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Trei norvegieni în vizită prin Bihor

Vikingi în Pădurea Craiului
Trei norvegieni au venit
săptămâna trecută să descopere Pădurea Craiului.
Runar Larsen, ziarist la cea
mai importantă revistă de
turism din ţara sa, Jeanett
Andrea Søderstrøm, blogger
specializat în călătorii şi Linda Veraasdal, reprezentantul
agenţiei „Ethical Travel Portal” au petrecut trei zile (14,
15 şi 16 septembrie) la Meziad, Roşia, Vadu Crişului şi
Oradea.
Oaspeţii Centrului pentru
Arii Protejate şi Dezvoltare
Durabilă (CAPDD) Bihor au
vizitat Peştera cu Cristale din
mina Farcu şi Peştera Meziad,
au parcurs, pe jos sau cu bicicleta, traseele tematice din
zona Remetea – Drăgoteni,
au descoperit arta împistririi
ouălelor, pe cea a olăritului
tradiţional, bucătăria locală şi
„meşteşugul” fierberii pălincii.
Tiroliana, tura de rafting pe
Crişul Repede şi traseul de viaferrata i-au convins pe oaspeţii
norvegieni că Pădurea Craiului
este locul în care modul de viaţă tradiţional coexistă armonios cu turismul sportiv sau de
aventură. În ultima zi a vizitei
lor, Runar, Jeanett şi Linda au
vizitat Oradea, iar în cursul
după-amiezei au participat la
o foarte interesantă „vânătoare
de trufe”, în Pădurea Betfia.

Vă aşteptăm şi în
centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi
duminica, între orele 16.00-18.00.

S.C. NUTRIENTUL S.A.
angajează muncitori necalificați.
Oferim: program de lucru flexibil, salariu ofertant și bonuri de masă.
C.V.-urile se vor depune pe mail-ul: producție@
nutrientul.ro sau la biroul Producție.
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S.C. NUTRIENTUL S.A.

Norvegienii au apreciat tradiţiile locale
„Este o încântare să descoperim că în Pădurea Craiului
se mai păstrează încă modul
de viaţă tradiţional, că mai
aveţi păduri în care există viaţă sălbatică. Ne-am bucurat să
vedem că vă păstraţi tradiţiile
şi că atelierele de meşteşuguri
locale contribuie din plin la
aceasta. Ceea ce mi-a plăcut în
mod deosebit e faptul că tinerii
au iniţiativă şi sunt implicaţi în

Administratorul unei firme
din Aleşd

Anchetat pentru
evaziune

Un bihorean în vârstă de 57 de ani, administratorul unei firme din Aleşd, este acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste
700.000 de lei, după ce ar fi evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale fictive.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat
cercetările faţă de un bărbat de 57 de ani, din
localitatea bihoreană Aleșd, bănuit de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. În urma
cercetărilor efectuate în cauză, polițiștii bihoreni de investigare a criminalității economice
îl bănuiesc pe acesta că, în mod repetat și în
baza aceleași rezoluții infracționale, în perioada 2008 – 2012, în calitate de administrator al
unei societăți comerciale cu sediul în localitatea Aleșd, ar fi evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale fictive,
repectiv achiziții de legume și fructe de la șase
societăți comerciale din județele Satu Mare,
Dolj, Galați și Arad, în scopul sustragerii de
la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat este de 749.019 lei,
reprezentând TVA și impozit pe profit. Pentru
recuperarea prejudiciului, în cauză au fost dispuse și luate măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor
mobile și imobile ale bărbatului. Poliţiştii au
înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în
judecată a suspectului.
n A.U.

mici afaceri care îşi aduc aportul la susţinerea familiei lor şi
a comunităţilor locale”, a spus
ziaristul Runar Larsen.
Această vizită de studiu a
fost parte a proiectului „Pădurea Craiului – un loc mai bun
de vizitat, un loc mai bun în
care să trăieşti”, un parteneriat al CAPDD Bihor cu „Ethical Travel Portal” – Norvegia,
susţinut de Asociaţia pentru

Promovarea Turismului din
Oradea şi Bihor, Agenţia de
Management a Destinaţiei Bihor, Casa „Ţara Beiuşului” şi
Water Team.
Proiectul este finanţat în cadrul programului Green Entrepreneurship 2.0, o iniţiativă
comună a Romanian American
Foundation şi a Fundaţiei pentru Parteneriat.
n R.C.

