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20% din lucrările de reabilitare au fost ﬁnalizate

Călătorie în timp la Palatul
Baroc
Până la sfârșitul lunii
aprilie, 20% din lucrările
de restaurare a Palatului
Baroc, programate pentru
anul 2018, au fost ﬁnalizate. Anunțul a fost făcut ieri,
în cadrul unei conferințe de
presă, de către Excelența Sa
Bocskei Laszlo, episcopul romano-catolic de Oradea.

Stadiul lucrărilor

Conferința a fost susținută
de episcopul Bocskei Laszlo,
împreună cu arhitectul Emodi
Tamas și Matuz Zsolt, managerul de proiect. La întâlnirea
cu jurnaliștii a participat și Ernest Oberlander-Târnoveanu,
directorul Muzeului Naţional
de Istorie a României (MNIR),
prezent la Oradea cu prilejul
lansării albumului „Felix Terra
- Istorie și Artă Ecleziastică în
Episcopia Romano-Catolică de
Oradea”.
„Mă bucur că domnul director este interesat de ceea ce se
desfășoară, acum, în Oradea,
în jurul acestui Complex Baroc”, a spus episcopul Bocskei
Laszlo, în deschiderea evenimentului.
Conferința de presă a fost
structurată pe trei părți: în
prima parte, Excelența Sa a
prezentat stadiul lucrărilor de
reabilitare a Palatului Episcopal, după care a oferit detalii
privind proiectul de reabilitare
a Parcului Dendrologic – Parcul Baroc, iar în ﬁnal a prezentat evenimentele ce se vor
desfășura în data de 19 mai,
la subsolul Palatului Baroc, cu
prilejul Nopții Muzeelor.
În ce privește stadiul actual al lucrărilor la Palatul Baroc, episcopul a precizat că,
de la sfârșitul lunii februarie,
până în prezent, au continuat
intervențiile la șarpantă și s-a
continuat refacerea tencuielilor pe fațade, astfel că părțile
acoperite momentan de schele
sunt pregătite pentru aplicarea
culorilor.
„Ceea ce s-a mai adăugat pe
parcurs la aceste lucrări este
studiul și lucrările efectuate la

Conferința de presă
restaurarea ancadramentelor
de piatră ale ferestrelor și intrărilor. În unele părți ale clădirii,
acestea sunt foarte deteriorate,
impunându-se o restaurare serioasă”, a precizat Bocskei.
Excelența Sa a mai spus că
a existat o preocupare aparte
pentru restaurarea gratiilor ferestrelor de la parter, care sunt,
de asemenea, din secolul 18,
încercându-se aducerea acestora la starea inițială, fără prea
multe intervenții care să le
schimbe din valoare. De asemenea, s-a lucrat foarte mult la
picturile murale.
„Până la sfârșitul lunii aprilie, 20% din lucrările programate pentru anul 2018 au fost
realizate. În paralel cu lucrările enumerate mai sus, au continuat și lucrările în subsolul
clădirii. Sperăm, și așa este
planiﬁcat, ca, până la începutul
lunii iunie, lucrările de reabilitare exterioară a aripii sudice
să se ﬁnalizeze. Asta înseamnă
șarpantă și fațade exterioare”,
a menționat episcopul.

773.000 de euro pentru
reabilitarea parcului

Excelența Sa Bocskei a
anunțat în cadrul conferinței
că zona care împrejmuiește Palatul Baroc și Bazilica Romano-Catolică vor ﬁ reabilitate
printr-un proiect implementat
în parteneriat cu Universitatea
„Szent Istvan”, Facultatea de
Peisagistică și Arboretum din

