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Fosta directoare este trimisă în judecată

La Spitalul Municipal

Adriana Calapod, până
în prezent şefa Serviciului
Monitorizare şi Laboratoare în cadrul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului (APM)
Bihor, a fost numită la conducerea instituției, prin decizie a preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului. Fosta directoare,
Sanda Mercea, a fost suspendată din funcție la ﬁnele lunii
trecute, ﬁind trimisă în judecată pentru fals în declaraţii,
conﬂict de interese şi purtare
abuzivă.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a aprobat ﬁnanţarea
construirii unui bloc de tip ANL în curtea
Spitalului Municipal.

Șefă nouă la APM Bihor

„Deocamdată,
am
primit o decizie a preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, cu data
de 30.09.2016, prin care sunt
numită pe funcția de director
executiv temporar vacantă.
Din 2007, până în prezent, am
îndeplinit funcția de Șef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare în cadrul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului, instituție
în care lucrez din anul 2000”,
ne-a declarat Adriana Calapod, noul director executiv al
APM Bihor.
Reamintim faptul că procurori ai Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Oradea au ﬁnalizat cercetările şi au dispus,
la data de 26 septembrie 2016,

Adriana Calapod lucrează în cadrul APM Bihor din anul 2000
trimiterea în judecată a inculpatei Sanda Daniela Mercea,
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în declaraţii,
conﬂict de interese şi purtare
abuzivă. „Inculpata Mercea
Sanda Daniela, în calitate de
funcţionar public în cadrul
Administraţiei Imobiliare a
Consiliului Local Oradea, a
omis, cu ştiinţă, să menționeze
în declarațiile de interese din
perioada 2007 - 2010 calitatea
de acționar și administrator al
unei societăţi comerciale, pentru a ascunde astfel starea sa
de incompatibilitate şi a evita

sancţiunile legale. De asemenea, în perioada 2011 - 2012, în
calitate de funcţionar public în
cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, inculpata
a omis menţionarea aceleiaşi
calităţi de acționar și administrator în declaraţiile de interese
date”, se arată în comunicatul
procurorilor.
Totodată, procurorii o acuză pe Mercea de conﬂict de
interese, deoarece în 2013, la
reorganizarea instituţiei, când
a fost nevoită să reducă posturi în instituţie, şi-a păstrat
propriul post de la Serviciul

Calitatea Factorilor de Mediu,
dar a dat afară o angajată de
pe un alt post. Din cercetările
efectuate a mai rezultat faptul
că, la data de 31 iulie 2016, în
exercitarea atribuţiilor funcției
de conducere de director executiv al APM Bihor, Mercea a
semnat o dispoziție de plată, în
baza căreia s-a achitat contravaloarea unui bloc chitanțier
achiziționat de la o societate
comercială la care soțul său
deținea calitatea de asociat,
obţinând indirect un folos material pentru acesta.
 L. I.

Zilele Pădurii Craiului

Sărbătoare la Roșia
urmare din pagina 1
...și Mihai Seica; excursii si activități
de aventură: între orele 13.00 – 15.00 și
16.00 – 18.00, speoturism în Peștera Grueț
cu Tudor Rus; între orele 12.00 – 15.00 și
16.00 – 18.00, tiroliană cu Camps 4U; între
orele 12.00 – 15.00 și 16.00 – 18.00, poligon de tir cu arcul cu Camps 4U; activități
pentru copii: între orele 12.00 – 15.00 și
16.00 – 18.00, atelier de baloane uriașe de
săpun cu Camps 4U; între orele 12.00 –
15.00 și 16.00 – 18.00, jocuri interactive
cu Camps 4U; între orele 12.00 – 15.00 și
16.00 – 18.00, atelier educativ: „Descoperă fauna din Pădurea Craiului”, cu Erika
Posmoșanu (Muzeul Țării Crișurilor); ora
17:30, dezvelirea unei plăcii memoriale la
Peștera Meziad; proiecții și prezentări: ora
17, „Permacultura și hrana sănătoasă”, cu
Darie Todor; ora 18.00, „Expediție solitară în deșertul Atacama”, cu Alin Totorean; cina: între orele 18.00 – 20.00, cină
interactivă cu Quim Rueda Pilar, iar între
orele 19.00 – 21.00, cocktail bar; concert:
la ora 19.00, concert folk – Dinu Olărașu
și Țapinarii, în deschidere PICuri de folk.
Evenimentul va continua duminică, 9
octombrie, după următorul program: între orele 9.00 – 19.00, târgul de prezentare produse tradiționale și locale, Straița
Plină; între orele 10.00 – 17.00, maraton
mountainbike Pădurea Craiului; între orele 10.00 – 18.00, Școala de Meșteșuguri:
olărit, cu Raul Bocse; război de țesut, cu
Edina Jurca; zgărdane, cu Cristina Trip;

