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„Noroi și oase”, la Institutul Cultural Român din Roma

Orădeanul Remus Ilisie,
printre expozanți
În perioada 17-31 ianuarie,
la Institutul Cultural Român
din Roma, a fost deschisă
expoziția „Mud & Bones”
(Noroi și oase), o reprezentare a trecutului realizată de
câțiva dintre cei mai talentați
tineri artiști români, unul
dintre aceștia ﬁind artistul
plastic orădean Remus Ilisie.

Evenimentul a reunit lucrările unora dintre cei mai
talentați tineri artiști români:
Remus Ilisie (Oradea), Mircea
Ciutu (București) și Vanessa
Gageos (Cluj-Napoca).
Artistul plastic orădean a
prezentat, în cadrul expoziției,
două ready-made-uri, „Bullets” („Gloanțe”) şi „From
Dust till Dawn” (Din pământ
în pământ), și o instalație, „The
Golden Skulls” (Craniile de
aur).
Vernisajul expoziției a avut
loc în 17 ianuarie, iar printre
cei prezenți s-au numărat directorul Institutului Cultural
Român din Roma, președintele
IoDeposito, jurnaliști, dar și
public iubitor de artă.
Scopul evenimentului a fost
de a populariza artiști români
contemporani, protagoniștii
unei noi ere de renaștere culturală, din care comunitatea
europeană se inspiră. Artiștii
expozanți au redat artistic
relația lor cu războiul, regimul dictatorial și istoria, întrun limbaj vizual aparte, prin

Expoziția a avut loc la Roma
sculptură, ready-made-uri, video artă și fotograﬁe. Aceștia
au redat tema conﬂictului,
într-o manieră personală, prin
redeﬁnirea conceptelor de
identitate, memorie, fragilitate
și apartenență.
Toată atmosfera, personalul
institutului, grandoarea clădirii au făcut ca expoziția să ﬁe
una cu un impact deosebit de
puternic asupra privitorului.
La vernisaj au participat și
persoane cu deﬁciențe de auz.
Pentru aceștia, dar și pentru
toți invitații, Remus Ilisie a

tradus în limbajul mimico-gestual internațional prezentarea
curatorului, dar a oferit detalii
și despre lucrările sale.
„A fost o mândrie pentru
noi, ca artişti, să ne vedem lucrările expuse la Accademia
di Romania din Roma, lucrări
care vorbesc artistic despre istoria adevărată a românilor. Le
mulțumim doamnelor Chiara
Artico, curatorul IoDeposito,
Giulia Di Paola, responsabil proiect IoDeposito, Oana
Boșca Mălin, director adjunct
responsabil la Accademia di

Romania şi domnului referent
Matei Stoenescu de la Accademia di Romania. Totodată, îi
mulțumim domnului Valentin
Morariu pentru fotograﬁi”, a
spus Remus Ilisie.
Organizată de ONG-ul „IoDeposito”, expoziția a fost parte a Festivalului „B#Side War”,
o amplă manifestare artistică și
culturală, care are ca scop investigarea „moștenirii” lăsate
de Războaiele Mondiale și de
războaiele secolului XX.
 L. IONAȘ

Intoxicaţi cu monoxid de carbon

De la 1 februarie, Casa de Pensii Bihor preia cererile

Echipajul de pompieri militari paramedici al
Gărzii Sălard a intervenit sâmbătă, 2 februarie, în jurul orei 23.20, în localitate, pentru
acordarea primului ajutor caliﬁcat unei femei,
în vârstă de 66 de ani și pentru salvarea ﬁului ei, în vârstă de 29 de ani, aﬂat în stare de
semiconștiență, ambii intoxicați cu monoxid
de carbon provenit de la instalaţia de încălzire
din baie. După acordarea îngrijirilor necesare, bărbatul a fost transportat de pompieri la
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic
Județean Oradea, iar mama acestuia a refuzat
transportul la spital. 

Începând cu data de 1 februarie,
Casa Județeană de Pensii Bihor preia cereri de bilete de tratament balnear în unitățile-proprietate a Casei
Naționale de Pensii Publice. Acestea
acoperă aproximativ 22% din piața
de turism balnear din România.

Salvaţi de pompieri Bilete de tratament balnear

CNPP deţine 13 unităţi hoteliere
complet utilate, având capacități de cazare modernizate, cu aparatură medicală modernă în staţiuni balneo-climaterice de interes naţional: Amara (județul
Ialomița), Bala (județul Mehedinți),
Bizușa (județul Sălaj), Buziaș (județul
Timiș), Covasna (județul Covasna),
Geoagiu Băi (județul Hunedoara), Lacul Sărat (județul Brăila), Moneasa
(județul Arad), Nicolina (județul Iași),
Olănești (județul Vâlcea), Pucioasa
(județul Dâmbovița), Sărata Monteoru
(județul Buzău) și 1 Mai (județul Bihor). Durata tratamentului balnear este
de 16 zile calendaristice.
„Până în 31 decembrie 2018, CJP

