-
grijire şi relaxare la centrul SPA al hotelului. 

ÎN STAND BY

Evadare în natură

POFTĂ DE AVENTURĂ. Imediat după relaxarea măsurilor restrictive au apărut şi primii temerari care au vrut să ex-
ploreze frumuseţile judeţului de pe apă. Zilele trecute, un instructor al fi rmei Master Adventure i-a însoţit şi îndru-
mat pe doi bihoreni aventurieri, într-o tură cu caiacul pe Crişul Repede

ţii se pot odihni poalele casca-
dei Sfânta Treime (foto). 

Drumeţii în siguranță
Aventura, deloc costisitoa-

re, trebuie să fi e planifi cată 
din timp, iar drumeţii să aibă 
cu ei măști, pe care să le pună 
atunci când se intersectează 
cu persoane străine. „Atunci 
când merg în drumeție trebuie 
să aibă telefoanele încărcate și 
recomand și descărcarea apli-

cației Apel 112, 
pentru a fi  de-
tectați cât mai 
repede, în caz 
că se rătăcesc”, 
spune Pinter 
Istvan (foto).

Noi reguli trebuie să res-
pecte și ei, cei care intervin 
la nevoie. „Am primit mai 
multe sfaturi de la domnul 
doctor Hadrian Borcea (n.r.
- șeful UPU SMURD Bihor) 
și primul pe care trebuie să-l 
aplicăm atunci când ajungem 
la o victimă este să-i punem 
o mască și apoi să măsurăm 
temperatura”, explică șeful Sal-
vamont Bihor. 

Ciclism prin păduri
Un alt sport care poate fi  

practicat din nou este ciclis-
mul, cu mulţi adepţi în Bihor. 

Un traseu de neratat este „Stâ-
na de vale - Vârful Poieni”, lung 
de 14 kilometri, care pornește 
de la Hotelul Iadolina, conti-
nuă pe drumul asfaltat ce duce 
la Izvorul Minunilor, apoi 
urmează trecerea la un drum 
forestier, marcat cu o bandă 
roșie, și sfârșește cu drumul de 
pământ ce urcă până în Vârful 
Poieni. Aventura cu bicicleta 
durează circa 4 ore și jumăta-
te și este recomandată numai 
pentru cicliștii cu experienţă. 

Un traseu ce poate fi  par-
curs atât cu bicicleta, cât și pe 
jos, este al „Săritorii ieduțului”, 
denumirea fi ind inspirată de 
cea a cascadei (foto) de 10 metri 
înălțime, cu același nume, care 
poate fi  văzută în timpul plim-
bării. Traseul are o lungime de 
7,5 kilometri, putând fi  parcurs 
în aproximativ două ore. 

Invitaţie pe via ferrata
Pe lista sporturilor permise 

se numără și via ferrata, căță-
rarea pe trasee stâncoase, care 
se poate practica pe mai multe 
trasee din Bihor. Unul dintre 
ele se afl ă în Șuncuiuș, pe dru-
mul de acces către Peștera Un-
guru Mare (foto). Traseul, lung 
de 150 de metri, a fost realizat 
de clubul Cassio Montana. 

„Via ferrata a îndeplinit dis-
tanțarea socială dintotdeauna, 
pentru că cei care urcă trebuie 

să păstreze o distanță între ei”, 
spune Sebastian Lascu, vice-
președintele clubului Cassio 
Montana. Turele de via ferra-
ta au rămas la același preț ca 
anul precedent: 90 lei pentru 
cei care au nevoie de ghidaj și 
echipament, respectiv 15 lei 
pentru cei experimentați, care 
se pot descurca fără ajutor și 
dețin echipament propriu. „În 
cel mai scurt timp vom des-
chide și un nou circuit, aproa-
pe de celălalt, care va fi  prevă-
zut și cu un pod indian și va fi  
ceva mai difi cil”, anunţă Lascu. 

Aventură în Vadu Crișului
Printre ofertele disponibile 

se numără și activitățile orga-
nizate de Master Adventure 
din Vadu Crișului, cea mai 
mare fi rmă de sporturi out-
door din județ. Bihorenii sunt 
așteptaţi la ture de raft ing, tir 
cu arcul, via ferrata, caiac, 
drumeție și ciclism. 

„La raft ing, de acum vor 
intra doar două persoane în 
barca mare împreună cu un 
ghid. De asemenea, vom dez-
infecta cu biocide costumele 
de neopren, ceea ce făceam și 
până acum, dar le vom lăsa 
două sau trei zile nefolosite, 
la uscat”, spune Remus Dan, 
unul dintre proprietarii Mas-
ter Adventure. 

O tură de raft ing costă 120 
lei pe persoană, via ferrata 80 
lei, iar celelalte activități, câte 
50 lei. „Din păcate, imaginea 
zonei Vadu Crișului a avut 
de suferit de când colonia de 
romi a intrat în carantină, însă 
ei sunt foarte departe de noi, 

pe cealaltă parte a Crișului”, 
spune Remus. 

Restricţiile privind nu-
mărul de persoane care pot 
participa la astfel de activităţi 
de aventură outdoor îi face pe 
unii organizatori să mai aștep-
te. „Dacă aș începe acum cu 
doar două persoane, ar trebui 
să cresc prețurile, pentru că nu 
ar fi  avantajos, dar nu vreau 
asta”, spune Gabriel Bonaciu, 
de la agenția de turism Aven-
tura Trekking. 

Relaxare peste noapte
Pentru cei care doresc să 

își petreacă și noaptea depar-
te de casă, câteva pensiuni 
și-au redeschis porțile, im-
punând totodată noi reguli 
de igienă. Una dintre ele este 
Pensiunea Gradia, din Șun-
cuiuș. „Am făcut dezinfecția 
în pensiune, iar pentru ca tu-
riștii să fi e cât mai siguri, am 
pus și clor în sticluțe mai mici 
în grupurile sanitare. Servi-
rea se face numai de la bar 
sau în regim de catering”, ex-
plică Sebastian Lascu, admi-
nistratorul pensiunii. Costul 
pentru două persoane este 
de 200 lei pe noapte, cu mic 
dejun inclus.

Doritorii se pot relaxa ca 
în natură inclusiv în Oradea. 
Pe strada Gheorghe Doja, de 
exemplu, a fost deschis Zen 
Garden (foto), un spațiu cu 
două cabane mici în formă de 
corturi. Atracția locului este 
un ciubăr folosit pe post de 
jacuzzi, în care de acum vor 
intra numai două persoane. 

„Pe lângă dezinfectarea fi -
ecărei cabane, vom dezinfecta 
ciubărul după fi ecare folosi-
re și vom schimba apa”, zice 
proprietarul Daniel Socaciu. 
O noapte petrecută la Zen 
Garden costă între 100 și 300 
de lei. 

Așadar, chiar și în pande-
mie, bihorenii pot să se bucu-
re de activităţi recreative, între 
frumuseţile naturii. Doar că, 
de acum înainte, trebuie să o 
facă respectând mai multe re-
guli, pentru binele tuturor...



 UN BĂRBAT DIN COMUNA BALC ŞI-A ABUZAT SEXUAL FIICA VITREGĂ DE 12 ANI
ŞI A OBLIGAT-O SĂ-I NASCĂ DOI COPII, PENTRU CĂ EL ÎŞI DOREA URMAŞI,
IAR MAMA FETEI NU PUTEA RĂMÂNE GRAVIDĂ
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Amenzile în starea de alertă și Agentul 007D
upă decizia Cur-
ții Constituționale 
prin care amenzile 

aplicate în timpul stării de 
urgență au fost declarate 
neconstituționale, nu a 
existat un cadru legislativ 
care să permită sancțio-
narea persoanelor care nu 
respectă măsurile auto-
rităților impuse pentru 
controlul pandemiei. Chiar 
și după instituirea stării de 
alertă, a existat o perioadă 
în care nu s-au putut apli-
ca sancțiuni, deoarece ca-
drul legal nu a fost pregătit 
din timp, cu toate că se știa 
de mult ce urmează.

Î
n fi ne, teoretic, din 
momentul publicării 
Ordinului comun al 

ministrului de Interne 
și ministrului Sănătății 
privind modul de utiliza-
re al măștii, se părea că 
lucrurile au intrat într-o 
relativă normalitate. Din 
păcate, însă, nu este așa...

D
acă majoritatea con-
travențiilor destinate 
persoanelor fi zice 

din noua lege a stării de 
alertă nu ridică probleme, 
aplicarea unei sancțiuni 
pentru nepurtarea măștii 
ține de scenariul unui fi lm 
absurd, în care agentul 

constatator este transfor-
mat în țintă pentru glume. 
Hai să ne imaginăm cum 
se poate constata, în 
practică, o contravenție 
vizând nepurtarea măștii, 
prin prisma excepțiilor 
prevăzute în ordinul mi-
nisterial!

A
stfel, nu trebuie să 
poarte mască anga-
jatul care este sin-

gur în birou sau persoa-
nele din birou între care 
se menține o distanță 
de minimum 2 metri, cu 

condiția aerisirii camerei, 
cel puțin la 2 ore, și a 
dezinfecției suprafețelor! 
Cum va constata agentul 
că un birou este aerisit și 
dezinfectat la 2 ore? Va 
sta la pândă cu cronome-
trul în mână?

N
u trebuie să poarte 
mască persoana 
care desfășoară 

activități fi zice intense și/
sau în condiții de muncă 
solicitante (temperaturi ri-
dicate, umiditate crescută 
etc). Dincolo de faptul că 

nu se prevede ce înseam-
nă umiditate crescută 
sau temperatură ridicată, 
agentul trebuie să consta-
te contravenția cu termo-
metrul și barometrul? 
Mai mult, cum îl constată 
Agentul 007 pe „etc.”?!

N
u trebuie să poarte 
mască persoana 
care suferă de boli 

ce afectează capacitatea 
de oxigenare! Dacă nici 
ministrul Sănătății nu e 
în stare să enumere care 
sunt aceste boli, oare 

trebuie să le știe polițis-
tul de la colț de stradă?!

N
u trebuie să poar-
te mască elevii/
studenții doar în 

timpul orelor de curs, 
dacă se respectă distan-
țarea corespunzătoare! 
Dar care este distanța 
corespunzătoare?!

C
um vrei tu, Stat Ro-
mân, să fi i respectat, 
dacă acesta este 

respectul pe care îl acorzi 
atât cetățenilor, cât și 
propriilor tăi funcționari?

BIHOREANUL a desco-
perit că cei doi monștri au 
benefi ciat de clemenţă din 
partea Justiţiei: femeia nu a 
fost defel trasă la răspunde-
re penală și a dispărut, iar 
bărbatul a fost condamnat, 
deocamdată, la o pedeapsă 
revoltător de mică, de doar 
2 ani de detenţie

Laura Gal
laura.gal@bihormedia.ro

Copilăria unei ado-
lescente din Bihor 
a fost defi nitiv mu-
tilată de propria 

mamă și de tatăl vitreg.  Băr-
batul își dorea propriii copii, 
dar cum femeia nu mai pu-
tea rămâne însărcinată, cei 
doi au folosit-o pe fetiţa ei de 
12 ani ca să le îndeplinească 
dorinţa.

Monstruozitatea s-a pe-
trecut în satul Almașu Mare, 
comuna Balc, și a fost desco-
perită abia când fata a intrat 
în travaliu și a ajuns la Ma-
ternitatea Oradea. 

Culmea, după cum a afl at 
BIHOREANUL, deși sesiza-
te, autorităţile judiciare au 
întârziat să ia măsuri împo-
triva părinţilor dezaxaţi mai 
bine de un an. Urmarea? 
Adolescenta a mai născut 
între timp un copil...

Copil cu copil
În satul Almașu Mare, 

toată sufl area cunoaște trista 
și cumplita poveste a copi-
lei care a ajuns, fără voia ei, 
mamă „surogat”. „O familie 
destrăbălată”, așa îi descrie 
unul dintre săteni pe Augus-
tin Costel Varga și pe soţia 
acestuia, Maria, un cuplu ca-
re-și ducea veacul muncind 
cu ziua pentru vecini. 

Femeia avea un copil din 
prima căsnicie când s-a mă-
ritat cu Varga, în urmă cu 
aproape un deceniu. „Un co-
pil cuminte”, o portretizează 
localnicii pe fata care merita 
o soartă mai bună. Calvarul 
adolescentei a început în 
2014, pe când avea doar 12 
ani, iar tatăl ei vitreg a decis 
că vrea urmași. Cum mama 
fetei nu putea rămâne însăr-
cinată, cei doi au hotărât să 
se folosească de copilă pen-
tru a-i îndeplini bărbatului 
dorinţa. 

Când a început individul 
să-și violeze fi ica vitregă nu 
știe nimeni exact, însă cel 
care a semnalat pentru pri-
ma dată existenţa unui abuz 
a fost medicul din sat, în 
aprilie 2015, când, la un con-
trol, a descoperit că aceasta 
este însărcinată. A sunat la 

Violaţi, maltrataţi, munciţi...
Abuzurile îndreptate împotriva copiilor au crescut în 
ultimii ani, datele Autorităţii Naţionale pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului indicând creşteri între 15 şi 
20% ale cazurilor în care minori, chiar şi de 3 ani, au 
căzut victime ale unor violuri, maltratări, au fost puşi 
să muncească până la epuizare ori au fost transformaţi 
în cerşetori. 

Potrivit ultimului raport, din decembrie 2019, Autorita-
tea a înregistrat anul trecut nu mai puțin de 15.996 de 
cazuri de violență asupra copilului, dintre care 1.435 
de abuz fi zic şi 994 de abuz sexual, 86% din cazurile 
raportate având loc în familie.

Dintre copiii abuzaţi fi zic şi sexual, cei mai mulţi sunt 
de vârsta adolescenţei, între 10 şi 17 ani, însă există 
victime şi în rândul copiilor sub vârsta de 1 an (27 de 
cazuri de abuzuri fi zice şi 1 caz de abuz sexual).

CRESC ABUZURILE

Părinţi de
COŞMAR

MACHO PE FACEBOOK. Augustin Costel Varga (foto) se etalează pe Facebook ca un veritabil „macho-man”, pre-
zentându-se inclusiv „sex columnist la Fabrica sufl etului tău”. În ciuda faptului că și-a siluit fetița vitregă, magis-
trații l-au condamnat cu blândețe, ajungând după gratii numai pentru că a încălcat condițiile eliberării condiționate

Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia 
Copilului (DGASPC) Bihor, 
însă pentru că adolescenta a 
refuzat să spună numele ce-
lui care a profi tat de ea, a fost 
lăsată acasă.

Luna următoare, pe 2 mai 
2015, fata a născut un băie-
ţel, iar medicii de la Mater-
nitatea Oradea i-au alertat, 
din nou, pe reprezentanţii 
DGASPC Bihor. Abia atunci, 
spun sursele BIHOREANU-
LUI, fetiţa a dezvăluit cine 
e tatăl copilului, inclusiv 
motivul halucinant pentru 
care acesta a batjocorit-o, cu 
complicitatea mamei ei. 

Mamă a doua oară
Șocaţi, asistenţii sociali 

au solicitat instanţei - și au 
și obținut - decăderea femeii 
din drepturile părintești și, 
în paralel, au sesizat Par-
chetul de pe lângă Judecă-
toria Marghita. În mai puţin 
de o jumătate de an, pe 22 
decembrie 2015, Augustin 
Costel Varga a fost trimis în 
judecată, dar în stare de li-

bertate, pentru act sexual cu 
un minor, în timp ce faţă de 
soţia lui, deși a recunoscut 
că a fost complice la abuzuri, 
procurorii nu au formulat 
nicio acuză. 

Urmarea? Maria Varga a 
dispărut imediat din sat, iar 
de atunci nu a mai văzut-o 
nimeni. Și bărbatul a plecat, 
dar nu singur, ci luând-o cu 
el și pe fată, dar și pe copi-
lul de câteva luni. Cei trei au 
fost găsiţi un an mai târziu, 
bântuind pe o stradă din 
Cluj-Napoca, oraș în care, 
după cum avea să se desco-
pere, adolescenta a mai năs-
cut un copil, conceput tot cu 
tatăl vitreg. Copil pe care, 
la îndemnul lui Varga, l-a 
abandonat în maternitatea 
clujeană. 

Până la urmă, atât ea, cât 
și copiii ei au fost preluaţi 
de reprezentanţii DGASPC 
Bihor. Nou născutul a fost 
plasat în grija unui asistent 
maternal, iar adolescenta și 
copilul mai mare, care abia 
împlinise un an, au fost in-
ternaţi într-un centru spe-

cial, pentru mame și copii, 
unde se afl ă și în prezent, 
după aproape 4 ani. 

Clemenţă pentru pedofi l
Cât despre Varga, imedi-

at după preluarea copiilor, 
juriștii Direcţiei au depus 
o nouă plângere penală, tot 
pentru act sexual cu un mi-
nor, însă cazul, după cum a 
constatat BIHOREANUL, a 
ajuns în faţa instanţei abia pe 
26 martie 2018, când procu-
rorii au catadicsit să-l trimi-
tă pe bărbat în faţa instanţei. 

Între timp, primul pro-
ces declanșat pe numele lui 
Varga s-a încheiat cu un 
verdict de-a dreptul ridicol. 
Deși procurorii i-au reţinut 
infracţiunea în formă agra-
vată, pentru că victima nu 
împlinise 13 ani și se afl a în 
grija lui, iar în acest caz le-
gea penală prevede pedepse 
între 3 și 10 ani de închisoa-
re, judecătorii din Marghita 
l-au condamnat pe bărbat la 
doar 2 ani de detenţie, adică 
sub minim. Motivul? Indi-
vidul nu avea antecedente și 

și-a recunoscut faptele... 
Pedeapsa, pronunţată în 

septembrie 2016, nici măcar 
nu a rămas în picioare, căci 
câteva luni mai târziu, ma-
gistraţii de la Curtea de Apel 
Oradea au schimbat-o, însă 
tot în benefi ciul pedofi lului, 
suspendând executarea ei pe 
o perioadă de supraveghere 
de 3 ani. Ce a însemnat asta? 
Că bărbatul care a abuzat 
sexual luni în șir o copilă de 
12 ani, a rămas în libertate, 
la fel ca un amărât de hoţ de 
portofele.

Fugit de la muncă
Povestea nu s-a terminat, 

însă, aici. Pe durata terme-
nului de supraveghere, Var-
ga ar fi  avut obligaţia, prin-
tre altele, să anunţe orice 
deplasare care depășește 5 
zile și să presteze o muncă în 
folosul comunităţii în cadrul 
Primăriei Balc sau Mănăsti-
rii Sfi ntei Cruci din Oradea, 
pe o perioadă de 60 de zile. 
În caz contrar, i-au atras 
atenţia judecătorii, suspen-
darea urma să fi e revocată, 

iar el va ajunge după gratii. 
Bărbatul a ignorat, însă, 

toate îndatoririle, după cum 
au constatat reprezentanţii 
Serviciului de Probațiune 
Bihor. Deși a plecat în trei 
rânduri din ţară, în Ungaria, 
Germania, iar apoi și în Sco-
ţia, Varga nu i-a anunţat nici-
odată, iar din cele 60 de zile 
de muncă, a executat doar 
40. „Fiind contactat de către 
consilierul de probațiune, 
acesta, fără să ofere o explica-
ție plauzibilă pentru neefec-
tuarea restului de ore de 
muncă, a afi rmat că nu se va 
prezenta la Primărie”, au ex-
plicat consilierii în acţiunea 
înaintată în vara anului 2018 
la Judecătoria Marghita, prin 
care au solicitat ca bărbatului 
să fi e trimis după gratii. 

Cererea le-a și fost ad-
misă, printr-o hotărâre pro-
nunţată pe 8 mai 2019 de 
instanţa locală și menţinută, 
apoi, pe 5 noiembrie, și de 
Tribunalul Bihor, când Au-
gustin Costel Varga a fost, în 
sfârșit, încarcerat pentru a-și 
ispăși cei 2 ani de închisoare. 

Justiție strâmbă
În prezent, Varga e jude-

cat, încă, în cel de-al doilea 
proces, declanșat pe nume-
le lui tot de procurorii din 
Marghita și tot pentru in-
fracţiunea de act sexual cu 
un minor în formă agravată. 
Acuzația vizează faptul că 
bărbatul a continuat să-și 
abuzeze fi ica vitregă chiar și 
după nașterea primului co-
pil. El a și fost condamnat, 
deocamdată în primă instan-
ță, la Judecătoria Marghita. 
Din nou, ridicol de blând...

Pedeapsa dispusă a fost 
tot de 2 ani de detenţie, adi-
că tot sub minimumul pre-
văzut de lege, iar asta în ciu-
da faptului că, iată, individul 
a perseverat în conduita ile-
gală. Hotărârea nu este însă 
defi nitivă, căci, nemulţumit 
de verdict, Varga a atacat-o 
la Curtea de Apel Oradea, 
unde procesul va reîncepe 
în luna iunie. Și cum să nu o 
facă, la ce judecători îngădu-
itori a găsit până acum, care 
nici măcar despăgubiri nu 
au acordat victimei minore, 
profi tând și de faptul că nici 
procurorii și nici avocații 
din ofi ciu nu i-au reprezen-
tat corect interesele?

Poate că, în al 12-lea ceas, 
alți magistraţi, mai cu sufl et, 
se vor apleca cu seriozitate 
asupra cazului și îi vor face 
dreptate unei copile batjoco-
rite chiar de propriii părinți, 
care ar fi  trebuit să o prote-
jeze.
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„Nu vreau să stau la aceeași masă”
Un alt eveniment care a marcat ședința de CJ de joia 
trecută a fost gestul făcut, în premieră, de liberalul Se-
bastian Lascu. Acesta şi-a anunţat demisia din acest 
for, aşa cum promisese la fi nele lunii trecute, când 
ceruse ca preşedintele Pásztor Sándor să renunţe la 
funcţie fi indcă a fost prins la pescuit în plină pandemie, 
cu o maşină destinată sistemului sanitar al judeţului.

„Am aşteptat să vă daţi demisia de onoare după ce aţi 
pătat imaginea funcţiei de preşedinte al CJ la momen-
tul nerespectării intenţionate a măsurilor din Ordonan-
ţele Militare pe care trebuia chiar dumneavoastră să le 
respectaţi şi să le impuneţi. Nu v-aţi dat demisia. Aşa-
dar şi prin urmare, îmi dau eu demisia datorită faptului 
că nu mai pot sta la masă cu cei care nu respectă in-
tenţionat legile pe care, de fapt, ei trebuie să le impună 
şi respecte, mai ales fi ind în poziţii de demnitate publi-
că”, a spus liberalul, precizând că îşi va trimite demisia 
în format electronic la secretariatul CJ. 

Destinatarul apelului la moralitate, Pásztor Sándor, 
nu s-a arătat  impresionat de gestul de onoare, spu-
nând că vrea „să păstrez calitatea de gentleman care 
a existat între noi” şi amintind că a colaborat cu acesta 
la un proiect pentru igienizarea zonelor turistice, dar 
reiterând că nu vrea să renunţe la funcţie. De altfel, 
nici colegii liberali nu au fost foarte marcați. „Pe Sebi 
Lascu îl vom înlocui. La următoarea ședință vom face o 
propunere”, a fost tot ce a spus Ionel Avrigeanu.
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În ciuda evidenței, poli-
ticienii neagă că ar căuta 
o alianță, singurul care 
vorbește pe șleau fi ind fostul 
șef al ALDE Bihor, vice-
președintele Traian Bodea, 
care acuză o „dragoste de 
conjunctură” între PNL și 
UDMR, care „încep să se 
îndrăgească din nou”

Adrian Criș, Dan Simai
redactia@bihormedia.ro

Banul e ochiul dracu-
lui, iar asta s-a dove-
dit din nou la ultima 
ședință a Consiliului 

Judeţean Bihor, desfășurată 
joi, când a fost supusă votu-
lui repartizarea a 27,315 mi-
lioane lei din fondul afl at la 
dispoziţia CJ către unităţile 
administrativ-teritoriale din 
judeţ, după un algoritm care 
a avantajat primarii UDMR 
și PNL, discriminându-i pe 
cei ai PSD, în pofi da unui 
protocol pe care anul trecut 
toate cele patru formaţiuni 
din „parlamentul” bihorean 
l-au convenit în scopul unei 
repartizări cât mai juste a fon-
durilor.

„Președintele PNL Bihor, 
Ilie Bolojan, nu se ţine de 
cuvânt”, a tunat liderul PSD 
Bihor, Ioan Mang, acuzându-i 
pe liberali că s-au aliat din nou 
cu UDMR. Vicepreședintele 
CJ Traian Bodea, ales din par-
tea ALDE și trecut între timp 
la Pro România, acuză și el o 
„dragoste de conjunctură” în-
tre PNL și UDMR...

Regulă mai echitabilă
În iulie 2019, liderii locali 

ai UDMR, PSD, ALDE și PNL 
au semnat un acord care „ur-
mărește o distribuire și echi-
librare a bugetelor autorităţi-
lor administraţiei publice” cu 
valabilitate până în anul 2024. 
Potrivit documentului, cotele 
destinate UAT-urilor care se 
împart prin CJ trebuiau alo-
cate în proporţie de 50% „în 
funcţie de necesităţile comu-
nităţilor, de solicitările aces-
tora”, în funcție de „ponderea 
numărului primarilor fi ecărei 
formaţiuni semnatare”.

Cealaltă jumătate a su-
melor pentru primării, re-
glementa protocolul, trebuia 
„decisă de formaţiunile afl a-
te la conducerea executivă a 
Consiliului Judeţean, pe baza 
solicitărilor primite și a prio-
rităţilor stabilite de aceasta”, 
adică de președintele Pásztor 
Sándor și de vicepreședinţii 
Ioan Mang și Traian Bodea, 
„cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare”. 

La momentul respectiv, 
acordul dintre UDMR, PSD, 
PNL și ALDE a fost intens cri-
ticat de USR-PLUS, care acu-
zau formarea „unui nou USL” 
în plan judeţean, dar și faptul 
că documentul se substituia 
unor reglementări legale.

