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Zece asociaţii de proprietari incluse într-un proiect pilot

Soft pentru transparenţă

urmare din pagina 1
...care utilizează deja acest
soft. Prin acest program se urmăreşte monitorizarea cheltuirii banilor de către asociaţiile
de proprietari din Oradea, astfel ca locatarii să aibă posibilitatea de a vedea în orice moment situaţia financiară la zi a
asociaţiei din care fac parte.
„Inițierea proiectului a pornit de la realitatea pe care o
trăiesc, zi de zi, foarte mulţi
orădeni. În ultimii ani, ne-am
întâlnit cu foarte mulţi oameni şi am ajuns la concluzia
că există multe nemulţumiri,
întemeiate sau nu, la adresa
asociaţiilor, a Primăriei, furnizorilor de servicii publice,
prin urmare trebuie găsită o
soluţie concretă”, a declarat
viceprimarul Mircea Mălan în
conferinţa de presă de miercuri. Astfel, prin intermediul
firmei Xisoft din București,
Primăria Oradea va implementa și gestiona, în următoarele şase luni, un program
informatic complex, un proiect pilot care în prima parte
va fi introdus la 10 asociații de
proprietari și va viza 1.159 de
apartamente. Cele 10 asociații
au fost alese în funcție de câteva criterii: să fie din toate zonele orașului, asociații mici și
mijlocii, asociații care au avut
probleme fie cu delapidarea, fie
neînțelegeri între proprietari și
conducere. „Vrem să vedem
cum funcționează în realitate

și să facem diferența între ceea
ce este astăzi, fără a folosi
acest program și ce va fi peste şase luni, când acest proiect
pilot se va încheia”, a spus Mircea Mălan. Aceeaşi facilitate
va fi oferită gratuit, tot pentru
o perioadă de şase luni, şi altor
200 de apartamente, în urma
unei oferte venite în aceste zile
din partea unei companii din
Bucureşti. Totodată, viceprimarul a mai anunţat că se vor
organiza întâlniri în toate cartierele oraşului la care vor fi invitaţi toţi cei 63.000 de orădeni
care locuiesc în apartamente,
pe care administrația locală îi
aşteaptă să vină cu propuneri
şi sugestii de îmbunătăţire.
„Vrem să scoatem la lumină
toate situațiile care există pe
acest circuit, orădeanul care
stă la bloc, asociație, Primărie, furnizor de servicii publice, vrem să înlăturăm o parte
importantă din nemulțumirile
pe care oamenii care locuiesc
la bloc le au, vrem ca orădenii
să se implice mai mult în ceea
ce îi priveşte pe ei și vrem ca
toți cei care suntem implicați
să dovedim responsabilitate
în gestionarea relațiilor dintre
noi”, a declarat viceprimarul,
adăugând că intenţia municipalităţii este de a achiziționa
acest program, după ce el va fi
testat, urmând să fie pus gratuit
la dispoziția celor 812 asociații
de proprietari. Reprezentantul
firmei Xisoft, prezent la în-

tâlnire, a precizat că s-a făcut
instructajul la cele 10 asociații
de proprietari participante la
proiectul pilot, urmând să se
întâlnească cu reprezentanții
I.T de la Poliția Locală, RER,
Compania de Apă şi Termoficare.

Plata întreţinerii
online

Programul este utilizat deja
în peste şase mii de asociații de
proprietari în România şi poate oferi o transparenţă totală
asupra contabilităţii asociației
de proprietari. Softul debitează automat împărţirea cheltuielilor pe fiecare apartament,
iar facturile pe care le emit
furnizorii de servicii publice
sunt încărcate automat, astfel
încât locatarul va şti în fiecare
moment când s-a emis factura,

care este valoarea acestei facturi, care este data scadenţei,
precum și momentul în care
ea se plăteşte. Cristian Lucaci,
reprezentantul unei asociații
de proprietari, s-a declarat
foarte mulțumit, menționând
că el permite să se trimită o
notă de plată foarte detaliată
locatarului, iar contravaloarea
acesteia poate fi plătită și prin
sistem online. Tot în cadrul
acestui program informatic,
cetăţenii vor putea face sesizări sau propuneri prin e-mail
sau prin SMS. La rândul său,
instituţia Primăriei Oradea le
va putea transmite mesaje pe
telefon sau pe e-mail cu privire
la problemele de interes, cum
ar fi izolarea termică a blocurilor sau lucrările de reabilitare
a sistemului centralizat de termoficare. n

„Avram Iancu în conştiinţa neamului“

Excursie cultural-ştiinţifică tematică
În perioada 26-27 noiembrie 2016, Societatea Cultural-Patriotică
„Avram
Iancu“ - filiala Oradea, coordonată de col.(r). Grigore
Bartoş, preşedinte şi de Vasile Fonoage, vicepreşedinte, a
venit în sprijinul elevilor cu
rezultate deosebite la învăţătură, concursuri şcolare sau
olimpiade şcolare, organizându-le o excursie culturalştiinţifică tematică: „Avram
Iancu în conştiinţa neamului“.

