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Asociaţia Aqua Crisius în conﬂict deschis cu AJVPS

Ziua Oradiei

Război pe gestionarea
fondurilor piscicole
Andrei Togor, de la Asociaţia Pescarilor Sportivi
Aqua Crisius, a prezentat
miercuri, într-o conferință
de presă, câteva aspecte privitoare la practicarea pescuitului recreativ în județul
Bihor. Potrivit acestuia,
AJVPS Bihor nu se împacă
cu ideea că acel „monopol”
pe care l-au avut ei timp de
zeci de ani privind gestionarea fondurilor piscicole a fost
rupt odată cu apariția altor
asociații de pescari.
Togor a menționat că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură (ANPA) a încheiat anul trecut un act adiţional
cu Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
(AJVPS) Bihor, la contractul
din 1987, care îi conferă dreptul să gestioneze apele de pescuit din Bihor pentru încă cinci
ani, dar şi eliberarea permiselor.
„Cei de la AJVPS ﬂutură un
act adițional, pe care ei l-au
semnat anul trecut cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură (ANPA), care este
administratorul resurselor acvatice vii, la nivel național, act
adițional pe care ei l-au obținut
la un contract din anul 1987.
Or nu știu cât de actual poate
ﬁ un contract de acum 30 de
ani!”, spune Andrei Togor.
„Noi am făcut împreună cu
mai multe asociații din Hunedoara, Timișoara și Arad
o minută cu ANPA, prin care
aceștia s-au angajat să ne facă
și nouă aceste acte adiționale,
care am constatat că sunt atât
de importante. Acest demers a
fost făcut în iulie anul trecut.

Ba mai mult, ANPA recunoaște
acest contract al nostru, și noi,
și cealaltă asociație din Bihor
avem contracte pe aceleași
ape”, mai spune Togor.
Una peste alta, anul acesta,
în luna mai, AJVPS Bihor a
intentat și un proces, cerând
ANPA să emită o decizie prin
care să interzică Asociației
Aqua Crisius „exploatarea prin
pescuit recreativ a resursei acvatice vii”.
Togor este de părere că membrii Aqua Crisius sunt pescari
aﬂați în legalitate, cu toate că
apele pe care pescuiesc nu sunt
gestionate de asociaţia unde ei
sunt membri.
În 2007, APS Aqua Crisius a încheiat un contract cu
ANPA pentru gestionarea unor
cursuri de apă, astfel încât și
membrii acestei asociații au
primit permise de pescuit.
„Contractul nostru cu ANPA
prevede explicit că este valabil
pe durata existenţei asociaţiei”,
menționează Andrei Togor.
„Începând din acest an,
a fost emis un act normativ
prin care s-a încercat, teoretic, atribuirea acestor ape la
nivel național. A fost prevăzută inclusiv existența unui
plan de management a apelor
pentru care s-a „licitat”, însă,
din păcate, acest ordin a ieșit
fără o consultare cu toți factorii implicați în acest domeniu,
pentru că am ﬁ avut și noi niște
puncte de vedere”, consideră
Togor.
Acesta este de părere că în
momentul în care o asociație
de pescari sau o entitate preia
în atribuire gestionarea unei
ape, aceasta trebuie să aibă
anumite obligații, pentru a asi-

Andrei Togor
gura calitatea pescuitului: ape
curate, populate și păzite! Andrei Togor spune că acest lucru
nu s-a întâmplat și că acest ordin a ieșit cu dedicație pentru
vechile asociații.
„Bineînțeles că am licitat și
noi, însă dosarul nostru a fost
respins, întrucât a fost nevoie
de un certiﬁcat de grefă, iar al
nostru depășise termenul de 30
de zile, pentru că această procedură a avut loc în perioada
de vacanță judecătorească”,
menționează acesta.
Aqua Crisius a depus o
contestație, la fel ca şi altă
asociație din Hunedoara care
n-a avut certiﬁcat de grefă,
însă în cazul asociaţiei din
Bihor contestaţia a fost respinsă, în vreme ce pentru celălalt
ONG a fost admisă.
„Dovadă mai mare despre
maﬁa care activează în acest
domeniu al reglementărilor

pescuitului recreativ nu cred
că poate să existe!”, consideră Togor. În aceste condiții,
Asociația Aqua Crisius a contestat în instanţă rezultatul selecţiei ANPA. „Am apelat la
avocatul care a câștigat procesul cu Padișul, pentru a ne găsi
dreptatea în justiție. Avocatul a
formulat o contestație la această procedură prin care s-au
cerut trei lucruri: să se reveriﬁce dosarul Asociației Aqua
Crisius, să se reveriﬁce dosarul
celeilalte asociațiii concurente
și să se anuleze procesul verbal
prin care Comisia de Evaluare
a prezentat rezultatele evaluării”, a mai spus Togor, care
consideră că la nivel național
există o aversiune fără precedent față de asociațiile mici.
În ediţiile viitoare vom reveni
asupra subiectului cu poziţia
oﬁcială a AJVPS Bihor.
 Loredana IONAȘ

Întâlnire cu oﬁcialii judeţeni

Ambasadorul Republicii Belarus, la Oradea
Ambasadorul Republicii
Belarus în România, Andrei
M. Grinkevich, s-a aﬂat, ieri,
în prima sa vizită oﬁcială
în judeţul Bihor, în cadrul
căreia a avut programată o
întâlnire cu prefectul Ioan
Mihaiu.
Ieri, la ora 12.00, la Prefectura Bihor, a avut loc o întrevedere între prefectul judeţului, Ioan Mihaiu, și Andrei М.
Grinkevich, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România.
Din partea delegaţiei județului
Bihor au făcut parte PS Sofronie Drincec, episcopul ortodox
al Oradiei, Pasztor Sandor,
preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, şi Ilie Bolojan,
primarul municipiului Oradea.