„La început a fost 
cuvântul”

La reuniunea de joia tre-
cută, vicepreședintele Ioan 
Mang și-a manifestat vehe-
ment nemulţumirea faţă de 
modul în care urma să se facă 
repartizarea celor 27,316 mili-
oane lei, atacându-l dur pe li-
derul PNL Bihor, Ilie Bolojan, 
pe care l-a acuzat că nu res-
pectă înţelegerea făcută anul 
trecut. Concret, profi tând că 
cei 17 consilieri PNL, împre-
ună cu unul din cei doi con-

Blat politic
silieri ALDE, Julien Mateiaș, 
deţin de trei luni majoritatea 
în Consiliul Judeţean, liberalii 
au impus un proiect ce preve-
de că grosul banilor ajunge la 
edilii PNL și UDMR, fapt care 
ar încălca principiul că jumă-
tate de fonduri trebuie decise 
de executivul CJ Bihor. 

„Noi nu vom vota proiec-
tul. Până și Apostolul Ioan a 
spus «la început a fost Cuvân-
tul», și noi, PSD, nu ne putem 
călca cuvântul. A trecut mai 
puţin de un an și PNL nu în-
ţelege protocolul, unde scrie 
despre conducerea executivă 
a Consiliului Judeţean. Acum 
ei prin conducerea executivă 
înţeleg majoritatea din CJ, 
care este vremelnică”, a spus 
Mang.

La rându-i, celălalt vice-
președinte, Traian Bodea, a 
declarat că nu votează pro-
iectul, atât pentru că „nu ţine 
cont de protocol”, dar și pen-
tru că „nu am fost consultaţi 
la Direcţia Economică”, struc-
tura responsabilă de chel-
tuirea banilor și pe care el o 
coordonează. Bodea, care de 
anul trecut s-a reorientat de la 
ALDE, partidul pe lista căruia 
fusese ales în 2016, către Pro 
România, a acuzat noua alian-
ţă dintre PNL și UDMR, dar 
și repartizarea nejuducioasă a 
banilor, spunând că „cele 27 
milioane lei s-au fărâmiţat pe 
investiţii inefi ciente”. „Văd că 
s-a conturat o altă majoritate, 
PNL-UDMR”, a spus Bodea, 
întrebându-se retoric „de ce 
au fost atâtea înjurături (n.r. 
- din partea PNL) la adresa 
UDMR dacă astăzi avem o 
nouă majoritate?”.

Bani risipiţi
Așa cum observa Bodea, 

proiectul supus dezbaterii alo-
că sume în general mici pen-
tru investiţiile din comune, 
mulţi bani urmând să ajungă 
de fapt la biserici, în timp ce o 
mulţime de UAT-uri contro-
late mai ales de UDMR pri-
meau până și sumele necesare 
pentru publicarea „rapoarte-
lor de activitate”.

Câteva exemple: Primăria 
Abram (UDMR) benefi ciază 
de 140.000 lei pentru acoperi-
rea cheltuielilor de funcţiona-
re și de 5.000 lei pentru paro-

hia reformată, Abrămuţ (tot 
UDMR) de 80.000 lei pentru 
achiziţia unui teren pentru 
construirea unui centru mul-
tifuncţional în satul Petreu și 
de alţi 5.000 lei pentru „publi-
care raport de activitate”, ace-
leași sume de 5.000 lei fi ind 
alocate și primăriilor Biharia, 
Borș, Buduslău, Cetariu, Che-
rechiu etc.

Banii alocaţi altor comu-
ne vor ajunge la parohii, de 
exemplu 10.000 lei pentru o 
casă de rugăciuni romano-ca-
tolică la Aștileu, 10.000 lei 
pentru schimbarea unui gard 
la parohia reformată din sa-
tul Arpășel (comuna Batăr), 
100.000 lei pentru Fundaţia 
Diaconală Reformată a Eriu-
lui la Chișlaz, la Ciumeghiu 
25.000 lei pentru biserica 
reformată din Ghiorac, tot 
25.000 lei pentru Parohia 
Reformată din satul Boiu și 
80.000 lei pentru Parohia Or-
todoxă din Ciumeghiu, etc.

Pásztor: „Să trecem
la vot!”

Deși a evitat să intre în 
polemici cu cei doi colegi ai 
săi din conducerea executivă, 
președintele Pásztor Sándor 
a luat, implicit, partea con-
silierilor PNL. „Materialul 
(n.r. - proiectul pentru repar-
tizarea banilor) a fost depus 
de liderul grupului PNL și 
de liderul grupului UDMR, 
și a fost completat de liderul 
grupului PSD”, a spus Pásztor, 
cerând „să trecem la vot”. Iar 
rezultatul acestuia a fost ușor 
de prevăzut: 23 de consilieri ai 
PNL și UDMR au votat pen-
tru repartizarea fondurilor în 
formula proprie, cei 9 ai PSD 
au votat împotrivă, iar vicele 
Bodea s-a abţinut.

Cert e că noua înţelegere 
dintre PNL-UDMR nu doar 
încalcă protocolul dintre po-
liticieni încheiat anul trecut, 
dar explică și atitudinea brusc 
înţelegătoare a consilierilor 
liberali faţă de derapajele în-
registrate în ultima vreme 
de președintele CJ, căruia nu 
i-au cerut demisia nici pentru 
imoralitatea dovedită în plină 
pandemie, când a fost prins la 
pescuit cu mașina Judeţului, 
nici pentru faptul că acesta, 
deși este și vicepreședinte al 

Comitetului Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă, nu a 
sprijinit efortul anti-Covid al 
spitalelor din judeţ, nici pen-
tru că a semnat o Dispoziţie 
nelegală prin care a trimis de 
unul singur în șomaj tehnic 
angajaţii instituţiilor de cul-
tură subordonate Consiliului 
Judeţean, nici despre sabota-
rea Aeroportului din Oradea, 
lăsat fără curse internaţiona-
le...

Nicio alianță
Chestionați pe această 

temă, o zi mai târziu, niciu-
nul dintre principalii actori 

nu a vrut să-și 
asume înțele-
gerea. În vreme 
ce primarul Ilie 
Bolojan, pre-
ședintele PNL 
Bihor, n-a răs-

puns la telefon, liderul libera-
lilor din CJ, Ionel Avrigeanu 
(foto), a negat. „Fiecare partid 
a făcut o propunere de alocări 
de sume pe care a depus-o la 
CJ Bihor, apoi fi ecare consi-
lier a votat cum a crezut de 
cuviință. Noi am înaintat pro-
punerile în funcție de ce au 
cerut primarii noștri. N-am 
avut nicio discuție cu UDMR 

față de modul de împărțire a 
banilor”. 

În plus, Avrigeanu susține 
că PNL nu a încălcat niciun 
protocol. „Protocolul vorbeș-
te că o parte din sume să fi e 
distribuite la cererea primări-
ilor, iar cealaltă e la dispoziția 
executivului, asta pe consi-
derentul că și are majoritate 
să promoveze hotărârea de 
Consiliu Județean. În inter-
pretarea noastră, executivul 
nu mai are majoritate”. „Noi 
avem semnat un singur pro-
tocol de colaborare cu ALDE. 
În baza lui avem 18 voturi. 
Deci noi 17 liberali plus Ju-
lien avem majoritatea. Asta 
e singura majoritate”, a spus 
Avrigeanu.

Întrebat, în aceste condiții, 
de ce nu-l schimbă pe Pásztor 
Sándor din funcția de preșe-
dinte, liderul liberalilor din 
CJ spune că nu se poate legal, 
căci legea interzice asta cu 6 
luni înainte de fi nalul man-
datului și oricum ar fi  nevoie 
de 24 de voturi, reprezentând 
două treimi. „Restul sunt dis-
cuții”...

E fi resc
Nici președintele Pásztor 

Sándor nu a dat mai multe de-
talii. Întrebat dacă s-a aliat cu 
liberalii și, dacă da, alianța se 
va extinde și la Consiliul Lo-
cal, șeful CJ a negat. „Bugetul 
s-a împărțit așa cum au depus 
propuneri liderii grupurilor 
PNL și UDMR. Acestea au 
fost completate și de PSD, iar 
apoi au intrat în plenul Con-
siliului Județean. Nu pot da 
detalii cu privire la ce se va 
întâmpla în oraș, sau ce va fi  
pe viitor. Înainte de ședință au 
fost discuții asupra modului 
de împărțire a sumelor, care 
trebuiau împărțite deja de 
două luni. PNL a încercat să 
ia mai mult având în vedere 
că este majoritar în Consiliul 
Județean. E logic ca fi ecare 
grup politic să încerce să își 
fructifi ce poziția”, a scurtat-o 
UDMR-istul.

La rândul său, președin-
tele PSD Bihor, Ioan Mang, 
susține că situația din ședin-
ța de CJ ar fi  fost de fapt un 
compromis. „Nu pot să spun 
că ar exista o altă înțelegere, 
între UDMR și PNL, lucru 
pe care nu-l recunosc nici 
ei. Practic, ce s-a întâmplat 
a fost că UDMR și PSD au 
evitat situația penibilă de a 
merge cu o propunere de dis-
tribuire a acestor fonduri, iar 
PNL să vină cu alta și, având 
majoritatea, să o impună”, a 
spus Mang, adăugând că „nu 
e cum ne-am fi  dorit nici la 
UDMR, nici la PSD, dar fi eca-
re s-a ales cu ceva”. Mai con-
cret, „PNL a fost de acord ca 
UDMR să ia mai mulți bani 
decât a luat PSD, dar mai pu-
țin decât merita”.

Mai vehement și mai plas-
tic a fost celălalt vicepreședin-
te al CJ, Traian Bodea, ferm 
convins că PNL s-a înțeles 
cu UDMR. „Din rezultatul 
de ieri s-a văzut clar că a avut 
loc o negociere între repre-
zentanții PNL și UDMR, ma-
terializată prin propunerile 
depuse de liderii celor două 
grupuri. Ei încep să se îndră-
gească din nou, după modelul 
2008-2016”, spune fostul lider 
al ALDE.

Atât doar că este o dragos-
te de conjunctură. „Se înjură 
doar atunci când nu împart 
bani. Când nu împart bani, își 
împart pumni”, arată Bodea. 
Cam asta e politica româneas-
că, văzută chiar din interior...

Blat politic
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„Am vrut să 
demonstrez că nu 
se moare dintr-o 

demisie”

Smaranda Chişbora
smaranda.chisbora@bihormedia.ro

 

Un ales al PNL Bi-
hor s-a remarcat, 
la fi nalul săptă-
mânii trecute, fă-

când un gest nemaiîntâlnit 
în politica locală. Sebastian 
Lascu (40 de ani), de profe-
sie medic stomatolog, și-a 
dat demisia din funcţia de 
consilier judeţean după ce, 
întâi, i-a cerut fără șanse de 
succes președintelui CJ Bi-
hor, Pásztor Sándor - prins 
de BIHOREANUL, în plină 
pandemie, la pescuit ilegal -, 
să o facă. Liberalul a spus în 
plen că nu mai poate sta la 
aceeași masă cu o persoană 
care, în loc să fi e un exem-
plu de moralitate, încalcă 
legea pentru a-și satisface 
hobby-urile. 

Într-un interviu acordat 
BIHOREANULUI la scurt 
timp după demisie, Sebasti-
an Lascu, vicepreședinte în 
PNL Bihor, își explică gestul, 
vorbește despre așteptările 
deșarte pe care le-a avut de 
la colegii de partid, condam-
nă noua „prietenie” dintre 
PNL și UDMR și își prezintă 
planurile politice... 

„Luăm în derâdere orice 
instituţie”

- Aţi sperat că Pásztor 
Sándor va demisiona, așa 
cum i-aţi cerut, sau aţi știut 
de la început că veţi ajunge 
să renunţaţi la mandatul 
dvs.? 

- Nu am crezut neapărat 
că va demisiona. Totuși, a 
trebuit să arăt că în Ora-
dea, în Bihor, trebuie să fa-
cem altfel de politică. Adică, 
dacă greșim și suntem pe 
o poziţie de demnitate pu-
blică, să recunoaștem. Am 
considerat că fapta sa a fost 
una gravă, dat fi ind că, pe 
perioada stării de urgenţă, 
marea majoritate a bihore-
nilor au fost obligați să stea 
în case. Domnul președin-
te oricum a avut dreptul să 
circule în tot judeţul, prin 
prisma funcţiei, dar nu i-a 
ajuns acest lucru. A vrut să-
și satisfacă și hobby-urile. Și, 
în plus, a mers la pescuit cu 
o mașină a instituţiei, cum-
părată printr-un proiect eu-
ropean pentru medicina de 
urgenţă. 

- Până la urmă, ce v-a 
determinat să mergeţi atât 
de departe încât să renun-
ţaţi la mandat? 

- Ca vicepreședinte al 
Comitetului Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă, tre-
buia să respecte legea și să 
dea un exemplu. Există mii 
de oameni care locuiesc în 
garsoniere, în apartamente 
cu 2 camere și au fost ţinuţi 
acolo (n.r. - pe perioada stă-
rii de urgenţă). Eu am vrut 
să-i demonstrez domnului 
președinte că nu se moare 
dintr-o demisie. Eu am me-
seria mea. Până la urmă, ar 
fi  bine ca majoritatea celor 
implicaţi în politică să aibă 
profesii care să le asigure o 
independenţă în a se expri-
ma. Dacă ești legat de anu-
mite chestii, nu poţi să-ţi 
exprimi sincer doleanţele. 
Pot să spun că îl respect pe 
dl Pásztor, chiar am colabo-
rat pe diferite proiecte, dar 
chiar și așa, am fost în stare 
să-i spun că a greșit și a pătat 
numele funcţiei sale. În Ro-

SEBASTIAN LASCU
EX-CONSILIER JUDEŢEAN PNL BIHOR

mânia am ajuns să nu mai 
respectăm nicio instituţie. 
Despre Parlament se vorbeș-
te că toţi sunt hoţi și toţi sunt 
la fel. Nu-i așa. În schimb, 
prin gesturi din acestea pă-
tăm imaginea unei funcţii, 
altfel respectabilă. Am ajuns 
să ne batem joc și să luăm 
în derâdere orice instituţie. 
Un partid a vrut la un mo-
ment dat să-i facă pe români 
să creadă că toţi sunt hoţi, 
dar nu-i așa. Sunt și oameni 
muncitori. Eu provin din 
echipa PNL Oradea, iar în 
Oradea se vede ce s-a făcut. 
Nu pot să accept derapaje de 
genul acesta. 

- După prima ședinţă, 
cea în care aţi cerut de-
misia, ameninţând în caz 
contrar cu propria demisie, 
aţi avut vreo conversaţie în 
privat cu președintele CJ? A 
încercat să-și explice gestul? 

- Nu, nu am avut nicio 
discuţie.

„Ce să mai înţeleagă 
alegătorii noştri?”

- Aţi ridicat problema și 
în partid, în PNL? V-aţi fi  
dorit să fi ţi susţinut public, 
în solicitarea demisiei, de 
colegi? Cum comentaţi fap-
tul că nu au făcut-o? 

- Ultimii 4 ani au fost grei 
în opoziţie pentru liberali. 
Ne-am certat cu ei (n.r. - cu 
majoritatea formată, până 
de curând, din UDMR, PSD 
și ALDE), am avut procese. 
Fiind un liberal vechi, am 
considerat că trebuie să-i ce-
rem demisia (n.r. - lui Pász-
tor). Dacă nu a vrut partidul, 
i-am cerut-o eu. Întotdeau-
na, în orice partid, sunt pă-
reri și păreri. Era foarte sim-
plu ca noi să cerem demisia. 

Normal că nu o puteam for-
ţa, sunt conștient de asta...

- Dar cum au primit ges-
tul dvs.? V-a criticat cineva? 
V-a sfătuit să nu o faceţi? 

- Sunt destul de încăpăţâ-
nat. Era clar că nu mă putea 
schimba nimeni de pe trase-
ul meu. Am avut discuţii cu 
multe persoane. Mulţi m-au 
înţeles. Nu, n-am primit cri-
tici. Am spus că nu pot să 
mai stau la masă cu cineva 
care trebuie să implemente-
ze legi, dar nu le respectă... 

- Cum comentaţi noi-
le înţelegeri între PNL și 
UDMR, care până acum 
s-au războit, iar acum și-
au împărţit, brusc, cele mai 
mari sume pentru primării? 

- Eu cred că nu trebuia 
să facem nicio alianţă cu ni-
meni, după ce 4 ani de zile 
ne-am certat. Eu am spus 
clar și în partid: trebuie să 
așteptăm alegerile, iar după 
ce se numără voturile știm 
fi ecare pe ce poziţie stăm 
și putem face o alianţă. Să 
nu uităm că în ultimii ani 
UDMR-ul nici nu ne-a bă-
gat în seamă, n-am contat. 
Și acum, dintr-o dată, sun-
tem prieteni? Nu cred în 
lucrurile acestea. Ce să mai 
înţeleagă alegătorii noștri? 
După ce 4 ani am încercat 
să le demonstrăm că ceilalţi 
n-au luat decizii bune, acum 
dintr-o dată sunt OK? Eu 
nu pot să le spun asta. Dar 
aș putea să le spun sincer că 
intrăm în alegeri, iar după 
vot va trebui să facem o ali-
anţă cu cei care ne asigură 
o majoritate stabilă, că va fi  
UDMR, USR, PLUS, orica-
re. E nevoie de asta pentru 
a putea să faci proiecte ma-
jore, nu poţi să o joci așa, la 

un vot... Sigur, în interiorul 
alianţei poţi să lupţi pentru 
idei, pentru proiecte, asta e 
de înţeles. Or, în acest man-
dat, supărarea a fost mare, 
fi indcă noi, liberalii, am fost 
cei mai mulţi de la masă, dar 
eram în opoziţie. Puterea a 
fost creată din uniunea a trei 
partide, care au fost, de fapt, 
pierzătoarele alegerilor. 

- Aţi participat la elabo-
rarea proiectului de împăr-
ţire a banilor pentru primă-
rii, propus de PNL?

- Nu am participat. Ori-
cum aveam voturile nece-
sare să ne susţinem banii 
către primarii noștri și fără 
UDMR. Nu intru în detalii, 
decide Biroul Permanent Ju-
deţean în acest caz. 

- A contat și noua înţele-
gere dintre PNL și UDMR 
când v-aţi dat demisia?

- A fost cireașa de pe tort. 
Eu mă așteptam ca partidul 
să-i ceară demisia. Altfel, am 
respectat echipa întotdeau-
na, am votat cum a vrut par-
tidul, dar peste acest lucru 
n-am putut să trec. 

„Cu siguranță era altfel”
- Cum aţi evalua activi-

tatea în Consiliul Judeţean, 
caracterizat deseori ca o 
„staţiune balneară”? Pe cea a 
conducerii CJ, inclusiv a pre-
ședintelui Pásztor Sándor? 

- Așteptările mele și ale 
multor bihoreni sunt altele la 
CJ Bihor. Nu acuz neapărat 
că nu s-au făcut proiecte. În 
schimb, eu aș fi  atacat unele 
proiecte pe care le poate face 
doar Consiliul Judeţean. 
De exemplu, stabilirea unei 
ordini, unei organizări în 
zona Padiș, foarte vizitată, 
dar lăsată în haos. Mă refer 

la o zonă de camping. Mă 
așteptam, de asemenea, la 
proiecte majore, de exemplu 
în zona de mediu, să se facă 
o telecabină care să unească 
Vârtopul cu Padișul și Stâna 
de Vale. Ar fi  minim inva-
zivă pentru mediu, dar ar 
lega niște puncte turistice. 
Eu mă așteptam să legăm, de 
pildă, Oradea de Cluj prin-
tr-o o pistă de biciclete, dar 
nu paralelă cu E60, ci pe un 
alt traseu. Aș fi  vrut să dez-
voltăm turistic judeţul, pen-
tru că stăm pe o mină de aur 
și nu știm să facem nimic cu 
ea. În schimb, s-au făcut ba-
zine de înot în Nucet. Ei (n.r.
- UDMR, PSD, ALDE) cred 
în asta, eu nu cred în acest 
proiect atât timp cât toţi co-
piii merg în centrele zonale 
de școală, cum ar fi  Șteiul și 
Beiușul. 

- Dar activitatea grupu-
lui PNL din acești ani? 

- Din opoziţie nu puteai 
să faci altceva decât s-a făcut. 
După cum spuneam, 4 ani 
nu ne-au băgat în seamă. Si-
gur, au fost proiecte susţinu-
te și de noi, care nu puteau să 
treacă fără votul nostru. Un 
exemplu este Drumul Apu-
seni, un proiect bun. 

- Consideraţi că dacă li-
beralii ar fi  condus CJ Bihor 
ar fi  fost mai multe rezulta-
te? S-ar fi  implementat mo-
delul „Bolojan - Oradea”? 

- Cu siguranţă, dacă Mir-
cea Mălan avea șansa să fi  
președintele Consiliului Ju-
deţean, era altfel. Atât pot 
să spun. Noi așa am crescut, 
ne-am luptat pentru pro-
iecte. A existat și există la 
Oradea o echipă destul de 
mare, în frunte cu Ilie Bolo-
jan, care a dus la dezvoltare. 
Fiind cinstit, poţi depune 
proiecte, să ai pretenţii faţă 
de constructori. Eu vin din 
sfera privată, am depus pro-
iecte europene și voi depune 
în continuare, fi indcă e șan-
sa noastră, a tinerilor. Sigur, 
nu e ușor, dar dacă nu o faci 
acum - inclusiv instituţiile - 
pierzi trenul. 

„Am plecat cu fruntea 
sus”

- După anunţul demisiei, 
aţi primit pe reţelele de so-
cializare numeroase apre-
cieri pentru gestul făcut. În 
schimb, alţii au susţinut că 
era mai bine să rămâneţi în 
CJ pentru a avea pârghii de 
„luptă” din interior. Ce le 
spuneţi acestora? 

- Eu mi-am încheiat man-
datul în termenul care s-ar 
fi  încheiat normal, dacă nu 
exista pandemia. Nu puteam 
face în ultimele luni ce n-am 
făcut în 4 ani. Eu am plecat, 
oricum, cu fruntea sus. Ca să 
înţeleagă toţi colegii liberali, 
eu am stat până în momen-
tul în care s-a votat bugetul 
judeţului. Oricum, plecarea 
mea nu infl uenţează majo-
ritatea fragilă pe care o de-
ţin liberalii pentru că, după 
cum știm, din păcate, un 
consilier judeţean UDMR a 
decedat. Mai vreau să trans-
mit ceva clar: nu voi merge 
la USR sau PLUS, deși îi res-
pect și cred că ar fi  singurii 
cu care am putea face un 
parteneriat real. Voi rămâne 
liberal, așa cum sunt de la 18 
ani, deci de 22 de ani. M-a 
sunat lumea să mă întrebe 
dacă plec. Eu vreau să rămân 
să mă lupt în partid, dacă e 

cazul. Nu îmi place plecatul 
ăsta de la un partid la altul... 

- Ce aţi fi  vrut să faceţi în 
cei aproape 4 ani în care aţi 
activat ca ales judeţean și 
n-aţi reușit? De ce? 

- Dacă aș fi  fost la putere, 
aș fi  vrut să fac proiectele pe 
care le-am menţionat: te-
lecabine, piste de biciclete, 
susţinerea concretă a turis-
mului... Ţin minte un lucru 
pe care primarul Ilie Bolo-
jan l-a spus în urmă cu mai 
mulţi ani, când era acuzat 
că Oradea nu participă la 
târgurile de turism, dar clă-
dirile erau nerenovate. A zis 
atunci: „Vreţi să aducem tu-
riști să le cadă cărămizile în 
cap? Sau ne facem ordine și 
apoi îi chemăm?”. Revenind, 
eu m-am luptat pentru câ-
teva proiecte, între care cel 
privind curăţenia și suprave-
gherea video a câtorva zone 
turistice din judeţ. Acel pro-
iect trebuie să meargă înain-
te, trebuie să curăţăm jude-
ţul. Nu putem avea pretenţii 
să vină turiștii atât timp cât 
e mizerie peste tot. Cred în 
continuare și în proiectul cu 
dușuri și toalete în zonele 
turistice, pe care tot eu l-am 
propus. Poate dacă eram la 
putere îl fi nanţam din start 
cu toţi banii, așa s-au alocat 
doar o parte din fondurile 
necesare. Mingea a ajuns 
la primarii din Șuncuiuș și 
Vadu Crișului. De acei bani 
trebuie să tragă utilităţile, să 
rezolve hârtiile... 

Ochii pe „parlamentare”
- Cum caracterizaţi clasa 

politică locală? În ce mă-
sură sunt promovaţi spe-
cialiștii versus așa numiţii 
politruci? 

- Nu pot să generalizez. 
Oradea și conducerea ei li-
berală dă exemple de bună 
practică în a susţine speci-
aliști. Sigur, poate se fac și 
greșeli, dar e omenește. 

- Ce faceţi acum, după ce 
aţi rămas fără mandat? 

- Îmi voi practica mese-
ria principală de medic sto-
matolog, îmi voi continua 
proiectele europene, con-
struiesc o clinică împreună 
cu asociata mea. Rămân 
implicat și în turism (n.r.
- deţine o pensiune în Șun-
cuiuș și este vicepreședin-
tele unui club de alpinism, 
Cassio Montana). Mai este 
și o idee veche, un proiect 
pe care l-am conturat, dar 
n-am apucat să-l duc mai 
departe. Mă voi implica în 
lansarea unui ONG al cărui 
scop va fi  să cumpere păduri 
și să le păstreze virgine. Vom 
face statutul clar, să arate că 
acea pădure care va intra în 
proprietatea ONG-ului va 
rămâne în veci neatinsă. 

- Veţi candida din nou 
la alegerile locale în toam-
nă? Pentru Consiliul Local 
Oradea, pentru Consiliul 
Judeţean, sau ţintiţi, poate, 
o altă funcţie? 

- Dacă Partidul Naţional 
Liberal îmi va cere, mă voi 
implica. Membru sigur voi 
rămâne până la bătrâneţe. 
După experienţele mele și 
proiectele iniţiate în Consi-
liul Local Oradea și Consi-
liul Judeţean Bihor, probabil 
că mă voi înscrie pe lista in-
ternă pentru alegerile parla-
mentare, iar partidul va de-
cide dacă merit să merg mai 
departe...



