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Scumpiri şi ieftiniri în 2022
Se scumpesc energia 
electrică, carburanţii, 
gazul şi berea. Scad 
tarifele la telefonie. 
Creşte salariul minim 
pe economie.

ORADEA. Ca în fiecare debut de 
an nou, ne aşteptăm la o droa-
ie de scumpiri şi la mai puţine 
ieftiniri sau creşteri de salarii, 

alocaţii şi indemnizaţii. În 
ceea ce priveşte scumpirile, 
în primul rând va creşte ni-
velul accizelor, fiind indexat 
cu inflaţia, pentru aproape 
toate categoriile de produse, 
singura excepţie fiind ţigare-
tele, unde nivelul accizelor 
rămâne la fel ca anul trecut. 
Carburanţii se vor scumpi la 
pompă, în medie, cu 7 bani 
pe litru. Se vor scumpi de ase-

menea berea, dar şi vinurile şi 
alcoolul etilic. Scumpiri vor fi 
înregistrate şi la GPL, dar şi la 
electricitate.

Pentru cei aproximativ 3,7 
milioane de consumatori care 
nu au încheiat încă un con-
tract pe piaţa liberă de elec-
tricitate, tarifele cresc cu 50-
90%, în funcţie de furnizor. 
Aceştia nu vor plăti efectiv 
preţurile mărite în perioada 

iernii, întrucât facturile sunt 
plafonate şi compensate din 
bugetul de stat până la 31 mar-
tie 2022. 

În schimb, tarifele la telefo-
nie fixă şi mobilă vor scădea 
cu 22% de la 1 ianuarie 2022, 
ca urmare a unui regulament 
al Comisiei Europene. Astfel, 
operatorii de telefonie mobilă 
care activează pe piaţa din Ro-
mânia vor practica un tarif de 

0,55 eurocenţi/minut pentru 
terminarea apelurilor mobile 
în propriile reţele, iar operato-
rii de telefonie fixă un tarif de 
0,07 eurocenţi/minut pentru 
terminarea apelurilor fixe în 
propriile reţele.

Şi nu în ultimul rând, sala-
riul minim brut pe economie 
va creşte la 2.550 de lei, aceas-
ta însemnând un salariu net 
de 1.524 de lei. /P.8 JB - D.B.

La mulţi ani, Oradea!
Mii de orădeni au ales să petreacă noaptea dintre ani în stradă, admirând focurile de artificii oferite de municipalitate în 
centrul oraşului. La mulţi ani, Oradea! La multi ani, bihoreni! FOTO: ORADEABESTPHOTO.RO

Doi fraţi vor 
juca pentru naţi-
onale diferite 
la CAN      /P.11

Calendar sportiv 
internaţional    
 /P.11

Vremea va fi rece, cu 
temperaturi minime 
cuprinse între 5 şi 6 
grade.

8°

3 IANUARIE 2022
ANUL XXVIII, NR. 8025 (255)
12 PAGINI - 2,50 LEI

LUNI

DIMINEAŢA AMIAZA SEARA

9 771222 594028

1 6 1 5 8

Anul Nou a 
debutat cu doar 
14 vaccinări     /P.2

Ultimele ştiri 
pe mobil

Doliu în lumea 
medicală 
bihoreană    /P.2

Usturoiul se 
subvenţionează 
şi în 2022, cu 
maximum 
3.000 
de euro/ha     /P.8

„The Rock” 
nu revine 

în distribuţia 
Fast&Furious 
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Baschetbaliştii 
orădeni îşi încheie 
azi perioada de 
carantină
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Onorat cu distinc-
ţia Merit pe viaţă
ORADEA. Artistul fotograf oră-
dean Ştefan Tóth István a pri-
mit distincţia Merit pe viaţă, 
oferită de către Federaţia In-
ternaţională de Artă Fotogra-
fică (FIAP).

Distincţia Merit pe viaţă 
este acordată artiştilor şi per-
sonalităţilor de seamă din 
domeniul artei fotografice din 
întreaga lume, care au desfă-
şurat o activitate deosebită în 
slujba FIAP. /P.5 JB – C.B.