localitatea Szarvas.
„În luna aprilie, a fost semnat acordul de parteneriat, iar
în acest moment proiectul se
aﬂă în faza de contractare. Durata proiectului de reabilitare
a parcului este iunie 2018-mai
2010, iar bugetul proiectului,
pentru Episcopia RomanoCatolică, pentru reabilitarea
acestui spațiu, este de 773.000
de euro”, a menționat Bocskei.
Printre altele, se va amenaja o
zonă cu plante biblice, plante aromatice și medicinale, o
zonă tematică, educațională și
de relaxare. Totodată, în proiect este inclusă și reabilitarea
amﬁteatrului în aer liber, situat
în spatele clădirii Palatului Baroc.
„Parcul, așa cum îl vedem
astăzi, ﬁind proprietatea Episcopiei Romano-Catolice, se
aﬂă în îngrijirea comună a Episcopiei și a Primăriei Oradea,
pe baza unui protocol. Mai ales
zona ce ține de partea din fața
catedralei, dinspre Șirul Canonicilor, se aﬂă în grija noastră,
iar părțile care înconjoară Palatul Baroc se aﬂă în grija Primăriei”, a mai spus ierarhul.
Episcopul
Bocskei
a
menționat că, întrucât se
intenționează
reamenajarea
acestui parc, se va impune și
un nou tip de administrare a
acestui spațiu.
„Dorim ca acest parc să rămână un spațiu deschis, dar
va trebui să găsim condiții noi
prin care ceea ce se investește

aici să poată ﬁ păstrat în
condiții optime, astfel încât cei
care vor veni aici să se poată
bucura de niște spații îngrijite”, a precizat episcopul.

Noaptea Muzeelor,
în subsolul Palatului

În ceea ce privește manifestarea culturală „Noaptea
Muzeelor”, episcopul romanocatolic a spus că spațiile aﬂate
la subsolul Palatului Baroc vor
găzdui o serie de manifestări
dedicate evenimentului.
„Este un spațiu pe care prea
puțini au avut ocazia să-l viziteze până acum. Așadar, practic, n-a existat posibilitatea să
ﬁe accesibil. Pe lângă vizitarea
spațiului subsolului, care a fost
cândva pivniță de vinuri, am
gândit și un set de programe
cu care îi vom aștepta pe vizitatori”, a precizat episcopul,
dând ca exemplu proiecțiile
de ﬁlme, dar și concertele de
muzică renascentistă, barocă și
jazz, programate pentru noaptea de 19 mai.
„Totodată, avem în plan și
„clișee” cu câteva expoziții
care, pentru acest eveniment,
vor ﬁ mutate în acest spațiu.
Dorim să semnalăm, astfel
că, și în perioada lucrărilor
de reconstrucție, clădirea va ﬁ
una vie, accesibilă publicului,
iar cei care doresc pot să cunoască etapă cu etapă transformarea acesteia.
 Loredana IONAȘ

Centenarul Marii Uniri

50 de milioane de lei pentru ONG-uri
Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale organizează sesiunea de selecţie a
propunerilor de manifestări,
acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului
Război Mondial formulate şi
asumate de ONG-uri, pentru
care alocă suma totală de 50
de milioane de lei.

Într-un comunicat de presă, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor menţionează că
dosarele de participare pot ﬁ
transmise începând cu data de
18 mai 2018, ora 08.30, până
la, cel mai târziu, data de 18
iunie 2018, ora 17.00, la sediul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale din B-dul
Unirii nr. 22, 030833, Sector 3,
București (în atenţia Departa-

mentului Identitate Națională).
Suma totală disponibilă pentru
ﬁnanţarea manifestărilor, acţiunilor și proiectelor propuse,
alocată prezentei sesiunii, este
în cuantum de 50 milioane lei.
Suma minimă aferentă unui
proiect, care poate ﬁ solicitată, este în cuantum de 50.000
lei, iar suma maximă pentru
un proiect nu poate depăşi 5
milioane lei. Termenul ma-

xim de ﬁnalizare a proiectelor este 7 decembrie 2018. Cei
interesaţi pot găsi cererea de
ﬁnanțare nerambursabilă tipizată, contractul de ﬁnanțare,
grila de evaluare, declarația
de imparțialitate, grila pentru
analiza conformității administrative, respectiv ghidul privind procedura de selecție pe
site-ul Instituţiei Prefectului
judeţului Bihor.
 R.C.

