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A început reuniunea pe tema securităţii transportului aerian

Agenda politică

Problemele de securitate
cu care se confruntă transportul aerian din România
sunt dezbătute timp de patru
zile la Oradea, începând de
ieri, în cadrul unei reuniuni
la care participă responsabili
cu securitatea aeronautică
ai aeroporturilor româneşti,
reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Prevenire şi
Combatere a Terorismului,
precum şi ai autorităţilor.

USR Bihor organizează joi, 2 martie, de la
ora 18.00, în sala de evenimente Kosher de
pe strada Crinului nr. 2, dezbaterea publică
„Liber la defrişări?”.

Avem aeroporturi sigure

25 de responsabili cu securitatea în aeroporturile din
România participă, începând
de ieri, 28 februarie, şi până
vineri, 3 martie, la cea de-a
zecea ediţie a Reuniunii Responsabililor de Securitate ai
Aeroporturilor din România,
organizată la Hotel Continental Forum din Oradea, de către
Asociaţia Aeroporturilor din
România (AAR), Autoritatea
Aeronautică Civilă Română
(AACR) şi Aeroportul Internaţional Oradea. Obiectivele
principale ale întâlnirii naţionale sunt prezentarea, analiza
şi adoptarea noului model de
Program de securitate aeronautică al aeroporturilor, organizarea echipelor pentru elaborarea noului model de Plan al
managementului situaţiilor de
criză al aeroporturilor, precum
şi prezentarea actelor de intervenţie ilicită produse la nivel
mondial în anul 2016.
În cuvântul de deschidere a reuniunii, președintele
Consiliului Județean Bihor,
Pasztor Sandor, a dezvăluit și
faptul că, din 2018, specialiștii
în domeniu vor ﬁ formați la
Oradea, existând şanse să ﬁm
desemnaţi centru de instruire în domeniul securităţii
aeroportuare. „Și acest lucru
demonstrează că Aeroportul
din Oradea continuă creșterea
spectaculoasă. Am reușit aducerea unor curse regulate spre
orașe europene, vom contribui
la formarea specialiștilor din
domeniul securității aeronautice, construim un nou terminal, care corespunde tuturor
cerințelor de securitate și con-

Oradea poate deveni centru de industrie în domeniul securităţii aeroporturilor
fort. Acestea sunt premisele sare. „Să nu ne trezim că apare loc la implementarea măsuriunui aeroport cu o poziție cât o hotărâre de guvern, cum a lor de securitate prevăzute în
regulamentele europene.
mai stabilă pe harta europea- mai apărut, care spune că toate
„Securitatea aviaţiei civile
nă a liniilor aeriene”, a spus aeroporturile trebuie să-şi re- este doar o componentă a înînnoiască aparatura de control tregului sistem şi reprezintă
Pásztor Sándor.
Vicepreşedintele Asociaţiei securitate aeroportuară, ﬁind un set de obligaţii pe care RoAeroporturilor din România, obligate să cumpere anumite mânia s-a angajat să le impleGheorghe Pasc, a atras aten- aparate. Bani de unde? La noi, menteze. Noi, faţă de alte staţia că toate aeroporturile din Consiliul Judeţean a înţeles şi te, suntem un caz fericit, prin
România se confruntă cu pro- a alocat vreo 12-13 miliarde de rezultatele pe care le avem pe
bleme privind aparatura de lei, astfel încât am reuşit să re- plan internaţional, în sensul că
securitate, care, în majoritatea înnoim toate aparatele antitero. România are dosare închise cu
cazurilor, expiră în anul 2018. Abordaţi problema din timp toate aceste organisme internaţionale, ca urmare a activi„Aparatura de securitate aero- pentru că anul 2018 bate la uşă.
tăţilor de monitorizare ce au
portuară de pe majoritatea ae- Mare atenţie la aparatura pe
avut loc de-a lungul timpul.
roporturilor expiră în 2018. Nu care o achiziţionaţi. Trebuie să De ce spun asta? Pentru că acmai dă CNCAN-ul aviz pentru vă pregătiţi şi cu aparatura, cât tivitatea noastră de aici este un
funcţionarea lor. Luaţi-vă mă- şi cu toate măsurile ce se iau de factor alături de ceilalţi factori
suri, informaţi consiliul de ad- la aerogară până la aeronavă şi care au contribuit la bunele reministraţie, consiliile judeţene, invers. Colaborare şi iar cola- zultate pe care România le-a
că această aparatură expiră şi borare”, a subliniat Gheorghe avut şi le are în continuare. De
nu va mai putea ﬁ folosită. Pasc, organizatorul reuniunii, şase ani, România este pe priDacă se trece la controlul ma- director general al Aeroportu- mul loc în implementarea măsurilor de securitate prevăzute
nual al pasagerilor înseamnă lui Internaţional Oradea.
în regulamentele europene,
întârzierea curselor extraordisuntem primul stat, inspectat
nar de mult”, a declarat Ghe- România, pe primul
de Comisia Europeană, care
orghe Pasc, directorul executiv
nu a avut înregistrate neconloc la securitate
al Aeroportului Internaţional
Remus Mureşan, auditor de formităţi. Este meritul tuturor,
Oradea.
securitate al RA Autoritatea nu numai al autorităţii compeGheorghe Pasc a menţionat Aeronautică Civilă Română tente, care arată implicarea pe
că este important să ﬁe luate (AACR), în calitate de coordo- plan naţional în acest domemăsuri din timp, astfel încât să nator al acestor reuniuni bianu- niu”, a spus Remus Mureşan.
Reuniunea responsabililor
se prevină situaţia în care poa- ale, majoritatea organizate la
te ﬁ dată „inopinat” o hotărâre Oradea, a subliniat importanţa de securitate aeronautică se va
de guvern privind reînnoirea acestui domeniu al securităţii desfășura pe grupuri de lucru,
aparaturii de control, fără a aeroportuare în care România concluziile ﬁind prezentate vineri, în ultima zi a întâlnirii.
exista timpul şi fondurile nece- se aﬂă, de şase ani, pe primul
 Loredana BUZ