Această călătorie culturalştiinţifică a avut loc cu sprijinul financiar al Consiliului
Județean Bihor şi cu aprobarea Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor, reprezentat de
inspector școlar, prof. Daniela
Sopota.
Premiind excelenţa, organizatorii au oferit, timp de două
zile, elevilor bihoreni momente inedite, o altfel de lecţie de
istorie în afara orelor de curs,
prin intermediul celor care au
prezentat în faţa elevilor evenimente, fapte şi oameni.
Elevi din şase licee orădene:
Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”,
Liceul Ortodox „Ep. Roman
Ciorogariu”, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, Colegiul

Naţional „Mihai Eminescu”,
Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” şi Liceul Greco-Catolic
„Iuliu Maniu”, însoţiţi de profesorii Livia Ghiurcuţa, Florin Oros, Radu Birta, Daniel
Topală, Sânziana Neşiu, Florentina Barta şi de conducerea
Societăţii Cultural-Patriotice,
am pornit la drum pentru a afla
lucruri interesante despre personalitatea, luptele şi contribuţia lui Avram Iancu pentru
libertate și demnitate națională
și pentru Unirea Neamului Românesc.
În această călătorie cultural-ştiinţifică am trecut prin
Beiuş, Vidra de Sus, Câmpeni,
Abrud, Zlatna, Alba Iulia, Hunedoara, Deva, Ţebea, Baia
de Criş, unde am depus jerbe
şi coroane de flori la statuile închinate lui Avram Iancu,
Ciordaş şi Bolcaş, dar şi la cele
închinate regelui dac Decebal
şi voievodului Unirii, Mihai
Viteazul. S-au vizitat: Muzeul „Avram Iancu” din Beiuş,
Casa în care s-a născut Avram
Iancu, casa de la Baia de Criş
în care a murit marele patriot
român, Pantheonul neamului
românesc de la Ţebea, Castelul
Corvineştilor, cetatea Devei,
cetatea Marii Uniri de la Alba
Iulia. Astfel, am avut ocazia

să ne aducem aminte acum, în
ceas de mare sărbătoare naţională, de omul Avram Iancu, de
Ţara pe care a iubit-o mai mult
decât viaţa sa şi pe care a vrut
să o vadă fericită, dar şi de destinul său tragic, de moartea sa
cruntă în anul 1872, la numai
48 de ani. Dar…, eroii nu mor
niciodată!
Am rămas plăcut impresionaţi de încărcătura sufletească,
de dăruirea şi devotamentul
oamenilor locului faţă de valorile autentice ale neamului
românesc, de respectul pe care-l oferă eroilor, de bunătatea şi frumuseţea întâlnite la
tot pasul. Deşi cuvintele sunt
prea puţine şi parcă mult prea
sărace, mulţumim tuturor ce-

lor care au fost alături de noi
şi pentru că suntem un popor
creştin, Dumnezeu să le ajute
şi să le călăuzească drumul tuturor celor care preţuiesc valorile neamului românesc!
Mulţumim, în mod special,
elevilor de la Liceul Ortodox
„Ep. Roman Ciorogariu” care
în cele două zile ne-au încărcat
spiritual şi sufleteşte prin cântecele patriotice şi colindele pe
care ni le-au interpretat.
La mulţi ani, români! Iar
vouă, celor care v-aţi jertfit pe
altarul Patriei, vă aducem un
pios omagiu. Dumnezeu să vă
odihnească în pace şi linişte!
NOI, cei care nu v-am uitat!
n Colectivul de profesori
şi elevi

Ioan Dorel Romoşan
Conf. univ. dr. Avocat
Candidat pentru
Camera Deputaţilor

Luptăm pentru ordine socială şi
respectarea valorilor în societate.
Promovăm interesul public
şi demnitatea naţională.
Vom asigura egalitatea în drepturi
şi justiţia socială.
Vom desfiinţa prin lege corupţia
şi impostura.

Sărbătoare pentru copiii
de la Centrul de Zi

Un spectacol
de neuitat

Centrul de Îngrijire de Zi, situat în
Oradea, pe strada Traian Lalescu nr. 3c,
aflat în subordinea Administrației Sociale
Comunitare Oradea, cu o capacitate de 65
de locuri, oferă asistență gratuită în timpul
zilei copiilor de vârstă preșcolară și școlară,
proveniți din familii aflate în dificultate, din
diferite motive.
Serviciile acordate în cadrul Centrului vin
în sprijinul acestor familii, în vederea depășirii
situației în care se află, pentru a preveni
abandonul școlar și pentru a menține copilul
în familie. Aici, copiii primesc trei mese pe zi
și beneficiază de activități de supraveghere în
vederea efectuării temelor, jocuri interactive
și, nu în ultimul rând, de afecțiune din partea
personalului centrului, astfel Administrația Socială Comunitară Oradea își propune să reducă
abandonul școlar.
La invitația Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, trupa de teatru Asociaţia Trend’art
Oradea, Companie teatrală independentă “Comoara cu poveşti” a oferit un spectacol de neuitat “Insula dorințelor”, copiilor din Centrul de
Zi, pe scenă urcând, pe rând, castorul, rățușca,
bufnița, maimuța, pinguinul și Zâna dorințelor,
ducându-i pe prichindei în lumea magică.
La finalul spectacolului, copiii au primit
daruri, pentru că au fost copii cuminți și și-au
ascultat părinții și dascălii.
Arina Moş, directorul Administraţiei Sociale
Comunitare Oradea, a mulțumit trupei de
teatru Asociația Trend’art Oradea, Companie
teatrală independentă “Comoara cu poveşti” că
și în acest an au avut deschiderea pentru acești
copii, mai puțin norocoși, oferindu-le un minunat spectacol, și, nu în ultimul rând, Fundației
Life, cu sprijinul cărora sacul lui Moş Nicolae a
fost plin de bunătăți.
n R.C.