Vizita în judeţul Bihor a avut
ca scop întărirea relațiilor de
colaborare și comunicare cu
reprezentanţii instituțiilor și
autorităților publice din județul
Bihor, precum și ai comunității
locale.
„În cadrul vizitei, membrii
delegației județului au prezentat avantajele competitive ale
județului Bihor din punct de
vedere economic, turistic şi al
deschiderii manifestate faţă
de mediul de afaceri. De asemenea, au fost abordate teme
legate de inițierea dezvoltării
unor relații de colaborare în
domeniul agricol, cum ar ﬁ
producția de utilaje agricole,
precum și în domeniul cultural,
educațional, ecumenic și turistic. S-a reiterat, de asemenea,
susținerea pentru colaborarea

româno-belorusă în județul
Bihor, care se poate materializa prin proiecte investiționale
sau transfer de expertiză din
care pot beneﬁcia ambele
comunități. Ambele părţi au
apreciat în sens pozitiv schim-

bul de informaţii din cadrul
întrevederii, manifestând un
interes crescut pentru o bună
colaborare în continuare”, se
menţionează într-un comunicat al cancelariei prefectului.
 R.C.

Programul manifestărilor
Ziua Oradiei, sărbătorită în ﬁecare an
în data de 12 octombrie, va ﬁ marcat de
municipalitate printr-o şedinţă festivă a
Consiliului Local, printr-un ceremonial la
Monumentul Ostaşului Român şi depuneri
succesive de coroane la Casa Memorială
Aurel Lazăr şi la statuia lui Aurel Lazăr.

Programul manifestărilor debutează la ora
11.00, cu o şedinţă festivă a Consiliului Local,
în cadrul căreia vor susţine alocuţiuni primarul Ilie Bolojan şi istoricii Gabriel Moisa
şi Ioan Scurtu. După şedinţă, oﬁcialităţile se
vor deplasa la Statuia Ostaşului Român din
Parcul 1 Decembrie, unde, de la ora 12.00, este
programat un ceremonial militar-religios. După
Te Deumul oﬁciat de preotul Garnizoanei
Oradea, vor ﬁ susţinute alocuţiuni cu privire la
însemnătatea evenimentului de către primarul
Ilie Bolojan şi istoricul Radu Românaşu şi vor
ﬁ depuse coroane, jerbe şi buchete de ﬂori la
Statuia Ostaşului Român. Ceremonialul se va
încheia cu deﬁlarea detaşamentului de onoare, după care alaiul se va îndrepta spre Casa
Memorială Aurel Lazăr din str. Aurel Lazăr
nr. 13, unde vor ﬁ depuse jerbe şi buchete de
ﬂori. Ultima oprire va ﬁ la statuia lui Aurel
Lazăr de pe strada Republicii, unde, înainte de
festivitatea depunerii de coroane, muzeograful
Petru Ardelean va susţine o alocuţiune despre
personalitatea lui Aurel Lazăr.
Întregul ceremonial se va încheia cu deﬁlarea
detaşamentului de onoare şi prezentarea onoru-

Ziua Oradiei

Intrare gratuită la
obiectivele turistice
Azi, 12 octombrie, cu ocazia Zilei Oraşului, orădenii sunt invitați să viziteze gratuit
obiectivele turistice ale municipiului, care vor
ﬁ deschise după următorul program: Cetatea
Oradea - între orele 10.00-18.00; Sinagoga
Sion - între orele 12.00-19.00; Casa Darvas-La
Roche - între orele 12.00-17.00; Turnul Primă-

16 – 20 octombrie 2017

Lucrări de
deratizare în Oradea
Municipalitatea orădeană a anunţat că, în
perioada 16 – 20 octombrie, se vor desfășura
lucrări de deratizare pe raza spațiilor deschise din domeniul public al municipiului
Oradea: parcuri, spații verzi, maluri de ape
etc.
Lucrările vor ﬁ efectuate de ﬁrma Coral
Impex, în baza contractului privind delegarea
gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție,
dezinfecție și tratamente ﬁtosanitare în
municipiul Oradea. Produsul ce urmează a ﬁ
folosit este Deration Pellet, produs raticid gata
de folosire sub formă de peleți, ﬁind avizat
de Ministerul Sănătății – Comisia Națională
a Produselor Biocide. Produsul face parte din
grupele de toxicitate Xn și Xi, are ca substanță
activă Bromadiolone și are ca antidot, în caz
de ingerare accidentală, vitamina K1. Cetățenii
sunt rugați să își supravegheze cu atenție copiii
și animalele de companie pentru a nu intra în
contact direct cu substanțele raticide, iar în
cazul ingerării accidentale a raticidelor sunt
rugați să se adreseze imediat Spitalului Clinic

Pentru câinii adoptaţi

Transport gratuit

ADP Oradea a anunţat că, pentru a încuraja
adopţia de câini fără stăpân la domiciliu, pune la
dispoziţia solicitanţilor care adoptă cel puţin doi
câini transport gratuit pe o rază de 60 km faţă
de municipiul Oradea. Programul de adopţie
al Serviciului specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân Oradea este în zilele de luni
şi joi, între orele 10.00 – 18.00, la sediul de pe
strada Corneliu Baba nr. 19.