Primăria Oradea a 
prins gustul bălă-
celii! După succe-
sul aquapark-ului 

Nymphaea, care a deve-
nit în ultimii ani princi-
palul punct de atracţie 
turistică în oraş, munici-
palitatea pregăteşte un 
nou acva-proiect.

Ștrandul Ioșia va fi  trans-
format într-o „grădină terma-
lă”, adică un loc unde orădenii 
și turiștii se vor destinde în 
liniște, în bazine sau la umbra 
arborilor. De asemenea, com-
plexul va oferi și tratamente 
curative, folosind ca resursă 
de vindecare apa termală. 

Fără zbenguială
Ideea modernizării ștran-

dului Ioșia a apărut în spaţiul 
public imediat după ce s-au 
fi nalizat lucrările la aquapar-
k-ul Nymphaea și a devenit 
clar că există un apetit pentru 
bălăceală. Ce-i drept, com-
plexul are nevoie de renovări 
serioase. Amenajat în a doua 
decadă a anilor ’80, ștrandul 
Ioșia este învechit și degra-
dat, așa că majoritatea vizita-
torilor pe care îi atrage sunt 
pensionarii dornici să-și mai 
omoare timpul și să-și în-
moaie oasele în apa termală. 

Ștrandul nu va deveni însă 
al doilea aquapark al orașului, 
ci se va transforma într-un 
complex în care relaxarea se 
va face mai „domol”. „Nu va 
fi  un loc cu tobogane și jocuri 

de apă, cu zben-
guială. Se vor fo-
losi proprietăţile 
curative ale apei 
geotermale pen-
tru tratamente și 
pentru relaxare, 

în liniște”, explică directorul 
Administraţiei Domeniului 
Public Oradea (ADP), Liviu 
Andrica (foto). 

ŞI RELAXARE,
ŞI VINDECARE.

Odată ce va fi  mo-
dernizat, ştrandul 
Ioşia va deveni şi 
o bază de trata-

ment, unde se vor 
face proceduri de 
recuperare şi de 

vindecare bazate pe 
apa geotermală

ŞTRANDUL IOŞIA VA DEVENI O „GRĂDINĂ TERMALĂ”, CU BAZINE INTERIOARE 
ŞI EXTERIOARE, O BAZĂ DE RECUPERARE ŞI CENTRU SPA

Ioșia în „tratament”
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Şefa Ariilor 
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ECO CARICATURA

LIBER LA PIANINĂ! Unul dintre parcurile preferate 
ale orădenilor, Parcul Libertăţii, răsună zilnic de muzi-
că. Pianina cumpărată de Marius Sabău, fl orarul care 
a plantat mii de fl ori în parc, dar plecat între timp din 
oraș, a fost reamplasată la umbra arborilor de aici, iar 
orădenii cu talent se opresc şi cântă pentru trecători

FAȚA ORAȘULUI

ANUL IX  NR. 239 (266)  LUNI, 25 MAI 2020

((Oradea noastraOradea noastra
PUBLICAȚIE BILUNARĂ. SE DISTRIBUIE NUMAI ÎMPREUNĂ CU SĂPTĂMÂNALUL BIHOREANUL

PUBLICAȚIE DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ECOLOGICĂ

COLȚUL VERDE                                                                                                                        OVIDIU BURTĂ - medic                                                      

Relaxare în vremea CoviduluiÎ
n plină pandemie declanşa-
tă de virusul SARS-Cov-2, 
după ce am trecut printr-o 

stare de urgenţă şi am intrat 
în stare de alertă, simţim tot 
mai acut nevoia de relaxare.

N
e afl ăm în faţa a două 
opţiuni: o relaxare 
totală, cu manifestări 

de tipul celei din parcul 
Herăstrău, unde sute de 
oameni au sfi dat coronaviru-
sul şi normele de protecţie, 
sau o relaxare prudentă, 
care nu exclude întâlnirile de 
socializare.

C
red că a venit momentul 
să ieşim din casă, să 
mergem la muncă, să 

socializăm, să facem sport 
şi, de ce nu, să vizităm un 

alt obiectiv important căruia 

i-am simţit lipsa: terasa. Dar 

cu respectarea unor măsuri 
de precauţie! Distanţarea 

socială, igiena respiratorie 
şi spălarea mâinilor nu sunt 

doar lozinci, ci lucruri uşor 
realizabile, care vor creşte 

siguranţa acestei relaxări.

D
irect implicat în acţiu-
nea anti-Covid-19, vă 
mărturisesc un lucru 

îmbucurător: în ultimele 

zile a scăzut numărul celor 

care au rămas internaţi în 

Spitalul Municipal din Ora-

dea, un spital Covid-19.

P
ersonalul din lupta an-
ti-Covid-19, considerat 
de unii eroii din prima 

linie, de alţii şpăgarii care nu 
se mai satură de bani, şi-a 
făcut şi îşi face în continuare 
datoria. Puţină lume înţelege 
ce înseamnă să stai ore în şir 
în echipamentul de protecţie, 
senzaţia de lipsă de aer şi de 
sete, să nu ştii dacă este zi 
sau noapte şi să faci eforturi 
extraordinare de salvare a 
fi ecărui pacient. 

D
oar relaxarea pru-
dentă a populaţiei şi 
respectarea măsurilor 

de protecţie vor da posibili-

tatea sistemului medical să 
revină mai repede la situaţia 
existentă înaintea pande-
miei. Decât să ne întâlnim 
în spitale, este de preferat 
să ne vedem pe terase, în 
sălile de spectacol, pe tere-
nurile de sport.

T
rebuie să înţelegem că 
pentru o bună perioa-
dă de timp viaţa va fi  

altfel, trebuie să acceptăm 
coabitarea cu „Covidul” 
şi, de ce nu, când stăm la 
masă pe terasă să păstrăm 
un scaun între noi. Poate îl 
ocupă acest virus de 125 de 
nanometri.

Vindecare cu apă
Proiectul de moderniza-

re a fost depus deja de ADP, 
spre autorizare, la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Bihor și prevede că „Grădina 
termală Ioșia” se va întinde 
pe o suprafaţă de 3,2 hectare, 
urmând să aibă bazine inte-
rioare și în aer liber, deopo-
trivă.

Actuala clădire adminis-
trativă a ștrandului va fi  de-
molată și înlocuită cu una 
nouă, întinsă pe trei niveluri 
(subsol, parter și etaj), unde 
vor fi  amenajate bazine inte-
rioare pe o suprafaţă totală 
de 550 mp. Acestea vor fi  um-
plute cu apă geotermală, dar 
și cu apă rece încălzită.

În plus, în clădire va func-
ţiona un centru SPA, cu sau-
nă și săli de tratamente care 
folosesc apa geotermală, o 
sală de fi tness, un restaurant 
și, desigur, o zonă de vestia-
re. „Știm că resursa termală 
din Ioșia are efecte curative 
excepţionale și dorim să o fo-
losim la potenţialul maxim”, 
spune viceprimarul Mircea 
Mălan. 

La baza de tratament vor 

fi  bine primiţi și tineri, și 
vârstnici, apa termală fi ind 
prielnică pentru afecţiuni ale 
sistemului nervos, locomotor 
ori muscular, dar și pentru 
articulaţii infl amate ori boli 
ginecologice. 

Cu terasă peste Criş
Proiectul prevede că vor fi  

păstrate cele șase bazine exte-
rioare existente, în suprafaţă 
totală de 2.770 mp, dar vor fi  
modernizate. Firește, vor fi  
amenajate dușuri exterioare, 
grupuri sanitare și zone de 
plajă.

Se vor păstra și spaţiile 
verzi, dar vor fi  îmbunătă-
ţite, cu plante specifi ce mi-
croclimatelor din zonele cu 
apă termală. Totuși, pentru 
realizarea proiectului, 83 de 
arbori și arbuști din incinta 
ștrandului vor fi  puși la pă-
mânt. Locul lor va fi  luat de 
alţi 425, promit proiectanţii.

Un alt punct de atracţie al 
noului complex va fi  o terasă 
care va fi  ridicată în consolă, 
peste Crișul Repede. După ce 
se vor sătura de bălăceală și 
de plajă, orădenii vor putea 
să ia masa deasupra râului...

Se caută fi nanţare
Modernizarea ștrandului 

Ioșia va implica și amenaja-
rea unei centrale care să ex-
ploateze apa geotermală în 
condiţii moderne. „Lucrăm 
cu inginerii unei companii 
din Islanda, Mannvit, cea 
mai bună din lume în exploa-
tarea apei geotermale”, spune 
viceprimarul Mălan. 

Investiţia este estimată la 12 
milioane de euro, iar intenţia 
Primăriei este să o fi nanţeze 
din fonduri europene. „Ora-
dea a depus solicitarea pentru 
statutul de staţiune balneară, 
iar când va fi  obţinut, va pu-
tea accesa fonduri europene 
dedicate acestor investiţii. Am 
pregătit proiectul, astfel încât 
de îndată ce vom putea să-l 
depunem, să demarăm proce-
durile necesare”, declară direc-
torul Andrica. 

Municipalitatea ia în cal-
cul și varianta să plătească 
proiectul din fonduri proprii, 
dacă o fi nanţare nerambur-
sabilă nu va fi  posibilă. Un 
lucru e cert: cu lei sau euro, 
bătrânul ștrand orădean va 
deveni o grădină termală... 

Adriana Totorean



DELĂSARE
Terenul pe care va fi  

amenajată grădina bo-
tanică este acum unul 

plin cu buruieni
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Grădină să fi e! Să nu fi e dislocaţi 
copacii care tocmai au ajuns la 
mărimea potrivită ca să facă din 
ştrandul Ioşia un loc verde. 

Anamaria Ungureanu

Trebuie aranjat ştrandul Ioşia, iar 
apoi îngrijit. Are nevoie şi de un 
bazin cu apă rece, pentru că nu 
toată lumea suportă apa termală.

Flavia Furtos

Bună ideea de modernizare, dar 
să fi e un ştrand pentru persoane 
cu venituri medii şi mici, Oradea 
are nevoie de aşa ceva.

Mircea Almăşan

Ideea este foarte bună, ştrandul 
are nevoie de modernizare. Dar la 
fi nal să fi e preţuri accesibile pen-
tru popor, nu ca la aquapark.

Anamaria Kovago

Important este să-l facă un loc cu 
mult spaţiu verde, nu doar betoa-
ne, ca la Felix, şi cu preţuri accep-
tabile, nu 50 de lei intrarea. 

Anonim

A „ciupercărit” destul ştrandul 
Ioşia. Dacă se vor păstra benefi cii 
pentru pensionari, să-i treacă 
printr-un examen medical sumar.

Daniela Vereş
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Concurs pentru Independenţei
Primăria organizează un concurs internaţional de idei 
pentru amenajarea Pieţei Independenţei, inclusiv a 
spaţiului de deasupra parcării subterane. Municipalita-
tea îşi doreşte transforma-
rea zonei într-un punct de 
atracţie pentru oraş. „Vrem 
să rezulte un proiect de 
foarte bună calitate şi vrem 
ca acest spaţiu, dincolo de 
valorile lui utilitare, să fi e 
un punct de atracţie pentru 
oraş şi un alt loc în care orădenii şi turiştii să se simtă 
bine. Acolo se vor putea organiza tot felul de activităţi 
cultural-artistice”, a declarat viceprimarul Mircea Mă-
lan. Primăria caută un proiect care să ofere personali-
tate şi să pună în valoare amplasamentul, lucru ilustrat 
într-o conferinţă de presă, strict ca exemplu, cu ima-
gini similare din lume (foto). Concursul va fi  derulat 
prin intermediul Instituţiei Arhitectului Şef şi al fi lialei 
Bihor a Ordinului Arhitecţilor din România şi se desfă-
şura exclusiv online. Competiţia va fi  lansată pe 27 mai, 
iar data limită de trimitere a proiectelor va fi  6 iulie. 

Alergi şi donezi!
Clubul sportiv X-Terra a lansat o provocare pentru cei 
care vor să facă mişcare şi simt lipsa unor competiţii 
de masă. Doritorii trebuie să alerge sau să pedaleze pe 
bicicletă, în casă sau afară, partici-
pând la un concurs de la distanţă, 
la care înscrierea este condiţio-
nată de o donaţie. Participanţii la 
„Sportul salvează vieţi” trebuie să 
aleagă distanţa pe care vor să o 
parcurgă, între 1 şi 100 km. Apoi, 
se înregistrează pe site-ul caritate.
xterrasport.ro, plătind o taxă de 50 
lei, din care jumătate merge către 
Fondul de Solidaritate Covid-19 al Fundaţiei Comuni-
tare Oradea, iar jumătate pentru o medalie pe care o 
vor primi ulterior. După ce şi-au îndeplinit obiectivul, 
trebuie să trimită pe site-ul menționat o fotografi e cu ei 
şi o dovadă a parcurgerii traseului, obţinută cu ajutorul 
unei aplicaţii ori a afi şajului dispozitivului ales pentru 
sport. La fi nalul campaniei, concurenţii vor fi  ordonaţi 
în funcţie de gen şi vârstă într-un clasament.

Calea Aradului, ca nouă
Intrarea în Oradea dinspre Arad a fost înnoită. Calea 
Aradului a fost asfaltată, iar marcajele rutiere au fost 
refăcute, în urma săpăturilor şi a şantierului provo-
cat de prelungirea liniei de 
tramvai din strada Aviato-
rilor către cartierul Cante-
mir, de-a lungul pârâului 
Peţa. Lucrările au afectat 
atât trotuarele, cât şi caro-
sabilul, pe o lungime de 
aproape o jumătate de kilo-
metru. „Vor continua lucrările la trotuare, iar la fi nal, 
atât pe partea dreaptă, cât şi pe partea stângă, în zona 
pietonală va fi  marcată o pistă de biciclete”, a menţio-
nat viceprimarul Florin Birta. Lucrările sunt realizate 
de fi rma Selina, în baza acordului cadru privind repa-
raţiile şi întreţinerile de străzi. Între timp, şantierul 
noii linii de tramvai a avansat pe strada Făgăraşului, 
pe lângă fosta piaţă de vechituri şi pe lângă campu-
sul Universităţii. Tramvaiele vor circula pe acest nou 
traseu la fi nalul anului următor, după ce liniile vor fi  
montate până la intrarea în depoul OTL.

0259-433.195
DISPECERAT RER VEST NON STOP

Ce părere aveţi despre proiectul Primăriei de a transforma ştrandul
Ioşia într-o „grădină termală”?

SPRIJIN PENTRU BUNICI. Măşti şi şerveţele dezin-
fectante confi scate de autorităţi în vama Borş ajung, 
în aceste zile, la bunicii Bihorului. Circa 25.000 de 
vârstnici singuri sau sărmani vor primi de la Prefec-
tură materiale de protecţie împotriva Covid-19, dis-
tribuirea lor fi ind realizată de poliţişti

JOS PĂLĂRIA!

PRIMUL PARC BOTANIC DIN ORADEA VA FI AMENAJAT ÎN CARTIERUL NUFĂRUL ŞI 
VA AVEA UN TURN DE OBSERVAŢIE, DAR ŞI UN MUZEU DEDICAT PLANTELOR  

Grădina urbană

Şapte hectare de 
teren nefolosit 
din Nufărul se 
vor transforma în 

prima grădină botanică 
în aer liber din Oradea!

Primăria lucrează la pro-
iectul de realizare a acestei 
grădini, care la fi nal va avea 
o seră cu plante exotice, o 
casă de fl uturi, un turn de 
observaţie, o pasarelă pie-
tonală supraetajată, ce va 
traversa și parcul Salca, și o 
„cetate” dedicată copiilor.

Vizitare şi cercetare
Anunţat de primarul Ilie 

Bolojan din toamna anu-
lui trecut, proiectul Grădi-
na Urbană Nufărul a intrat 
acum într-o etapă concre-

tă. La începutul lunii mai, 
studiul de fezabilitate a fost 
aprobat de Agenţia pentru 

Protecţia Me-
diului Bihor. 
„Lucrăm cu o 
echipă de pro-
iectanţi din 
București, care 
s-au asociat cu 

specialiști din Germania, 
pentru defi nitivarea proiec-
tului”, spune viceprimarul 
Mircea Mălan (foto).

Proiectul își propune să 
schimbe complet aspectul 
terenului întins pe o suprafa-
ţă de 73.000 de metri pătraţi, 
cuprins între Oradea Trade 
Center și parcurile Salca. Ex-
poziţia botanică va putea fi  
admirată atât în aer liber, cât 
și într-o seră întinsă pe o su-

prafaţă de 3.000 mp. Aici vor 
fi  relocate plantele care acum 
cresc în mica seră din apro-
pierea Hotelului Continental 
și va fi  amenajată și o casă a 
fl uturilor. Împreună cu Uni-
versitatea, Primăria vrea să 
amenajeze și un centru de 
cercetare în biologie. „Va fi  o 
zonă de laboratoare, gestio-
nată de specialiștii Universi-
tăţii”, precizează Mălan. 

Plimbare la înălţime
Parcul va avea și o grădi-

nă verticală, care va putea 
servi ca inspiraţie pentru 
orădenii dornici să-și creeze 
astfel de zone acasă. 

De asemenea, va fi  con-
struit un turn de observa-
ţie. „Turnul va oferi o nouă 
perspectivă asupra grădinii 

botanice și a împrejurimilor 
și va fi  un reper pentru oraș”, 
se arată în proiect. Orăde-
nii vor urca în turn fi e din 
grădină, fi e de pe o pasarelă 
de promenadă suspendată, 
ce va trece peste parc, peste 
strada Meiului și parcul Sal-
ca, până pe malul Peţei. 

Parcul va avea și o zonă 
dedicată copiilor, „City of 
Kids”, unde micuţii vor găsi 
diferite jocuri. Pentru că nu 
toate terenurile din zonă 
sunt în proprietatea orașu-
lui, Primăria urmează să facă 
exproprieri, iar apoi va lansa 
licitaţia pentru execuţie. De-
ocamdată, nu se cunoaște 
valoarea investiţiei, dar mu-
nicipalitatea dorește să o fi -
nanţeze cu fonduri europene. 

Adriana Totorean

De două luni, la ordinul prefectului Dumitru Ţiplea, 
comisarii Gărzii de Mediu Bihor verifi că starea de sa-

lubrizare în cele 101 primării din judeţ, iar primele concluzii 
sunt rușinoase: aproape toate unităţile administrativ-terito-
riale bihorene găzduiesc pe teritoriul lor mormane de gu-
noaie. Mai precis, din 81 de primării verifi cate, 79 au depo-
zite neconforme de deșeuri nepericuloase.

Dacă ar fi  adunate la un loc, toate mizeriile găsite ar ocu-
pa o suprafaţă echivalentă a 30 de terenuri de fotbal și ar 
umple 71 de TIR-uri! „Depozitele depistate provin din deșe-
uri de construcții, resturi menajere, plastice, hârtie-carton, 
sticlă, textile, vegetale și deșeuri incendiate. Suprafața totală 
pe care sunt grupate deșeurile însumează 154.314 metri pă-
trați și un volum de 6.441 metri cubi”, a transmis Prefectura.

Toate primăriile sunt acum obligate să facă curăţenie. Pa-
tru dintre ele au cerut deja o prelungire a termenelor primite 
de la comisarii de mediu, iar alte 11 nu au avut nicio reacţie, 
deși au depășit aceste perioade. Restul de 66 de primării au 
îndeplinit măsurile de salubrizare impuse sau încă sunt în 
termenele stabilite de Garda de Mediu.

A.T.

„Pandemie” de gunoaie



Odată cu relaxarea 
restricţiilor de 
circulaţie, orăde-
nii pot să ducă din 

nou deşeuri la platfor-
mele de colectare sepa-
rată pe care RER Vest le 
administrează în oraş.

Cele două centre au fost 
redeschise de operatorul 
de salubritate. Și, judecând 
după numărul mare de „cli-
enţi” care le-au trecut porţile 
deja, se pare că lipsa lor s-a 
simţit...

Gratuit
Închise de la jumătatea 

lunii martie, când în Ro-
mânia s-a instalat starea de 
urgenţă, cele două centre 
de colectare separată a de-
șeurilor, situate pe străzile 
Uzinelor și Th urzó Sandor, 
au fost redeschise pe 15 mai, 
odată cu ridicarea restricţii-
lor de circulaţie în interiorul 
localităţilor. Tot atunci, RER 
Vest a redeschis și ghișeele 
de relaţii cu publicul de la 
sediul societăţii (strada Tu-
dor Vladimirescu nr. 79). 

Așa cum se știe, la cele 
două puncte de colectare, 
orădenii pot preda gratuit 12 
tipuri de resturi: cu conţinut 
periculos (categorie ce in-
clude medicamente expirate, 
bidoane insecticide, baterii și 
acumulatoare, uleiuri, cutii 
de vopsele etc.), materiale 
textile, ambalaje metalice, 
obiecte de uz casnic, sticlă, 

Operatorul licenţiat de salubritate al Oradiei, RER 
Vest, îi încurajează pe orădeni să aibă respect și res-

ponsabilitate faţă de mediul înconjurător. Pe lângă faptul că 
toţi locuitorii orașului au la dispoziţie un sistem de colectare 
selectivă, menit să recicleze deșeurile care pot redeveni ma-
terii prime, RER acordă o atenţie sporită și protejării resur-
selor pământului.

Orădenii care nu mai vor să irosească hârtii pot solicita 
companiei de salubritate să le transmită factura de salubri-
tate exclusiv în format electronic, printr-un e-mail remis la 
o adresă indicată. Această opţiune poate fi  activată pe site-ul 
operatorului, www.rervest.ro, în partea de sus a meniului, la 
butonul „Solicită e-Factura”. Cei care nu au încă un cont pe 
site-ul RER Vest trebuie să se înregistreze, folosind codul de 
client (notat în partea superioară a facturii), numărul unei 
facturi deja primite și o adresă de e-mail validă. 

Odată ce validează opţiunea de a renunţa la factura tipă-
rită, utilizatorul va găsi, lunar, factura RER Vest în căsuţa de 
e-mail, putând să o plătească după cum poft ește: la ghișeele 
societăţii, prin virament bancar ori, de ce nu, online. Simplu, 
rapid și, mai ales, eco!                                                          E.M.

RER VEST A REDESCHIS CELE DOUĂ CENTRE DE COLECTARE SEPARATĂ
A DEŞEURILOR DIN ORADEA

Cu porţile deschise

COLȚUL VERDE

1910. Se extinde orașul
La începutul secolului XX, marginea de sud a Oradiei era în 
zona străzii Sucevei, după care urmau terenuri libere și câte-
va cazărmi militare. Orașul era în plină dezvoltare, iar creș-
terea populației reclama noi 
locuințe. Pentru a răspunde 
cererii, în anul 1910 Primăria 
a parcelat un teren de circa 5 
hectare afl at în proprietatea 
sa, pe strada Rulikowski (în 
prezent Armatei Române), pe 
partea stângă pe sensul de ie-
şire din oraș. În zonă funcţiona, chiar la colțul cu strada Su-
cevei, Fabrica de Spirt aerian, iar lângă erau două cimitire. 
Peste drum se afl a deja impunătoarea clădire a Școlii Regale 
de Cadeți (azi sediul Muzeului Ţării Crişurilor). Terenul, tăiat 
de la nord la sud în două părți de o stradă, azi numită gene-
ral Leonard Mociulschi, a fost împărțit în 32 de parcele, gru-
pate în 6 cvartale, una fi ind destinată Cazărmii Jandarmilor. 
După ce a decis că în zonă urmau să se construiască doar 
vile, autoritatea locală a scos parcelele la licitație, cumpără-
torii având termen de un an și jumătate să-și ridice locuința. 
Pe partea către strada principală, clădirile trebuiau să aibă 
minimum un etaj, iar în spate s-au acceptat și case fără etaj.

2020. Cartier central
Noul mini-cartier a fost construit în timp scurt, între proprie-
tari remarcându-se arhitecții Starill Ferenc și Guttman József, 
dar și Rimanóczy Béla, fratele arhitectului Rimanóczy Kál-
mán. În general, locuințele de 
aici aparțineau unor familii din 
clasa de mijloc, cele mai fru-
moase, cu elemente secession 
și cu mici grădini în față, fi ind 
ridicate către strada Armatei 
Române. Toate se văd şi în zi-
lele noastre, împreună cu mai 
multe case interbelice. În anii 1960, pe terenul rezervat Ca-
zărmii Jandarmilor a fost ridicată fabrica de textile Miorița, iar 
pe două parcele mai mici au apărut blocuri de apartamente. În 
prezent, puține dintre clădirile cu etaj sunt reabilitate, iar doar 
una în curs de refacere. Casele mici sunt majoritatea renovate, 
între ele remarcându-se câteva cu detalii secession stilizate și 
art-deco, interbelice. Proprietarii s-au schimbat, iar unele din-
tre vile găzduiesc spații comerciale și birouri. În apartamente 
și case pot fi  găsiți locuitori de toate vârstele, iar curțile sunt 
fi e deschise, fi e înconjurate de pereții interiori ai clădirilor. 
Dacă la început zona era una periferică, acum ea face parte 
din Ansamblul Urban Centrul Istoric.                    Cristian Culiciu

electrice și electrocasnice, 
materiale plastice, hârtie și 
carton, lemn și mobilier, ve-
getale, deșeuri rezultate din 
lucrări de amenajări sau rea-
menajări pentru care nu este 
necesară autorizaţie de con-
struire și bunuri reutilizabile.

Molozul, în top
Orădenii au simţit lip-

sa celor două platforme de 
colectare separată. Încă din 

prima zi în care au fost iar 
deschise, numeroși locuitori 
ai orașului au predat resturi 
de tot felul. Potrivit eviden-
ţelor RER Vest, în zece zile, 
în cele două centre au ajuns 
peste 150 de tone de deșeuri. 
Cele mai multe au fost cele 
rezultate în urma renovă-
rilor și construcţiilor, peste 
100 de tone, urmate în clasa-
ment de resturile vegetale, în 
total peste 13 tone. Orădenii 

au mai dus 11 tone de deșe-
uri voluminoase, 8 tone de 
textile și 6 tone de sticle. 

Orădenii care doresc să 
predea gunoaie în oricare 
din aceste centre trebuie 
doar să prezinte un act de 
identitate. Nu se percepe 
nicio taxă, iar RER Vest asi-
gură transportul acestora 
la depozitul administrat de 
Eco Bihor.