Petarde 
confiscate la 
Valea lui Mihai
VALEA LUI MIHAI. 4.000 de pe-
tarde, interzise la deţinere şi 
comercializare, au fost confis-
cate de poliţiştii bihoreni de la 
o femeie care le transporta cu 
un autoturism. Petardele se 
aflau pe scaunul din faţă. Pen-
tru fapta sa, femeia s-a ales cu 
dosar penal. /P.2

Ajutoare pentru sărmanii din judeţ
Pentru unele familii din judeţul Bihor, fericirea înseamnă un 
borcan cu gem, un litru de ulei şi oameni necunoscuţi, care 
le-au umplut casa cu daruri şi cu zâmbete. Şi la finele anului 
2021, membrii Asociaţiei „West Alpine Off Road” au avut grijă 
de persoanele necăjite din judeţul Bihor. Oameni foarte bătrâni, 
dar şi familii cu mulţi copii au primit alimente, rechizite, jucării, 
laptopuri, dulciuri şi o maşină de spălat. /P.6 FOTO: RAREŞ LESS

Început de an, debut de noi şantiere 
2022 va fi anul excavaţiilor fără precedent în 
Centrul Civic. Vor începe lucrări şi în alte zone ale 
oraşului, în parelel cu cele aflate deja în derulare.
ORADEA. 2022 va aduce oră-
denilor şantiere noi, de o 
amploare fără precedent. De 
departe cel mai important, 
care va da traficul peste cap, 
este cel din Centrul Civic. 
Proiectul pasajelor subterane 
ar urma să intre în execuţie în 

primăvara acestui an, după 
alegerea unei asocieri de fir-
me dintre cele patru care au 
depus oferte. Deranjul ma-
siv ar urma să dureze până 
la sfârşitul anului viitor, care 
reprezintă termenul final 
pentru cheltuirea banilor eu-

ropeni alocaţi în acest exer-
ciţiu financiar. Tot în 2022 va 
demara şi Nufărul Geotermal, 
proiect amânat deja de 12 ani. 
Termenul de finalizare pentru 
investiţiile pe bani europeni 
este finalul anului 2023.

Anul acesta ar trebui ter-
minată şi parcarea subterană 
din jurul catedralei ortodoxe. 
Primarul spune că săpăturile 
arheologice au fost finalizate 

şi a fost înaintat raportul către 
Comisia naţională de arheo-
logie. Aceasta a făcut unele 
sugestii, recomandând să nu 
se distrugă zidurile descope-
rite, iar fundaţia parcăriisă nu 
afecteze zidurile ravelinului. 
Astfel, vor trebui efectuate 
modificări ale proiectului, 
prin care se vor pierde pro-
babil 10-12 locuri de parcare. 
/P.3  JB - C.GH.

Miliarde pentru 
Agro IMM Invest
BIHOR. A fost aprobată ordo-
nanţa de urgenţă care regle-
mentează prelungirea valabi-
lităţii până la 30 iunie 2022 a 
Programului IMM Invest, re-
spectiv până la 30 iunie 2023 
perioada în care poate fi efec-
tuată plata grantului. Totoda-
tă, ordonanţa majorează pla-
foanele reprezentând granturi 
ce pot fi acordate în cadrul 
Programului, în sectorul pes-
cuitului şi acvaculturii, în 
domeniul producţiei primare 
de produse agricole, sectorul 
alimentar şi celelalte domenii 
de activitate. Astfel, plafonul 
total de garanţii în cadrul Agro 
IMM Invest a crescut la cinci 
miliarde de lei, ceea ce va per-
mite unui număr mult mai 
mare de fermieri să benefici-
eze de această oportunitate. 
/P.8 JB - S.D.

Pauza de teatru 
s-a încheiat
ORADEA. Primul spectacol din 
2022 la Teatrul Regina Maria 
este „Eva Heyman”. Actriţa 
Ioana-Maria Repciuc şi-a făcut 
debutul pe scena Teatrului cu 
acest one-woman show încăr-
cat de emoţie. /P.5 JB – C.B.
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I-a furat maşina din parcare
ORADEA. Un tânăr a furat o 
maşină şi a condus-o fără 
permis, dar a fost prins re-
pede de poliţişti. Autoturis-
mul a fost sustras în noap-
tea de 29 spre 30 decembrie 
2021, iar joi, 30 decembrie, 
proprietarul vehicului a su-
nat la 112.

