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Au protestat faţă de noile măsuri ﬁscale

Peste 300 de angajaţi în stradă
Aproximativ 300 de angajaţi bihoreni, aﬁliaţi la
Blocul Naţional Sindical, au
protestat ieri, de la ora 15.00,
în faţa Prefecturii Bihor, faţă
de măsura trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat, începând de la 1 ianuarie
2018. Marea lor temere e că
odată cu intrarea în vigoare
a acestor măsuri, salariile
vor scădea, angajatorii neputând ﬁ obligaţi să mărească
salariul brut.
Protestatari din Sindicatele
Energetica, UAMT, Petrom,
Electrocentrale, Penitenciare,
administraţie publică sau sănătate au scandat ieri, timp de o
oră şi jumătate, în Parcul Traian, principala lor nemulţumire
ﬁind trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat,
începând cu 1 ianuarie 2018.
„Nu avem certitudinea că patronii vor mări salariul brut.
De ce nu s-a dat o lege care
să oblige angajatorul să mărească brutul, pentru că unii
vor majora, alţii, ba. Şi mai
mult, chiar dacă vor face acest
lucru, e vorba de majorări salariale nete de 2 lei. Apoi, ce
se întâmplă dacă angajatorul
nu va vira statului contribuţia

Mobilizare slăbuţă la Oradea
aferentă angajatului şi ne vom
trezi cu contribuţiile la pensii
şi sănătate neachitate. Suntem
singurul stat din lumea civilizată unde contribuţiile nu sunt
suportate de angajator, ci de
angajat”, preciza liderul BNS
Bihor, Nicolae Morgovan, în
faţa protestatarilor, care scandau „Ruşine!”, „Ruşine”. De
asemenea, liderul BNS a pus
accent pe o altă mare durere a
românilor din ultima vreme, şi

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii,

anume cea a majorării preţului
alimentelor. „A scăzut TVAul la alimente, au spus că va
scădea şi preţul la raft. Dimpotrivă. În loc să ﬁe aşa, preţul
alimentelor a explodat”, aﬁrma
Nicolae Morgovan. La rândul
său, Corneliu Foﬁu, secretar
general în cadrul BNS Bihor,
a precizat că, prin măsurile
propuse, Guvernul încurajează nemunca. „Vom ﬁ o ţară de
asistaţi sociali”, a spus aces-

ta. O delegaţie de sindicalişti,
condusă de liderul BNS Bihor,
Nicolae Morgovan, a urcat la
prefectul Ioan Mihaiu şi a comunicat revendicările, acesta
asigurându-i că le va transmite Guvernului. Protestul de la
Oradea va ﬁ urmat de alte mişcări de protest în ţară şi va culmina cu un miting la Bucureşti
sau chiar cu declanşarea grevei
generale.
 Loredana BUZ

Bărbatul care a accidentat un biciclist şi a fugit

În vizită la Prefectura
Băgat după gratii
Bihor
Prefectul de Bihor, Ioan
Mihaiu, a avut, ieri, la sediul
Prefecturii Bihor, o întrevedere cu Excelenţa Sa Hans
Klemm, Ambasador al Statelor Unite ale Americii în
România.
Din delegaţia română au
făcut parte Ioan Mihaiu, prefectul judeţului Bihor, Pasztor
Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi Ilie
Bolojan, primarul municipiului Oradea. „Vizita în judeţul
Bihor, a avut ca scop întărirea
relaţiilor de colaborare economică și culturală cu reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţul Bihor.
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. În discuție au mai fost
abordate teme legate de corelarea formării profesionale de
realitățile economice locale,
de gestionarea și protejarea
patrimoniului cultural, precum și de cooperarea românoamericană în domeniul economic”, se precizează într-un
comunicat de presă transmis
joi de Prefectura Bihor. Ambele părți au apreciat necesitatea ca astfel de întâlniri bilaterale să aibă loc mai frecvent,
manifestându-se un interes
crescut pentru o bună colaborare în continuare, Excelența
Sa Hans Klemm exprimânduși în acest sens intenția de a
organiza la începutul anului
viitor un eveniment dedicat mediului de afaceri din
județul Bihor.
 R.C.

Bihoreanul în vârstă de 35
de ani, bănuit că ar ﬁ fost implicat într-un accident rutier cu
fugă, a fost reținut de polițiștii
rutieri bihoreni și arestat de
magistrați.
Polițiștii Biroului Rutier
din cadrul Poliției Municipiului Marghita l-au prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita și la Judecătoria Marghita cu propunere de
arestare preventivă pe bărbatul
de 35 de ani, din comuna Tăuteu, reținut marți, 7 noiembrie
a.c., în Centrul de Reținere și
Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor. Acesta este bănuit că
marți, la ora 20.00, în timp
ce conducea un autoturism
neînmatriculat pe drumul

județean 191/A, în localitatea
bihoreană Ciutelec și având o
concentrație alcoolică de 1,12
mg/l alcool pur în aerul expirat, ar ﬁ accidentat un tânăr de
16 ani, care circula pe bicicletă
și apoi ar ﬁ părăsit locul accidentului fără încuviințarea
poliției, ﬁind depistat cu operativitate de polițiștii rutieri
bihoreni. Magistrații Judecătoriei Marghita au emis pe numele său un mandat de arestare
preventivă pentru 29 de zile,
acesta ﬁind bănuit de comiterea infracțiunilor de vătămare
corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără
încuviințarea poliției, conducere sub inﬂuența băuturilor
alcoolice și conducerea unui
autoturism neînmatriculat. 