pictură pe sticlă, cu Elena Bissinger; pâslărit, cu Laura Ille; încondeiat de ouă,
cu Dorina Hamza; între orele 14.00 –
17.00, spectacol folcloric (printre artiștii
invitați se vor număra: Ansamblul folcloric „Moșuț” - Vadu Crișului, Ansamblul
folcloric „Muguri și mlădițe” - Beiuș,
Ansamblul folcloric „Codrenii Bihorului” - Roșia, Surorile Tomele, Romina
Nemeș, Monica Blaga, Vlad Ștef, Andrei
Corb, Lavinia Chifor, Roxana Buzle, Paula Lezeu șI Grupul vocal „Permanențe” Roșia); între orele 10.00 – 17.00, activități
de aventură (tiroliană și tir cu arcul), iar
între orele 11.00 – 16.00, atelier educativ:
„Descoperă fauna din Pădurea Craiului”, cu Erika Posmoșanu (Muzeul Țării

Bloc ANL pentru
medici rezidenţi

Blocul va avea 30 de unităţi locative, cu
garsoniere şi apartamente. Ministerul Dezvoltării va asigura investiţia aferentă construirii
blocului pe terenul pus la dispoziţie de către
municipalitate, iar Primăria Oradea va asigura
costul execuţiei utilităţilor aferente construcţiei, precum şi sistematizarea amplasamentului,
respectiv apă, canalizare, energie termică şi
electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei
pietonale şi spaţii verzi.
Blocul cu 30 de locuinţe a fost aprobat spre
ﬁnanţare în cadrul Etapei I, proiectul cuprinzând în total două astfel de blocuri. Proiectul
de construire de locuinţe pentru medici vine
în sprijinul stabilizării populaţiei în municipiul
Oradea şi evitarea migraţiei personalului de
specialitate medico-sanitar bine pregătit.
„Lucrările vor începe anul viitor, iar blocul
va ﬁ o facilitate suplimentară, care va ﬁ pus la
dispoziţia sistemului sanitar şi a Facultăţii de
Medicină, pentru medicii rezidenţi. Investiţia
este menită să atragă la Oradea medici competenţi, iar noi ne dorim ca pe o parte din ei,
pe cei mai buni, să-i convingem că merită să
rămână în Oradea”, a declarat primarul Ilie
Bolojan. 

Parcurile industriale orădene

Promovate la Munchen
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea
participă, în aceste zile, la cel mai mare târg
internațional de imobiliare și investiții organizat în Europa, Expo Real 2016.

La târgul care se desfăşoară în Munchen, în
perioada 4-6 octombrie, Oradea este reprezentată de Delia Ungur, directorul ADLO, Liana
Boangiu, managerul de resurse umane din cadrul societății, și Dacian Palladi, city managerul Municipiului Oradea. La standul României
amenajat în cadrul acestui târg, reprezentanţii
ADLO vor prezenta investitorilor străini
oportunitățile de afaceri din cele trei parcuri
industriale din oraș și facilitățile oferite. La cea
de-a 19-a ediție a Expo Real participă 1.753 de
expozanți din peste 30 de țări din toată lumea.
Potrivit ADLO, investițiile în cele trei
parcuri industriale din Oradea asumate de cei
75 de rezidenți se ridică la aproape 280 de milioane de euro. În prezent, pe cele trei platforme
industriale lucrează aproape 4.000 de angajați,
iar până în 2020, estimativ, numărul lor va
ajunge la 6.000.
 R. C.

Crișurilor).
„Zilele Pădurii Craiului 2016 sunt parte
a proiectului „Pădurea Craiului – un loc
mai bun de vizitat, un loc mai bun în care
să trăiești”, ﬁnanțat în cadrul programului
Green Entrepreneurship 2.0, o inițiativă
comună a Romanian American Foundation și a Fundației pentru Parteneriat.
Organizatori sunt: Asociația Orizont
Verde - Roșia, Primăria Comunei Roșia,
Consiliul Județean Bihor, Agenția de Management al Destinației Bihor, Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, Clubul
Sportiv Xterra Oradea și Centrul pentru
Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor. 

Fără apă caldă

Începând de ieri, de la ora 18.00, până vineri,
ora 22.00, este întreruptă furnizarea apei calde
de la punctele termice 849, 856, 868, 871,
872, 875 și 890 pentru întregirea circuitului
Magistralei nr. 5 în zona Nufărul – Velența.
Sunt afectați consumatorii, inclusiv cei cu PT
proprii la care se întrerupe furnizarea agentului termic primar, situați pe str. Nufărului
– parțial, Aleea Salca, Nojoridului, Leonardo
da Vinci și adiacente, Constantin Nottara și
adiacente (până la Universitatea Emanuel), Ciheiului, Eforiei – parțial, Alexandru Andrițoiu,
Războieni (zona Gării Velența), Căii Ferate,
Cartierul Prima și în Complexul Comercial
Lotus. Pentru informaţii suplimentare, clienţii
Termoﬁcare Oradea pot suna la dispeceratul de
urgență TelVerde 0 800 070 800 (număr apelabil gratuit din toate rețelele ﬁxe și mobile). 