Poliţiştii Serviciului de 
Investigaţii Criminale au 
fost sesizaţi de proprietar, 
un localnic din Roşia, că joi, 
în jurul orei 03:30, cineva 
a intrat în curtea unui imo-
bil din Oradea, de unde i-a 
furat maşina pe care o lă-

sase în parcare închisă, dar 
neasigurată şi cu cheile de 
contact în interior. Poliţiş-
tii Biroului Rutier Oradea 
au descoperit autoturismul 
respectiv pe strada Oneşti-
lor, iar persoana bănuită că 
l-ar fi sustras şi condus, fără 
a poseda permis de condu-
cere, a fost identificată ca 
fiind un tânăr de 21 de ani, 
din Sâniob.

În urma continuării cer-
cetărilor şi administrării 
probatoriului în cauză, po-
liţiştii Serviciului de Inves-
tigaţii Criminale l-au reţinut 

pe tânăr pentru 24 de ore, în 
Centrul de Reţinere şi Ares-
tare Preventivă al Inspecto-
ratului de Poliţie Judeţean 
Bihor.

Poliţiştii de investigaţii 
criminale continuă cercetă-
rile în cauză sub suprave-
gherea unui procuror de la 
Parchetul de pe lângă Jude-
cătoria Oradea, pentru furt 
calificat în scop de folosinţă 
şi conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere. 
Maşina, în valoare de 9.800 
de lei, a fost recuperată. 
 JB - O.Ş.

Lumea medicală bihoreană 
este din nou în doliu
Cunoscutul medic 
chirurg pediatru Petru 
Crişan s-a stins din via-
ţă în prima dimineaţă a 
anului 2022.

ORADEA. Reputatul chirurg 
a muncit o viaţă întreagă la 
Spitalul de copii din Oradea 
(actualul Spital „Dr. Gavril 
Curteanu”), iar soţia sa, tot 
medic pediatru, dar în dome-
niul Pneumologiei, a condus o 
perioadă fostul spital de copii 
TBC. Una dintre fiicele sale, 
Andrea Crişan, fost jurnalist, 

a călcat pe urmele părinţilor, 
fiind medic rezident ATI.

De câteva luni însă, starea 
de sănătate a medicului Petru 
Crişan s-a deteriorat progre-
siv, datorită mai multor afec-
ţiuni cronice. Recent, medicul 
a avut nevoie chiar de trans-
fuzie de sânge.

Cu toate eforturile depuse 
de familie şi de medici, inima 
chirurgului a încetat să mai 
bată sâmbătă dimineaţă, iar 
anunţul decesului a fost făcut 
de către fiica acestuia, Andrea 
Crişan, pe pagina ei de facebo-
ok.

JB&Bihon transmite con-
doleanţe familiei îndoliate şi 
întregului corp medical biho-
rean.

Şoferii s-au oprit pentru 
a admira focul de artificii
BIHOR. Peste 650 de poliţişti au 
lucrat în noaptea de revelion 
şi au realizat un dispozitiv si-
milar celui din perioada Cră-
ciunului. La lucru s-au aflat 
poliţişti din structurile de 
ordine publică, Poliţie rutie-
ră, Investigaţii criminale, In-
vestigarea criminalităţii eco-
nomice, poliţişti de la Arme, 
explozivi şi substanţe pericu-
loase şi luptători ai Serviciului 
de Acţiuni Speciale, pentru a 
asigura liniştea cetăţenilor şi 
pentru a interveni în caz de 
fapte antisociale.

Peste 109 patrule de sigu-
ranţă publică, pedestre şi auto 
au vegheat pe raza judeţului 
Bihor, pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antiso-
ciale, iar efectivele de poliţie 
rutieră au folosit autospecia-
lele dotate cu aparatură radar, 
pentru prevenirea excesului 
de viteză.