Ziua Internațională a Fizicii Medicale
Departamentul de Fizică
al Universității din Oradea a
marcat, 7 noiembrie, de la ora
16.00, în Sala de Conferințe a
Bibliotecii Universitare, Ziua
Internațională a Fizicii Medicale prin prezentări științiﬁce
de interes general realizate de
către studenți și elevi.
Anul acesta s-a marcat, pentru a 5-a oară în istorie, Ziua
Internațională a Fizicii Medicale. Data aleasă pentru marcarea acestui eveniment este
ziua de naștere a celei care este
considerată prima ﬁziciană
medicală, Marie Curie.
„Dacă în anii anteriori simpozioanele dedicate Zilei
Internaționale a Fizicii Medicale s-au axat pe imagistica

medicală, radioterapia modernă sau pe aspecte privind
radioprotecția, tematica acestui an este focalizată asupra
contribuției femeilor ﬁziciene
la dezvoltarea Fizicii Medicale”, spune prof. univ. dr. Loredana Marcu. Tema a fost aleasă
drept un tribut adus Mariei Curie, anul acesta sărbătorindu-se
150 de ani de la nașterea acestei personalități marcante a lumii științiﬁce. Ca subtematică,
ﬁzicienii medicali își orientează interesul asupra oferirii
unei abordări holistice pentru
paciente și securitatea personalului feminin în medicina
radiologică.
 V.I.

Dezbaterea Nutripork

Taman la Ciuperca!
Dezbaterea publică pe tema reautorizării
fermei de porci va ﬁ organizată, la propunerea ﬁrmei Nutripork, în 28 noiembrie, de la
ora 16.00, la Restaurantul Ciuperca.

„Este inacceptabil ca o dezbatere atât de
importantă și mult asteptată de mulți orădeni
să ﬁe organizată într-un loc greu accesibil și
izolat, fără conectare la mijloacele de transport
în comun, care nu asigură securitatea necesară
pentru protecția participanților”, consideră
deputatul Florica Cherecheș.
Totodată, deputatul PNL este de părere că
a ţine dezbaterea publică la restaurantul de
pe dealul care a luat-o la vale în urmă cu un
an „e o bătaie de joc la adresa cetățenilor, o
îngrădire a dreptului lor de a participa și a-și
spune opinia cu privire la activitatea unei ﬁrme
care-i deranjează de 10 ani! Este revoltător că o
dezbatere de interes public se organizează întrun spațiu privat și nu unul public, oricare ar ﬁ
acesta. Este o nouă dovadă a faptului că ﬁrma
Nutripork continuă sa sﬁdeze zeci de mii de
orădeni, așa cum a făcut-o în ultimii 10 ani”,
menționează Cherecheș.
În aceste condiții, Florica Cherecheş cere
mutarea locației dezbaterii publice de la
Restaurantul Ciuperca într-o locație publică,
accesibilă tuturor orădenilor.
În demersul său, parlamentarul bihorean le
cere sprijinul cetățenilor:
„Îi rog pe orădeni să susțină această cerere
prin formularea de solicitări similare către
APM Bihor. Această instituție publică e obligată să ofere tot sprijinul cetățenilor, răspunzând
cererilor acestora, pentru că e plătită din bani
publici, deci și ai orădenilor! Ar ﬁ momentul
să își îndeplinească menirea pentru care a
fost creată și să nu acopere cu acte în regulă
tot felul de nereguli și ilegalități”. Pe de altă
parte, Cherecheș susține că a primit răspuns
de la APM Bihor la adresa prin care a solicitat
conducerii APM Bihor un punct de vedere
oﬁcial legat de conﬂictul de interese în care se
aﬂă Olimpia Mintaș, ca semnatară a Raportului de Amplasament, realizat la solicitarea
și pe banii ﬁrmei Nutripork, pe de o parte,
și director executiv la APM Bihor, pe de altă
parte. Răspunsul laconic primit de la Agenție
a fost următorul: „Vă comunicăm că Agenția
de Mediu Bihor a luat măsurile necesare în
vederea eliminării unui posibil conﬂict de
interese în ceea ce privește soluţionarea cererii
privind emiterea AIM, pentru SC Nutripork
SRL - ferma Ioşia”, fără a preciza ce măsuri
concrete au luat.
 L. IONAȘ

Vor ﬁ executate lucrări

Străzi închise

Comisia de circulație din cadrul Primăriei
Oradea a aprobat în şedinţa de joi, 9 noiembrie, închiderea unor artere de circulație
pentru execuția de lucrări.
Astfel, începând din 13 noiembrie, se închide
circulația rutieră pe strada Barcăului, între
strada Meșteșugarilor și strada Oneștilor, pentru execuția lucrărilor la obiectivul ,,Modernizare strada Barcăului, tronson strada Lipovei
– strada Oneștilor”, urmând ca circulația să ﬁe
reluată pe data de 16 decembrie. Tot joi, la solicitarea Direcției Tehnice, s-a aprobat închiderea circulației rutiere pe banda I, de pe ambele
sensuri de circulație ale pasajului suprateran
de pe şoseaua de centură peste Calea Aradului,
pentru execuția lucrărilor de refacere a rosturilor de dilatare. Circulația va ﬁ închisă de luni,
13 noiembrie, până în 26 noiembrie inclusiv.
Tot începând de luni, 13 noiembrie, până
în 26 noiembrie, se închide circulația rutieră
pe sub Podul Decebal între sensul giratoriu
de la intersecția Splaiul Crișanei cu strada W.
Shakespeare și intersecția străzilor Principatele Unite cu Constructorilor, pentru execuția
lucrărilor de reparații la infrastructura Podului
Decebal. 

