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Preluat în administrare de o asociaţie formată din trei entităţi

Parcul Natural Cefa
are custode
urmare din pagina 1
...contractul de administrare.
Următorul pas va ﬁ ca, într-un
răstimp de şase luni, administratorul să realizeze structura
de administrare cu personalitate juridică, iar în doi ani va
trebui realizat planul de management. „Ne-am însuşit un
angajament bugetar pe 10 ani,
8,5 milioane lei în total, adică
aproximativ 8-900.000 de lei
anual. Banii urmează să ﬁe
obţinuţi din proiecte europene, pentru început pe linia RoHu, apoi şi pe altele, precum
POIM sau Life. Zona este o
arie protejată de interes naţional, în afară de pelican, există
toate tipurile de păsări care se
întâlnesc în Delta Dunării. Va
trebui să asigurăm un echilibru între interesul economic,
ProAqva având proprietăţi acolo pe aproximativ 800-900 ha,
şi interesul autorităţilor locale
de a crea posibilităţi turistice şi
de a conserva aria”, a declarat
preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor. La
rândul său, directorul AMD
Bihor, Răzvan Dumbravă, a
precizat că a fost depus un
plan de acţiune, potrivit căruia
activitățile de management al
Parcului Natural Cefa se vor
desfășura pe mai multe axe, şi
anume stabilire limite, informare, acces; turism responsabil și managementul vizitatorilor; control și pază, activități
educative și de conștientizare,
relația cu comunitățile și implicarea lor. „AMD se va axa
pe partea de infrastructură

Specii rare chiar
unice în România

Prezent la întâlnirea de ieri,
Kelemen Marton, reprezentantul Grupului Milvus, cu

sediul în Târgu Mureş şi ﬁlială la Oradea, a declarat că
ONG-ul pe care îl reprezintă
are 25 de ani de când se ocupă de protecţia naturii şi ştie
că drumul pe care s-a pornit
va ﬁ unul „foarte, foarte greu”.
„Nu va ﬁ uşor să găsim o cale
de mijloc prin care să protejăm
interesele naturii. E foarte greu
să explici unor primari de ce
este importantă o zonă umedă.
Mulţumim Consiliului Judeţean Bihor, care consideră că
merită să se implice în ceva ce
o să ﬁe beneﬁc atât naturii, cât
şi comunităţii locale”, a declarat Kelemen Marton. Suprafaţa din Parcul Natural Cefa este
de 15.100 de hectare, din care
o mie de hectare de luciu de
apă. În componenţa parcului
natural se mai aﬂă ROSCI0025

Cefa, ROSCI0387 Salonta,
ROSPA0097 Pescăria CEFA –
Pădurea Rădvani și rezervația
naturală 2194 Colonia de păsări de la pădurea Rădvani.
În Parcul Natural Cefa trăiesc peste 1.300 de specii, din
care 96 sunt protejate, unele
rare sau chiar unice în România. „Raţa roşie, spre exemplu,
o specie ameninţată cu dispariţia la nivel mondial, se găseşte
la Cefa, în anumite perioade
chiar în trei mii de exemplare,
ceea ce e foarte important. De
asemenea, în habitate din jurul
oraşului Salonta, există singura populaţie viabilă de dropii
din întreaga ţară, specie despre
care în unele manuale se spune
că a dispărut”, a precizat Nagy
Attila, ornitolog la Grupul
Milvus. 

Cele trei puncte rutiere de frontieră din judeţ

Deschise pentru toţi bihorenii
Zece noi puncte de trecere a frontierei cu Ungaria vor ﬁ deschise în acest weekend în România, dintre care trei în judeţul
Bihor, la Voivozi (comuna Șimian), Roșiori și Cheresig (comuna
Toboliu). Dacă iniţial se credea că prin aceste puncte vor putea
trece doar cetăţenii români cu domiciliul în localităţile respective, conform unei informări transmise, vineri, de Consiliul Judeţean Bihor, vor avea această posibilitate toţi cetăţenii români cu
domiciliul stabil în Bihor.
„La trecerea prin aceste punc- convorbirilor avute cu domnul
te de frontieră, dintre România chestor Marin Bondar, șeful
și Ungaria, ce urmează să se ITPF Oradea, și cu dl. Mile Ladeschidă la data de 18 februarie jos, consulul maghiar de la Cluj.
2017 în județul nostru, cetățenii Cele trei puncte de frontieră
români cu domiciliul stabil în din Bihor sunt: Voivozi (comulocalitățile din Bihor nu vor în- na Șimian), Roșiori și Cheresig
tâmpina nicio restricție, decât (comuna Toboliu)”, se precizeacele prevăzute de legislația în do- ză într-un comunicat de presă
meniu. Astfel, toți bihorenii vor transmis vineri de Biroul de Preputea trece frontiera, în ﬁecare să al CJ Bihor. Conducerea Conzi de sâmbătă între orele 10.00- siliului Județean Bihor apreciază
18.00, până la data de 31 martie că deschiderea celor zece puncte
2017, având asupra lor cartea de frontieră la granița românode identitate sau pașaportul tu- maghiară, dintre care trei între
ristic. Aceasta este și concluzia județele Bihor și Hajdú-Bihar,

va însemna o nouă etapă a dezvoltării comunităților locale și a
cooperării economice și sociale
microregionale.
„Consider că este un demers
încurajator pentru relațiile bilaterale româno-maghiare prin
faptul că, tocmai înaintea întâlnirii programate săptămâna
viitoare la Budapesta a celor doi
miniștri de externe, vom avea
noi porți de cooperare. Deschiderea acestor puncte de frontieră poate ﬁ și un element de
pornire optimist pentru agenda
discuțiilor dintre domnii Teodor Meleșcanu și Szijjártó Péter,
astfel de întâlniri reprezentând
întotdeauna relansarea relațiilor
din sfera economică și culturală”, a declarat președintele CJ
Bihor, Pásztor Sándor, vineri,
într-o conferinţă de presă, adăugând că, în maximum două luni,
dintre cele zece puncte deschise

Susţin ambele
referendumuri

PNL Bihor a anunţat că susţine atât
referendumul iniţiat de preşedintele Klaus
Iohannis pe tema luptei anticorupţie, cât şi
demersul pentru organizarea referendumului privind modiﬁcarea Constituţiei iniţiat
de Coaliţia pentru Familie.