De revelion, la Oradea s-a 
restricţionat traficul rutier în 
zona Pieţei Unirii, pentru a se 
putea derula în siguranţă de-
clanşarea artificiilor. Pentru 
a admira focurile de artificii, 

oamenii au oprit maşinile în 
drum, pe direcţia Facultăţii de 
Medicină şi pe str. Indepen-
denţei. Nu au fost însă nemul-
ţumiţi de restricţii, fiindcă de 
acolo au putut admira în voie 
toate artificiile

Au fost efectuate razii 
pentru depistarea celor care 
conduc cu viteză sau sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice, 
iar poliţiştii de la transporturi 
au patrulat în trenurile de că-
lători, în staţii, triaje de cale 
ferată şi aerogări. 
 JB - O.Ş.

S-a ales cu dosar penal pentru petarde 
VALEA LUI MIHAI. 4.000 de pe-
tarde interzise la deţinere şi 
comercializare au fost confis-
cate de poliţiştii bihoreni de la 
o femeie care le transporta cu 
un autoturism.

S-a întâmplat joi, 30 de-
cembrie a.c., pe strada Arany 
János din Valea lui Mihai. Po-
liţiştii locali, împreună cu cei 
ai Secţiei nr. 11 de Poliţie Rura-
lă Valea lui Mihai, au depistat 
în trafic o femeie de 50 de ani, 
din municipiul Marghita, în 
timp ce conducea un autotu-
rism.

La control, poliţiştii au des-
coperit pe bancheta din faţă 
4.000 de obiecte pirotehnice 
(40 de pachete a câte 100 de 
bucăţi, cu trei focuri fiecare), 

din categoria P1, fără docu-
mente de provenienţă şi fără 
a fi autorizată în acest sens. 
Drept urmare, femeia s-a ales 
cu dosar penal pentru „orice 

operaţiune cu articole piro-
tehnice efectuate fără drept”, 
iar obiectele pirotehnice au 
fost ridicate în vederea con-
fiscării. JB - O.Ş.

14 persoane s-au vaccinat 
în prima zi a noului an
Cel mai important 
cadou pe care îl putem 
oferi celor din jur este 
grija faţă de sănăta-
tea lor, este declaraţia 
prefectului de Bihor din 
prima zi a anului 2022. 
BIHOR. În ultima zi din anul 
2021 s-au vaccinat 173 de per-
soane, dar în prima zi a lui 
2022, doar 14 bihoreni au ales 
să meargă la centrele de vacci-
nare pentru imunizare.

Bilanţul primei zile din 2022 
arată că 208.225 de bihoreni 
au schema completă de vac-
cinare, dintre care 56.056 au 
efectuat şi boosterul (doza 
trei).

Şi numărul de testări a scă-
zut la jumătate. Astfel, în 31 
decembrie 2021 s-au testat 
936 de persoane, iar în 1 ia-
nuarie 2022 doar 475. Dintre 
testările efectuate în prima 
zi, 24 au fost pozitive. Ieri, în 
Bihor erau înregistrate 564 de 
persoane cu coronavirus, afla-
teîn perioada celor 14 zile de 
contagiozitate.

Trei persoane infectate cu 
virusul Covid au decedat în 
prima zi a noului an, iar la ATI 
se aflau 20 de pacienţi infec-
taţi cu Covid, în stare gravă a 
bolii.

Controale şi de Revelion
Echipe mixte de poliţişti şi 
jandarmi au verificat în prima 
zi a noului an 1.964 de persoa-
ne carantinate şi 398 de per-
soane izolate la domiciliu. Tot 
în 1 ianuarie, echipele mixte 
au controlat 49 de societăţi 
comerciale şi 18 mijloace de 
transport în comun, acţiunile 
soldându-se cu o amendă în 

valoare de 5.000 de lei, pen-
tru nerespectarea prevederi-
lor Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru preve-
nirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de Covid-19. Echi-
paje ale ISU Bihor au efectuat 
în 1 ianuarie a.c. nu mai puţin 
de şapte verificări ale secţi-
ilor ATI Covid-19, iar o altă 
echipă a asigurat acţiunea 
de transport a materialelor şi 
echipamentelor de protecţie 
necesare vaccinării împotriva 
Covid-19. Personalul ISU BH 
coordonează în permanenţă 
suportul operaţional şi fluxul 
informaţional la nivelul Cen-
trului Judeţean de Comandă 
şi Coordonare a Intervenţiei.

De reţinut că la început de 
an, prefectul judeţului Bihor, 
Dumitru Ţiplea a transmis: 
„E momentul să ne bucurăm 
de sărbători, dar vă îndemn 
să fim responsabili. Cel mai 
important cadou pe care îl 
putem oferi celor din jur este 
grija faţă de sănătatea lor.”

