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„Constelaţii româneşti tradiţionale” şi „Semnele Ceriului”

Agenda politică

Eveniment dedicat
boltei cerești

Scrisoare deschisă
adresată primarului
Deranjată de modul în care primarul Ilie
Bolojan îi răspunde la intervenţiile pe care
le are în timpul şedinţelor Consiliului Local
Oradea, Melinda Kirei (consilier UDMR),
i-a adresat edilului şef o scrisoare deschisă
în care îi cere să îşi revizuiască atitudinea.

La Muzeul Cetății și Orașului Oradea, este deschisă
expoziţia comună „Constelaţii româneşti tradiţionale”
şi „Semnele Ceriului”. Evenimentul face parte din proiectul Anului Patrimoniului
Cultural European – 2018,
și este dedicat boltei cereşti,
un subiect fascinant al tradiţiilor româneşti ce fac parte
din patrimoniul material și
imaterial.

Vernisajul expoziției a avut
loc ieri, la Muzeul Cetății și
Orașului Oradea, ocazie cu
care publicul prezent la eveniment a fost salutat de către
directoarea instituției, Angela
Lupșea.
„Această expoziție este primul eveniment al Muzeului
Cetății și Orașului Oradea în
anul 2018, un eveniment care
se leagă atât de Cetatea Oradea, cât și de Astroclubul Meridian Zero Oradea”, a spus
Angela Lupșea, în deschiderea
manifestării.
„Complexul
Astronomic
Baia Mare a gândit un proiect inedit: a corelat tot ce înseamnă prezentarea astrelor cu
ceea ce înseamnă munca unui
artist fotograf care a mai fost
prezent, la Oradea, prin intermediul dlui Ștefan Toth”, a mai
spus Angela Lupșea.
În continuare, a luat cuvântul Ovidiu Ignat, managerul
Complexului Astronomic (Planetariul) Baia Mare.
„Constelaţii Româneşti Tradiţionale este un proiect început în 2012, dar îmbunătățit de
la an la an. Prin acest demers,
am vrut să descoperim ce au
văzut țăranii noştri pe cer, diferit de constelaţiile oﬁciale”, a

Expoziția rămâne deschisă la Muzeul Cetăţii, până în 31 martie 2018
precizat Ovidiu Ignat. Potrivit
acestuia, varianta mobilă a expoziţiei a apărut în anul 2017.
Este vorba despre nouă standuri pe care sunt expuse nouă
monitoare. Pe ﬁecare monitor,
rulează în buclă povestea a patru sau cinci constelaţii.
Fiecare monitor este dotat cu
căşti pentru ascultarea poveştilor, fără a-i deranja pe ceilalţi
vizitatori şi un aﬁş printat ce
conţine informaţia existentă pe
acel monitor.
„Pentru nevăzători, am făcut nouă constelații. Le-am
făcut în așa fel încât nevăzătorii să simtă toate cele nouă
constelații în ansamblul lor”, a
menționat Ovidiu Ignat, care a
avut și un îndemn pentru orădeni: „Priviți spre cer, pentru
că e întotdeauna surprinzător
și minunat!”.
Artistul fotograf Ilie Tudorel

Lucrătorii au ameninţat conducerea
cu o grevă de avertisment

Conﬂict de muncă la OTL
urmare din pagina 1
...şi sindicat, mediate de
ITM, această din urmă instituţie şi-a dat acordul pentru
declanşarea grevei legale.
„Iniţial se va declanşa o
grevă de avertisment. Joi
(azi-n.r.), între orele 13.00
- 15.00, toate tramvaiele şi
autobuzele OTL îşi vor întrerupe activitatea. După această grevă de avertisment vor
urma alte medieri între ITM,
conducerea OTL şi sindicat,
iar în cazul în care nici atunci
nu se va ajunge la un numitor
comun, se va declanşa greva
generală. Toate aceste acţiuni
ce urmează a ﬁ puse în aplicare sunt legale, cu aprobare
de la ITM şi vor ﬁ anunţate cu
cel puţin 48 ore înainte”, se
precizează într-o informare