Scurt pe doi din colţul hărţii
urmare din pagina 3
Adică nu vi se va da, poate chiar vă
vom lua! * Ce-ar fi dacă, numa’ aşa de
dragul exerciţiului, ambasadorul nostru în State şi-ar face şi el nişte poze
cu drapelul sudului secesionist sau cu
cel al Ku Klux Klanului? Sigur, domnul Maior e prea fin pentru aşa ceva...
dar să vezi stupoarea Americii face toţi
banii! Ar fi un fel de 11 septembrie diplomatic. * Cum nu sunt o clipă atenţi,
cum îşi dau arama pe faţă. Evident, este
vorba de politicienii noştri. Iritat de o
discuţie cu Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a spus: „Noi, reprezentanţii proştilor
ălora care ne-au trimis în Parlament,
vrem...”. Vorbă mare, dată la întors:
„Fiecare politician are poporul pe care
îl merită”. * Al doilea om în stat, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a ajuns să fie testat cu detectorul
de minciuni. Mare ruşine pentru ţară!
Se întâmplă aşa fiindcă domnia sa cică
nu îşi mai aminteşte nimic de milionul
de dolari cu care ar fi vândut funcţia
de guvernator al Deltei. Chiar aşa, ce-i
milionul ăla pentru el? Oare poligraful
o să-i vindece amnezia? * DNA s-a pogorât asupra Episcopiei de la Oradea.
Ar fi vorba de „suspiciuni de corupţie”.
Ceva de genul: V-aţi rugat pentru rectorul Bungău? Da. Hopa! Trafic de influenţă, pe lângă Bunul Dumnezeu... *
Categoria ştiri vechi, abia confirmate.

Dana Gârbovan, şefa UNJR, spune că
„numirile la vârful Parchetelor sunt făcute politic”. Dar ce credeaţi, că o treabă aşa serioasă cum e cea cu cheile de
la puşcărie, dosare, amenzi etc., poate
fi lăsată pe mâna unuia care nu joacă
precum i se cântă?! Da’ ce-i în ţara asta,
democraţie, bă?! * După vizita la DNA,
Tăriceanu a ajuns la concluzia că procurorii încearcă să-l compromită. Păi, a
încercat el de unul singur, atâta amar de
vreme, şi, dacă au văzut că nu-i reuşeşte, oameni de suflet fiind, s-au gândit ei
să-i dea o mână de ajutor. * 10 şefi de la
Loteria Română au fost reţinuţi pentru
fapte de corupţie. Ei ştiu cel mai bine
cum vine vorba aia: „Cine nu riscă nu
câştigă”. Şi, iată, au riscat... * Şi, până
nu uitaţi povestea cu numirile politice
la comanda parchetelor, să vă mai spun
una şi mai groasă. Senatorul bihorean
Cristian Bodea a declarat că, pe vremea
când era chestor al Camerei Superioare, cotiza 1.000 pe lună la PNL. „Fără
chitanţă”, a adăugat fostul liberal, „botezat” între timp mare ecologist. Ca să
vezi unde se lăfăie economia neagră
şi cum se obţin veniturile nefiscalizate. Punem pariu că, pe cât e de gravă,
afirmaţia asta nu va avea nici un fel de
urmări? Politicienii, atunci când le convine, fac pe proştii. Şi nici nu le vine
deloc greu.
n Cetăţeanul surmenat

angajează ŞOFER CAMION.
Cerinţe:
-permis categoria C+E,
-atestat transport marfă,
-card tahograf valid.
C.V.-urile se vor trimite pe adresa de email: dan.indries@nutrientul.ro sau numerele
de telefon: 0727/20-09-23 şi 0752/20-09-41.
(780)

comemorări

V

O rugăciune de iertare şi odihnă

veşnică înălţăm la cer la împlinirea a 6 luni
de când ne-a părăsit pentru totdeauna bunul
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
VIOREL-LIVIU NICOARĂ,
din Ceica. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Viorica, fiica Laura, ginerele
Nelu şi nepotul Laurenţiu Jurcuţ. (1070)

V

Mulţumesc, iubită mamă,

Steaua mea din zori de zi.
Fără tine-mi este teamă
Că planeta s-a răcit.
Te-am secătuit de vlagă,

Ne-ai născut, ne-ai înflorit.
Pentru tine, mamă dragă
Soarele a asfinţit.
Ieri, 18 septembrie, s-a încheiat al patrulea an fără tine,
ILEANA COTUNA (BOBIŢA).
Te iubim la fel de mult şi vei fi mereu în
sufletele noastre. Familia. (1156)

V

Azi se împlinesc 16 ani de lacrimi

şi dor, de când dragul nostru soţ, tată, socru şi bunic,
învăţător VIOREL FLOREA
ne-a părăsit. Dumnezeu să-l odihnească.
Familia.

