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Vineri, 24 martie 2017

Nemulţumirile angajaţilor OTL au răbufnit ieri în stradă

Protest împotriva
conducerii şi a Primăriei
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...al autorităţilor locale?” Ulterior, lor li s-au alăturat alţi
angajaţi după ora 15.30, imediat ce au ieşit din schimb. Liderul de sindicat, Virgil Mînz,
a declarat că angajaţii sunt
nemulţumiţi de mai multe probleme generate de conducerea
OTL, fapt ce a dus la organizarea acestui protest. Mai exact,
el a menţionat că şeﬁi OTL nu
au pus în aplicare decât parţial
sentinţele judecătoreşti deﬁnitive prin care angajaţii ar ﬁ
trebuit să primească, retroactiv, banii pentru orele suplimentare şi pentru zilele de weekend lucrate în 2008 şi 2009.
Astfel, 50% din banii cuveniţi
nu au fost încă daţi angajaţilor,
deşi data limită pentru conformare era 30 septembrie 2015.
Un alt motiv de nemulţumire
îl reprezintă externalizarea
serviciului de pază fără să se
ţină seama de prevederile Codului Muncii, care prevede că
înainte ar ﬁ trebuit discutat cu
sindicatul şi numai după aceea
să ﬁe întocmit Caietul de sarcini. Virgil Mînz menţionează
că la semnarea contractului cu
ﬁrma de pază nu au fost respectate drepturile angajaţilor
OTL, pentru că în clauzele
contractuale ar ﬁ trebuit insti-

Câteva zeci de angajaţi au scandat în Piaţa Unirii
tuită obligativitatea preluării,
de către societatea care a câştigat licitaţia, a întregului personal angajat al OTL pe aceste
funcţii pentru o perioadă de
minimum 12 luni. În acest caz,
Sindicatul Transloc a acţionat
în instanţă conducerea OTL
cerând anularea contractului.
Pe de altă parte, salariaţii
OTL sunt nemulţumiţi că deşi
societatea este pe proﬁt lor
nu le-a fost majorată valoarea
tichetelor de masă şi a celor
cadou şi, în plus, se pregăteş-

te să disponibilizeze angajaţi,
la „recomandarea” primarului
Ilie Bolojan. „Am înţeles de la
directorii noştri că domnul primar le-a spus că din cauză că
s-au tăiat acele 102 taxe PSD,
bugetul Oradiei va ﬁ diminuat.
Am înţeles că tacit s-a transmis societăţilor subordonate
Primăriei să facă reduceri de
personal”, a declarat Virgil
Mînz, menţionând că la OTL
se vorbeşte despre disponibilizarea a 25 de salariaţi. Liderul
sindical susţine că deja o an-

gajată de la un chioşc de bilete
a fost notiﬁcată că postul ei a
fost redus. De asemenea, Virgil Mînz a criticat conducerea
OTL că nu reuşeşte să atragă
venituri mai mari la bugetul
societăţii decât prin reducere de personal. „Acum 15 ani
eram 1.000 de persoane la un
parc de autobuze şi tramvaie
aproximativ egal, chiar mai
mic. Astăzi nu suntem nici 600
de persoane”, a mai declarat liderul de sindicat. 

Târg de Paşte în Piaţa Unirii

Continuând o tradiție a evenimentelor de acest gen, Oradea face pași vizibili în completarea ofertei sale ca destinație
turistică și de relaxare, prin organizarea de evenimente în perioadele în care sunt sărbători
legale și în care există șanse
foarte mari ca orașul să devină o destinație de „city break”.
În acest fel, Oradea se aliniază
altor oraşe din ţară, ca Sibiu,
Brașov și București, în intenția
de a marca Sărbătorile Pascale
și de a aduce primăvara în suﬂetele vizitatorilor. Târgul de
Paște Oradea este organizat de
Asociația pentru promovarea
turismului din Oradea și regiune (APTOR), cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea,
în Piața Unirii, în perioada
7-17 aprilie 2017.

Piața Unirii va reprezenta în
acest an punctul de atracție al
Sărbătorilor Pascale, atât prin
înfățișare, cât și prin activități.
Programul evenimentului va
include o serie de activități, de
la reprezentații ale meșterilor
populari până la ateliere de
creație pentru cei mici. Vizitatorii vor putea admira decorurile gigant în mijlocul celor 15 de căsuțe de lemn. Cei
mici se pot bucura realizând
decorațiuni în cadrul celor
două ateliere de creație, aranjamente ﬂorale și picturi pe produse ceramice. În „Săptămâna
Mare” premergătoare Sărbătorilor Pascale, mai exact marți,
11 aprilie 2017, la o oră care va
ﬁ anunțată ulterior, pe strada
Republicii și în Piața Unirii
va ﬁ organizat un spectacol
de teatru de stradă, realizat
de 65 de actori profesioniști,
care evocă patimile Mântuitorului de pe Calea Crucii și
cruciﬁcarea acestuia. Motivul organizării unei astfel de
manifestații este de a evoca
esența acestei Sărbători şi de a
transmite un mesaj de unitate
în rândul locuitorilor acestui
oraș, indiferent de confesiunea
ﬁecăruia. Simbolul Sărbăto-