venită din partea Sindicatului. „În mod normal, greva de
avertisment înseamnă oprirea lucrului timp de două ore.
Conform legii, doar în cazul
grevei generale trebuie să asigurăm 30% din curse”, a declarat, miercuri, Virgil Mînz,
liderul sindicatului Transloc.
Negocierile s-au întins pe
tot parcursul zilei de ieri,
fără a se ajunge la o înţelegere decât spre seară, când
directorul societăţii locale,
Viorel Pop s-a declarat optimist. „În proporţie de 90%
sunt convins că vom ajunge
la o înţelegere”, ne-a transmis
el, la închiderea ediţiei, caz în
care greva de avertisment ar
urma să ﬁe anulată. 

i-a invitat, apoi, pe cei prezenți
la o călătorie prin univers, prin
intermediul expoziției de artă
fotograﬁcă „Semnele Ceriului”.
Fotograﬁile prezintă mai
ales reprezentările sculptate
ale soarelui, lunii sau stelelor
ce sunt prezente pe biserici,
case, mobilier sau porţi tradiţionale de lemn din toate zonele
României.
„Cândva, oamenii nu se uitau la telenovele, ci la bolta
cerească, încercând să facă legătura între aștri.
Ei au dat denumiri acestor
constelații și, în felul acesta, se
simțeau mai aproape de cer și
de eternitate”, a spus Ilie Tudorel, ieri, în cadrul vernisajului.
Prezentarea expoziţională
este formată din 46 fotograﬁi
de mari dimensiuni, iar expoziţia este însoţită de expuneri

și prelegeri cu digiporame susţinute de autor.
Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat Nicoleta
Pazmany, preşedinta Astroclubului Meridian Zero Oradea,
și elevi de la Liceele Gojdu,
Eminescu și Lazăr, membri ai
Astroclubului.
Expoziția rămâne deschisă
la Muzeul Cetății și Orașului
Oradea până în 31 martie 2018.
Accesul publicului se va face
în intervalul 13.30-14.00 și este
liber doar pentru participarea
la eveniment. Programul de vizitare a muzeului este de marți
până duminică, între orele 9.00
și 17.00.
Taxa de vizitare este de 5
lei/adulți, 3 lei/elevi, studenți,
pensionari, grup peste 10 persoane și 1 leu/elevi în cadrul
programului „Școala altfel”.
 Loredana IONAȘ

Serviciul Înmatriculări și Radieri

Programare exclusiv online
Instituţia Prefectului Bihor a anunţat că, începând din 1
martie 2018, programarea la Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
Bihor va ﬁ disponibilă exclusiv online.
„Scopul urmărit este alinierea la standarde internaționale
în interacțiunea cu autoritățile
și prestarea unui serviciu public de calitate, caracterizat de
operativitate și un grad ridicat
de civilizație. Se vor elimina
complet cozile de așteptare, deoarece, odată programat online,
ﬁecare cetățean trebuie să se
prezinte cu maximum 5 minute
înainte de data și ora programată, fără a ﬁ nevoie de obținerea
unui alt număr de ordine. Astfel,
cetățeanul va ﬁ deservit prompt
pe baza planiﬁcării și va avea
o satisfacție sporită pentru că
va economisi timp prețios”, se

menţionează într-un comunicat
de presă al Prefecturii Bihor.
Sistemul de rezervare online
are un grad de complexitate redus, motiv pentru care poate ﬁ
folosit de către oricine și poate
ﬁ accesat de pe orice dispozitiv,
ﬁind disponibil 24 de ore din 24,
şapte zile din şapte. Rezervarea
online pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor Bihor se face accesând: http://bh.prefectura.mai.
gov.ro => Servicii Publice =>
Permise auto și înmatriculări =>
Programare online.
 R.C.