Discuţiile s-au purtat la sediul Consiliului Judeţean
şi partea turistică, iar ceilalţi
parteneri vor asigura partea de
conservare şi educaţie ecologică. O să încercăm să creăm
premizele unui turism responsabil faţă de mediu. Controlul
şi paza vor ﬁ asigurate de rangeri, însă activităţile educative
şi de conştientizare sunt foarte importante, turiştii trebuie
să recunoască valorile într-un
parc natural. Relaţia cu comunităţile va ﬁ deosebit de importantă, vor trebui informaţi ce
înseamnă aria natural protejată”, aﬁrma Răzvan Dumbravă.

Agenda politică

în acest weekend, două vor ﬁ
permanente, ceea ce înseamnă
că se va putea trece zilnic, în
funcţie de traﬁc. „Am dori ca
măcar unul dintre acestea să ﬁe
în Bihor, am avea alternativă la
Borş. Deschiderea punctului
de la Roşiori scurtează drumul
Oradea-Debretin cu aproximativ 15-16 km, ceea ce reprezintă un avantaj, pe când dacă te
duci prin Borş mai stai şi o oră
până reuşeşti să treci”, a declarat Pasztor Sandor. Consiliul
Judeţean Bihor a mai solicitat
ca punctele rutiere din Bihor
să funcţioneze pe toată durata
săptămânii, în afară de perioada
nopţii, însă, până în momentul
de faţă, solicitarea nu a primit
un răspuns favorabil. În cursul
zilei de azi, vor avea loc festivităţi inaugurale în toate punctele
rutiere de trecere a graniţei.
 Loredana BUZ

Printr-un comunicat de presă, PNL Bihor a
anunţat că susţine lupta anticorupţie şi familia tradiţională. „Filiala Bihor a Partidului
Naţional Liberal susţine Referendumul iniţiat
de către preşedintele României, dl. Klaus
Werner Iohannis, pe tema luptei anticorupţie. De asemenea, prin reprezentanţii săi în
Parlamentul României, Organizaţia Judeţeană
a PNL Bihor va susţine demersul de modiﬁcare prin Referendum a Legii fundamentale,
iniţiat de „Coaliţia pentru familie”, semnat de
peste trei milioane de români, care solicită ca
în Constituţie să ﬁe precizat explicit că familia
se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
dintre un bărbat şi o femeie”, se menţionează în
comunicat. De asemenea, PNL Bihor face apel
la membrii şi simpatizanţii săi să se mobilizeze
„pentru a participa în număr cât mai mare şi
să susţină dezideratele asumate la consultările
populare ce vor ﬁ organizate în următoarea
perioadă”, astfel încât să poată ﬁ atins sau chiar
depăşit pragul prevăzut în Legea referendumului. Potrivit acestei legi, pentru validarea
unui referendum este nevoie de participarea la
vot a cel puţin 30% dintre alegătorii înscrişi
pe listele electorale permanente. Rezultatul
referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% dintre
alegătorii înscrişi pe listele electorale.
 I. M.

Premierul Grindeanu:

Apreciez creativitatea
protestatarilor
Premierul Sorin Grindeanu a declarat,
vineri, la Bruxelles, că a urmărit protestele
din stradă, apreciind faptul că protestele au
fost pașnice, dar și creativitatea protestatarilor din Piața Victoriei, precizând că a înțeles
mesajele lor și abrogând OUG 13/2017.
„Eu am urmărit în această perioadă toate
protestele și vă spun lucrul ăsta cât se poate de
sincer - și când au fost zeci de mii de oameni
în fața clădirii Guvernului, dar și acum, când
nivelul protestelor s-a mai redus. Respect
opinia protestatarilor, apreciez faptul că au fost
proteste desfășurate în ordine, chiar apreciez
foarte mult creativitatea de care mulți dintre
concetățenii noștri au dat dovadă în această
perioadă. Mesajele pe care le-au transmis le-am
înțeles”, a declarat premierul Grindeanu. El a
mai spus OUG 14/2017 a fost dată ca reacție la
protestele din stradă. „Chiar dacă la un anumit
moment iei o decizie care poate ﬁ discutabilă, în
momentul în care în societate apar manifestări,
proteste, chestiuni pe care noi le-am avut în țară,
înseamnă că decizia ta nu a fost cea corectă, iar
acea decizie trebuie să o retragi, iar acel lucru
l-am făcut”, a adăugat premierul. El a ținut să
precizeze că modiﬁcarea Codurilor penale va ﬁ
realizată în Parlament, implicând și alți actori
decât partea politică. De asemenea, răspunzând
întrebării unui jurnalist despre ora de aprobare
a OUG 13/2017, care modiﬁca Codurile penale,
Grindeanu a explicat că ședința de guvern a
început la ora 20.00, ﬁind condiționată de avizul
CSAT pentru bugetul de stat, iar la ora 21.30
ședința Executivului ﬁind ﬁnalizată, implicit
OUG 13/2017 ﬁind aprobată.
 M.F.