Bacalaureat 2017

Consultaţii gratuite
Asociatţia Pro Learning
pentru stimularea învăţării,
în parteneriat cu Facultatea
de Litere a Universităţii din
Oradea, oferă gratuit consultaţii de limba şi literatura
română pentru bacalaureat,
absolvenţilor de liceu din judeţul Bihor.
„Asigurăm parcurgerea integrală și conștientă a programei
pentru reușita la bacalaureat
și alte performanțe școlare.
Pentru o maximă eﬁciență a
consultațiilor, participanților li

se va expedia online, pe adresele de e-mail, toate sintezele
prezentate de specialiști în materie.
Vă mai informăm că, de curând, a fost contractată la Editura Didactică și Pedagogică
din București cartea profesorului univ. dr. Paul Magheru
„Sinteze de Limba și Literatura
Română pentru reușita la bacalaureat și în viață”. Dacă până
la 1 mai a.c. nu va ﬁ publicată,
participanții la consultații vor
primi CD-ul integral al cărții
pentru a putea ﬁ folosit la ba-

calaureatul din vara aceasta”,
se arată într-un comunicat al
Asociaţiei.
Consultațiile vor avea loc,
respectând structura anului
școlar, la sediul Facultății de
Litere a Universității din Oradea, strada Universității nr. 1,
pavilionul C, amﬁteatrul 20,
joia, între orele 16.00-18.00, la
următoarele date din semestrul
al II-lea: 2, 9, 16, 23, 30 martie;
6, 13 aprilie și 4, 11, 18, 25 mai
2017. Informații suplimentare,
la Secretariatul Facultății de Litere în ﬁecare zi lucrătoare, în-

tre orele 08.00-14.00. Telefon:
0259/40.82.67, 0740/99.11.73
sau 0771/31.45.18.
„Informație de ultimă oră:
Înscrieri nu se mai fac, ﬁindcă
sunt bineveniți și bineprimiți,
oricând, toți cei care doresc să
frecventeze consultațiile noastre, pe cât de gratuite, pe atât
de utile, și ne vom strădui, plăcute. Se poate învăța și cu plăcere, nu numai din obligație”,
se arată în comunicat. 

Dezbatere publică
organizată de USR
Bilunar, Uniunea Salvați România - Filiala Bihor - organizează evenimente publice
„menite să ofere cetăţenilor din Oradea şi
judeţul Bihor o şansă de a cunoaşte îndeaproape activitatea şi preocupările reprezentanţilor
lor în Parlamentul României”. Un astfel de
eveniment va avea loc mâine, de la ora 18.00,
în sala de evenimente Kosher. Dezbaterea va
avea titlul „Liber la defrișări?”. „Dezbaterea
este organizată pe marginea acțiunii revizioniste pe care o întreprinde actuala coaliție
majoritară de guvernare în domeniul reglementării infracțiunilor forestiere. Vă reamintim că
majoritatea PSD-ALDE a pus în discuție abrogarea OUG 51/2016, ordonanță care, împreună
cu implementarea Inspectorului Pădurii, a dus
deja la o scădere spectaculoasă a tăierilor ilegale şi a criminalității în acest domeniu”, menţionează USR Bihor. La dezbatere au fost invitaţi
reprezentanţi ai Gărzii Forestiere şi Romsilva,
organizatorii aşteptându-i să li se alăture pe
toţi cei interesaţi de acest subiect.
 I. M.

25 martie

Ziua naţională
a pădurilor

Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, o iniţiativă legislativă privind instituirea zilei de
25 martie ca Ziua naţională a pădurilor.
Legea privind instituirea zilei de 25 martie
ca Ziua naţională a pădurilor are scopul de
a „crește gradul de responsabilizare asupra
gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneﬁciul
generațiilor prezente și viitoare. Autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură,
administratorii pădurilor proprietate publică a
statului, ocoalele silvice private, împreună cu
autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale pot să organizeze manifestări şi
acţiuni publice dedicate sărbătorii zilei naţionale a pădurilor”, potrivit raportului aprobat de
plenul Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege
a fost adoptat cu 265 de voturi „pentru”, 29
„contra” şi două abţineri. Camera Deputaţilor
este for decizional. 

Deşeuri electrice

O nouă acțiune
de colectare

Sâmbătă, 4 martie, are loc o nouă acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice.
În municipiul Oradea, punctele de colectare ﬁxe stabilite de Primăria Oradea sunt:
în Cartierul Rogerius - parcarea Spitalului
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” şi str. Sovata,
în dreptul Punctului Termic 109; în Cartierul
Ioşia - str. Oneştilor, parcarea supermarket-ului
Penny; în Cartierul Nufărul – în ultima staţie
de tramvai; pe Calea Clujului – la Staţionar
3 - Obstetrică-Ginecologie Oradea. Containerele vor ﬁ disponibile sâmbătă, 4 martie, între
orele 8.00-18.00. Deşeurile de echipamente
electrice şi electronice colectate vor ﬁ preluate
de SC Bene Internaţional SRL Oradea. Pentru
cantităţi mari de DEEE, persoanele ﬁzice şi/
sau juridice, asociaţiile de locatari pot contacta SC Bene Internaţional SRL Oradea la tel.
ﬁx: 0259.406.276; tel. mobil: 0728.908.081,
ﬁrma asigurând preluarea şi transportul gratuit
pentru deşeurile de echipamente electrice şi
electronice. 