După mai multe replici ironice sau spuse „pe
un ton destul de dur” ale primarului Ilie Bolojan, consilierul UDMR i-a adresat o scrisoare
publică cerându-i să-şi revizuiască atitudinea
şi menţionează că trebuie să respecte legea,
indiferent de ceea ce face Consiliul Judeţean.
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării ... aşa
v-aţi angajat Dumneavoastră la depunerea
jurământului de primar, fără însă a adăuga
sintagma, cu condiţia ca şi Pásztor să facă la
fel. Şi ultima dată, dar nu pentru prima oară,
când la dezbaterea bugetului v-am atras atenţia
la respectarea prevederilor legale, în locul unui
răspuns pertinent, aţi utilizat sintagma penibilă
referitoare la preşedintele Consiliului Judeţean.
Domnule Primar, şi Dumneavoastră trebuie să respectaţi prevederile legale. Articolul
28 din Legea 350, Legea Tineretului obligă
consiliile locale ale municipiilor de reşedinţă
de judeţ să constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, «Fondul destinat activităţilor de
tineret». Această prevedere este obligatorie,
nu opţională”, se menţionează în scrisoarea
deschisă. Consilierul UDMR se referă la
propunerea făcută în timpul şedinţei CLO de
joi, 15 februarie, privind alocarea a 100.000 lei
din bugetul local pentru activităţile de tineret. Kirei a menţionat atunci că aceasta este
o obligaţie legală, însă primarul Ilie Bolojan
i-a replicat: „Îl cunoaşteţi pe domnul Pasztor
Sandor? Aţi discutat cu el? Sunt convins că din
cei 700.000 euro daţi de Consiliul Judeţean
anul trecut pentru proiecte se vor putea da bani
şi pentru ONG-uri”. Kirei a menţionat că ea nu
este responsabilă pentru ce se întâmplă la CJ
Bihor şi că răspunde în faţa orădenilor. Ea s-a
mai referit la propunerea făcută la începutul
şedinţei CLO privind retragerea de pe ordinea
de zi a proiectelor prin care orădenii donează
terenuri cu destinaţia drum public, în condiţiile
în care există o hotărâre judecătorească deﬁnitivă potrivit căreia condiţionarea eliberării
autorizaţiei de construcţie de donarea terenului
este ilegală. „Să se impună un aliniament, iar
când poate ﬁ construit drumul să se găsească
o soluţie pentru a compensa pierderea terenului”, susţine Kirei, mai ales că, pe lângă faptul
că donează terenul, orădenii trebuie să achite
şi costul notarial al actului, care poate ajunge
la mii de euro. Consilierul UDMR a ridicat şi
problema contractării serviciilor unui avocat
specialist în drept penal, pentru a-i apăra pe
funcţionarii Primăriei, menţionând că nu vede
de ce trebuie ca un astfel de avocat, plătit din
bani publici, să ﬁe la dispoziţia municipalităţii,
în loc să ﬁe angajat doar când este nevoie de
serviciile acestuia. Discuţii au mai avut loc şi
cu privire la planul de acţiune pe 2018 al poliţiei locale. „Când am propus ca pe lângă aplicarea de sancţiuni să acorde atenţie mai mare
prevenirii, având în vedere că de 3 ani creşte
numărul spargerilor de locuinţe din Oradea, aţi
încercat să ﬁţi ironic. E adevărat, am doar titlul
de doctor în bioﬁzică, dar şi fără să ﬁ urmat o
şcoală de oﬁţeri de poliţie, în calitate de consilier pot face propuneri înţelepte, utile, numai
decidentul să înţeleagă şi să accepte observaţiile care îmbunătăţesc activitatea. Domnule
Primar! Ne apropiem de jumătatea mandatului.
Ar ﬁ justiﬁcat şi util tuturor, dacă aţi reevalua
atitudinea faţă de probleme de interes public şi
aţi manifesta receptivitate faţă de propunerile
pertinente”, se menţionează în ﬁnalul scrisorii
deschise.
 Ioana MATEAŞ