Bihor a valoriﬁcat 4390 bilete de tratament, din care 1582 în unitățile de
tratament proprietate a Casei Naționale
de Pensii Publice, iar 2808 de billete de
tratament în unități hoteliere cu care
CNPP a avut relații contractuale”, au
transmis reprezentanții Casei Județene
de Pensii Bihor.
Potrivit acestora, prima cerere depusă la compartimentul bilete de tratament din acest an a fost pentru alocarea
unui bilet de tratament balnear la hotelul Ceres din 1 Mai.
Conform
prevederilor
Legii
nr.263/2010, privind sistemul unitar
de pensii publice, pot beneﬁcia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar
al sistemului public de pensii, asigurat
al sistemului public de pensii, beneﬁciar al prevederilor unor legi speciale,
care reglementează dreptul la bilete de
tratament balnear.
 L.I.

Agenda politică

Mesaj către Verhofstadt
Eurodeputatul PSD Emilian Pavel acuză
că liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, îi sunt permise discursurile populiste la Bruxelles și că
acesta nu și-ar dori niciodată să ﬁe cetățean
sau parlamentar român pentru că l-ar lua
instant ANI.
„Așa cum spuneam recent și în cazul europarlamentarului german Elmar Brok – prins
că își dijmuia, în folos personal (!!), propriii
vizitatori la Bruxelles, deși Parlamentul European subvenționează aceste vizite, trebuie să ne
uităm mereu cu multă atenție la cine ce spune
despre România pentru că toți acești oameni
care clamează că ne vor binele nu își văd de
fapt decât propriul interes, de cele mai multe
ori ascuns, dar extrem de bine plătit”, a aﬁrmat
Emilian Pavel, printr-un comunicat de presă.
„Recent, un parlamentar PNL a mers cu pâra
la un alt domn care «ne vrea binele», Guy Verhofstadt, acuzând coaliția PSD-ALDE că atacă
nici mai mult nici mai puțin decât independența
BNR, în condițiile în care BNR este atât de
atacată, săraca, încât își permite să nu participe
la audierile din Parlament la care este invitată.
Doar în România și doar în mintea PNL - USR
- Cioloș și alții… Nu știu unde altundeva așa
ceva ar ﬁ tolerat. Știu însă ce îi este tolerat
domnului Verhofstadt în Belgia și la Bruxelles
și știu de ce acest domn – cu gesturi ample,
chiar populiste, în timp ce livrează discursuri,
nu ar vrea să ﬁe niciodată cetățean sau parlamentar român: pentru că l-ar lua ANI instant!”,
a explicat europarlamentarul PSD. El acuză că
că europarlamentarul PPE Elmar Brok și Guy
Verhofstadt încasează sute de mii de euro de la
ﬁrme de lobby și ocupă funcții în conducerile
unor corporații cu interese peste tot în Europa, în condiții în care un parlamentar român
nu se poate autoriza nici măcar ca producător
agricol, însă poate ﬁ notar. „Ca să ﬁu mai clar,
conform presei, în 2018 domnul Verhofstadt a
încasat, pe lângă modestul salariu de la Parlamentul European, între 900.000 și 1,4 milioane
de euro din diverse alte activități! Se aﬂă astfel
în top 3 în Parlamentul European. Printre
altele, Guy Verhofstadt ocupă, tot conform
presei și propriilor declarații, posturi de conducere sau supervizare în cadrul unor companii
ﬁnanciare, al unor companii care se ocupă de
privatizarea serviciilor publice de livrare a apei
în Grecia (!) și multe altele. Desigur, aceste
practici nu sunt ilegale în Parlamentul European, dar eu nu voi putea primi niciodată lecții
de la nicio persoană care, culmea ipocriziei, se
preface că apără interesele cetățenilor europeni
în timp ce poate sugera legislații favorabile
pentru companiile de la care ia sute de mii de
euro și din consiliile cărora face parte. Doar
la Bruxelles, pentru că la noi i-ar lua ANI pe
toți”, a conchis Emilian Pavel.

USR și-a ales liderii
de grup
Cristina Prună va ﬁ liderul grupului
deputaților USR, iar Adrian Weiner va ﬁ
lider al grupului USR din Senat, în timp
ce deputatul orădean Silviu Dehelean va
ﬁ secretarul USR în Biroul Permanent al
Camerei.
Președintele USR, Dan Barna, a prezentat și
prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară. „Ca priorități, bineînțeles, inițiativa
„Fără penali”. Ea a fost blocată de Liviu
Dragnea într-un copiator, aceasta este cruda
realitatea. În Biroul permanent deja am ridicat
problema, domnul Dragnea a zis să discutăm
cu noul Biroul permanent. (...) E prioritatea ca
„Fără penali” să ajungă la CCR și apoi să ajungă în dezbaterea parlamentară pentru a ajunge
la acel referendum. Săptâmâna viitoare USR
va depune un proiect pentru votul electronic.
Lupta împotriva corupției va rămâne o prioritate”, a explicat Barna. 