rii Pascale este același pentru
ﬁecare creștin și ne dorim ca
printr-o astfel de manifestare
să transmitem un mesaj de unitate în rândul tuturor celor care
sărbătoresc Paștele. „Pentru a
intra în atmosfera Sărbătorilor
Pascale, ne dorim ca ocupanții
celor 15 căsuțe să expună produse speciﬁce sezonului, de la
ﬂori până la suveniruri handmade. Această ediție va pune
foarte mare accent pe produsele tradiționale și pe produsele lucrate de mână de către
artiștii locali. Prin această
inițiativă ne dorim să sprijinim
cele două categorii. Ne dorim
ca tradițiile de Paște să ﬁe prezente prin meșteri populari, de
la olărit până la ţesătorie sau
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...a Europei Centrale - ora fusului 1 şi a Europei Orientale - ora fusului 2.
România se aﬂa în fusul orar 2, iar perioada
dintre lunile octombrie şi martie (cea a lunilor
de iarnă) este denumită „timpul legal român”.
În urma modiﬁcării, diferenţa dintre ora oﬁcială a României şi Timpul Universal GMT va ﬁ
de trei ore. România va reveni la ora de iarnă
în ultima duminică din luna octombrie.
CFR Călători informează, că începând cu
data de 26 martie în activitatea de transport
feroviar se va trece la ora oﬁcială de vară, ora
3.00 devenind ora 4.00.
Trecerea la ora de vară nu modiﬁcă mersul
trenurilor în vigoare, circulaţia urmând a se
efectua conform orarului prevăzut în mersul
trenurilor.
„Trenurile de călători vor circula după ora
acutală (de iarnă) până în noaptea de 25/26
martie la ora 3.00, care va deveni ora 4.00.
După ora 4.00, trenurile vor pleca la orele
din mersul de tren în vigoare, respectând ora
oﬁcială de vară. Trenurile de călători aﬂate
în circulație după ora 3.00, care devine ora
4.00, își vor continua mersul până la stația de
destinație, iar în cazul când orele de plecare ale
acestor trenuri se suprapun cu orele normale de
plecare în intervalul orar 4.00-5.00, trenurile
vor pleca în ordinea rangului”, precizează CFR
Călători.
Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea
la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică,
26 martie 2017, între staţiile de frontieră cu
Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina,
Bulgaria, trenurile vor circula după graﬁcele
din mersul de tren în vigoare. 

Celebrarea Principesei
Margareta

Duminică,
la Oradea

Iepuraşul îi aşteaptă pe orădeni de Sărbătorile Pascale
Sărbătorile Pascale aduc
la Oradea prima ediție a
Târgului de Paște în Piața
Unirii, în perioada 7-17 aprilie. Atent amenajată, Piața
Unirii va deveni punct de
atracție nu doar pentru copii,
ci și pentru părinți. Piața va
ﬁ decorată în spiritul acestei
sărbători, astfel încât să celebreze și sosirea primăverii.

România trece
la ora de vară

ouă încondeiate. Invităm producătorii locali să își depună
dosarul pentru licitația lansată
pe site-ul oradea.ro, secțiunea
Licitații. De anul acesta, prin
Hotărâre de Consiliu Local,
producătorii și meșteșugarii
care dețin autorizație conform
legii beneﬁciază de o reducere
de 30% din tariful de închiriere al căsuței”, se precizează
într-un comunicat transmis de
APTOR. La licitația publică
pentru ocuparea celor patru
locații de street food (clătite, patiserie, gogoși, plăcinte
etc.) sunt invitate să participe
atât restaurante, cât şi localuri
din Oradea sau alți posibili
ofertanți.
 R.C.

La statuia Reginei Maria, duminică, 26
martie, de la ora 14.00, va avea loc celebrarea
Principesei Margareta, custode al Coroanei
Regale a României, cu ocazia împlinirii vârstei
de 68 de ani. Evenimentul este organizat de
Asociația Deportaților și Victimelor Oprimării Comuniste și Refugiaților din Ardealul
de Nord – președinte Ioan Brazdă; Clubul
Monarhiștilor – președinte dl conte Daniel
Nica; Alianța Națională pentru Regatul României – Marius Victor Laurențiu; Asociația Amicii Regelui Mihai – Marius Victor Laurențiu și
Asociația Revoluționarilor din Decembrie 1989
– președinte, George Manicea. 

Şedinţa ordinară
a CLO
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.
1 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc în data de 30
martie 2017, ora 14.00, în Sala Mare de şedinţe
a Primăriei municipiului Oradea. Ordinea de
zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor
municipiului Oradea şi este publicată pe site-ul
oﬁcial al instituţiei www.oradea.ro, potrivit
dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi 7 din Legea
215/2001, republicată. 

