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Noua platformă a costat
aproape 6500 de lei

Parcarea de lângă Magazinul Crișul

Inaugurată, dar încă inaccesibilă DASO are un site nou

Începând de luni, 12 octombrie, site-ul
Direcției de Asistență Socială Oradea, www.
daso-oradea.ro, are o nouă înfățișare, ﬁind
mai performant și adaptat cerințelor legislative actuale.

Lucrările
la
parcarea supraterană de pe str.
Brașovului au ajuns la ﬁnal,
aceasta ﬁind inaugurată
luni, 12 octombrie, cu ocazia
Zilei Oradiei. Timp de trei
luni, după recepția lucrărilor și obținerea autorizației
ISU, accesul în parcare va ﬁ
gratuit.

Parcarea
de
pe
str.
Brașovului, situată între Spitalul Militar și magazinul Crișul,
are o arie de 2.142 mp, iar
suprafața utilă ajunge la 7.740
mp.
„Parcarea are 395 de locuri
dispuse pe 6 niveluri, 4 pentru persoane cu dizabilități și
un centru de închiriere pentru
biciclete. Ultimul nivel este o
terasă care nu este acoperită.
Este a patra parcare construită
de Administrația Domeniului
Public (ADP) în Oradea, după
cea de la Tribunal, cea de la
Spitalul Municipal și cea subterană din strada Independenței.
Avem în lucru și parcarea de la
fosta bază sportivă. În 2008 a
fost dată o Hotărâre de Guvern
prin care o suprafață de teren
trecea din domeniul statului
în cel al Municipiului Oradea
pentru a construi această parcare, cu obligația de a construi ambulatoriul la ieșirea
din parcare. Așa s-a născut
ideea construcției acestei parcări. Anul trecut a fost semnat
contractul cu o ﬁrmă serioasă
care a început lucrările în noiembrie 2019, avea ca termen
de ﬁnalizare luna noiembrie a
acestui an dar a ﬁnalizat-o cu
aproape două luni înainte. Urmează să deschidem parcarea
în următoarele zile când vom
avea toate documentațiile, inclusiv avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Crișana. Licitația a fost organizată în așa fel încât plata să

Parcarea va putea ﬁ folosită gratuit în primele trei luni
se facă la ﬁnalul construcție, lelalte, la parter, etaje și terasă.
în maxim o lună după recepție. La nivelul parter este prevăzut
În felicit pe directorul ADP punctul de control și barierele
pentru că în acest fel au fost pentru intrare-ieșire.
La etajul 2, este prevăzut un
selectați constructori serioși
care au o bonitate în spate și acces pietonal, printr-o pasaobligă ﬁrma care vine să ﬁ- relă peste strada Braşovului,
nalizeze lucrarea la timp. Ca care a fost conectată cu maganoutate, este prima parcare din zinul Crişul. Costurile pasareOradea care are senzori pentru lei au fost suportate de către
ocuparea locului de parcare, ﬁrma care administrează cendacă este ocupată se va aprinde trul comercial.
„Dacă în urmă cu 5 ani,
senzorul roșu, dacă este liberă
se va aprinde senzorul verde. când primarul Ilie Bolojan
Vom implementa acest sistem mi-a încredințat sarcina să orși la celelalte parcări”, a spus ganizez prima parcare, cea de
lângă Tribunal, era o premieră,
noul primar Florin Birta.
eram emoționat și îngrijorat
cum voi duce la ﬁnal un astfel
Pasarelă spre
de proiect, astăzi am ajuns la a
Magazinul Crișul
patra parcare și nu ne vom opri
Accesul pietonal la parcare aici. Față de primele pe care leeste dinspre strada Brașovului, am făcut pe banii constructoprin intermediul a două intrări, rului, observând că timpul de
ambele dotate cu câte un as- execuție durează, am schimbat
censor având o capacitate de 8 metoda. Facem pe banii ADPpersoane. Funcțional, parcarea ului iar constructorul va prieste împărțită în 11 sectoare mi toți banii în maxim o lună
corespunzătoare ﬁecărui semi- de la ﬁnalizare. Am găsit pe
nivel, unul ﬁind la demisol, ce- această metodă un constructor

serios, Electrogrup Cluj, care
a făcut o treabă foarte bună.
Noi avem o parcare înainte de
termen iar dânșii și-au făcut un
nume și în orașul nostru, pentru că Oradea este un municipiu potent în ceea ce privește
realizarea investițiilor, și și-au
găsit cu această ocazie o piață
și aici. Venind de la ceremonia de depunere a coroanelor
de ziua orașului am trecut pe
lângă fosta policlinică și m-am
gândit, ce bine ar ﬁ să ﬁe renovată această policlinică, o
clădire deosebit de valoroasă,
pentru că după ce se va muta
acolo Consiliul Județean, cei
care vor veni la Consiliu vor
avea unde parca autovehiculele. Toate lucrurile se leagă în
timp”, a spus Liviu Andica.
Valoarea lucrărilor este de
puțin peste 16 milioane de lei,
fără TVA. După recepție, parcarea va ﬁ vândută către Primăria Oradea, care va achita
contravaloarea acesteia timp
de 5 ani, în 10 rate semestriale.
 Vasilică ICHIM

Premieră pe scena Arcadiei

„1+1=1”