Hotărârea CLO privind
sporurile în sănătate

Atacată în contencios

urmare din pagina 1
„Instituţia Prefectului a luat decizia de a
ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios
Administrativ, Hotărârea Consiliului Local
Oradea, nr. 439 din 3 mai 2018 privind aprobarea rectiﬁcarii bugetului Mun. Oradea pe
anul 2018, întrucât prevederile art. 6 privind
diminuarea sporurilor personalului medical au
fost adoptate cu nerespectarea prevederilor legale”, se menţionează în comunicatul de presă
al Prefecturii Bihor. Mai exact, juriştii Prefecturii susţin că, potrivit normelor de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni reglementărilor
din actele normative de nivel superior (legi,
hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern etc.).
„Deși există acte normative superioare hotărârii de consiliu local care reglementează modul
de elaborare a bugetelor spitalelor publice și de
stabilire a cuantumului sporurilor în domeniul
medical, prin HCL 439/03.05.2018, care modiﬁcă limitele minime stabilite printr-o Hotărâre
de Guvern (act normativ superior hotărârii
de consiliu local), a fost încălcată competența
materială a Consiliului Local, întrucât acesta
nu poate adopta acte administrative decât în
baza și în executarea actelor normative cu forță
juridică superioară, iar nu acte care să modiﬁce
astfel de acte”, precizează Prefectura. Pe de
altă parte, juriştii au remarcat faptul că hotărârea adoptată de Consiliul Local Oradea nu este
motivată ci cuprinde „doar prevederi generale”, în condiţiile în care „motivarea actului
administrativ este o condiție obligatorie pentru
legalitatea acestuia, iar lipsa motivării duce la
nulitatea de drept a actului”. O altă problemă
identiﬁcată de juriştii Prefecturii se referă la
faptul că decizia privind modiﬁcarea bugetului spitalelor a fost luată fără a se respecta
procedura stabilită printr-un ordin al Ministrului Sănătăţii din 2010. În acest document
se prevede că „bugetele spitalelor publice din
rețeaua administrației publice locale fac parte
din bugetul consolidat al UAT, iar aprobarea
bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
acestora se face după pargurgerea etapelor
speciﬁce procedurii (șeﬁ secție -> comitet director -> consiliu de administrație -> ordonator
principal de credite), or în cazul de față nivelul
sporurilor au fost impuse prin HCL, procedura
neﬁind astfel legală sau transparentă”. Odată
atacat în instanţa de contencios administrativ,
aplicarea prevederilor hotărârii adoptate de
Consiliul Local Oradea joi, 3 mai, este suspendată de drept, până la o sentință judecătorească
deﬁnitivă. 

Prelevare de organe
la Spitalul Județean

Situația donării de organe pare să se normalizeze încet, încet în Oradea. În weekend
a avut loc cea de-a cincea prelevare la Spitalul Județean, mama unui tânăr decedat în
urma unui accident pe DN 79 având puterea
să-și dea acordul.
Situația a fost cu atât mai tragică cu cât, în
urma accidentului, bărbatul avea o evoluție
lentă care părea favorabilă. „Nu s-a trezit însă,
iar din 25 aprilie starea acestuia a început să
se agraveze. Pe 3 mai a fost declarat în moarte
cerebrală. Mama lui, căreia îi mulțumesc foarte
mult, şi-a dat acordul. Sâmbătă a venit o echipă
de specialiști care a făcut operația. S-a prelevat
ﬁcatul, care a fost transportat la Bucureşti,
rinichii – transportaţi la Cluj și corneea –
dusă la Bucureşti”, a spus, pentru Crișana, dr.
Carmen Pantiş, coordonatoarea programului de
transplant în Bihor. Ultima prelevare de organe
în Oradea a avut loc pe 7 aprilie, la Spitalul
Județean, înregistrându-se totodată și prima
prelevare de cord din România în acest an.
 Vasilică ICHIM

