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Oferta de turism Oradea – Băile Felix,

Prezenţă la cinci târguri
internaţionale
Asociația pentru promovarea turismului din Oradea
și regiune a anunţat că, în
acest an, municipiul Oradea
şi Băile Felix vor fi promovate în cadrul a cinci târguri
internaţionale de turism –
Viena, Tel Aviv, Budapesta,
Chișinău și București. În
cadrul acestor târguri, vor
fi oferite vizitatorilor şi materiale de promovare a obiectivelor turistice din județul
Bihor.

Târgul de Turism din Viena - Ferien Messe – va avea
loc în perioada 12-15 ianuarie 2017. „Cu mai bine de
150.000 de vizitatori, 780 de
expozanți din 70 de țări, Târgul Internațional de Turism
„Ferien Mess” - Viena este
cu siguranță cel mai mare și
mai important eveniment de
profil din Austria, în această
perioadă. Prima participare a
destinației Oradea – Băile Felix la târgul de la Viena a avut
loc în anul 2015, când a fost
orașul partener la standul României. Ediția 2017 reprezintă
pentru Oradea a treia prezență
în cadrul acestui târg”, se menţionează într-un comunicat de
presă al APTOR. Destinația
Oradea-Băile Felix va fi prezentată prin ediția a treia a materialului Oradea, Capitala Art
Nouveau și a Băilor Termale,
prin diferite materiale de promovare a obiectivelor turistice,
cât și prin întâlniri cu agenții
de turism, bloggeri și ziariști.
Oradea-Băile Felix – Bihor va
prezenta oferta turistică 2017
în standul României.
Târgul de Turism din Tel
Aviv se va desfăşura în peri-

Participarea la Târguri Internaționale a devenit o tradiție
oada 7-8 februarie. Potrivit
APTOR, acesta este singurul
târg de anvergură de pe piața
din Israel, Orientul Apropiat
și Mijlociu şi este destinat atât
specialiștilor din domeniu, cât
și publicului larg, cu o participare de aproximativ 1.450
de expozanți din 40 de țări.
„Destinația Oradea – Băile Felix este prezentă la acest târg de
turism pentru a doua oră. Participarea se face în cadrul standului României, cu informații
turistice din zonă, broșura Capitala Art Nouveau & a Băilor
Termale (ediția 2017), diferite materiale de promovare a
obiectivelor turistice cât și prin
întâlniri cu agenții de turism”,
susţine APTOR.
La Bucureşti, Târgul de Turism va avea loc în perioada 1619 februarie, municipalitatea
orădeană fiind prezentă pentru
a cincea oară consecutiv. Oferta turistică va fi prezentată

printr-un stand propriu, cu un
design atractiv, „care să îmbine cele trei destinații, Oradea
– Băile Felix – Județul Bihor”.
„La stand vizitatorii vor găsi
atât materiale de prezentare
a atracțiilor turistice, cât și
oferte de cazare, tratamente și
activități de petrecere a timpului liber. În cazul standului de
la București, acesta este construit și promovat alături de
Centrul Național de Informare
și promovare turistică Bihor
și Agenția de Management al
Destinației Bihor”, se precizează în comunicatul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.
În luna martie, se va desfăşura Târgul Internaţional de
Turism de la Budapesta. Oferta Oradea – Băile Felix va fi
prezentă pentru a treia oară
în cadrul standului României

printr-un info desk care va cuprinde ofertele turistice pentru
anul 2017. „În anul 2016, Oradea – Băile Felix a realizat o
serie de acțiuni de promovare
a destinației pe piața din Ungaria. În prima parte a anului au
fost organizate două prezentări, prima cu presa de turism
și a doua cu agenții de turism.
De asemenea, au fost organizate patru vizite de studiu - două
pentru jurnaliști şi două pentru
tour operatori și agenții de turism”, susţine APTOR.
În perioada 6-9 aprilie,
oferta Oradea – Băile Felix
va fi prezentă, în premieră, la
Târgul Turism Leisure Hotels
Chișinău, în cadrul standului
României printr-un info desk,
unde vizitatorii vor putea afla
informații despre atracțiile
turistice, oferte de cazare,
activități de petrece a timpului
liber și tratamente/spa.
n I.M.