Duminică, 11 octombrie,
la Sala Arcadia a avut loc o
nouă premieră dedicată copiilor cu vârste mai mari de
12 ani, adolescenților, tinerilor și aduților. Spectacol
unic în repertoriul Teatrului
Arcadia, 1+1=1 este prima
producție de teatru de umbre a trupei, și beneﬁciază de
videomapping.
Chiar dacă numărul de locuri este limitat, din pricina restricţiilor impuse în pandemie,
publicul orădean s-a arătat receptiv şi a participat la spectacolul trupei Arcadia.
Spectacol non-verbal, în care
mișcarea și dansul dau glas
freamătului interior, 1+1=1
este o producție dedicată ado-

lescenţilor, tinerilor şi adulţilor care s-au adâncit în griji,
stres, oboseala examenelor şi
a şcolii, sau rutina locului de
muncă. Cum ar ﬁ dacă ai putea
descoperi bucuria lucrurilor
simple? Cum ar ﬁ dacă în viaţa
ta ai privi orice eveniment mărunt ca pe un miracol? Dacă ai
dansa în ploaie, dacă te-ai juca
din nou ca un copil, dacă te-ai
bucura că pe cer, azi, sunt stele? Cum ar arăta viaţa ta dacă
ai ştii că în ﬁecare clipă poţi săţi redescoperi inocenţa, râsul,
visul? Sunt întrebări la care
1+1=1 te îndeamnă să reﬂectezi
şi să-ţi răspunzi, după o incursiune spectaculoasă printre
lumini şi umbre. Ideea spectacolului a venit în urma unei
provocări la care și-au dorit să

răspundă actrițele Consuela
Egyed și Carina Bunea: „Ce
putem crea cu o hârtie albă?De
aici a pornit ideea de umbre
şi de a realiza o poveste care
să susțină un act teatral. Așa
am creat povestea unei tinere
care se pierde pe ea însăşi și se
regăsește prin prisma unui vis
revelator”, au transmis actriţele. Din jocuri, mişcări de dans,
căutări şi regăsiri, din lumini şi
umbre, s-a conturat un spectacol de scurtă durată (aproximativ 50 de minute), care emoţionează privitorul şi-l îndeamnă
să traiască ﬁecare clipă a vieţii
cu bucurie.
Următoarea reprezentaţie va
avea loc în data de 31 octombrie, de la ora 18.00. Biletele

„În prezent, când internetul domină comunicarea în era digitală și mijloacele de comunicare online au devenit indispensabile în toate
aspectele cotidiene, suntem proactivi, adaptând
site-ul instituției noastre, pentru a veni în
sprijinul cetățenilor. Acest demers derivă din
nevoia de a ﬁ cât mai transparenți, pentru îmbunătăţirea accesului la informaţiile şi serviciile oferite de către Direcția de Asistență Socială
Oradea, eliminării procedurilor birocratice,
îmbunătăţirii schimbului de informaţii, a calităţii serviciilor oferite, precum şi a promovării
utilizării internetului şi a tehnologiilor de vârf,
tot mai mult în această perioadă”, transmit,
printr-un comunicat de presă, reprezentanții
DAS Oradea.
Potrivit acestora, noua platformă este ușor de
accesat, chiar și de pe telefonul mobil, cetățenii
având la dispoziție întreaga documentație,
precum și formularele necesare accesării
tuturor beneﬁciilor și serviciilor sociale oferite
de către DAS Oradea, precum și posibilitatea
de a-și exprima feedback-ul. Prin graﬁca mult
îmbunătățită, vizitatorii se pot familiariza mai
ușor cu activitatea desfășurată de către Direcția
de Asistență Socială Oradea, precum și cu
misiunea, obiectivele și strategia instituției.
De asemenea, site-ul a fost adaptat pentru
persoanele cu dizabilități, oferindu-le acestora
posibilitatea accesării informațiilor cu doar un
click. Introducându-se aplicația de accesibilitate User Way, persoanele cu dizabilități au posibilitatea personalizării și adaptării funcțiilor
acesteia la nevoile lor individuale. Unele dintre
principalele funcții ale acestei aplicații sunt:
cititor de ecran, mărirea textului, întreruperea
animațiilor și fontul dislexic.
„Părinții ai căror copii frecventează creșele
noastre au acum posibilitatea de a accesa direct
de pe site-ul nostru modalitatea de plată a
contribuției la creșe, printr-o aplicație directă
către Ghișeul On-line din cadrul Primăriei
municipiului Oradea. Această nouă interfață
a instituției noastre, realizată de către ﬁrma
Tagspot Development&Marketing SRL, a
cărei costuri se ridică la suma de 6480 lei, este
modalitatea prin care am înțeles să ne adaptăm
contextului actual, făcându-ne mult mai accesibili pentru comunitatea noastră”, mai transmit
reprezentanții DASO.
 L.I.

De ieri
A început furnizarea
căldurii în Oradea

Ca urmare a prognozei meteo anunțate
pentru următoarele zile, Termoﬁcare Oradea a început treptat furnizarea agentului
termic pentru încălzire la punctele termice
aﬂate în administrarea sa, începând de luni,
12 octombrie.

pot ﬁ achiziţionate online, pe
eventim.ro, la casieria Teatrului Regina Maria, sau cu o oră
înainte de spectacol.
 R.C.

Prioritate vor avea punctele termice din care
sunt alimentate spitale, școli, grădinițe precum
și imobilele din cadrul dezvoltărilor imobiliare
noi care sunt alimentate cu energie termică
prin intermediul modulelor termice montate la
nivel de scară/bloc. Pentru informații suplimentare privind stadiul lucrărilor, utilizatorii
pot consulta harta dinamică Termo Alert
(interfațată pe pagina de web termoﬁcareoradea.ro), apelând dispeceratul de urgență Tel
Verde 0 800 070 800 (număr apelabil gratuit
din toate rețelele ﬁxe și mobile) sau numarul de
WhatsApp 0754.067.862. 