Elena Marinescu
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Certifi catele de urbanism, online
De săptămâna trecută, municipalitatea orădeană eli-
berează online certifi catele de urbanism. Toate for-
malităţile sunt făcute, în premieră naţională, pe in-
ternet: orădeanul încarcă 
documentele în format PDF 
şi primeşte, în termenul 
legal, răspunsul în căsuţa 
de email. „Traseul este in-
tegral digital. Solicitantul 
accesează ghişeul online 
de plăţi de pe portalul Pri-
măriei, secţiunea „Certifi cate de urbanism”, şi com-
pletează toate câmpurile din formatul online. Avem 
secţiune pentru persoane fi zice şi persoane juridice”, 
a declarat arhitectul şef al Oradiei, Radu Fortiş (foto). 
Sistemul calculează automat şi suma datorată, iar pla-
ta se face tot online. În termen de două zile, în regim 
de urgenţă, sau de cinci zile, uzual, solicitantul va pri-
mi certifi catul pe mail. Desigur, orădenii pot în conti-
nuare să depună cereri pentru certifi cate de urbanism 
la ghişeele din Primărie şi să primească documentele 
printate. În viitor, Instituţia Arhitectului Şef va elibera 
şi autorizaţiile de construire tot în format digital. 

Pistă pe strada Eminescu
Primăria Oradea a dat în folosinţă, săptămâna tre-
cută, o nouă pistă pentru biciclete, pe strada Mihai 
Eminescu. Cu o lungime de 850 metri şi o lăţime de 
1,4 metri, pista a fost mar-
cată după ce s-a fi nalizat 
modernizarea străzii care 
face legătura între centrul 
oraşului şi Piaţa Creangă. 
Lucrările la noua pistă au 
fost realizate de fi rma Dru-
muri Orăşeneşti, în cadrul 
contractului cadru de întreţinere şi reparaţii străzi, şi 
au mai cuprins amenajarea a 106 locuri de parcare. 
Pe tronsonul delimitat de străzile străzile Menumo-
rut şi Deltei, acestea au culoare albă şi sunt de lungă 
durată, iar pe cel dintre străzile Deltei şi Republicii, 
spre centrul oraşului, sunt marcate cu galben, fi ind 
de scurtă durată. Şi pe strada Roman Ciorogariu va fi  
amenajată o pistă pentru biciclişti, dar în sens opus. 
„Anul viitor, după fi nalizarea parcării de la stadionul 
Voinţa, şi pe strada Episcop Roman Ciorogariu va fi  
marcată o pistă de biciclete”, a anunțat viceprimarul 
Florin Birta.

Plantări la fi nal
Direcţia Silvică Bihor a fi nalizat lucrările de împădurire 
pe care şi le-a propus în această primăvară. Potrivit 
unui comunicat al instituţiei, în ultimele două luni au 
fost împădurite 101,34 hectare de 
terenuri din fondul forestier de 
stat, unde s-au folosit peste 
500.000 de puieţi de arbori. În fon-
dul forestier privat administrat de 
DS Bihor s-au împădurit 66 de hec-
tare, cu 330.000 de puieţi. De ase-
menea, pentru consolidarea plan-
taţiilor executate în anii anteriori, 
silvicii au făcut completări pe o su-
prafaţă de 36,65 hectare, unde au plantat peste 180.000 
de puieţi. În total, s-au folosit peste un milion de puieţi 
forestieri, din 18 specii diferite. Din suprafaţa totală îm-
pădurită, 122 hectare sunt în pădurile afectate de dobo-
râturile şi rupturile de vânt din toamna anului 2017. Pe 
lângă terenurile împădurite, alte 388 hectare din fondul 
forestier bihorean au fost regenerate natural.

PREA RELAXAŢI. Odată ce au primit permisiunea de 
a se plimba prin oraş, unii orădeni au dovedit că prea 
multă „relaxare” strică aspectul oraşului. Pe malul 
Crişului, în apropierea parcului Libertăţii, nişte petre-
căreţi au lăsat o masă plină de sticle şi doze de bere, 
iar pe jos un covor de coji de seminţe. Halal libertate...
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POFTIŢI! Centrul de pe strada Uzinelor, precum și cel de lângă cimitir, este deschis 
de luni până sâmbătă, între orele 8 şi 20



ŞEFA ANANP, ADI CROITORU, SPUNE CĂ ÎN ARIILE PROTEJATE DIN BIHOR SE 
ACŢIONEAZĂ RESPONSABIL

„Bihorenii urmăresc protejarea 
patrimoniului natural”

IV LUNI, 25 MAI 2020 Oradea noastra(

ECO ȘTIRI

Secetă record
Europa de Est traversează cea mai secetoasă perioa-
dă din istoria ultimilor 100 de ani. O mare parte din 
recoltele agricole este compromisă, iar specialiştii 
spun că eşecul din agricul-
tură va declanşa o gravă 
recesiune economică în a-
ceastă parte a continentu-
lui. În România şi Polonia, 
n-a mai fost aşa secetă în 
ultimul secol, dar în Cehia 
înregistrările arată că si-
tuaţia este cea mai gravă din ultimii 500 de ani! „Va 
fi  cea mai importantă problemă a ţării noastre. Coro-
navirusul a arătat că suntem dependenţi de China, în 
privința ajutoarelor medicale, însă asta este chiar mai 
grav. Poţi să începi să îţi produci singuri echipamente-
le medicale, dar nimeni nu poate produce instantaneu 
alimente”, a spus Martin Pycha, preşedintele Asocia-
ţiei Agricole din Cehia. În Polonia, ţară cu peste 2 mili-
oane de fermieri, recolta de cereale ar urma să scadă 
cu peste 8% în acest an. În România, autorităţile iau în 
calcul să interzică exportul de cereale, în condiţiile în 
care se aşteaptă ca randamentul culturilor să fi e mult 
redus faţă de alţi ani. 

Şi ei sunt eroi!
În timp ce lumea întreagă laudă cadrele medicale 
pentru munca în lupta împotriva Covid-19, Papa Fran-
cisc a scos în evidenţă şi o altă categorie de oameni 
care merită mulţumiri. În 
slujba ţinută pe 17 mai, în 
capela reşedinţei sale, Su-
veranul Pontif i-a menţio-
nat pe angajaţii din salu-
britate, care fac curăţenie 
fără ca lumea să-i bage în 
seamă. „Azi rugăciunile 
noastre merg către cei care fac curăţenie în spitale 
şi pe străzi, spre cei care ridică tomberoanele, care 
merg din casă în casă pentru a ridica gunoiul. O mun-
că pe care nu o vede nimeni, dar care este necesară 
pentru a supravieţui. Dumnezeu să vă binecuvânte-
ze”, a spus Papa. În aceeaşi slujbă, el s-a adresat şi 
orfanilor, îndeosebi celor care şi-au pierdut părinţii în 
ultimele două luni, din cauza coronavirusului: „Răz-
boaiele, fi e ele mari sau mici, lasă în urma lor mulţi 
orfani”. Slujba ofi ciată de Papa a fost televizată, deoa-
rece în Italia participarea credincioşilor la liturghii a 
fost interzisă până săptămâna trecută. 

Câinii vor detecta Covid-ul
În timp ce companiile farmaceutice fac studii pentru a 
găsi un vaccin efi cient împotriva Covid-19, mai mulți 
cercetători din Marea Britanie au început să antrene-
ze câinii, astfel încât aceş-
tia să depisteze oamenii 
infectaţi cu coronavirus. 
Căţeii selectaţi pentru 
acest proiect pilot aparţin 
unui centru specializat în 
antrenarea animalelor în 
scopuri medicale, şi deja 
pot detecta anumite tipuri de cancer, malaria şi boa-
la Parkinson. Cu o fi nanţare de 500.000 de lire de la 
Guvernul britanic, specialişti de la Universitatea Dur-
ham şi de la Şcoala Londoneză de Igienă şi Medicină 
Tropicală, alături de dresori califi caţi, vor încerca să 
înveţe mai mulţi labradori şi cockeri spaniel să identi-
fi ce virusul în medii exterioare, ca apoi să îl detecteze 
şi în organismele umane, chiar înainte ca simptomele 
să apară. Dacă metoda va fi  de succes, câinii ar putea 
„diagnostica” 250 de oameni pe oră, o viteză cu care 
nu multe spitale se pot lăuda. Specialiştii estimează că 
pregătirea câinilor va dura între şase şi opt săptămâni.

GRECII, LA PLAJĂ. Chiar dacă pandemia de Co-
vid-19 nu s-a terminat, iar numeroase ţări încă au 
restricţii de circulaţie, elenii au dat startul sezonului 
estival. Peste 500 de plaje din Grecia au fost redes-
chise, spre bucuria miilor de oameni care le-au şi 
„invadat” din primele zile. Singurii care sunt obligaţi 
să poarte măşti şi mănuşi sunt angajaţii de pe plaje, 
în timp ce turiştii pot sta la soare nestingheriţi

FAȚA LUMII

INTERVIU

Bihorul este un 
judeţ bogat în arii 
protejate, având 
64 de astfel de 

zone, în care Mama Na-
tură s-a desfătat. De con-
servarea lor răspunde 
acum Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale Pro-
tejate (ANANP), o insti-
tuţie înfi inţată în 2016 şi 
care în urmă cu doi ani a 
preluat custodia tuturor 
ariilor protejate de la 
asociaţiile ecologiste. 

Președinta ANANP, Adi 
Croitoru, spune că în Bihor 
majoritatea ariilor proteja-
te sunt bine conservate, dar 
recunoaște și că e nevoie de 
soluţii pentru două rezervaţii 
importante: Peţea și Cefa.

Unici în Europa
-  Care este scopul ANANP?
- Administrarea unitară 

și efi cientă a ariilor naturale 
protejate și conservarea ha-
bitatelor naturale, a fl orei și 
faunei sălbatice. 

- În 2018, asociaţiile eco-
logiste care deţineau custo-
dia ariilor protejate au acu-
zat că, prin ANANP, aceste 
zone sunt „naţionalizate”. 
Ce le răspundeţi?

- Este o formulare impro-
prie, deoarece niciodată ariile 
naturale protejate n-au avut 
un alt regim decât acela de 
proprietate a statului român. 
România era singurul stat 
european ale cărui arii erau 
administrate de entități negu-
vernamentale. ANANP a ini-

țiat consultări cu organizațiile 
ecologiste, pentru a concepe 
un mecanism de adminis-
trare solid, defi nit prin Legea 
220/2019. El nu elimină par-
ticiparea entităților juridice 
private la actul administrării, 
în parteneriat cu Agenţia. Mai 
mult, peste 70% din proiectele 
pe fonduri structurale în arii 
sunt gestionate cu foști cus-
tozi, care în urma evaluării 
activității lor au devenit parte-
neri ai ANANP.

„Obligaţie cetăţenească”
- Ce pregătire și ce expe-

rienţă au angajaţii ANANP 
Bihor?

- Structura teritorială are 
doi angajați, ambii cu studii 
superioare în protecția me-
diului și o experiență de 12, 
respectiv 5 ani în domeniu.  

- Poate ANANP Bihor 
să suplinească activitatea 
ONG-urilor?

- Nu, și nici nu-și propu-
ne. Rolul nostru este de a 
asigura managementul gene-
ral. În actul de administrare, 
ANANP va atrage UAT-urile 
și entitățile juridice private 
care au activat cu rezultate. 
Ariile naturale protejate tre-
buie administrate în scopul 
protejării și conservării bio-
diversității, precum și pentru 
dezvoltarea comunităților 
locale. 

- Cine asigură integritatea 
ariilor protejate? Mai sunt fo-
losiţi rangerii custozilor?

- Asigurarea integrității 
este o obligație cetățenească 
dar, în mod special, o atribu-

ție a structurilor specializate 
ale statului: Garda de Mediu, 
APM, ANAR, Poliția, Jan-
darmeria, UAT-uri...

„Vinovaţii vor plăti”
- Mai poate fi  reînviată 

rezervaţia Peţea, care era u-
nică în lume, dar care azi nu 
mai are nici nufăr, nici melc, 
nici roșioară?

- Răspunsul nu-l poate da 
ANANP, ci doar institutele de 
cercetare specializate. O aso-
ciere de institute de cercetare, 
UAT-uri și instituții responsa-
bile cu gestionarea resurselor 
geotermale trebuie să identi-
fi ce soluțiile adecvate pentru 
salvarea și repunerea rezerva-
ției pe lista patrimoniului na-
țional și mondial.

- De asemenea, existenţa 
Parcului Natural Cefa este 
pusă sub îndoială, după ce 
pescăria de acolo s-a desfi in-
ţat. Ce face ANANP pentru 
salvarea „Deltei Bihorului”?

- Lipsa temporară a u-
nei administrări a parcului, 
suprapusă procesului de 
organizare al Agenţiei,  a ca-
uzat derapaje ale celor care 
administrează ferma de ac-
vacultură. În acest moment, 
ANANP, împreună cu Garda 
de Mediu, APM și alte insti-
tuții, efectuează o evaluare 
a stării de fapt. Cei vinovați 
de încălcarea legii vor plă-
ti. Conform politicii sale, 
ANANP va face demersurile 
pentru atragerea Consiliului 
Județean și a consiliilor loca-
le în administrarea parcului, 
pentru aducerea lui la o stare 

de conservare adecvată. 

Fără investiţii cu 
probleme

- Care sunt principalele 
probleme în ariile protejate 
din Bihor? Dar atuurile?

- În Bihor, investițiile și 
activitățile din ariile naturale 
protejate se derulează în mod 
responsabil, fără a se consem-
na abateri de la principiile pro-
tejării și conservării habitatelor 
naturale. La capitolul atuuri, 
pot menționa faptul că oame-
nii locului denotă o cultură 
orientată spre protejarea patri-
moniului natural. Ca dovadă, 
avem peșterile amenajate, im-
plicarea activă a organizațiilor 
de mediu, existența muzeelor... 
Mediul politic, în general, este 
favorabil administrării ariilor 
naturale protejate și nu au exis-
tat probleme de dezvoltare a 
infrastructurii care să amenin-
țe conservarea biodiversității. 

- Sunt arii protejate în 
Bihor care „interferează” cu 
proiecte de investiţii ce le-ar 
putea afecta?

- În acest moment nu exis-
tă astfel de situații și ANANP 
caută să prevină interferen-
țele, prin stabilirea cu mare 
precizie a limitele ariilor și 
sectorizarea parcurilor și a 
rezervațiilor pe zone de im-
portanță. Se dorește ca în-
tr-un an, doi, orice persoană 
care are interese investiționa-
le într-o arie protejată să poa-
tă vedea statutul terenului pe 
site-ul ANANP. 

A consemnat
Adriana Totorean
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Sesiune online
MARȚI. Pentru prima oară în 
istoria Universităţii din Ora-
dea, studenţii pot fi  testaţi, 
la fi nal de semestru, de la 
distanţă. Senatul a decis că 
sesiunea se poate desfăşura 
prin mai multe modalităţi: 
în scris, oral sau prin teste 
grilă. Tinerii pot fi  evaluaţi 
pe platformele Universităţii 
(Moodle sau MS Teams), dar 
şi prin alte aplicaţii de con-
ferinţă video-audio (Zoom, 
Google Meet, Skype). No-
tele vor fi  comunicate de 
cadrele didactice tot online. 
Examinarea online nu este 
însă obligatorie: dacă unii 
profesori vor decide că nu-i 
pot testa pe studenţi pe in-
ternet, vor putea să-i cheme 
la facultate, respectând mă-
surile prevăzute de autori-
tăţi. De asemenea, Senatul 
a votat ca şi examenele de 
fi nalizare a studiilor să se 
ţină, în această vară, pe in-
ternet. Studenţii vor trebui 
să-şi publice pe platforma 
Universităţii lucrările de li-
cenţă sau de dizertaţie. Apoi, 
fi ecare absolvent va avea 30 
de minute la dispoziţie pen-
tru susţinerea propriu-zisă a 
lucrării, de la distanţă, care 
va fi  înregistrată integral şi 
arhivată la facultate. 

Cu droguri în Borș
MARȚI. Un timișorean a fost 
reţinut pentru 24 de ore, de 
DIICOT, după ce a încercat să 
introducă în ţară, prin vama 
Borş, 90 grame de amfeta-
mină, drogurile ascunse în 
autoturism fi ind descope-
rite de poliţiştii de frontie-
ră. Bărbatul s-a prezentat 
la intrarea în ţară într-un 
autoturism închiriat şi le-
ar fi  declarat poliţiştilor de 
frontieră că drogurile sunt 
pentru consumul propriu. 
La percheziții, polițiștii au 
găsit și un cântar electronic 
de precizie. Dus în fața ju-
decătorilor, Tribunalul Bihor 
a decis arestarea acestuia 
pentru 30 de zile, pentru in-
fracţiunile de introducere în 
ţară, fără drept, de droguri 
de mare risc şi deţinere de 
droguri de mare risc pentru 
consum propriu, fără drept.

Băiețel accidentat 
mortal
MARȚI. Un băiețel de 4 ani 
din Girișu de Criș a murit, 
după ce a fost lovit de o ma-
șină și a intrat în stop car-
dio-respirator, deși medicii 
au reușit să îl resusciteze 
și să-l transporte la spital. 
În urma cercetărilor la fața 
locului, polițiștii au conclu-
zionat că micuțul ar fi  sărit 
în faţa maşinii. „Un minor de 
4 ani, localnic, în timp ce se 
afl a în curtea unui imobil de 
pe strada Lungă, a pătruns 
brusc pe partea carosabilă, 
fără să se asigure în prea-
labil, şi a fost acroşat de un 
autoturism condus pe ace-
eaşi stradă dinspre strada 
Gorunului înspre strada 
Stadionului de un bărbat de 
37 de ani din Girişu de Criş. 
În urma impactului, autotu-
rismul a ricoşat într-un alt 
autoturism, care staţiona 
în afara părţii carosabile”, a 
explicat comisarul şef Alina 
Fărcuţa, purtătorul de cu-
vânt al Poliţiei Bihor.

PE SCURT

Serviciul Public Co-
munitar Regim Per-
mise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehi-

culelor Bihor a anunţat că 
începând de marţi, 19 mai, 
programul de lucru cu pu-
blicul a fost extins la două 
schimburi, pe durata a 12 
ore, în intervalul orar 08.00 
- 20.00, de luni până vineri. 
De asemenea, SPCRPCÎV 
Bihor va relua activitatea de 
examinare la proba practică 
a persoanelor pentru obține-
rea permisului de conducere 
începând cu data de 2 iunie, 
aceasta urmând să se desfă-
șoare în condiţii speciale.

„Pentru a se evita aglo-
merările de persoane care 

așteaptă susţinerea acestei 
probe pe platoul de lângă 
Sala Sporturilor, examinato-
rii vor lucra în două schim-

buri, astfel că vor exista câte 
două sesiuni de examinare 
în fi ecare zi, una va începe 
la ora 8.00, cealaltă la ora 

12.00”, a explicat pentru 
BIHOREANUL comisarul 
șef Alexandru Laza, șeful 
SPCRPCÎV Bihor. Atât exa-
minatorii, cât și instructorii 
și candidaţii vor trebui să 
poarte măști de protecţie fa-
cială, vor trebui ca în aștep-
tarea examinării propriu-zi-
se să respecte distanţa fi zi-
că de 1,5 - 2 metri unul de 
celălalt, iar mașinile vor fi  
dezinfectate și aerisite între 
un candidat care a susţinut 
proba și cel care urmează.

Pe de altă parte, Serviciul 
de Permise și Înmatriculări a 
decis și reluarea activităţii de 
examinare teoretică, din da-
ta de 15 iunie, în conformi-
tate cu programul de lucru 

anunţat.
În urma unui semnal tras 

de BIHOREANUL, la sesi-
zarea unui instructor auto, 
Prefectura a cerut condu-
cerii SPCRPCÎV Bihor să 
ia măsuri organizatorice 
pe termen mediu pentru 
normalizarea activităţii de 
examinare a candidaţilor la 
proba practică prin progra-
marea testărilor nu doar pe 
zile, ci și pe ore, iar pe ter-
men lung va fi  identifi cată 
o locaţie care să aibă sală de 
așteptare și locuri de parca-
re, astfel încât candidaţii să 
nu mai fi e nevoiţi să aștepte 
examinarea în aer liber pe 
platoul de lângă Sala Spor-
turilor.

Un proxenet orădean 
eliberat anul trecut 

din închisoare și judecat în 
prezent pentru furt califi cat, 
a fost arestat după ce a fost 
prins gonind în oraș la vola-
nul unui Volkswagen Passat 
CC cu permis de conducere 
fals.

Potrivit unui comunicat 
transmis, vineri, de Poliţia 
Bihor, bărbatul, un orădean 
în vârstă de 32 ani, a fost 
oprit, în dimineaţa zilei de 
15 mai, pe Calea Mareșal 
Averescu, unde a fost sur-
prins de radar circulând cu 
109 km/h, într-o zonă cu 
limitare la 70 km/h. Budai 
Adam, un cunoscut proxe-
net din oraș, le-a arătat poli-
ţiștilor un permis de condu-
cere fals, el neposedând în 
realitate vreunul.

Cum în trecut Budai a 
mai fost condamnat în două 
rânduri pentru conducere 
fără permis, magistraţii Tri-
bunalului Bihor au dispus joi 

arestarea orădeanului pentru 
30 de zile. A fost încarcerat 
în aceeași zi în Arestul Poli-
ţiei Bihor, unde e deja „de-al 
casei”, în condiţiile în care, 
iarna trecută, a petrecut aici 
mai bine de 3 luni, după ce 
a fost arestat pentru spar-
geri de societăţi comerciale 
comise cu alte două persoa-

ne. Asta, la doar o jumătate 
de an după ce a fost eliberat 
condiţionat din Penitencia-
rul Oradea, unde a executat 
o parte din pedeapsa de 4 
ani și 3 luni cu care s-a ales 
în mai multe dosare penale 
în care a fost judecat pentru 
că exploata sexual tinere pe 
Șoseaua Borșului.

Proxenet orădean, prins gonind la 
volanul unui Passat CC cu permis fals

ISU „Crișana” a adus în 
atenţia publică doi biho-

reni, unul pompier la Detașa-
mentul 2 Oradea, iar celălalt 
fost pompier, care au acţionat 
remarcabil în două împreju-
rări grave și primejdioase pen-
tru semenii lor. 

Potrivit unui comunicat 
transmis vineri maiorul Came-
lia Roșca, purtătorul de cuvânt 
al ISU Crișana, în noaptea de 
15 mai, în jurul orei 01.10, ser-
gentul major Florian Ionuţ Bi-
ca, subofi ţer operativ principal, 
a reușit să împiedice de unul 
singur, în apropiere de casa sa 
din Vadu Crișului, extinderea 
unui incendiu spre o locuință 
în care proprietarii dormeau.

Al doilea erou este Gabriel 
Mihai Mekeres, care, tot pe 15 
mai, a resuscitat un motociclist 
rănit în urma unui accident 

rutier produs pe Bulevardul 
Ștefan cel Mare din Oradea. 
Ajutat de soţie, acesta a reușit 
să resusciteze victima, trans-
portată la spital. Salvatorul a 
fost lăudat pe reţelele de soci-
alizare, dar fără a i se cunoaș-
te identitatea. Mekeres a fost 
pompier în Marghita timp de 
10 luni, în 2007-2008, după 
care a trecut în rezervă și a de-
venit asistent medical. 

„Ne-a mărturisit, cu vădita 
modestie a celor despre care 
faptele vorbesc, că a fost «doar 
omul potrivit, la locul potri-
vit»”, a precizat Roșca, conclu-
zionând: „Eroii nu se nasc, ci 
«devin»: devin parte din sufl e-
tul celui salvat, devin parte din 
familia căreia i-a redat esenţa 
fericirii, devin parte din con-
știinţa colectivă, infl uenţând, 
în mod frumos, umanitatea”.

Proba practică la examenul de conducere se reia din 2 iunie. 
Serviciul de Permise funcţionează de dimineaţa până seara

Două persoane au ajuns 
la spital, joi seară, după 

ce două familii de ţigani s-
au luat la bătaie cu pumni și 
cuţite pe o stradă din apro-
pierea Parcului Ţăranilor 
din Oradea. A fost nevoie de 
intervenţia mai multor echi-
paje ale Poliţiei municipiului 
și Serviciului pentru Acţi-
uni Speciale pentru a aplana 
scandalul, iar 5 persoane au 
fost conduse la audieri.

Altercaţia s-a produs pe 
strada Mărășești și ar fi  por-
nit din pricina unei fete. În 
bătaia care s-a lăsat cu răniţi 
și geamuri sparte au fost im-
plicate cel puţin 7 persoane. 
Victimele sunt doi bărbaţi, 
care au fost transportaţi la 
Spitalul Judeţean cu diverse 
răni, unul dintre ei având și 
leziuni provocate prin tăiere. 

„Altercaţia a fost aplanată 
cu operativitate de poliţiștii 
orădeni împreună cu poliţiș-
tii de la Serviciul pentru Ac-
ţiuni Speciale. Urmează ca, 

în funcţie de gravitatea lezi-
unilor suferite de cele două 
persoane transportate la spi-
tal, să fi e făcută încadrarea 
juridică a faptei. Cercetările 
sunt continuate pentru sta-
bilirea împrejurărilor și ca-
uzelor producerii evenimen-
tului”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Poliţiei Bihor, 
comisarul șef Alina Fărcuţa. 

Vecinii celor două familii 
susţin că nu e primul scan-

dal provocat de aceștia. În 
urmă cu aproximativ 5 ani, 
s-au mai luat la bătaie, cu 
topoarele, avariind și mașina 
unor vecini. 

În urma audierilor făcu-
te de poliţiști, cercetările au 
fost preluate de Serviciul de 
Investigaţii Criminale, sub 
coordonarea Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Bihor, 
pentru infracţiunea de ten-
tativă de omor.

Scandal cu pumni și cuţite în Oradea: 
Două persoane au ajuns la spital,
iar 5 la sediul Poliţiei

Bihoreanul Ioan Buda pleacă de
la conducerea Poliției de frontieră

Chestorul general Ioan Buda, inspectorul general al Po-
liţiei de Frontieră Române, părăsește funcția. Potrivit 

unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne, 
Buda (55 de ani) va pleca din funcţie prin 
pensionare, atribuțiile sale fi ind preluate 
de chestorul principal Liviu Bute, adjunct 
al inspectorului general. 