 JB - O.Ş.

Accidente în ultima zi din 2021
Trei evenimente rutiere 
soldate cu victime s-au 
produs în ultimele două 
zile din anul ce tocmai 
s-a încheiat. 

BIHOR. Joi, 30 decembrie a.c., 
la amiază, o femeie ce traversa 
strada corect a fost lovită de o 
maşină. Poliţiştii au transmis 
că la ora 13:50, un bărbat de 
62 de ani, din Oradea, aflat 
la volanul unui autoturism,  
pe strada Corneliu Coposu, 
spre B-dul Dacia, a acroşat o 
femeie de 52 de ani, din Ora-
dea, care traversa carosabilul 
în mod regulamentar, pe tre-
cerea de pietoni, venind din 
dreapta autoturismului. Din 
fericire, femeia a scăpat cu 
doar câteva răni.

În aceeaşi zi, la Valea Mare 
de Criş, s-a produs o coliziu-
ne frontală, pe contrasens. 
Joi, 30 decembrie a.c., la ora 
23:10, un tânăr de 20 de ani, 
din Borod, conducea un au-

toturism pe DN 1, pe direcţia 
Cluj-Napoca - Oradea, lângă 
Valea Mare de Criş. Conform 
poliţiştilor, la efectuarea unui 
viraj la stânga, peste marca-
jul longitudinal continuu, cu 
intenţia de a pătrunde într-o 
staţie de carburanţi, tânărul 

şofer nu a acordat prioritate 
de trecere şi a intrat în coli-
ziune frontală cu un alt auto-
turism, condus din sens opus 
de un bărbat de 42 de ani, din 
Gherla, judeţul Cluj. În urma 
accidentului rutier, atât şofe-
rul primului autoturism, cât 

şi un minor de 14 ani, din co-
muna Borod, pasager în ma-
şină, au suferit leziuni pentru 
îngrijirea cărora au fost trans-
portaţi la spital.

Ultima zi din an a debutat 
cu o autoaccidentare. Vineri, 
31 decembrie a.c., la ora 01:35, 
pe DN19/B, lângă Chiribiş, un 
tânăr de 19 ani, din Ineu (ju-
deţul Bihor), aflat la volanul 
unui autoturism pe direc-
ţia Chiribiş – Marghita, nu a 
adaptat viteza de deplasare 
la condiţile de drum, într-o 
curbă uşoară spre dreapta, 
pe un carosabil cu denivelări, 
semnalizat corespunzător. Ca 
urmare, el a pierdut controlul 
asupra direcţiei de deplasare, 
a ieşit cu maşina de pe şosea 
prin partea dreapta şi s-a răs-
turnat pe câmp. Autoacciden-
tul s-a soldat cu rănirea uşoa-
ră a şoferului, dar şi a altor trei 
tineri, cu vârstele de 24, 18 şi 
13 ani, pasageri în autoturism, 
care au suferit leziuni uşoare.

 JB - O.Ş.

Dr. Petru Crişan FOTO: FB

A fost finalizat „Manualul centrelor 
comunitare integrate”
BUCUREŞTI. Ministrul Sănătă-
ţii, prof. dr. Alexandru Rafila, 
a aprobat prin Ordin al minis-
trului „Manualul centrelor 
comunitare integrate”, care 
reprezintă jalonul M366 din 
PNRR, publicat deja în Moni-
torul Oficial.

Manualul - spun reprezen-
tanţii Ministerului Sănătăţii 
- stabileşte metodologia de 
înfiinţare şi avizare, precum 
şi criteriile de prioritizare a 

centrelor comunitare integra-
te, indiferent de modul de fi-
nanţare al acestora.

Documentul prevede înfi-
inţarea a 200 de centre comu-
nitare integrate până în anul 
2025, care vor asigura servicii 
medicale împreună cu servi-
cii sociale şi educaţionale, în 
special pentru grupurile iden-
tificate aparţinând populaţiei 
vulnerabile, preponderent 
din mediul rural. În prezent, 

la nivel naţional îşi desfăşoară 
activitatea 1.822 de asistenţi 
medicali comunitari şi 463 de 
mediatori sanitari, care furni-
zează servicii de asistenţă me-
dicală comunitară pentru po-
pulaţia aparţinând grupurilor 
vulnerabile, în special urmă-
rirea gravidei şi a copilului cu 
vârsta de 0-1 an, sau derularea 
campaniilor de vaccinare, au 
mai transmis reprezentanţii 
Ministerului Sănătăţii.