Fost lider politic local În perioada 15 ianuarie – 15 aprilie,
găsit mort într-o casă

Crimă
la Salonta

urmare din pagina 1
„Specificul speţei şi stadiul
anchetei nu permit comunicarea, la acest moment, a altor
informaţii decât confirmarea
faptului că la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bihor se află
în lucru un dosar având ca
obiect infracţiunea de omor
– evenimentul de la Salonta
despre care am fost sesizaţi
astăzi (ieri-n.r.)”, ne-a transmis Maria Cotrău, procuror
la Parchetul bihorean.
Vom reveni cu amănunte.
n R.C.

referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.
Nerespectarea
dispoziţiilor
legale generale
privind vânzarile de soldare
se sancţionează cu amenda
de la 2.000 la
10.000 lei, iar efectuarea de
vânzări de soldare fără notificare se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. Până
în prezent, la sediul Poliției
Locale Oradea au fost depuse
10 notificări de către persoanele juridice privind perioada
de începere a soldărilor. În
următoarea perioadă, polițiștii

Educaţia începe
cu scandal
Președintele PMP, Traian Băsescu, acuză
„ticăloşia fără limite” a conducerii Ministerului Educaţiei, ca reacție la circulara
ministrului privind directorii de școli.
Potrivit unei circulare trimisă vineri de
Ministerul Educaţiei către toate inspectoratele
şcolare judeţene şi către inspectoratul şcolar al
municipiului Bucureşti, pot fi numite în funcţiile de director şi director adjunct „şi persoanele
care până la organizarea concursului au ocupat
funcţii de director sau de director adjunct în
unitatea de învăţământ respectivă şi nu au
participat sau au participat la concurs, dar nu
au fost admise”
„Unul din cele mai importante lucruri pe
care le-a făcut Mircea Dumitru – fostul ministru al Educaţiei - este legat de organizarea concursulu pentru ocuparea funcţiei de director de
şcoală. Rezultatul concursului a fost că 3.509
directori puşi de PSD nu au luat examenul şi nu
mai pot ocupa funcţia de director de şcoală. Ce
fac prin dispoziţii date în teritoriu noii demnitari de la educaţie Liviu Pop şi Pavel Năstase?
Nici mai mult nici mai puţin îi repun pe funcţii
pe cei 3.509 directori care au picat examenul şi
îi anunţă pe cei 5405 care au luat examenul de
director că sunt doar interimari, deci oricând
înlocuibili. Aşa ticăloşie mai rar”, susţine fostul şef al statului.
Liderul PNL Raluca Turcan a declarat că prioritatea PSD este politizarea întregului sistem
al Educației, susținând că școala românească
nu trebuie să fie atinsă de boala manipulării şi a
şantajului politic, ca reacție la circulara ministrului Educației privind directorii de școli.
„Prioritatea PSD în domeniul educației
este politizarea școlilor printr-un act ilegal și
discriminatoriu! Ministrul PSD al Educației
a ordonat politizarea funcțiilor de directori
și directori adjuncți. Prima zi de mandat la
Ministerul Educației - prima măsură în detrimentul învățământului românesc. (...) Faptul că
foștii directori care nu au promovat concursul
pentru funcțiile de director sau director adjunct
sau care nu au participat la concurs (pentru că
știau că nu sunt capabili să-l promoveze) pot
fi numiți pe aceste funcții - este ca și cum un
elev care nu a luat examenul de Bacalaureat
primește o diplomă de BAC în alb, după ce
se încheie examenul”, acuză Raluca Turcan,
președintele interimar al PNL.
PNL a lansat un avertisment către toți
inspectorii generali, respectiv că nota semnată
de ministrul Educației și secretarul de stat este
ilegală și discriminatorie.

Timbrul de mediu

Liber la reduceri
urmare din pagina 1
...către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de
debut a perioadei de vânzări
de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea
acestei date. Comercianţii au
obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi
desfăşoară activitatea perioada
în care efectuează vânzările de
soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Orice anunţ sau altă formă
de publicitate privind soldarea
trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de
soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri
supus soldării în cazul în care
operaţiunea de soldare nu se

Agenda politică

Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a
declarat ieri că Guvernul caută soluţii pentru a înlocui timbrul de mediu, una dintre
cele 102 taxe nefiscale eliminate de Legea
Dragnea, pentru a stimula productia internă
de autoturisme.

locali vor continua acțiunile
de verificare și sancționare a
agenților economici care nu
respectă prevederile legii. Poliţia Locală Oradea reaminteşte numărul de telefon la care
cetăţenii pot apela pentru a
semnala situaţii din sfera acesteia de competenţă – 0259.969
- Dispecerat. n

„Este o discuție pe care o vom avea la
momentul în care se va elabora bugetul”, a
declarat Daniel Constantin, fiind întrebat dacă
va fi introdusă o altă taxă de mediu la prima
înmatriculare a autovehiculelor. El a mai spus
că timbrul de mediu a fost atacat în instanță,
iar statul trebuie să plătească eșalonat foarte
mulți bani celor care l-au plătit.
„Problema nu este neapărat asta. Toți banii
din timbrul de mediu mergeau la Autoritatea
Fondului pentru Mediu. Nu e problema că
nu mai avem cu ce să alimentăm, pentru că
70% din fondurile pe care le-am avut nu s-au
cheltuit. Deci nu problema colectării este o
problemă pentru a întoarce și a face un mediu
mai sănătos, ci problema cheltuirii și dezvoltării de programe în această zonă”, a adăugat
Constantin. n