În presă s-a vehiculat că, de fapt, Buda 
și-ar fi  dat demisia din funcție și că decizia 
ar fi  avut legătură și cu faptul că imediat 
după trecerea în starea de alertă la punctele 
de frontieră s-au creat aglomeraţii, în spe-
cial la Nădlac, unde românii au stat cu miile, chiar și înghes-
uiţi unii în alţii, la cozi, pentru a intra în ţară.

Ioan Buda a revenit în funcţia de șef al Poliţiei de Fron-
tieră în 2019, după ce a fost demis cu scandal de la șefi a Po-
liţiei Române, în urma tragediei de la Caracal.  Născut în 
Maramureș, Buda s-a stabilit apoi în Bihor. El a fost poliţist 
de frontieră, adjunct al șefului PF din Borș, iar din 2002 pâ-
nă în 2005 a deţinut șefi a Biroului Coordonare, respectiv a 
Biroului Combaterea Trafi cului de Persoane din cadrul DPF 
Oradea. Chestorul a ocupat din anul 2010 funcţia de inspec-
tor general al Poliţiei de Frontieră Române, până în 2015. 
Până în 2016, a fost secretar de stat în MAI, revenind apoi în 
funcţia de șef al Poliţiei de Frontieră.

Salvatorii de lângă noi: „Îngerul” 
care a salvat motociclistul rănit este 
un fost pompier
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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 CRI-
ȘURI 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 modifi cările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informații suplimentare cu privire la so-
licitarea 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 Fe-
lix nr. 105, tel. 0259-318.003, persoană de contact: primar Laza Cristian, 
după data de 12.05.2020.

CII Szilaghi Valentina, lichidator judiciar al ROALCONS SRL cu sediul 
în Oradea, Șos. Borșului nr. 37, jud. Bihor, înmatriculată la ORC Bihor 
sub nr. J5/378/2004 având cod de identifi care fi scală 16200196 - de-
semnată prin Încheierea Tribunalului Bihor nr. 99/F/2020, din data de 
06.05.20, în dosarul 878/111/2020, notifi că deschiderea procedurii simp-
lifi cate a falimentului. Creditorii debitoarei sunt rugați să depună la Tri-
bunalul Bihor, în două exemplare, declarațiile de creanță până la data de 
22.06.20 la registratura Tribunalului Bihor. Termenul pentru întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor este 03.07.2020, iar pentru tabelul de-
fi nitiv al creanțelor este 17.07.20. Următorul termen de judecată va avea 
loc în data de 09.09.2020, cam. 66, ora 9, la Tribunalul Bihor.

ANUNȚ
Comuna Roăiori, cu sediul în Roșiori nr. 217, județul Bihor, organizează 
licitație publică cu ofertă în
plic închis în vederea închirierii unor imobile cu destinația de construcții 
și desfășurare de activități agrozootehnice, situate în comuna Roșiori, sat 
Mihai Bravu, proprietatea privată a comunei Roșiori, înscrise în CF nr. 
50314 Roșiori, sub nr. cad. 50314 și nr. cad. 50314-C1.
Închirierea se face conform art .333, art. 335 din OG 57/2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 45/16.04.2020. 
Instrucţiunile de organizare și desfășurare a procedurii se regăsesc în Ca-
ietul de Sarcini. Persoanele interesate pot înainta o solicitare în vederea 
obținerii Caietului de Sarcini autorității contractante la adresa de e-mail 
primaria@rosiori.ro sau la Registratura acesteia. Caietul de sarcini se 
pune la dispoziția ofertanților gratuit în format electronic și contra su-
mei de 10 lei pe format de hârtie. Contravaloarea taxei de transport va 
fi  suportată de solicitant. Data-limită pentru solicitarea clarifi cărilor cu 
privire la documentația de atribuire este cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Garanția de participare (se restituie): 842 lei, achitată prin virament ban-
car în contul nr. RO78 TREZ 0765 006X XX01 0723 deschis la Trezoreria 
Oradea, titular de cont Comuna Roșiori, cod fi scal 15579483 sau nume-
rar depus la casieria Primăriei comunei Rosiori.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora 9. Depunerea 
ofertelor se va face în două exemplare, la sediul organizatorului, loc. 
Roșiori nr. 217, județul Bihor.
Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe perioada de 90 de zile 
de la data deschiderii acestora;
Deschiderea ofertelor: 15.06.2020, ora 13, la sediul organizatorului li-
citaţiei, localitatea Roșiori nr. 217, județul Bihor, la Primăria comunei 
Roșiori, în prezenţa comisiei de licitaţie și a reprezentanţilor împuterni-
ciţi ai ofertanţilor.
Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vede-
rea publicării: 20.05.2020.

Primar, ec. KELEMEN ZOLTAN

PIERDERI
SC FLORENER SRL cu sediul în Oradea, str. Petre Ispirescu nr. 12, 
bl. PB 41, et. 2, ap. 9, județul Bihor, identifi cată prin CUI 34367983, 
J05/586/2015, prin lichidator CII Szilaghi Valentina Mariana identifi cată 
prin CIF 34339185, având sediul în Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, ap. 
8, declară nule toate documentele originale ale societății Florener SRL, 
întrucât acestea au fost pierdute.

ANUNȚ
Comuna Borș, cu sediul în Borș nr. 200, tel. 0259-316-155, e-mail: pri-
mariabors@gmail.com, solicită eventualilor proprietari ridicarea până 
la data de 10.05.2017 a vehiculelor abandonate pe raza comunei Borș, 
având urmatoarele caracteristici tehnice cunoscute: 1. Daewoo TICO- 
BH 12 WPG, culoarea alb.

Primar, Geza Batori

CII Szilaghi Valentina, lichidator judiciar al RAMILIN SRL cu sediul 
în Oradea, str. Calea Aradului nr. 44, bl. D4, ap. 1, jud. Bihor, înregis-
trată la ORC Bihor sub nr. J05/1980/2011, având CUI RO 29349468 - 
desemnată prin Încheierea Tribunalului Bihor nr. 110/F/2020, din data 
de 11.05.2020, în dosarul 860/111/2020, notifi că deschiderea procedurii 
simplifi cate a falimentului. Creditorii debitoarei sunt rugați să depună la 
Tribunalul Bihor, în două exemplare, declarațiile de creanță până la data 
de 26.06.20 la registratura Tribunalului Bihor. Termenul pentru întocmi-
rea tabelului preliminar al creanțelor este 07.07.2020, iar pentru tabelul 
defi nitiv al creanțelor este 03.08.2020. Următorul termen de judecată va 
avea loc în data de 16.09.2020, cam. 66, ora 9, la Tribunalul Bihor.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare 
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CLUJ, cu sediul 
în Municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, județul Cluj, titular al 
proiectului Lucrări de reparții pod pe DN 76 km 117 + 122, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agen-
ţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului, asupra evaluarii adecvate și asupra corpurilor de 
apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și 
de evaluare adecvată, pentru Lucrări de reparții pod pe DN 76 km 117 
+ 122, propus a fi  amplasat în comuna Drăgănești, sat Drăgănești, F.N., 
județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi  
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 
APM Bihor din Municipiul Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmbh.anpm.ro.
1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a APM BIHOR.

Societatea Agricolă Agro Zoo Ianoșda, societate în faliment cu sediul 
în Ianoșda, nr. 139, jud. Bihor, organizează prin lichidator judiciar RO-
MEXPERT IPURL Oradea licitaţie publică cu strigare conform pre-
vederilor Legii nr. 85/2006, pentru valorifi carea următoarelor imobile:
Obiectiv 1: CASA SPECIALIȘTILOR cu teren în suprafaţă de 837 mp, 
loc. Ianoșda, jud. Bihor; MAGAZIE cu teren în suprafaţă de 153 mp, 
loc. Ianoșda, jud. Bihor-drum comunal 797A;
Obiectiv 2: SEDIU cu teren în suprafaţă de 1.431 mp, loc. Ianoșda, 
jud. Bihor;
Obiectiv 3: BRUTĂRIE + 2 ANEXE cu teren în suprafaţă de 795 mp, 
loc.Ianoșda, jud. Bihor.
• Preţul de pornire al licitaţiei pentru obiectiv 1 = 47.520 lei + TVA; 
obiectiv 2 = 67.680 lei + TVA; obiectiv 3 = 26.640 lei + TVA.
• Pasul de licitare este de 5.000 lei pentru fi ecare obiectiv.
• Taxa de participare este de 500 lei pentru fi ecare obiectiv.
• Achiziţionarea caietului de sarcini în cuantum de 1.000 lei + TVA pen-
tru fi ecare obiectiv.
• Garanţia de participare: 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru 
fi ecare obiectiv.
• Licitaţia va avea loc la data de 24.06.2020, ora 12, în Oradea, pentru 
obiectivul 1, ora 13 pentru obiectivul II, ora 14 pentru obiectivul III, la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, Bdul Magheru nr. 20, ap. 9.
• În cazul în care nu s-a reușit valorifi carea activelor din patrimoniul de-
bitoarei, licitaţia se va relua în data de 01.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020 
de la aceleași ore mai sus menţionate.
• Orice relaţii privind activele ce urmează a fi  vândute la tel. 0359-
425.519, sau la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, Bdul Magheru 
nr. 20, ap. 9, între orele 9-16.

PERAMI COM SRL ORADEA, societate în faliment cu sediul în loc. 
Oradea, str. Madach Imre nr. 1-5, jud. Bihor, organizează prin lichida-
tor judiciar ROMEXPERT IPURL Oradea licitaţie publică cu strigare 
după regula licitaţiei competitive, respectiv cu preţ în urcare, conform 
prevederilor Legii nr. 85/2006, pentru valorifi carea următoarelor imobile:
Obiectiv 1: TEREN INTRAVILAN în suprafaţă de 1.599 mp, Mun. 
Oradea, str. N. Beldiceanu, FN, jud. Bihor;
Obiectiv 2: TEREN ȘI CONSTRUCŢIE (CASĂ DE VACANŢĂ) în su-
prafaţă de 1.045 mp, com. Pietroasa, sat vacanţă Boga, FN, jud. Bihor.
• Preţul de pornire al licitaţiei pentru obiectivul 1 este 158.700 lei + TVA, 
iar pentru obiectivul 2 preţul de pornire al licitaţiei este de 169.275 lei 
+ TVA.
• Pasul de licitare este de 11.250 lei pentru fi ecare obiectiv.
• Taxa de participare este de 500 lei pentru fi ecare obiectiv.
• Achiziţionarea caietului de sarcini în cuantum de 2.000 lei + TVA pen-
tru fi ecare obiectiv.
• Garanţia de participare: 20% din preţul de pornire al licitaţiei pentru 
fi ecare obiectiv care se care se achită cu 5 zile înainte de data licitaţiilor în 
contul societăţii PERAMI COM SRL.
• Licitaţia va avea loc la data de 25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020, 
16.07.2020, la ora 12 în Oradea, pentru obiectivul I, iar pentru obiectivul 
II la aceleași date la ora 13 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
Bdul Magheru nr. 20 ap. 9.
• Orice relaţii privind activele ce urmează a fi  vândute la tel. 0359-
425.519, sau la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, Bdul Magheru 
nr. 20, ap. 9, între orele 9-16.

Primăria Municipiului Marghita suspendă organizarea concursului pen-
tru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de 
execuție vacante de îngrijitor, în cadrul Municipiului Marghita, avand în 
vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55 din 15.05.2020, privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, potrivit cărora, pe durata stării de alertă, în instituțiile și 
autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea 
posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante.

 Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

UAT COMUNA POPEȘTI, jud. Bihor, com. Popești, loc. Popești nr. 288, 
anunță organizarea procedurilor de licitații publice deschise cu strigare 
pentru vânzarea a 9 loturi imobile - suprafețe de teren afl ate în proprieta-
tea privată a comunei Popești, conform HCL nr. 27/12.05.2020. Licitațiile 
se vor desfășura în data de 23.06.2020 la sediul Primăriei Popești, înce-
pând cu ora 10, în ordinea depunerii cererilor de participare la licitații. 
Caietele de sarcini și alte informații pot fi  obținute la sediul Primăriei 
Popești, persoană de contact Anca Chira, tel. 0259-327.760.

UNDE IEȘIM SĂPTĂMÂNA ASTA?
 AGENDA 

MUZEUL ORAŞULUI 
ORADEA - COMPLEX 
CULTURAL

 expoziţia personală Nicoleta 
Gabor: „Călător în Noiembrie”, 
72 de fotografi i, sala „Ștefan 
Tóth István”

 „Olfactiv - Mirodenii, răşini, 
parfumuri şi miresme. Din Anti-
chitate până în Epoca Modernă”

 „Invențiile Evului Mediu. Leo-
nardo da Vinci - apă, vânt și foc”, 
expoziție interactivă în cadrul 
conceptului MoO Kids - Muzeul 
Copiilor

 expoziţia „Schițe și mecanis-
me, în realitate și jocuri virtuale 
- Leonardo da Vinci”

 expoziția itinerantă „O 
prietenie regală: Grigore Antipa 
și Regii României 1892-1944”, 
obiecte, documente și fotografi i 

 „Matia Corvin - Viaţa la Curtea 
Regală”, expoziţie interactivă, 
fi gurine tridimensionale, efecte 
vizuale şi sonore, jocuri şi jucării 
medievale, scene tematice 

 „Cornul abundenţei - Luxul în 
lumea nobiliară transilvăneană”: 
brâie, broşe, pandantive, cercei, 
brăţări, paftale din aur sau 
argint, emailate sau decorate cu 
pietre preţioase, arme, piese de 
harnaşament şi obiecte militare 
de paradă 

 „50 de ani de grafi că româ-
nească - 1970-2020”, expoziţie 
de artă contemporană româ-
nească

 „Un veac de feminitate, 100 
de ani de modă” - piese origi-
nale de vestimentație, accesorii, 
fotografi i, reviste de modă şi 
lenjerie

 expoziţia „100 de ani de la 
vizita Familiei Regale la Oradea”

 expoziţii permanente: „Disco-
teca anilor ’70-’80”; expoziţia în-
chinată Primului Război Mondial 
şi lui Traian Moşoiu; „Evoluţia 
oraşului Oradea în regimul 
comunist (1945-1989)”, Istoria 
fotografi ei 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 foştilor 
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, documen-
te, fotografi i, pietre de litografi e 
ale familiei Sonnenfeld, obiecte 
şi cărţi de cult, ororile Holocaus-
tului, informaţii referitoare la 
Tereza Mozes, ediţii ale jurnalu-
lui scris de Eva Heyman „Vreau 
să trăiesc”

MUZEUL ŢĂRII 
CRIŞURILOR ORADEA - 
COMPLEX MUZEAL 

 expoziția Que Viva Picasso!, 
120 de litografi i și heliogravuri 
inspirate de Pablo Picasso, 
printre care afi șele Les Meni-
nes și Congrès National du 
mouvement de la Paix

 expoziția Obiecte recupe-
rate. Achizițiile Muzeului Țării 
Crișurilor între 2014 și 2019, 
selecție din bunurile patrimo-
niale achiziționate în ultimii 
ani pentru colecțiile secțiilor 
de științele naturii, arheologie, 
istorie, artă și etnografi e

 expoziția Obiecte restaura-
te. Anotimpurile, tapiseriile 
realizate de Maria Blendea în 
anul 1968 pentru Muzeul Țării 
Crișurilor

 expoziţia Artişti plastici oră-
deni din perioada interbelică

 expoziţia Donaţia Iosif Fekete 
 Vivariul 
 expoziția Muzeului Memori-

al ”Aurel Lazăr”: Bihorul „... la 
spargerea lumii” (12 octombrie 
1918-20 aprilie 1919)

 expoziția Muzeului Memori-
al „Ady Endre”

GALERIA EURO FOTO ART
 Salonul Internațional „Euro-

fotoart Stars”, ediţia a XII-a, 107 
fotografi i acceptate la ediția a 
XII-a, realizate în 36 țări europe-
ne de către 64 de artiști fotografi , 
membri ai Asociației Internațio-
nale „Euro Foto Art” și ai organi-
zațiilor partenere din Asia, Euro-
pa, Orientul Mijlociu și SUA
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06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor 
12:30  Parlamentul României
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Doar să gustaţi...
14:00  Telejurnal
14:55  Vorbeşte corect!
15:00  Akzente
17:00  Yanxi, palatul suspinelor
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)

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
02:15 Acces direct. Cu Simona
Gherghe (r)

05:50 Focus (r) 07:20 Orgolii (s)
09:30 Teleshopping 10:00 Starea
naţiei 11:00 Teleshopping 11:30
Casa: construcţie şi design 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 Cronicile unui justiţiar (acţ,
SUA, 2016) Cu: Mike Hatton 22:00
Starea naţiei 23:00 Arma virtuală
(com, copr, 1997) Cu: Terence Hill
01:00 Cronicile unui justiţiar (acţ,
SUA, 2016) 03:00 Arma virtuală
(com, copr, 1997)

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

06:15 La Bloc (s) 07:45 La Măruţă
09:45 Singur acasă 4 (com, SUA,
2002) 11:30 La Bloc (s) 13:30
Visând la Jeannie... după 15 ani
(com, SUA, 1985) Cu: Barbara
Eden 15:15 Arunc-o pe mama din
tren (com, SUA, 1987) Cu: Danny
DeVito 16:45 Cartea vieţii (com,
SUA, 2014) Cu: Zoe Saldana 18:30
La Bloc (s) 20:30 Automata (acţ,
copr, 2014) Cu: Antonio Banderas,
Dylan McDermott 22:30 Super
băieţi (crim, SUA, 2016) Cu: Ryan
Gosling 00:30 Automata (acţ, 2014)
02:30 Super băieţi (crim, 2016)

07:00 Ştiri 10:15 Meciuri Clasice
UCL 12:00 Ştirile Digi Sport 12:15
Meciuri Clasice UCL 13:00 Ştirile
Digi Sport 13:15 Meciuri Clasice
UCL 14:00 Ştirile Digi Sport 14:15
Campionii 15:00 Ştirile Digi Sport
15:15 Campionii 16:00 Ştirile Digi
Sport 16:15 Campionii 17:00 Ştirile
Digi Sport 17:30 Fotbal Club 19:00
Ştirile Digi Sport 19:30 Digi Sport
Special 21:00 Ştirile Digi Sport
21:30 Fotbal: Bundesliga 23:30
Ştirile Digi Sport 00:00 Digi Sport
Special 01:30 Ştiri 02:00 Fotbal
Club 03:30 Ştirile Digi Sport

04:00 Snooker: Marele Premiu
Mondial (r) 06:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 06:10 Formula
E Campionatul FIA (r) 07:30 Curse
de maşini: WTCR (r) 09:30 Tenis:
La cererea dvs (r) 12:30 Snooker:
Campionatul Players (r) 13:30
Snooker: Campionatul Players (r)
15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism:
Turul Italiei 18:00 Ciclism: Turul
Spaniei (r) 20:00 Tenis: La cererea
dvs 23:00 Jocurile Olimpice:
Galeria vedetelor (r) 00:00 Formula
E (r) 01:00 Curse de maşini: WTCR
(r) 02:30 Snooker (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

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

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

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

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
22:15  Ştirile Pro TV
22:45  Echipa sfarmă-tot (com,

SUA, 2005) Cu: Adam
Sandler, Chris Rock, Burt
Reynolds

00:45  Las fierbinţi (s)
02:30  Lecţii de viaţă
03:15  Vorbeşte lumea (reality

show, România)

06:05  Un bărbat multiplicat
(com, SUA, 1996)

07:55  Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp (SF,
copr, 2014)

09:40  În căutarea răgazului
(av, copr, 2017)

11:25  Christopher Robin şi Win -
nie de Pluş (av, copr, 2018)

13:05  Reţeaua (thr, SUA, 1995)
14:55  Invincibil (dramă, copr,

2006)
16:35  Peter Iepuraşul (fam,

copr, 2018)
18:00  Pumni de oţel (acţ, 2011)
20:00  Oameni ca noi (dramă,

SUA, 2012)
21:50  Un artist numit dezastru

(com, SUA, 2017)
23:30  Strada conspiraţiei (thr,

SUA, 1999)
01:25  Elicopter la pământ

(dramă, copr, 2001)

06:00  Întoarcere în Christmas
Creek (com, SUA, 2018)

07:25  Dezastrul din San
Andreas (acţ, SUA, 2015)

09:20  Shazam! (av, copr, 2019)
11:30  O familie modernă (s)
11:55  În căutarea lui Dory

(fam, SUA, 2016)
13:30  United Skates (doc, SUA,

2018)
14:55  X-Men: Viitorul este

trecut (acţ, copr, 2014)
17:05  Scandal în educaţie

(com, SUA, 2019)
18:50  Cernobîl (s)
20:00  Elizabethtown (rom,

SUA, 2005)
22:00  Teatrul Apollo (doc, SUA,

2019)
23:40  Crimele din Atlanta
00:45  Împăratul Parisului (av,

Franţa, 2018)
02:45  Foc Viu (hor, SUA, 2019)

07:00  Bille (dramă, Let, 2018)
08:45  Dragoste după dragoste

(dramă, SUA, 2017)
10:15  Filmele (doc, SUA, 2019)
11:00  Ultimul copac (dramă,

Anglia, 2019)
12:40  Un spectacol al ciuda -

ţilor (com, SUA, 2017)
14:10  Vorbe de alint (com,

SUA, 1983)
16:20  Cu sau fără reguli

(dramă, Anglia, 2018)
17:55  Dragoste după dragoste

(dramă, SUA, 2017)
19:25  Sutienul (com, copr, ‘18)
21:00  Bestia (dramă, Ang, 2017)
22:45  Invitat la nuntă (thr,

Anglia, 2018)
00:20  Bel Canto (dramă, 2018)
02:00  Cine este cu ochii pe

Oliver? (hor, copr, 2017)
03:25  Cei mai frumoşi ani

(dramă, SUA, 1973)
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HOLOGRAMĂ PENTRU REGE
■ Când omul de afaceri a me -
rican Alan Clay e trimis în A ra -
bia Saudită pentru a încheia
ce ea ce el crede a fi afacerea
vie ţii lui, obiceiurile locale şi
birocraţia îl vor face să tră ias -
că un adevărat şoc cultural.
Cum regele întârzie să apară,
Ala și echipa lui își petrec zilele
într-un cort. Îşi va găsi sprijin
într-un şofer de taxi mereu pus
pe glume, Yousef, și va cu -
noaş te o frumoasă doctoriţă
musulmană, Zahra. Aventurile
îi vor transforma călătoria de
afaceri într-o experienţă de
viaţă neaşteptată. 
Coprod. 2016 Regia: Tom Tykwer Cu: Tom Hanks, Ben Whishaw,
Tom Skerritt, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen

LUPTÂND ALĂTURI DE FAMILIE
■ Povestea urmăreşte drumul
lui Paige, un luptător de wrest -
ling profesionist, spre Cam pio -
na tul de Wrest ling, dar şi lupta
fratelui ei de a obţine acelaşi
succes. Filmul începe cu cei doi
fraţi Paige şi Zak Zodiac lup -
tându-se. Pă rinţii au o sală de
antre na men te pentru wrest -
leri, dar având probleme fi nan -
ciare îşi înscriu copiii la cam -
pionat. Paige este pre fe ra tă, în
defavoarea fra te lui ei. An tre na -
mentele ei sunt dras ti ce, în -
tâm pină o serie de di fi cul tăţi,
dar în cele din urmă câş ti gă
me ciul de debut şi titlul.
Coprod. 2019 Regia: Stephen Merchant Cu: Dwayne Johnson,
Nick Frost, Lena Headey, Thomas Whilley, Tori Ellen Ross

BLITZ
■ Detectivul Tom Brant trebuie
să îl captureze pe criminalul
care şi-a propus să devină o
celebritate în presa britanică
prin eliminarea unui număr cât
mai mare de poliţişti. Deşi
Barry Weiss este bănuit de
asasinate, investigatorii nu au
su ficiente probe pentru a-l tri -
mite în după gratii şi sunt for -
ţaţi să îl elibereze. Dar Brant
tocmai a fost acuzat de com -
por tament violent după ce a
atacat un psihiatru, iar șeful
său își îneacă necazurile în al -
cool după ce soţia lui a decedat
într-un accident de maşină.
Coprod. 2011 Regia: Elliott Lester Cu: Jason Statham, Zawe
Ashton, David Morrissey, Luke Evans, Aidan Gillen

04:30 Mistere la muzeu 06:05 Invenţii extraordinare 07:30 Mistere la muzeu
08:25 China: Secretele Oraşului Interzis 09:25 Nilul şi istoria lui de 5000 de
ani 13:15 Istorii de demult 16:20 Lumea lui Hitler: Planul de după război
19:10 Comori descifrate 20:05 Maşinării de război 21:05 Secretele muzeelor
22:00 Câmpuri de bătălie 23:00 Vrăjitoarele din Salem 23:55 Civilizaţii
pierdute din America Centrală 01:05 Secretele muzeelor 01:55 Maşinării de
război 02:50 Câmpuri de bătălie 03:55 Vrăjitoarele din Salem

07:00 Un bărbat şi o femeie în sălbăticie 07:50 Mâncăruri bizare 09:35 Dosare
strict secrete 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la muzeu 12:10 Pe
ur mele lui Bigfoot 13:05 Dosare strict secrete 14:00 Mâncăruri bizare 15:45
Mis tere în sălbăticie 16:40 Pe urmele monştrilor 17:35 Pe urmele lui Bigfoot
18:30 Dosare strict secrete 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la mu -
zeu 22:10 Fraţi şi fantome 23:05 Locaţii legendare 00:00 Mistere în sălbăticie
00:55 Pe urmele monştrilor 01:50 Ospicii bântuite 02:35 Monştrii din mlaştini

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 De ce se prăbuşesc avioanele 21:00 Securitatea aeroportului
22:00 SOS Maşini clasice 23:00 Supermaşini reinventate 00:00 De ce se
prăbuşesc avioanele 01:00 Securitatea aeroportului 02:00 SOS Maşini clasice

05:10  Contract de căsătorie
(dramă, SUA, 2013)

06:55  O viaţă aproape perfectă
(com, SUA, 2002)

