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Ce se întâmplă cu fondurile de coeziune?

Bani europeni în România
Al doilea seminar pentru
jurnaliștii locali implicați în
proiectul „Cohesion Policy in
Romania: Better Understanding, Reporting, Dissemination” a avut loc în weekend la
Predeal. Din partea redacției
CRIŞANA a participat jurnalistul Vasilică Ichim.
În cadrul proiectului dedicat jurnaliștilor din presa
locală și centrală: „Cohesion
Policy: Better Understanding,
Reporting,
Dissemination”,
coﬁnanțat de Comisia Europeană prin DG Regio în vineri,
sâmbătă și duminică, a avut
loc, la Predeal, un nou seminar
de pregătire pentru jurnaliștii
din presa locală și centrală.
Aceștia au scris deja peste 60
dintr-un total de peste 300 de
articole menite să arate publicului ce se întâmplă în România cu banii primiți în calitate
de stat membru al Uniunii Europene, articole publicate pe
platforma inovatoare de presă
PressHub, în secțiunea www.
PressHub.ro/BaniEuropeni, și
în publicațiile partenere.
În cel de-al doilea seminar,
jurnaliștii rețelei s-au bucurat
de traininguri speciﬁce, menite
să ducă mai departe informația
de calitate pe tema fondurilor europene, dar nu numai,
susținute de experți în comu-

La seminar au participat 18 ziariști de la publicații din toată țara
nicarea audiovizuală, online și
social media – Constantin Troﬁn, Victor Cozmei și Ella Moroiu. Au vorbit, de asemenea,
despre antreprenoriatul social
în online cu Cătălin Teniță și
despre oportunitățile în promovarea conținutului online
cu Diana Olar. Într-un training
susținut de Victor Cozmei, a
fost acordată o atenție specială domeniului infrastructurii
din România – printre cele
mai dezbătute atunci când vine
vorba despre sprijinul Uniunii
Europene și aportul acesteia
pentru construirea de drumuri
și autostrăzi.
Proiectul „Cohesion Policy:
Better Understanding, Repor-

Peste 200 de desene și gravuri

Desenele fericitului
Ghika

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Episcopia Greco-Catolică Oradea și Episcopia Romano-Catolică
Oradea, organizează în perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 expoziția „Fericitul Vladimir GHIKA – In spiritu caritatis –
DESENE”. Lucrările vor ﬁ expuse în Palatul
Princiar, corp B, etaj 1, sălile 12-13, în Cetatea
Oradea. Vernisajul expoziției va avea loc azi
de la ora 16.00. Expoziția prezintă publicului
desene, gravuri și alte lucrări păstrate în „Arhiva Ghika” a Arhiepiscopiei Romano-Catolice București (ARCB), realizate de Vladimir
Ghika, ﬁu al principelui Ioan Ghika şi al Alexandrinei Moret de Blaramberg. Moare pentru
credință la 16 mai 1954, în închisoarea Jilava,
și este ridicat la cinstea altarelor de Biserica
Catolică pe 31 august 2013. 

ting, Dissemination” a debutat
în luna iulie 2018, cu primul seminar de două zile care a adus
laolaltă jurnaliști, specialiști
în domeniul gestionării și controlului fondurilor europene,
alături de experți în achiziții
publice, în scopul de a-i specializa pe ziariști în domeniul
fondurilor europene structurale și de investiții (FESI).
Peste 30 de jurnaliști din
presa locală și centrală dobândesc în cadrul acestor seminarii noi informații și analizează
problemele cu care se confruntă România în gestionarea
banilor europeni, o miză crucială pentru dezvoltarea economico-socială a țării. Având

la îndemână aceste date, începând cu luna septembrie 2018,
jurnaliștii implicați prezintă,
în peste 300 de articole, publicate pe platforma www.PressHub.ro/BaniEuropeni și în
publicațiile partenere, răspunsuri la întrebări precum: Care
este rolul politicii de coeziune?
Cum sunt ﬁnanțate proiectele?
Cum promovăm bunele practici
și reducerea birocrației pentru
îmbunătățirea transparenței,
accesibilității și eﬁcientizării
fondurilor de coeziune? Cum
asigurăm vizibilitatea proiectelor ﬁnanțate? Cum creștem
impactul acestor bani intrați în
România?
 R.C.

Cinci pentru SLÎ

Profesorii își aleg liderii
În weekend, Sindicatul Liber din
Învățământ (SLÎ) Bihor își va alege
șeﬁi, după 20 de ani de șeﬁe a liderului Ioan Ţenţ, care s-a pensionat.
Evenimentul va avea loc la Filarmonica de Stat din Oradea.
Liniște mare la SLÎ Bihor. Deși în
acest an își vor schimba, pentru prima
dată în ultimele două decenii, liderul,
nimeni din conducere nu a făcut public
evenimentul.
Totuși, acesta va avea loc și se va
ține în buricul târgului, la Filarmonica de Stat din Oradea. Vor participa
peste 250 de delegați din județ. Pentru funcția de președinte se vor bate
cinci cadre didactice: Ioana Căbău de
la Şcoala Gimnazială „Nicolae Băl-

cescu” din Oradea, Gheorghe Blaj
de la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta,
Flaviu Zancu de la Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna” din Oradea, Silviu
Bugle de la Şcoala Gimnazială nr. 16
Oradea și Radu Hora de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea. Cele
mai mari șanse pare a le avea actualul
vicepreședinte Gheorghe Blaj, dar și
Flaviu Zancu și Radu Hora, membrii
în Broul Executiv al SLÎ Bihor. Pentru
funcția de primvicepreședinte s-au înscris în cursă 5 candidați, pentru cea
de vicepreședinte – 8 candidați, pentru
cea de secretar executiv – 6 candidați
și pentru funcția de membru în Biroul
Executiv al SLÎ Bihor – 10 candidați.
 Vasilică ICHIM

„Ce rămâne din iubire şi
comuniune în epoca tehnologiei?”

Conferinţă David Goa

David Goa a părăsit ţinuturile înzăpezite
ale oraşului Edmonton, Canada, pentru a
conferenţia joi, 15 noiembrie, în clădirea Facultăţii de Litere, Universitatea din Oradea,
amﬁteatrul C23, începând cu orele 18.00.
Este pentru a 3-a oară în Oradea.
Legătura suﬂetească cu România ţine şi de
relaţia sa cu marele savant Mircea Eliade, pe
care l-a avut profesor în anii studenţiei americane şi cu care a petrecut ore întregi discutând
în biroul acestuia din Universitatea din Chicago. Printre savanţii care i-au marcat gândirea
se numără şi celebrul patrolog luteran, Jaroslav
Pelikan, şi acesta convertit la Ortodoxie, precum şi teologul protestant Paul Tillich. David
Goa s-a născut în Camrose, Alberta din părinți
care au imigrat din Norvegia în Canada. Timp
de peste 30 de ani a fost curator la Royal Alberta Museum şi director al Centrului Ronning
de la Universitatea din Alberta. A coordonat un
program de studiere a culturii prin intermediul
cercetării sale de teren. Rezultatul a fost o serie
de cărţi, precum şi nenumărate conferinţe
ţinute în Canada şi în străinătate.
Un adevărat Socrate modern, David Goa
este omul care intră în dialog cu o diversitate
de persoane provenind din spaţii geograﬁce
şi culturale extrem de diverse. Dialogul său,
marcat de compasiunea şi înţelegerea creştină
pentru alteritate, este lipsit de prejudecăţi şi
sentimentul superiorităţii. Nucleul evanghelic
al credinţelor şi reperelor sale existenţiale este
dublat de intransigenţa raţiunii, care caută
înţelepciune şi frumuseţe în locuri clasice dar
şi neaşteptate.
În Oradea va conferenţia joi, 15 noiembrie
2018 în clădirea Facultăţii de Litere, Universitatea din Oradea, amﬁteatrul C23, începând cu
ora 18.00. Tema este: „Ce rămâne din iubire şi
comuniune în epoca tehnologiei?” Conferinţa
are loc cu binecuvântarea Preasﬁnţitului Sofronie, Episcopul Oradiei, şi sub egida Asociaţiei
Alumni a Universităţii din Oradea şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, iar intrarea este
liberă.
 R.C.
APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se
supune evaluării impactului asupra mediului
şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru
proiectul: „RECICLARE IN SITU CU ACOPERIRE MIXTURĂ ASFALTICĂ BA16
DN 19B KM 0+000 - 17+946,34”, propus a
ﬁ realizat pe raza oraşului Săcuieni, Marghita, jud. Bihor, titular CNAIR S.A. BucureştiDIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI
PODURI CLUJ, municipiul Cluj-Napoca, str.
Decebal, nr. 128.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, din Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9.0014.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site. (801)