09:05  Din greşeală, preşedinte
(com, SUA, 2006)

11:25  Mr. Bean în vacanţă
(com, copr, 2007)

13:20  Poliţist sub acoperire
(com, SUA, 2005)

15:20  Nelegiuiţii Vestului
Sălbatic (western, SUA,
2001)

17:20  Câinele japonez (dramă,
România, 2013)

19:15  Lumea apelor (av, SUA,
1995) Cu: Kevin Costner

22:00  Shadow Wolves (acţ,
copr, 2019)

23:55  Întuneric total (SF, copr,
2000)

02:05  Kill Bill: vol. 1 (acţ, copr,
2003)

TV 1000

SÂMBĂTĂ, 30 MAI

HBO, ORA 20:00

SÂMBĂTĂ, 30 MAI

FILM NOW, ORA 20:00

16

DUMINICĂ, 31 MAI

PRO TV, ORA 20:00

Filmul
are în prim plan două

artiste în escrocherii și în tot
felul de alte stratageme menite să îi

lase cu buzele umflate (și cu conturile
goale!) pe bărbații care, într-un fel sau

altul, le-au greșit sau nu, vreodată. În timp ce
una e versată, stilată, sofisticată și irezistibilă,

cealaltă pare a fi mai din topor, dar prin abilitățile
cu care a înzestrat-o natura, printre care la loc de

cinste stă inteligența sclipitoare, e la fel de
periculoasă și eficientă ca prima. O comedie ce te

va face să râzi în hohote în timp ce îți controlezi
buzunarele ca să vezi dacă n-ai rămas cumva

fără portofel, așa, prin simpatie.
★★★

SUA 2019 Regia: Chris Addison
Cu: Rebel Wilson, Anne Hathaway,

Tim Blake Nelson, Timothy
Simons, Emma

Davies

FILM NOW

MIERCURI
3 IUNIE

HBO
ORA 20:00
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07:00  #Creativ
07:35  Politică şi delicateţuri (r)
08:30  Constructorii de visuri
09:00  Aventura urbană
10:00  Vreau să fiu sănătos!
11:00  Levintza prezintă
11:30  Adevăruri despre trecut
12:00  Vedeta populară (r)
13:00  Ediţie specială
13:10  Vedeta populară (r)
14:00  Telejurnal
14:30  Ora Regelui
15:30  Fotbal
17:30  Izolaţi în România
18:00  TeleEnciclopedia
19:00  Istorii ascunse
19:30  Miracolul: EU
20:00  Telejurnal
21:00  1989 - Decembrie roşu
22:00  Căpitan în slujba regelui (s)
00:00  Profesioniştii
01:00  Anchetele Antonescu
02:00  Căpitan în slujba regelui (r)

04:00 Sacrificiul (s) Cu: Maia Mor -
gen stern, Marian Râlea, Mihai Că -
lin 06:00 Observator. Sport - Meteo
10:00 Scena misterelor (reality
show, România) 13:00 Observator.
Sport - Meteo 13:45 Mireasa
(Social experiment) 16:00 Chefi la
cuţite (concurs, România) 19:00
Observator. Sport - Meteo 20:00
iUmor (concurs, România) 22:30
Un gigolo de doi bani (com, SUA,
1999) Cu: Rob Schneider, William
Forsythe, Eddie Griffin 00:30
Scena misterelor (reality show,
România) 03:00 Observator (r)

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 Pruncul, petrolul şi
ardelenii (western, România, 1981)
Cu: Ilarion Ciobanu 16:00 Schimb
de mame 18:00 Focus 18 19:00
Mama mea găteşte mai bine 20:00
Urmărită în Idaho (acţ, SUA, 2018)
Cu: Hallie Shepherd 22:30 Cu
foamea în gât (com, copr, 1976) Cu:
Bud Spencer 00:30 Urmărită în
Idaho (acţ, SUA, 2018) 03:00
Creierul (com, copr, 1969) Cu:
Jean-Paul Belmondo

06:45 Ştirile Kanal D (r) 07:30
Pastila de râs 08:00 Teleshopping
08:45 Teo Show 10:00 Medici: Con -
du cătorii oraşului Florenţa (s)
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 11:30
Teleshopping 12:00 Ştirile Kanal D
13:00 Masca de argint (acţ,
România, 1985) Cu: Marga Barbu,
Ion Besoiu 15:00 ROventura 16:00
Pu terea dragostei 18:00 Ştirile
Kanal D 19:00 Puterea dragostei
20:00 Survivor Romania 23:30
Mas ca de argint (acţ, România,
1985) 01:30 Ştirile Kanal D (r) 02:30
ROventura 03:30 Puterea dragostei

06:00 La Bloc (s) 07:30 La Măruţă
09:30 O gală cu cântec (com, SUA)
11:00 La Bloc (s) 13:00 Cartea
vieţii (com, SUA, 2014) Cu: Zoe
Sal dana 14:45 Mi se spune Bu cha -
nan (western, SUA, 1958) Cu: Ran -
dolph Scott 16:15 Picnic (dramă,
SUA, 1955) Cu: Bonnie Bedelia
18:30 La Bloc (s) 22:30 Maimuţele
zburătoare (hor, SUA, 2013) Cu:
Electra Avellan, Alvin Chon 00:00
Prin aburii alcoolului (dramă,
SUA, 2012) Cu: Mary Elizabeth
Win s tead 01:30 Maimuţele zbu ră -
toare (hor, 2013) 03:00 La Măruţă

07:00 Ştirile Digi Sport 10:15
Fotbal Club 11:00 Ştirile Digi Sport
11:15 Fotbal Club 12:00 Ştirile Digi
Sport 12:15 Digi Sport Special
13:00 Ştirile Digi Sport 13:15 Digi
Sport Special 14:00 Fotbal:
Bundesliga 14:45 Ştirile Digi Sport
15:00 Fotbal: Bundesliga 17:15
Ştirile Digi Sport 17:30 Fotbal:
Bundesliga 20:15 Ştirile Digi Sport
20:30 Fotbal: Bundesliga 21:30
Digi Sport Special 23:00 Ştirile Digi
Sport 23:30 Fotbal European 00:30
Ştirile Digi Sport 01:00 Special
02:30 Ştiri 03:00 Fotbal European

04:00 Snooker: Campionatul Bri ta -
nic (r) 06:00 Formula E Cam pio -
natul FIA (r) 07:00 Curse de ma -
şini: WTCR (r) 09:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 09:30 Tenis: La
ce rerea dvs (r) 12:30 Snooker:
Cam pionatul Players (r) 13:30
Snooker: Campionatul Players (r)
15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism
18:00 Ciclism: Turul Spaniei (r)
20:00 Tenis: La cererea dvs 23:00
Jocurile Olimpice: Galeria vede te -
lor (r) 00:00 Formula E Campio na -
tul FIA (r) 01:00 Curse de maşini:
WTCR (r) 02:30 Snooker (r)

TVR 1
06:00  Ce se întâmplă, doctore?
06:30  Arena bucătarilor
07:00  Ştirile PRO TV
10:30  Superspeed la Pro TV
11:00  Peter Pan (artistic, SUA,

2003) Cu: Rachel Hurd-
Wood, Lynn Redgrave

13:15  Un tătic grozav (com,
SUA, 1999) Cu: Adam
Sandler, Rob Schneider

15:15  Românii au talent
19:00  Ştirile Pro TV
20:00  Thor (acţ, SUA, 2011)

Cu: Chris Hemsworth,
Natalie Portman

22:00  Identităţi furate (thr,
SUA, 2004) Cu: Angelina
Jolie, Kiefer Sutherland

00:00  Echipa sfarmă-tot (com,
SUA, 2005) Cu: Adam
Sandler, Chris Rock

02:00  Las fierbinţi (s)
03:45  Superspeed la Pro TV (r)

07:10  Cercul de foc (SF, SUA,
2013)

09:15  Bunul dinozaur (fam,
SUA, 2015)

10:45  Căutarea (thr, copr, 2018)
12:25  Austenland (com, copr,

2013)
14:05  Ţestoasele Ninja (acţ,

SUA, 2014)
15:40  Paradisul dragostei

(com, SUA, 2014)
17:05  Spion din greşeală (acţ,

Hong Kong, 2001)
18:35  În mijlocul furtunii (thr,

SUA, 2014)
20:00  Hologramă pentru Rege

(dramă, copr, 2016)
21:35  Justiţiarul (acţ, SUA, 2014)
23:40  Băiatu’ tatii (com, 2012)
01:30  Comedie de groază 3

(com, copr, 2003)
02:50  Paradisul dragostei

(com, SUA, 2014)

04:20  Scapă, dacă poţi! (dramă,
copr, 2019)

06:00  Păpuşile Muppets (com,
SUA, 2011)

07:45  Aladdin (av, SUA, 2019)
09:55  Shazam! (av, copr, 2019)
12:10  Frumoasa şi Bestia

(muz, SUA, 2017)
14:20  X-Men: Cei dintâi (acţ,

copr, 2011)
16:30  Bărbaţi în negru:

Internaţional (acţ, copr,
2019)

18:25  Terra Willy: Rătăcit prin
galaxie (fam, Franţa,
2019)

20:00  Luptând alături de
familie (com, copr, 2019)

21:50  Shazam! (av, copr, 2019)
00:00  Scapă, dacă poţi! (dramă,

copr, 2019)
01:40  Pulp fiction (crim, SUA,

1994)

07:00  Din senin (dramă, 2018)
08:55  Bărbatul care l-a ucis pe

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

10:35  Desculţ în parc (com,
SUA, 1967)

12:25  Un transport periculos
(dramă, copr, 2018)

14:05  Şi Soarele e o stea
(dramă, SUA, 2019)

15:50  Compasiunea (dramă,
copr, 2018)

17:25  Confesiunile unei minţi
periculoase (dramă,
copr, 2002)

19:20  Bărbatul care l-a ucis pe
Hitler şi apoi pe Bigfoot
(av, SUA, 2018)

21:00  Praf de puşcă (s)
22:05  Primul rege (dramă, ‘19)
00:10  Cenuşa (dramă, 2017)
02:00  Un musical plin de acţiu -

ne (com, Germania, 2017)

VIASAT HISTORY TRAVEL CHANNEL NATIONAL GEOGRAPHIC

ANTENA 1

PRO TV

PRIMA TV

FILM NOW

KANAL D

HBO

PRO CINEMA

CINEMAX

DIGI SPORT 1 EUROSPORT 1

04:45 Mistere la muzeu 06:20 Invenţii extraordinare 08:20 Mistere la muzeu
10:05 Veşmintele istoriei 13:00 Veşmintele istoriei 13:35 Fabrici de război
18:10 Fabrici de război 19:05 Oraşele nevăzute ale Italiei 20:00 Roma - Oraşul
nevăzut 21:00 Berlin, 1945 22:00 Războiul secret 23:00 Misterul piramidelor
00:00 Misterul piramidelor 01:00 Mistere criminale naziste 01:55 Comori
descifrate 02:50 Comori descifrate 03:50 Comori descifrate

07:00 Mistere în sălbăticie 08:40 Mistere în sălbăticie 09:35 Expediţie necu -
nos cută 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 00:00 Laboratorul paranormal 00:55 Mistere la muzeu 01:50
Fraţi şi fantome 02:35 Cazuri neelucidate 03:20 Cazuri paranormale urgente

06:30 Cum se fabrică mâncarea 07:00 Doctor Pol 08:30 Supermaşini: Teh no -
lo gie de lux 10:00 Extremele planetei 10:50 Ştiinţa prostiei 12:10 Ştiinţa pros -
tiei 12:40 Marte: O zi pe planeta roşie 14:20 Europa văzută de sus 16:10 Eu ro -
pa văzută de sus 17:00 Origini: Drumul omenirii 18:00 Povestea noastră 20:00
Origini: Drumul omenirii 22:00 Cum sexul a schimbat lumea 00:00 Povestea
noastră 02:00 Origini: Drumul omenirii 03:30 Cum sexul a schimbat lumea

04:35  Cineva m-a muşcat!
(com, SUA, 2010)

06:20  Irezistibilă (com, copr,
1999)

08:15  Robin Hood, prinţul
hoţilor (av, copr, 1991)

11:05  Ultima misiune (dramă,
copr, 1990)

13:15  Majoretele: Luptă până
la capăt (com, SUA, 2009)

15:20  Orele (rom, copr, 2002)
17:45  Stai că trage mama!

(com, SUA, 1992)
19:25  Viaţa surorilor Brontë

(dramă, Anglia, 2016)
22:00  Ameţeala (thr, SUA,

1958) Cu: James Stewart,
Kim Novak

00:35  Lumea apelor (av, SUA,
1995) Cu: Kevin Costner,
Dennis Hopper

03:20  Necazurile lui Gilbert
Grape (dramă, SUA, 1993)

TV 1000

07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor 
12:30  Parlamentul României
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Doar să gustaţi...
14:00  Telejurnal
15:00  Opre Roma
16:00  EURO polis
17:00  Yanxi, palatul suspinelor
18:00  Aripile Nordului
18:55  Nadine
20:00  Telejurnal
21:10  William, tânărul cu ce ri -

tor (dramă, Franța, 2015)
Cu: Tiésay De sha yes,
Jean-Damien Détouillon

22:50  Moment Art
23:00  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  William, tânărul cuce ri -

tor (dramă, Franța, 2015)

04:00 Sacrificiul (s) Cu: Maia Mor -
gen stern, Marian Râlea, Mihai
Călin 06:00 Observator. Sport -
Me teo 08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi
Dani (reality show, România) 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 Chefi la cuţite (concurs,
România) 23:30 Anna şi regele (av,
SUA, 1999) Cu: Jodie Foster, Tom
Felton, Yun-Fat Chow 02:00 Acces
direct. Cu Simona Gherghe (r)

04:30 Nimeni nu-i perfect (s) 05:50
Focus (r) 07:20 Orgolii (s) 09:30
Teleshopping 10:00 Starea naţiei
11:00 Teleshopping 11:30 Camera
de râs 12:00 Teleshopping 14:00
Camera de râs 14:30 Teleshopping
15:05 Focus 16:00 Orgolii (s) 18:00
Focus 18 19:00 Mama mea găteşte
mai bine 20:00 Pruncul, petrolul şi
ardelenii (western, România, 1981)
Cu: Ilarion Ciobanu 22:00 Trăsniţii
(s) 01:00 Creierul (com, copr, 1969)
Cu: Jean-Paul Belmondo, Bourvil
03:00 Străjerii (av, România, 2018)
Cu: Florentina Ţilea

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

06:15 La Bloc (s) 08:15 La Măruţă
10:15 Mi se spune Buchanan
(western, SUA, 1958) 12:00 La Bloc
(s) 14:00 Arunc-o pe mama din
tren (com, SUA, 1987) 15:30 Sin -
gur acasă 4 (com, SUA, 2002)
17:00 Acasă (fam, SUA, 2015) Cu:
Jim Parsons 18:30 La Bloc (s)
20:30 Operaţiunea de salvare:
Punctul limită (acţ, SUA, 2006) Cu:
Mark Dacascos 22:00 Coarne
(dramă, copr, 2013) Cu: Daniel
Radcliffe 00:15 Operaţiunea de
salvare: Punctul limită (acţ, SUA,
2006) 01:45 Coarne (dramă, 2013)

07:00 Ştiri 10:15 Fotbal Club 11:00
Ştirile Digi Sport 11:15 Fotbal Club
12:00 Ştirile Digi Sport 12:15
Special 13:00 Ştirile Digi Sport
13:15 Special 14:00 Ştirile Digi
Sport 14:15 Fotbal Club 15:00
Ştirile Digi Sport 15:15 Fotbal Club
16:00 Ştirile Digi Sport 16:15
Special 17:00 Ştirile Digi Sport
17:30 Fotbal Club 19:00 Ştirile Digi
Sport 19:30 Special 21:00 Ştirile
Digi Sport 21:30 Fotbal: Bundes -
liga 23:30 Ştirile Digi Sport 00:00
Fotbal Club 01:30 Ştirile Digi Sport
02:00 Special 03:30 Ştiri

04:00 Snooker: Campionatul Pla -
yers (r) 06:00 Formula E Cam -
pionatul FIA (r) 07:00 Curse de
maşini: WTCR (r) 09:30 Tenis: La
ce rerea dvs (r) 12:30 Snooker:
Cam pionatul Britanic (r) 13:30
Snooker: Campionatul Britanic (r)
15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism:
Turul Italiei 18:00 Ciclism: Turul
Spaniei (r) 20:00 Tenis: La cererea
dvs 23:00 Jocurile Olimpice: Ga le -
ria vedetelor (r) 00:00 Formula E
Campionatul FIA (r) 01:00 Curse
de maşini: WTCR (r) 02:30 Snoo -
ker: Campionatul Britanic (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

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

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă
15:00  La Măruţă
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Românii au talent

(concurs, România)
00:00  Grănicerul (acţ, SUA,

2008) Cu: Jean-Claude
Van Damme, Scott
Adkins, Gary McDonald

01:45  Detonatorul (acţ, copr,
2006) Cu: Wesley Snipes,
Silvia Colloca, Roxana
Andronescu

03:15  Lecţii de viaţă 

07:10  Pumni de oţel (acţ, copr,
2011)

09:10  Motanul încălţat (com,
SUA, 2011)

10:35  Peter Iepuraşul (fam,
copr, 2018)

12:00  Johnny English loveşte
din nou (acţ, copr, 2018)

13:30  Primul om pe Lună
(dramă, copr, 2018)

15:45  Cercul de foc (SF, SUA,
2013)

17:50  Parazit (com, Coreea de
Sud, 2019)

20:00  Un iubit mortal (rom,
SUA, 2015)

21:35  Căutarea (thr, copr, 2018)
23:15  Judecătorul (SF, SUA,

1995)
00:45  Vin britanicii (com, copr,

2018)
02:15  Parazit (com, Coreea de

Sud, 2019)

04:20  Anomalie (hor, copr, 2019)
06:00  Fetele din calendar

(com, copr, 2003)
07:50  Hook (av, SUA, 1991)
10:10  Scandal în educaţie

(com, SUA, 2019)
11:55  Elizabethtown (rom,

SUA, 2005)
14:00  Aladdin (av, SUA, 2019)
16:05  Pe platourile de filmare
16:35  Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (av,
copr, 2011)

18:20  Lucruri mai bune (s)
19:00  Părinţi şi copii (s)
19:30  Lunea neagră (s)
20:00  Jett (s)
21:00  Mrs. America (s)
22:00  Foc Viu (hor, SUA, 2019)
23:35  Anomalie (hor, copr, 2019)
01:10  Bun venit în junglă (acţ,

SUA, 2003)
02:50  Moşul cel rău (com, 2003)

07:00  Cu sau fără reguli
(dramă, Anglia, 2018)

08:35  Un miracol periculos
(dramă, copr, 2018)

10:45  Sutienul (com, copr, 2018)
12:15  Iubiri încurcate (com,

SUA, 1997)
14:05  Filmele (doc, SUA, 2019)
14:50  În căutarea lui Forrester

(dramă, SUA, 2000)
17:05  Un miracol periculos

(dramă, copr, 2018)
19:15  Closer - Ispita (rom,

copr, 2004)
21:00  O aventură fatală (thr,

copr, 2019)
22:25  Şi Soarele e o stea

(dramă, SUA, 2019)
00:05  Uciderea lui Dumnezeu

(com, copr, 2017)
01:40  Suntem plutitori (SF,

SUA, 2018)
03:30  Zoo (com, copr, 2018)
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09:55 Jocurile Olimpice ale naziştilor 10:55 Familia regală, aristocraţia
britanică şi naziştii 12:00 Ziua când a murit Kennedy 13:05 Femeile din cel
de-Al Treilea Reich 14:10 Primul om pe Lună şi teoria conspiraţiei 15:15
Mostre de ADN celebre 16:10 Lumea lui Hitler 19:00 Civilizaţii pierdute din
America Centrală 20:10 Maşinării de război 21:10 Mistere la muzeu 22:00
Câmpuri de bătălie 23:05 Primul om pe Lună şi teoria conspiraţiei

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 Mâncă -
ruri bizare 15:45 Mistere în sălbăticie 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 Dosare strict secrete 22:10 Ospicii bântuite
23:05 Locaţii legendare 00:00 Mistere la muzeu 00:55 Fraţi şi fantome

07:45 Împăraţii minelor 08:30 Alaska: Reparaţii mari 09:15 La pescuit de ton:
Nord contra Sud 10:00 Doctor Pol 10:50 O planetă stranie 11:45 Tunelul
Canalului Mânecii 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

04:20  Shadow Wolves (acţ,
copr, 2019)

07:05  Mr. Bean în vacanţă
(com, copr, 2007)

08:55  Câinele japonez (dramă,
România, 2013)

10:50  Lumea e mare şi
salvarea e după colţ
(dramă, copr, 2008)

13:00  Lumea apelor (av, SUA,
1995)

15:45  Gemenii (com, SUA, 1988)
17:55  Irezistibilă (com, copr,

1999) 
19:55  Majoretele: Luptă până

la capăt (com, SUA, 2009)
Cu: Christina Milian

22:00  Cineva m-a muşcat!
(com, SUA, 2010)

23:40  Kill Bill: vol. 1 (acţ, copr,
2003)

01:50  Kill Bill Vol (acţ, SUA,
2004)

TV 1000

UN IUBIT MORTAL
FILM NOW, ORA 20:00
Martha a suferit recent un eşec
amoros şi e hotărâtă să facă
cea mai mare prostie din viaţa
ei, când îl întâlneşte pe Francis,
un asasin profesionist. Tocmai
când Martha începe să în ţe lea -
gă că noul ei iubit nu glumea
când i-a spus că trebuie să iasă
un pic ca să împuşte pe cineva,
Francis primeşte o misiune de
la un agent FBI dubios. Iar a -
cum Martha trebuie să aleagă:
îl va părăsi pe Francis, sau i se
va alătura în toată nebunia? 
SUA 2015 Regia: Paco Cabezas
Cu: Anna Kendrick, Sam Rock -
well, Tim Roth, Anson Mount

GRĂNICERUL
PRO TV, ORA 00:00
O unitate rebelă a Trupelor Spe -
cia le Americane unelteşte pen -
tru a introduce fraudulos în SUA
heroină în valoare de 35 mi li oa -
ne de dolari. Singurul obstacol
în calea lor este agentul gră ni -
cer de patrulă Jack Robideaux,
fost poliţist. Înfruntând aten ta -
tori sinucigaşi cu bombă, tor -
ţionari sadici şi oficiali corupţi,
de ambele părţi ale frontierei,
Jack nu are pic de milă, în cer -
când de unul singur să distrugă
un cartel întreg. 
SUA 2008 Regia: Isaac Floren ti -
ne Cu: Jean-Claude Van Damme,
Scott Adkins, Gary McDonald

STAI CĂ TRAGE MAMA!
TV 1000, ORA 17:45
Sergentul Joe Bomowski e un
poliţist dedicat profesiunii, bur -
lac convins, care tocmai a rupt
relaţia cu prietena lui, lt. Gwen
Harper. Iată însă că venirea ma -
mei sale Tutti, o femeie ener gi -
că şi acaparatoare, îl pune pe
Joe în situaţii de-a dreptul pe ni -
bile, pentru că oriunde se du ce
şi orice caz are de rezolvat, ea e
pe urmele sale. Astfel că până şi
un sinucigaş renunţă să-şi mai
ia viaţa pur din milă pentru
poliţistul terorizat de mamă. 
SUA 1992 Regia: Roger Spottis -
woode Cu: Sylvester Stallone,
Estelle Getty, JoBeth Williams
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06:00  Vreau să fiu sănătos! (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
10:45  Yanxi, palatul suspinelor 
11:30  Bernie, un delfin special

(av, copr, 2019) Cu: Lola
Sultan, Logan Allen,
Kevin Sorbo

13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Adevăruri despre trecut
14:00  Telejurnal
14:55  Vorbeşte corect!
15:00  Maghiara de pe unu
17:00  Yanxi, palatul suspinelor
18:00  Aripile Nordului
18:55  Nadine
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Jocurile timpului (s)
23:15  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Jocurile timpului (r)

06:00 Observator. Sport - Meteo
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show) 12:00 Observator.
Sport - Meteo 14:00 Mireasa (So -
cial experiment) 16:00 Observator.
Sport - Meteo 17:00 Acces direct.
Cu Simona Gherghe 19:00 Ob ser -
vator. Sport - Meteo 20:30 Asia
Express (Social experiment) 23:30
Observator. Sport - Meteo 00:00
Xtra Night Show. Cu Dan Capatos
01:00 Bona de la Forţele Speciale
(com, copr, 2005) Cu: Vin Diesel,
Lauren Graham, Faith Ford 03:30
Asia Express (Social experiment)

05:00 Mama mea găteşte mai bine
05:50 Starea naţiei 06:50 Te le -
shop ping 07:20 Străjerii (av, Ro -
mânia, 2018) 09:30 Teleshopping
10:00 Apel de urgenţă 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
Echipa de elită (acţ, copr, 2018) Cu:
Steven Seagal 22:00 Starea naţiei
23:00 Trăsniţii (s) 00:00 Echipa de
elită (acţ, copr, 2018) 02:00 Cireaşa
de pe tort

04:30 În căutarea adevărului 06:00
Teleshopping 06:30 Pastila de râs
06:45 Ştirile Kanal D 07:30 Te le -
shopping 08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 09:30 Kosem
(s) 11:00 Puterea dragostei (con -
curs) 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 Inocenta
(dramă, copr, 2005) Cu: Po Chan,
Timothy Lee 00:00 Ştirile Kanal D
(r) 01:00 Puterea dragostei 03:45
În căutarea adevărului

06:15 La Măruţă 08:15 Cartea
vieţii (com, SUA, 2014) 10:15 La
Bloc (s) 12:15 Operaţiunea Mons -
trul (com, România, 1976) Cu:
Toma Caragiu 14:15 Peter Pan (av,
copr, 2003) 16:15 Ultima aventură
(com, SUA, 1993) Cu: Arnold
Schwarzenegger 18:30 La Bloc (s)
20:30 Hotel Grand Budapest (com,
copr, 2014) Cu: Ralph Fiennes
22:15 Bonnie & Clyde I (dramă,
SUA, 2013) Cu: Emile Hirsch 23:45
Hotel Grand Budapest (com, copr,
2014) 01:30 Bonnie & Clyde I
(dramă, 2013) 03:00 La Măruţă

07:00 Ştiri 10:15 Fotbal European
11:00 Ştirile Digi Sport 11:15
Fotbal Club 12:00 Ştirile Digi Sport
12:15 Fotbal Club 13:00 Ştiri 13:15
Fotbal European 14:00 Ştirile Digi
Sport 14:15 Fotbal Club 15:00 Ştiri
15:15 Fotbal Club 16:00 Ştirile Digi
Sport 16:15 Fotbal European 17:00
Ştirile Digi Sport 17:30 Fotbal
European 19:00 Ştiri 19:30 Special
21:00 Ştirile Digi Sport 21:30
Fotbal: Bundesliga 23:30 Ştirile
Digi Sport 00:00 Fotbal European
01:30 Ştirile Digi Sport 02:00
Special 03:30 Ştirile Digi Sport

04:00 Snooker: Mastersul de la
Shanghai (r) 06:00 Formula E
Cam pionatul FIA (r) 08:30 Curse
de maşini: WTCR (r) 09:30 Ciclism
(r) 10:00 Ciclism (r) 11:30 Ciclism
(r) 13:00 Sambo 15:00 Tenis: La
ce rerea dvs 20:00 Ciclism: Cri te -
riul Dauphine (r) 21:00 Ciclism:
Criteriul Dauphine (r) 00:00 Curse
de maşini: Super Cupa Porsche (r)
01:00 Curse de maşini: Super
Cupa Porsche (r) 01:30 Curse de
maşini: Super Cupa Porsche (r)
02:00 Curse de maşini: Super
Cupa Porsche (r) 02:30 Snooker  (r)

TVR 1
04:30  Arena bucătarilor 
05:00  Ce spun românii
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea 
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă 
15:00  La Măruţă 
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
21:30  Ultima legiune (av, copr,

2007) Cu: Colin Firth, Ben
Kingsley, Aishwarya Rai

23:15  Ştirile Pro TV
23:45  Thor (acţ, SUA, 2011)

Cu: Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom
Hiddleston

01:30  Ultima legiune (av, copr,
2007)

03:00  Vorbeşte lumea

05:00  Pavel, apostolul lui Hris -
tos (dramă, SUA, 2018)

06:40  Grozavul şi puternicul Oz
(av, SUA, 2013)

08:45  Deasupra tuturor (com,
SUA, 2009)

10:20  Bătălia de la Midway
(război, copr, 2019)

12:35  Mary Poppins revine (av,
copr, 2018)

14:35  Maverick (av, SUA, 1994)
16:40  Cum să gândeşti ca un

câine (com, SUA, 2020)
18:10  Cod roşu la Casa Albă

(acţ, SUA, 2013)
20:00  Dumbo (SF, copr, 2019)
21:50  Captain Marvel (SF, copr,

2019)
23:45  Triplu X (acţ, SUA, 2002)
01:45  District 13: Ultimatum

(acţ, Franţa, 2009)
03:25  Comedie de groază (com,

SUA, 2000)

06:00  Quintă Royală (crim,
SUA, 1998)

08:00  O familie modernă (s)
08:30  Ucenicul vrăjitor (acţ,

SUA, 2010)
10:20  Miss Agent Secret (com,

SUA, 2000)
12:15  Ticăloasele (com, SUA,

2019)
13:50  Armageddon (av, 1998)
16:20  Regele Leu (fam, copr,

2019)
18:20  Angry Birds: Filmul 2

(fam, copr, 2019)
20:00  O parte de adevăr (s)
21:00  Nu-i totul alb sau negru (s)
21:35  colectiv (doc, copr, 2019)
23:30  Faster: Iute ca glonţul

(acţ, SUA, 2010)
01:05  Chuck Norris versus Co -

mu nism (copr, 2014)
02:30  Linişte la radio (thr,

Canada, 2019)

05:10  Soţii moderne (com,
Olanda, 2017)

07:00  La trap (dramă, copr,
2018)

08:30  Averno (av, copr, 2018)
10:00  Paharul de adio (dramă,

SUA, 2018)
11:35  Sibel (dramă, copr, 2018)
13:10  Jurnalul minţii mele

(dramă, copr, 2018)
14:25  Râzi sau mori (dramă,

copr, 2018)
16:10  Krystal (com, SUA, 2017)
17:45  Averno (av, copr, 2018)
19:15  O tipă amuzantă (com,

Anglia, 2017)
21:00  Povestea vulpoilor (com,

copr, 2019)
23:10  Dracula (hor, SUA, 1992)
01:15  Nume de femeie (dramă,

Italia, 2018)
02:50  Praf de puşcă (s)
03:50  Ghinioniştii (com, 2009)
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07:00 Opt zile care au clădit Roma 07:50 Istoria interzisă 08:45 Maşinării de
război 09:45 Lumea lui Hitler 15:15 Vase de luptă 16:10 Comoara sfântă a
lui Hitler 17:10 The Vietnam War 18:10 Planeta Europa şi dincolo de ea 19:10
Războiul şi criminalitatea 20:10 Fabrici de război 21:05 Mistere la muzeu
22:00 Insula Adolf 23:00 China 00:00 Războaie şi religii 00:50 Mistere la
muzeu 01:45 Mistere criminale naziste 02:40 Fabrici de război

09:35 Dosare strict secrete 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
muzeu 12:10 Mistere în sălbăticie 13:05 Dosare strict secrete 14:00
Mâncăruri bizare 15:45 Monştrii munţilor 16:40 Pe urmele lui Bigfoot 18:30
Dosare strict secrete 19:25 Expediţie necunoscută 20:20 Mistere la muzeu
21:15 Un oraş la capătul pământului 22:10 Căutătoarele de aur din Alaska
23:05 Locaţii legendare 00:00 Dosare strict secrete 00:55 Ospicii bântuite

07:00 Doctor Pol 07:45 Salvatori pe drumuri îngheţate 08:30 Alaska:
Reparaţii mari 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50 O planetă
stranie 11:45 Inginerie de excepţie 12:40 SOS Maşini clasice 13:35 Dezastre
în aer 15:20 Cum se fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doctor Pol
19:00 Cum se fabrică mâncarea 20:00 Cordoba 21:00 Oceanul pe uscat 22:00
Al Doilea Război Mondial 00:00 Cordoba 01:00 Oceanul pe uscat

04:40  Dincolo de realitate (acţ,
Rusia, 2018)

07:10  Ultima aventură (com,
SUA, 2003)

09:20  Ultimul weekend cu
Stella (com, SUA, 2018)

11:25  King Kong (av, copr,
2005)

15:05  Regele Scorpion: Război -
nicul (av, copr, 2008)

17:15  Regele Scorpion 3 (acţ,
SUA, 2012)

19:20  Van Helsing (acţ, copr,
2004) Cu: Hugh Jackman

22:00  Fântâna (rom, copr, 2006)
Cu: Hugh Jackman,
Rachel Weisz

00:00  Cineva m-a muşcat!
(com, SUA, 2010)

01:40  Dragoste şi moarte în
Idaho (dramă, SUA, 1991)

03:45  Robin Hood, prinţul
hoţilor (acţ, copr, 1991)

TV 1000

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

istorie a puterii (s)
18:15  Exclusiv în România
19:00  Istorii ascunse
19:30  Miracolul: EU
20:00  Telejurnal
21:00  Vedeta populară
23:00  Garantat 100%
00:00  Replay
01:00  Habemus Papam: o

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

04:00 Sacrificiul (s) 06:00 Ob ser -
va tor 11:00 Anastasia (dramă,
SUA, 1997) Cu: Meg Ryan, John
Cu sack, Kelsey Grammer 13:00
Observator 13:15 Anna şi regele
(av, SUA, 1999) Cu: Jodie Foster,
Tom Felton, Yun-Fat Chow 16:15
Chefi la cuţite 19:00 Observator
20:00 Bona de la Forţele Speciale
(com, copr, 2005) Cu: Vin Diesel,
Lauren Graham, Faith Ford 22:00
iUmor 00:30 Un gigolo de doi bani
(com, SUA, 1999) Cu: Rob Schnei -
der, William Forsythe, Eddie Griffin
02:30 Observator (r) 03:30 iUmor

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
12:00 Teleshopping 14:00 Cu foa -
mea în gât (com, copr, 1976) Cu:
Bud Spencer 16:00 Cronica Câr co -
ta şilor 18:00 Focus 18 19:00 Mama
mea găteşte mai bine 20:00
Schimb de mame 22:00 Starea na -
ţiei 23:00 Vine şi rândul tău (wes -
tern, Italia, 1968) Cu: Brett Halsey
01:00 Schimb de mame 03:00 Vine
şi rândul tău (western, Italia, 1968)

06:00 Teleshopping 06:30 Pastila
de râs (reality show) 06:45 Ştirile
Kanal D (r) 07:30 Sport, dietă şi o
ve detă (artistic) 08:00 Teleshop -
ping 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 Roata norocului
(concurs) 22:00 Moldovenii (s)
23:30 Asta-i România! 01:00 Ştirile
Kanal D 02:00 Puterea dragostei 

06:45 La Măruţă 08:45 Singur a ca -
să 4 (com, SUA, 2002) 10:15 La
Bloc (s) 12:15 Picnic (dramă, SUA,
1955) 14:30 Operaţiunea Monstrul
(com, România, 1976) Cu: Toma
Caragiu 16:30 Belle (dramă, An -
glia, 2013) Cu: Gugu Mbatha-Raw
18:30 La Bloc (s) 20:30 Eroii mo -
nu mentelor (dramă, copr, 2014)
Cu: George Clooney, Matt Damon
22:45 Resident evil: Osânda (hor,
Japonia, 2012) Cu: David Vincent
00:30 Eroii monumentelor (dra -
mă, copr, 2014) 02:30 Resident
evil: Osânda (hor, Japonia, 2012)

07:00 Ştirile Digi Sport 10:15 Fot -
bal European 11:00 Ştirile Digi
Sport 11:15 Digi Sport Special
12:00 Ştirile Digi Sport 12:15 Digi
Sport Special 13:00 Ştirile Digi
Sport 13:15 Fotbal European 14:00
Ştirile Digi Sport 14:30 Fotbal:
Bun desliga 16:30 Fotbal: Bundes -
liga 18:30 Fotbal European 19:00
Fotbal: Bundesliga 19:45 Fotbal
Eu ro pean 20:00 Fotbal: Bun des li -
ga 21:00 Fotbal European 22:00
Fotbal Club 23:30 Ştiri 00:00 Fot -
bal European 01:00 Fotbal Club
02:30 Ştiri 03:00 Fotbal European

04:00 Snooker: Campionatul Pla -
yers (r) 06:00 Formula E Cam pio -
natul FIA (r) 07:15 Curse de ma -
şini: WTCR (r) 09:30 Tenis: La ce -
re rea dvs (r) 12:30 Snooker: Mas -
tersul de la Shanghai (r) 13:30
Snooker: Mastersul de la Shanghai
(r) 15:00 Ciclism (r) 16:30 Ciclism
18:00 Ciclism: Turul Spaniei (r)
20:00 Tenis: La cererea dvs 23:00
Jocurile Olimpice: Galeria ve de te -
lor (r) 00:00 Formula E Cam pio na -
tul FIA (r) 01:00 Curse de maşini:
WTCR (r) 02:30 Snooker:  Shanghai
(r) 03:15 Snooker:  Shanghai (r)

TVR 1
07:00  Ştirile PRO TV
10:30  Arena bucătarilor 
11:00  Ce spun românii
12:00  Un tătic grozav (com,

SUA, 1999) Cu: Adam
Sandler, Rob Schneider

14:00  Apropo TV
15:00  Omul Păianjen 3 (SF,

SUA, 2007) Cu: Tobey
Maguire, Kirsten Dunst

18:00  România, te iubesc!
19:00  Ştirile Pro TV
20:00  Blitz (acţ, copr, 2011) Cu:

Jason Statham, Zawe
Ashton, David Morrissey

21:45  007 şi Imperiul Zilei de
Mâine (acţ, copr, 1997)
Cu: Pierce Brosnan,
Jona than Pryce

00:00  Omul Păianjen 3 (SF,
SUA, 2007)

02:30  Apropo TV
03:30  România, te iubesc!

07:50  Un tătic grozav (com,
SUA, 1999)

09:20  Ralph rupe netu’ (fam,
SUA, 2018)

11:05  Hologramă pentru Rege
(dramă, copr, 2016)

12:40  Pavel, apostolul lui Hris -
tos (dramă, SUA, 2018)

14:25  Hai că încă putem! (com,
copr, 2019)

15:50  Misiune: Imposibilă.
Naţiunea secretă (acţ,
copr, 2015)

17:55  Grozavul şi puternicul Oz
(av, SUA, 2013)

20:00  Bătălia de la Midway
(război, copr, 2019)

22:20  Numărul patru (SF, 2011)
00:05  Un gigolo de doi bani

(com, SUA, 1999)
01:30  Demolatorul (acţ, 1993)
03:20  Starsky si Hutch (com,

SUA, 2004)

06:00  Cursă fără frâne (acţ,
SUA, 2012)

07:35  Tinkerbell: Clopoţica şi
Legenda Bestiei de
Nicăieri (com, SUA, 2014)

08:50  Terra Willy: Rătăcit prin
galaxie (fam, Fra, 2019)

10:20  Luptând alături de
familie (com, copr, 2019)

12:05  Sub acoperire de Paşte
(rom, SUA, 2019)

13:30  Gemeni (dramă, 2014)
15:00  Stockholm (com, 2018)
16:35  Trenul de 15:17 spre

Paris (dramă, SUA, 2018)
18:10  Candidatul (dramă, 2018)
20:00  Ticăloasele (com, 2019)
21:35  O parte de adevăr (s)
22:40  Calmul dinaintea fur tu -

nii (dramă, copr, 2019)
00:25  Cimitirul animalelor

(hor, copr, 2019)
02:05  Orele (rom, copr, 2002)

07:00  Cu cât mă ignori mai
mult... (com, Ang, 2018)

08:35  Mituri urbane - III:
Oaspete la Bleak House
(com, Anglia, 2019)

09:00  Cei mai buni inamici
(dramă, SUA, 2019)

11:15  Fericit ca Lazzaro
(dramă, copr, 2018)

13:20  Împotriva legii (dramă,
SUA, 2018)

15:05  Balerina (dramă, 2018)
16:55  O femeie americană

(dramă, copr, 2018)
18:45  Cei mai buni inamici

(dramă, SUA, 2019)
21:00  Paharul de adio (dramă,

SUA, 2018)
22:35  O nuntă de vis (com,

Australia, 2019)
00:20  Numărul 37 (thr, 2018)
02:15  Invazia monştrilor (fam,

copr, 2017)
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07:10 Istoria interzisă 08:05 Invenţii extraordinare 08:35 Mistere la muzeu
10:20 Oraşele nevăzute ale Italiei 11:20 Roma - Oraşul nevăzut 12:20 Hărţi
criminale 14:10 Războiul şi criminalitatea 18:55 Progrese în vreme de război
21:00 Oraşul uitat al gladiatorilor 22:00 Pompei: noi secrete dezvăluite 23:05
Povestea lui Iulius Cezar 00:15 Hărţi criminale 01:05 Istorii personale 01:55
Mistere criminale naziste 02:50 Comori descifrate 03:45 Secretele muzeelor

06:20 Pe urmele lui Bigfoot 07:00 Pe urmele monştrilor 08:40 Pe urmele
monştrilor 09:35 Pe urmele lui Bigfoot 11:20 Mâncăruri bizare în America
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

07:00 Oceanul pe uscat 07:45 Titanic pe uscat 08:30 Îţi joacă mintea? 09:15 Îţi
joacă mintea? 10:00 Geniul din stradă 10:25 Geniul din stradă 10:50 Cum se
fabrică mâncarea 12:10 Cum se fabrică mâncarea 12:40 Expediţia Okavan go
14:20 În aşteptarea echinocţiului 15:15 Mormântul lui Irod 16:10 Răz boi ni ce -
le vikinge 17:00 Alaska: Supravieţuire la extrem 18:00 Martor la dezastru
19:00 Vremea cea mai rea 21:00 Terra la radiografie 02:00 Terra la radiografie

06:15  Extratereştri din
mansardă (av, copr, 2009)

08:00  Gemenii (com, SUA,
1988)

10:10  Hellboy - Eroul scăpat
din Infern (acţ, SUA,
2004)

12:45  Mireasa moartă (com,
copr, 2005)

14:20  Marmaduke (com, SUA,
2010)

16:10  King Kong (av, copr, 2005)
19:50  Regele Scorpion:

Războinicul (av, copr,
2008) Cu: Michael Copon,
Karen Shenaz David

22:00  Fata dispărută (thr, SUA,
2014) Cu: Ben Affleck,
Missi Pyle

01:00  Shadow Wolves (acţ,
copr, 2019) 

03:00  Cineva m-a muşcat!
(com, SUA, 2010)

TV 1000

BONA DE LA FORŢELE SPECIALE EROII MONUMENTELOR
PRO CINEMA, ORA 20:30
George Stout are o misiune de -
li cată. Împreună cu un grup de
soldaţi specializaţi, trebuie să
sal veze capodoperele pa tri mo -
niu lui universal de sub tă vă lu -
gul nazist şi să le restituie pro -
prie tarilor de drept. Şapte oa -
meni care trebuie să salveze
tre cutul cultural al omenirii.
Na ziştii, pe măsură ce se re -
trag, pleacă cu mii de tablouri şi
de obiecte de preţ. După o po -
veste adevă ra tă, cea mai mare
vânătoare de comori din istorie. 
SUA 2014 Regia: George Cloo ney
Cu: George Clooney, Matt Da -
mon, Bill Murray, Cate Blanchett

FÂNTÂNA
TV 1000, ORA 22:00
Secolul XVI, Spania. Conchista -
do rul Tomas porneşte în cău ta -
rea Fântânii Tinereţii, care are
pu terea de a-i face pe oameni
nemuritori. În zilele noastre,
Tommy caută cu disperare o cu -
ră pentru cancerul care o ma -
cină pe soţia sa. Călătorind prin
spaţiu, în secolul XXVI, as tro na -
utul Tom încearcă să în ţe lea gă
misterele care îl mă ci na se ră
vre me de un mileniu. Trei is to -
rii, un adevăr unic în faţa vie ţii, a
morţii, a iubirii şi a renaşterii. 
SUA 2006 Regia: Darren A ro -
nof sky Cu: Hugh Jackman, Ra -
chel Weisz, Ellen Burstyn

ANTENA 1, ORA 20:00
Eroul modern sare din avion,
conduce maşini de curse, se
bate cu tipii răi şi iese basma
curată din acţiuni pe care nici
James Bond nu le-ar fi reuşit.
Iar dacă până acum nimic nu i-a
venit de hac, de da ta asta, marea
provocare la care e supus, e să
facă pe dă daca unor copii năs -
truş nici, ce sunt în stare să
scoa tă sufletul şi dintr-o statuie.
Poate că, totuşi, eroul are câţiva
aşi în mânecă şi metode să îi po -
to lească. Măcar un pic. 
SUA 2005 Regia: Adam Shank -
man Cu: Vin Diesel, Lauren Gra -
ham, Faith Ford, Max Thieriot
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06:00  România 9 (r)
07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor 
12:30  Tribuna partidelor

parlamentare
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Doar să gustaţi...
14:00  Telejurnal
14:55  Vorbeşte corect!
15:00  Convieţuiri
17:00  Yanxi, palatul suspinelor
18:00  Aripile Nordului
18:55  Nadine
20:00  Telejurnal
21:00  România 9
22:00  Jocurile timpului (s)
23:15  Telejurnal
00:00  Fotbal
02:00  Jocurile timpului (r)
03:13 Aripile Nordului (r)
03:58 Doar să gustaţi... (r)

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

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 Sta -
rea naţiei 11:00 Teleshopping
11:30 Happy News 12:00 Tele -
shop ping 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: Şerban Huidu,
Codruţ Kegheş, Ioana Petric 22:00
Starea naţiei 23:00 Trăsniţii (s)
00:00 Cronica Cârcotaşilor 02:00
Cireaşa de pe tort

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 12:00
Ştirile Kanal D 13:00 În căutarea
adevărului 15:00 Teo Show (reality
show) 17:00 Puterea dragostei
(concurs) 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Mă numesc Züleyha (s)
22:00 Îmi place dansul (concurs)
01:00 Ştirile Kanal D (r) 02:00
Puterea dragostei (concurs)

06:45 La Măruţă 08:45 Belle
(dramă, Anglia, 2013) 11:00 La
Bloc (s) 13:00 Ultima aventură
(com, SUA, 1993) 15:15 Omul
Păianjen (acţ, SUA, 2002) Cu:
Kirsten Dunst 17:00 Piraţii! O
bandă de neisprăviţi (av, copr,
2012) Cu: Hugh Grant 18:30 La
Bloc (s) 20:30 Fără apărare (thr,
SUA, 1996) Cu: Demi Moore, Alec
Baldwin 22:45 Monstrul din Marea
Bering (SF, SUA, 2013) Cu: Gralen
Bryant Banks 00:15 Fără apărare
(thr, SUA, 1996) 02:15 Monstrul din
Marea Bering (SF, SUA, 2013)

07:00 Ştirile Digi Sport 10:15
Fotbal Club 12:00 Ştirile Digi Sport
12:15 Special 13:00 Ştirile Digi
Sport 13:15 Digi Special 14:00
Ştirile Digi Sport 14:15 Fotbal Club
15:00 Ştirile Digi Sport 15:15
Fotbal Club 16:00 Ştirile Digi Sport
16:15 Special 17:00 Ştirile Digi
Sport 17:30 Fotbal European 19:00
Ştirile Digi Sport 19:30 Fotbal Club
21:00 Ştirile Digi Sport 21:30
Fotbal European 23:00 Ştirile Digi
Sport 23:30 Fotbal Club 01:00 Ştiri
01:30 Fotbal European 03:00
Ştirile Digi Sport 03:30 Fotbal Club

04:00 Snooker: Seria Home Na -
tions (r) 04:30 Tenis: La cererea
dvs (r) 09:30 Ciclism: Criteriul
Dau phine (r) 12:30 Snooker: Cam -
pionatul Mondial (r) 13:00 Snoo -
ker: Campionatul Mondial (r) 15:00
Tenis: La cererea dvs 20:00 Ci -
clism: Criteriul Dauphine (r) 21:00
Ciclism: Criteriul Dauphine (r)
22:00 Ciclism: Criteriul Dauphine
(r) 23:00 Ciclism: Criteriul Dau -
phine (r) 00:00 Raliu (r) 00:30 Raliu
(r) 01:00 Raliu (r) 01:30 Raliu (r)
02:00 Raliu (r) 02:30 Snooker: CM
(r) 03:00 Snooker: CM (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii
06:00  Ştirile Pro TV
10:30  Vorbeşte lumea 
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă
15:00  La Măruţă
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
21:30  Spionul din vecini (acţ,

SUA, 2010) Cu: Jackie
Chan, Billy Ray Cyrus,
Madeline Carroll

23:00  Ştirile Pro TV
23:30  Gangsteri de legendă

(thr, copr, 2015) Cu: Tom
Hardy, Emily Browning,
Christopher Eccleston

01:45  Spionul din vecini (acţ,
SUA, 2010)

03:15  Vorbeşte lumea 

05:00  Man of Steel: Eroul (acţ,
copr, 2013)

07:10  Soacra mea e o scorpie
(com, copr, 2005)

08:50  Lupta pentru egalitate
(dramă, copr, 2018)

10:45  Agenta (thr, copr, 2019)
12:35  Scandal în industria tu -

tu nului (dramă, SUA, ‘99)
15:05  Vrei să te însori cu

mine? (com, SUA, 2009)
16:50  A-X-L (SF, SUA, 2018)
18:20  Oraşul fantomelor (com,

SUA, 2008)
20:00  Fraierii (crim, copr, 2010)
21:35  Diamantul sângeriu (thr,

copr, 2006)
23:55  Fără obligaţii (com, copr,

2011)
01:40  Cât îmi dai ca să te îm -

puşc? (com, SUA, 2000)
03:20  Django dezlănţuit

(western, SUA, 2012)

06:00  O noapte la muzeu (av,
copr, 2006)

07:50  Mica Sirenă: Începuturile
lui Ariel (fam, SUA, 2008)

09:10  Mă poţi ierta vreodată?
(dramă, SUA, 2018)

11:00  Ratatouille (com, SUA,
2007)

12:55  O noapte la muzeu 2
(com, copr, 2009)

14:40  Poveşti de adormit copiii
(com, SUA, 2008)

16:20  Îndoiala (dramă, SUA,
2008)

18:05  Colette (dramă, 2018)
20:00  Ticăloasele (com, 2019)
21:35  O parte de adevăr (s)
22:40  X şi zero (s)
23:40  Cazul 39 (thr, copr, 2007)
01:30  Fum de ţigară (com,

copr, 1995)
03:25  Femeile din Troia (doc,

SUA, 2020)

07:00  Trandafirul (dramă,
Bulgaria, 2017)

09:00  Tată, tată (com, Anglia,
2019)

09:20  Fără alternativă (dramă,
SUA, 2018)

11:05  Educatoarea (dramă,
copr, 2018)

12:45  Paharul de adio (dramă,
SUA, 2018)

14:20  Întâlnire cu surprize
(com, SUA, 1987)

16:00  Zagros (dramă, 2017)
17:50  Fără alternativă (dramă,

SUA, 2018)
19:30  Zoolander (com, 2001)
21:00  10 lucruri nu-mi plac la

tine (com, SUA, 1999)
22:40  Equilibrium (SF, SUA,

2002)
00:25  Culoarul morţii (dramă,

copr, 1995)
02:25  Seducţie letală (thr, 2018)
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07:05 Neamuri blestemate 07:35 Opt zile care au clădit Roma 08:25 Misterul
piramidelor 13:15 China 14:15 Viaţa privată a familiilor regale 16:00 Berlin,
1945 18:10 Planeta Europa şi dincolo de ea 19:10 Din nou la Pompei 20:10
Fabrici de război 21:05 Mistere la muzeu 22:00 Pe urmele lui Klaus Barbie
23:10 Oraşul uitat al gladiatorilor 00:10 Comori descifrate 01:05 Mistere la
muzeu 02:00 Fabrici de război 02:55 Pe urmele lui Klaus Barbie

09:35 Dosare strict secrete 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
mu zeu 12:10 Mistere în sălbăticie 13:05 Dosare strict secrete 14:00 Mân că -
ruri bizare 15:45 Monştrii munţilor 16:40 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 00:55 Provocări paranormale 01:50 Ospicii bântuite

08:30 Alaska: Reparaţii mari 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50
O planetă stranie 11:45 Inginerie de excepţie 12:40 Maşini clasice 13:35 De -
zas tre în aer 15:20 Cum se fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doc -
tor Pol 19:00 Cum se fabrică mâncarea 20:00 Cu trenul prin Munţii Stâncoşi
21:00 Terra la radiografie 22:00 Insula fără legi 23:00 Dur în Rusia 00:00 Cu
trenul prin Munţii Stâncoşi 01:00 Terra la radiografie 02:00 Insula fără legi

05:45  Mireasa moartă (com,
copr, 2005)

07:25  Lumea apelor (av, SUA,
1995)

10:05  Dincolo de realitate (acţ,
Rusia, 2018)

12:10  Mireasa moartă (com,
copr, 2005)

13:55  Irezistibilă (com, copr,
1999)

15:55  Unchiul Buck (com, SUA,
1989)

17:55  Fără frontiere (com,
Rusia, 2015)

19:55  Suflete pierdute în At lan -
tida (dramă, SUA, 2001)

22:00  Prima întâlnire (dramă,
SUA, 2016) Cu: Tika
Sump  ter

23:45  Fata dispărută (thr, SUA,
2014) Cu: Ben Affleck

02:50  Viktoria (dramă, copr,
2014)

TV 1000

07:00  Telejurnal
10:00  Ediţie specială
11:00  Yanxi, palatul suspinelor 
12:30  Tribuna partidelor

parlamentare
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover România
13:30  Doar să gustaţi...
14:00  Telejurnal
14:55  Vorbeşte corect!
15:00  Maghiara de pe unu
17:00  Yanxi, palatul suspinelor
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)
03:13 Aripile Nordului (r)
03:58 Doar să gustaţi... (r)

06:00 Observator. Sport - Meteo
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(reality show) 12:00 Observator.
Sport - Meteo 14:00 Mireasa (So -
cial experiment) 16:00 Observator.
Sport - Meteo 17:00 Acces direct.
Cu Simona Gherghe 19:00 Ob ser -
vator. Sport - Meteo 20:30 Asia
Express 23:30 Observator. Sport -
Meteo 00:00 Xtra Night Show. Cu
Dan Capatos 01:00 Dragoste de
tata (s) Cu: Furkan Palali, Asli
Bekiroglu, Lavinya Ünlüer 01:52
Dragoste de tata (s) 02:45 În puii
mei! 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 De-a
şoarecele şi pisica (acţ, SUA, 2016)
Cu: Michael Jai White 22:00 Starea
naţiei 23:00 Trăsniţii (s) 00:00 De-
a şoarecele şi pisica (acţ, SUA,
2016) 02:00 Cireaşa de pe tort

05:30 Pastila de râs 06:00 Te le -
shop ping (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 Tele -
shopping 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 Mă
numesc Züleyha (s) 22:00 Roata
norocului 00:00 Ştirile Kanal D (r)
01:00 Puterea dragostei (concurs)
03:45 În căutarea adevărului

07:15 La Măruţă 09:15 Picnic
(dramă, SUA, 1955) 11:45 La Bloc
(s) 13:45 Singur acasă 4 (com,
SUA, 2002) Cu: Mike Weinberg
15:15 Un tătic grozav (com, SUA,
1999) Cu: Adam Sandler 16:45 Cei
trei care au speriat Mexicul (com,
SUA, 1986) Cu: Chevy Chase 18:30
La Bloc (s) 20:30 În spatele liniilor
inamice (acţ, SUA, 2001) Cu: Owen
Wilson 22:30 Bonnie şi Clyde II
(dramă, SUA, 2013) 00:00 În
spatele liniilor inamice (acţ, SUA,
2001) 02:00 Bonnie şi Clyde II
(dramă, 2013) 03:30 La Măruţă

07:00 Ştiri 10:15 Fotbal European
12:00 Ştirile Digi Sport 12:15 Digi
Sport Special 13:00 Ştirile Digi
Sport 13:15 Digi Sport Special
14:00 Ştirile Digi Sport 14:15
Fotbal European 15:00 Ştirile Digi
Sport 15:15 Fotbal European 16:00
Ştirile Digi Sport 16:15 Digi Sport
Special 17:00 Ştirile Digi Sport
17:30 Fotbal Club 19:00 Ştirile Digi
Sport 19:30 Special 21:00 Ştiri
21:30 Fotbal: Bundesliga 23:30
Ştirile Digi Sport 00:00 Fotbal Club
01:30 Ştirile Digi Sport 02:00
Special 03:30 Ştirile Digi Sport

04:00 Snooker: Mastersul de la
Shanghai (r) 04:30 Tenis: La ce re -
rea dvs (r) 09:30 Ciclism: Criteriul
Dauphine (r) 12:30 Snooker: Seria
Home Nations (r) 15:00 Tenis: La
cererea dvs 20:00 Ciclism: Cri te -
riul Dauphine (r) 00:00 Curse de
ma şini: Super Cupa Porsche (r)
00:30 Curse de maşini: Super Cu -
pa Porsche (r) 01:00 Curse de ma -
şini: Super Cupa Porsche (r) 01:30
Curse de maşini: Super Cupa
Porsche (r) 02:00 Curse de maşini:
Super Cupa Porsche (r) 02:30
Snooker: Seria Home Nations (r)

TVR 1
05:00  Ce spun românii (reality

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

show, România)
13:00  Ştirile Pro TV
14:00  Lecţii de viaţă 
15:00  La Măruţă
17:00  Ştirile Pro TV
18:00  Ce spun românii (reality

show, România)
19:00  Ştirile Pro TV
20:30  Las fierbinţi (s)
21:30  Triplu X (acţ, SUA, 2002)

Cu: Vin Diesel, Asia
Argento, Samuel L.
Jackson

23:30  Ştirile Pro TV
00:00  Blitz (acţ, copr, 2011) Cu:

Jason Statham, Zawe
Ashton, David Morrissey

01:45  Las fierbinţi (s)
02:45  Vorbeşte lumea

04:50  Maverick (av, SUA, 1994)
06:55  Zbor de noapte (thr, SUA,

2005)
08:15  Dumbo (SF, copr, 2019)
10:05  Cod roşu la Casa Albă

(acţ, SUA, 2013)
12:00  Man of Steel: Eroul (acţ,

copr, 2013)
14:15  Lupta pentru egalitate

(dramă, copr, 2018)
16:10  Pulbere de stele (av,

copr, 2007)
18:10  Thunderbolt (com, Hong

Kong, 1995)
20:00  Soacra mea e o scorpie

(com, copr, 2005)
21:40  Agenta (thr, copr, 2019)
23:30  Lunetistul (thr, SUA,

2007)
01:30  Tipu’ de la cablu (com,

SUA, 1996)
03:05  Bărbaţi, femei şi copii

(dramă, SUA, 2014)

06:00  Crăciunul în Grand
Valley (rom, SUA, 2018)

07:25  Regele Leu (fam, copr,
2019)

09:20  Angry Birds: Filmul 2
(fam, copr, 2019)

10:55  Comoara naţională (acţ,
SUA, 2004)

13:05  O noapte la muzeu (av,
copr, 2006)

14:55  Mă poţi ierta vreodată?
(dramă, SUA, 2018)

16:40  Un pas în urma serafi mi -
lor (dramă, Rom, 2017)

19:05  Eu sunt noaptea (s)
20:00  Ecaterina (s)
21:00  X şi zero (s)
22:00  Omul-Păianjen: Departe

de casă (acţ, SUA, 2019)
00:10  Ce să faci în Denver după

moarte (crim, SUA, 1995)
02:05  Corbul alb (dramă, copr,

2018)

05:40  Nu sunt aici (dramă,
SUA, 2017)

07:00  Krystal (com, SUA, 2017)
08:35  Pământul strămoşilor

(dramă, Brazilia, 2017)
10:10  O tipă amuzantă (com,

Anglia, 2017)
12:00  Povestea vulpoilor (com,

copr, 2019)
14:10  Nona (dramă, SUA, 2017)
15:45  Trandafirul (dramă,

Bulgaria, 2017)
17:45  Pământul strămoşilor

(dramă, Brazilia, 2017)
19:20  Educatoarea (dramă,

copr, 2018)
21:00  Paharul de adio (dramă,

SUA, 2018)
22:35  Praf de puşcă (s)
23:40  Darlin’ (hor, SUA, 2019)
01:25  Overlord (hor, copr, 2018)
03:15  Ocol primejdios (com,

copr, 1997)
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04:35 China 05:30 Mistere la muzeu 06:10 Istoria interzisă 07:15 Opt zile care
au clădit Roma 08:10 Mituri şi monştri 12:40 Creaturi legendare 15:30
Creaturi legendare 16:25 The Vietnam War 18:15 Planeta Europa şi dincolo
de ea 19:15 Războaie şi religii 20:10 Fabrici de război 21:05 Mistere la muzeu
22:00 Aribert Heim 23:00 Roma - Oraşul nevăzut 00:05 Din nou la Pompei
01:05 Mistere la muzeu 01:55 Fabrici de război 02:50 Aribert Heim

09:35 Dosare strict secrete 10:25 Expediţie necunoscută 11:20 Mistere la
muzeu 12:10 Mistere în sălbăticie 13:05 Dosare strict secrete 14:00 Mân că -
ruri bizare 15:45 Monştrii munţilor 16:40 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 00:55 Căutătoarele de aur din Alaska

08:30 Alaska: Reparaţii mari 09:15 La pescuit de ton 10:00 Doctor Pol 10:50
O planetă stranie 11:45 Inginerie de excepţie 12:40 Maşini clasice 13:35 De -
zastre în aer 15:20 Cum se fabrică mâncarea 16:20 Ştiinţa prostiei 17:10 Doc -
tor Pol 19:00 Cum se fabrică mâncarea 20:00 Maşina imposibilă 21:00 Peste
1 milion de ani 22:00 Inginerie de excepţie 23:00 Extremele planetei 00:00
Maşina imposibilă 01:00 Peste 1 milion de ani 02:00 Inginerie de excepţie

07:05  Elektra (acţ, copr, 2005)
09:05  Van Helsing (acţ, copr,

2004)
11:40  Regele Scorpion 3 (acţ,

SUA, 2012)
13:50  Azi 13 mâine 30 (com,

SUA, 2004)
15:50  Poliţist sub acoperire

(com, SUA, 2005)
17:50  Dincolo de realitate (acţ,

Rusia, 2018)
20:00  Irezistibilă (com, copr,

1999) Cu: Sarah Michelle
Gellar, Amanda Peet

22:00  Selena (dramă, SUA,
1997) Cu: Jennifer Lopez,
Jackie Guerra

00:40  O viaţă aproape perfectă
(com, SUA, 2002) Cu:
Angelina Jolie, Edward
Burns, Christian Kane

02:45  Fata dispărută (thr, SUA,
2014) Cu: Ben Affleck

TV 1000

SOACRA MEA E O SCORPIE
FILM NOW, ORA 20:00
Charlotte îl găseşte în sfârşit pe
bărbatul visurilor sale. Des co -
pe ră însă că mama acestuia,
Viola este femeia coşmarurilor
sale. Viola se teme că îşi va
pier de şi este hotărâtă să o a -
lunge pe noua logodnică a fiului
ei, devenind cea mai în gro zi -
toare soacră din lume. În timp
ce asistenta de o viaţă a Violei,
Ruby, face tot posibilul pentru a
o ajuta pe Viola să pună în
aplicare planurile incredibile,
Charlie decide să riposteze. 
SUA 2005 Regia: Robert Luketic
Cu: Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Michael Vartan, Wanda Sykes

DIAMANTUL SÂNGERIU
FILM NOW, ORA 21:35
Mercenarul Danny Archer şi
pes carul Solomon trăiesc a ven -
tura ce le va schimba viaţa. So -
lo mon a fost forţat să-şi pă ră -
seas că familia şi să lucreze ca
sclav în minele de diamant. Ni -
meni nu ştie că el a descoperit
unul de dimensiuni mari şi de o
specială culoare roz-sângerie.
Cei doi ajung să for me ze o
echipă şi să se ghideze u nul pe
celălalt şi, cu ajutorul u nei jur -
na liste americane, să tra ver se -
ze teritoriile ocupate de rebeli. 
SUA 2006 Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio, Djimon
Hounsou, Jennifer Connelly

FĂRĂ APĂRARE
PRO CINEMA, ORA 20:30
Annie este o sculptoriţă care îşi
creşte singură fiul şi care se ho -
tărăşte să fie jurat într-un pro -
ces contra unor mafioţi. Destul
de repede, Annie ajunge să re -
gre te decizia pe care a luat-o,
când în viaţa ei apare un per so -
naj misterios numit Profesorul,
un mafiot. El îi lasă de înţeles că
îi va răpi copilul şi îi va face să
sufere pe toţi apropiaţii ei dacă
ea va vota în defavoarea acu za -
tului. Annie luptă singură mafiei
pentru a-şi salva copilul. 
SUA 1996 Regia: Brian Gibson
Cu: Demi Moore, Alec Baldwin,
Anne Heche, James Gandolfini



Premiile lui  Bihorel
Pagină de satiră, pamfl et, zvonuri și adevăruri supărătoare

www.bihorel.ro Jurnal
de

Bihorel
Vio către Ghiusi. 
„Cred că omul vos-
tru de la Discrimi-

nare a luat-o razna. I-a dat 
o amendă de 5.000 de lei 
lui Iohannis pentru patru 
cuvinte în limba maghia-
ră”. „Și nu-i normal?”. 
„Păi, atunci ce amendă îi 
dă lui Odeon, care fosește 
zilnic cel puțin 10.000 de 
cuvinte ungurești?”.

Lui Bolovan i s-a 
acordat titlul de 
Prim farmacist al 

orașului. „I-am rugat fru-
mos să vândă cu doar 3 
lei o mască, dar mi-au râs 
în nas, chestie penală pe 
pandemia asta”. „Și apoi 
ce s-a întâmplat?”. „Am 
lansat pe piață măști cu 
1,5 lei prin chioșcurile de 
bilete, iar șefi i de la OTL 
mi-au zis că la ce vânzări 
fac, nici nu merită să scoa-
tă tramvaiele pe traseu”.

Ianoș, o căruță de 
nervi. „După ce am 
stat ani de zile în 

genunchi și deja am învă-
țat până și înjurăturile în 
maghiară, văd că aliații se 
dau cu oamenii Bolovanu-
lui”. „Ți-au lăsat primari 
fără bani la rectifi carea 
de buget?”. „Da, și dacă ei 
n-au bani, nici mie nu-mi 
merge mai bine”.

Tanti Zoe pensio-
nara: „Relaxarea 
s-a făcut pentru că 

n-am murit destui bătrâni”. 
„Asta-i teoria conspirației”. 
„Las că știu eu! Am înțeles 
că în toate azilurile se mon-
tează antene 5G și, după 
ce ni se ia temperatura, nu 
ne-o mai dă nimeni înapoi, 
ca să rămânem reci”.

Cu o cinstită față 
bisericească. „Bi-
ne face arhiepi-

scopul de la Constanța că 
reia sărbătorile pascale. 
Dacă ar fi  după mine, aș 
face Boboteaza săptămâ-
nal, să facem și noi un ban 
grămadă”. „Dar ce faceți 
cu atâția bani?”. „M-am 
gândit să folosim pentru 
împărtășanie linguriță de 
argint de unică folosință”. 

Nae polițistul, pe 
baricade. „Iar au 
fost luate cu asalt 

vămile. Nu degeaba ni se 
spune că suntem motorul 
Europei”. „Eu credeam că 
Germania e motorul Euro-
pei”. „Noi suntem motorul 
de parbriz al Europei, că 
mergem ca proștii dintr-o 
parte în alta a graniței”.

Se face concurs 
internațional de 
idei pentru ame-

najarea piațetei de dea-
supra parcării subterane. 
E scandalos, pentru că cei 
200.000 de arhitecți din 
oraș n-au nimic de lucru.
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SC Imperial Proconstruct SRL
Vărăşeni, com. Răbăgani, tel. 0735-151.536, fax 0372-873.127

e-mail: imperial_proconstruct@yahoo.com

✖ Construcţii de drumuri
● comercializare de piatră de carieră
● produse de balastieră
● betoane de ciment de toate tipurile
● betoane asfaltice
✖ Prestări servicii cu utilaje
✖ Comercializare material lemnos şi de
construcţii

● buşteni
● cherestea fag şi stejar
● parchet masiv fag și stejar

D

Premiul „PERCHEZIŢII LA MUZEU”

Chiar dacă este destul de tânără încât să fi  trăit ororile comunismului, directoarea 
Muzeului oraşului Oradea, Angela Lupşea, demonstrează abilităţi securistice. De 
îndată ce i-a rechemat la muncă pe angajaţii care au fost în şomaj tehnic, ea le-a 
cerut muzeografi lor să-i dea laptopurile la control, indiferent că erau de serviciu 
ori personale, sub pretextul că vrea să verifi ce în ce stadiu sunt cercetările la care 
trebuie să lucreze. Când aceştia au ripostat, arătând că nu sunt de acord ca ea să le 
cotrobăie printre fi şiere şi că, eventual, le poate cere un raport, Lupşea le-a spus 
că vrea să afl e care dintre ei s-a plâns BIHOREANULUI că au fost trimişi în şomaj 
tehnic şi ce fel de date au fost transmise jurnaliştilor, „că prea multe afl ă presa”. 
Cum nemulţumiţii oricum şi-au asumat sesizările făcute, muzeografi i au refuzat 
percheziția, amintindu-i directoarei că fi x ea nu i-a lăsat să continue munca de 
acasă, ci le-a suspendat contractele de muncă, aşa că n-are de ce să-i verifi ce dacă 
şi-au făcut „temele”. Dacă ea a vrut vacanţă, vacanţă a fost!

Premiul „UNIRE ÎN BUCĂȚELE”

Dacă era făcută din cristal, Piața Unirii 
nu crăpa atât de        ușor. Reabilitată în 
urmă cu 5 ani pe bani euro-
peni, piața centrală a orașului 
arată de parcă ar fi  supravie-
țuit unui cutremur urmat de 
inundație, nu unei 
ierni blânde. Plă-
cile de porfi r sunt 
pline de fi suri, ghi-
vecele de fl ori de la 
ansamblul Duiliu 
Marcu sunt crăpa-
te, rosturile dintre 
pietrele de granit 
au fost spălate, iar 
două din plăcile care îmbracă una dintre fântânile artezie-
ne s-au prăbușit. Cum lucrarea este în garanție pentru încă 
5 ani, conducerea municipalității a chemat meșterii italieni 
să remedieze defecțiunile. Întors din Italia după o pauză 
de aproape două luni cauzată de pandemie, maistrul care 
a supravegheat lucrările a inventariat săptămâna trecută 
distrugerile apărute, în vederea remedierii lor pe cheltuiala 
fi rmei. Dacă în anii trecuți acesta a pus crăpăturile apăru-
te pe seama faptului că piața pietonală a fost traversată de 
mașini grele, acum, că Primăria a interzis accesul auto în 
zonă, nu mai are nicio scuză. De vină e lipsa de interes a 
executantului și a benefi ciarului față de calitatea lucrării fă-
cute pe „repede-înainte”, după principiul „merge și-așa”...

Premiul „GARCEA LA CALCULATOR”

Polițiștii bihoreni sunt vedete naționale 
într-un mod care i-a surprins și pe ei. Un 
studiu realizat de un ONG pe baza cifre-
lor primite de la Inspectoratele Județe-
ne de Poliție din țară a așezat Bihorul în fruntea 
clasamentului național privind cele mai ustură-
toare amenzi aplicate în primele 5 săptămâni 
din starea de urgență pentru nerespectarea 
restricțiilor de circulație. Teoretic, polițiștii biho-
reni ar fi  aplicat amenzi de peste 40,6 milioane lei, 
mai mult decât dublu față de următorul județ, Dolj, 
cu 17,9 milioane lei. Bihorel a afl at că, la reluarea calcu-
lelor, realitatea s-a dovedit mult mai prozaică. De fapt, în 
Bihor s-au dat în acest interval 4.398 de amenzi, în va-
loare totală de numai 12,6 milioane lei. Explicația erorii? 
Cum pe polițiști îi cam „mușcă” tastatura la introducerea 
datelor în Excel, unul dintre operatori a bătut o cifră în 
plus, fapt pentru care sumele rezultate au fost umfl ate 
dramatic. Bine că nu l-au pus șefi i să calculeze salariile, 
că numai așa veneau toți polițiștii cu banii înapoi...

Premiul „MAREA SĂPUNEALĂ”

În ultimele luni, oamenii au căutat şi 
efectele bune provocate de Covid-19, 
bucurându-se de pildă să vadă institu-
ţii ce pot funcţiona şi dacă nu pun ce-
tăţenii pe drumuri. O schimbare în bine 
vor descoperi şi studenţii Universităţii 
din Oradea, când vor reveni la cursuri. 
Printr-o dispoziţie semnată săptămâna 
trecută de prorectorul Gabriel Ben-
dea, s-a decretat, printre altele, că 
în toate toaletele facultăţilor trebuie să 
existe săpun, hârtie igienică, prosoape de hârtie şi doza-
toare cu soluţii de igienizare, iar Direcţia Generală Admi-
nistrativă este obligată să verifi ce dacă se respectă noua 
normă. Oricât de absurd ar părea, aceste produse lipseau 
adesea din facultăţile orădene, aşa cum, de altfel, lipsesc 
şi din toaletele şcolilor. Păcat că a fost nevoie de o pande-
mie ca şefi i Universităţii să instituie o asemenea regulă...

Băi, aicea, la Muzeu,
Faceți numai cum zic eu!
De turnați la BIHOREANUL,
Vă țin în șomaj tot anul.
Laptopuri iau la control,
Vă dezbrac la... bustul gol
Vă verifi c la măsele,
Că-s atribuțiile mele...

Premiul „DELEGAREA DELEGĂRII” 

Cu două săptămâni în urmă, actriţa Ioana Dragoş Gajdó anunţa că ape-
lează la Justiţie pentru anularea Dispoziţiei ilegale prin care, pe 8 aprilie, 
şeful Consiliului Judeţean, Pásztor Sándor, a trimis în şomaj tehnic an-
gajaţii instituţiilor de cultură. Un jurist prieten cu Bihorel i-a şoptit 
acestuia că artista are toate şansele să câştige procesul, datorită 
unui detaliu banal, la care politicianul nici nu s-a gândit: Pásztor i-a 
încredinţat Elvirei Rîmbu sarcina să stabilească nominal care anga-
jaţi ai Teatrului sunt trimişi în şomaj şi care nu, uitând însă şi că aceasta e 
doar manager interimar, şi că era în izolare la domiciliu deoarece un membru al familiei 
fusese depistat cu Covid. Afl ată în imposibilitate de a desemna şomerii, Rîmbu şi-a dele-
gat atribuţiile directorului administrativ Andrei Krausz, ceea ce nu putea face de vreme 
ce, la rându-i, atribuţiile îi fuseseră delegate ei, iar singurul care putea împuternici pe 
altcineva era tot Pásztor. Aşa-i când şeful CJ se înconjoară de „specialişti” la fel de iscu-
siţi cum este el însuşi, ceea ce l-ar putea aduce în situaţia să achite din buzunar daunele 
după proces. Ce-i drept, având în vedere averea pe care a strâns-o, are de unde...

Premiul „SANCŢIUNE BLÂNDĂ”

La mai bine de o lună de când BIHOREANUL l-a prins pe Nicolae Timaru, şeful Direc-
ţiei de Control al Regimului Silvic şi Cinegetic din cadrul Gărzii Forestiere Oradea, la 
pescuit împreună cu preşedintele CJ Bihor, Pásztor Sándor, cercetarea disciplinară 
declanşată pe numele inginerului silvic s-a încheiat. Pe cât de lungă a fost ancheta în 

GF Oradea, însă, pe-atât de minusculă este sancţiunea. Chiar dacă a fost 
prins la hoinărit cu Dusterul de serviciu, în plină stare de urgenţă, 
când toţi bihorenii trebuiau să respecte restricţii serioase de cir-
culaţie, încălcând şi normele morale ale slujbaşilor statului, care 
n-ar trebui să dispreţuiască legea, Timaru a fost pedepsit doar cu 

reducerea cu 10% a salariului aferent lunii mai. Directorul are o lea-
fă de 8.217 lei, aşa că minusul de 821 lei este aproape insesizabil. 

Cum Timaru a contestat în instanţă şi amenda de 5.000 lei primită 
de la poliţişti pentru încălcarea restricţiilor de circulaţie şi 

are mari şanse să câştige, n-ar fi  de mirare să constate 
la fi nal că distracţia cu prietenul Sanyi la Şişterea în 
plină pandemie l-a costat o nimica toată.

Premiul „PARCARE CĂLARE”

Relaxarea de după încheierea stării de urgenţă le-a permis românilor să 
revină la vechile lor obiceiuri. În prima duminică post-urgenţă, pe 17 mai, 
un meltean cu Merţan sosit la shopping în complexul ERA din Oradea şi-a 
proptit bolidul în diagonală peste bordura scuarului ce mărgineşte parca-
rea către magazin, lăsându-l cu coada mult în afara locului demar-
cat. Mașina era lovită pe ambele părţi laterale, semn că proprie-
tarul a agăţat cu ea destule obstacole, judecând după cum felul 
cum arată portierele, pragurile şi aripile. Cel mai amuzant deta-
liu observat de Bihorel la Merțan a fost, însă, o insignă a Asocia-
ţiei Internaţionale a Poliţişti-
lor afi şată cu mândrie pe 
bord, la loc vizibil, ca şi 
cum proprietarul ar 
fi  om al legii. La câtă 
măiestrie demon-
strează la volan, mai 
înţelept ar fi  să nu se 
laude cu ecusonul, 
dacă nu de alta, mă-
car să nu dea naştere la 
noi ironii despre poliţişti.