Ministrul Rafila, despre PNRR 
 FOTO: FAN Puţine vaccinări FOTO: BIHON

4.000 de petarde confiscate  FOTO: IJP BIHOR

Final de an cu accidente uşoare FOTO: FAN



   Actualitate  3
LUNI, 3 IANUARIE 2022

LUNI, 3 IANUARIE 2022

2022: start la mega-şantierul din 
Centrul Civic, Nufărul 1 în săpături
Şantierelor care deja 
fac imposibil traficul 
prin Oradea, li se vor 
adăuga, anul acesta, 
altele şi mai complexe.

ORADEA. Proiectul pasajelor 
subterane din Centrul Civic 
ar urma să intre în execuţie 
în cursul acestui an, după ale-
gerea unei asocieri de firme 
dintre cele patru care au de-
pus oferte. Deranjul masiv ar 
urma să dureze până la sfâr-
şitul anului viitor, care este 
termenul final pentru cheltu-
irea banilor europeni alocaţi 
în acest exerciţiu financiar. 
„Acolo am licitat proiectul 
separat, l-a realizat Egis, iar 
acum suntem în faza finală 
de adjudecare a părţii de con-
strucţie. Sunt 4 oferte care au 
ca lideri de asociere firmele 
Freyrom, Selina, Drumuri 
Orăşeneşti cu Construcţii Bi-

hor şi firma Electrogrup. Ter-
menul pentru implementare 
a acestui proiect este de doi 
ani de zile”, spune primarul 
Florin Birta. Proiectul este 
unul dintre cele mai comple-
xe din ultimii 20 de ani care se 
va derula prin Primărie. Pasa-
jul subteran din Piaţa Gojdu, 
dintre Catedrala Ortodoxă şi 
Casa de Cultură a Sindicate-

lor, va avea deasupra o piaţă 
pietonală, care va lega centrul 
oraşului Oradea, prin Parcul 1 
Decembrie, de Cetate.

Implementarea proiectului 
„Coridor de mobilitate urba-
nă durabilă în piaţa Emanuil 
Gojdu din Oradea” ar trebui 
să rezolve deficienţele de tra-
fic care afectează semnifica-
tiv transportul public, Piaţa 
Emanuil Gojdu fiind punctul 
de întâlnire a peste 80% din-
tre traseele de tramvai şi au-
tobuz din municipiul Oradea, 
apreciază municipalitatea.

Astfel, se vizează reorgani-
zarea traficului în zona Pieţei 
Emanuil Gojdu şi a Parcului 
1 Decembrie, prin separarea 
fluxului de circulaţie rutieră 
de cea pietonală şi liniile de 
tramvai, prin construirea de 
drumuri cu benzi dedicate 
transportului public de că-
lători şi prin redirecţionarea 
în subteran a altor fluxuri de 

circulaţie rutieră existente. Se 
va asigura în acest fel separa-
rea acestui tip de circulaţie de 
liniile de tramvai pe întreaga 
lungime a acestora în zona 
proiectului, prin subtraver-
sare – drumuri cu bandă de-
dicată pentru autobuze, sau 
prin treceri la nivel cu liniile 
de tramvai şi se va reamenaja 
infrastructura rutieră la care 
se intervine în acest scop, prin 
bretele şi benzi de încadrare.

Pasajul din vecinătate, din 
faţa Pieţei Cetate, ar urma să 
fie gata prin luna septembrie 
2021, lucrarea este acum la 
gradul de implementare de 
20%.

După 12 ani...
O altă lucrare mare care va în-
cepe anul acesta şi va răscoli 
străzile şi curţile de blocuri 
este „Nufărul Geotermal”. 
„Este un proiect pe care ne 
chinuim să îl punem în prac-

tică de 12 ani, cu procese, cu 
licitaţii repetate. Acum am 
reactualizat preţurile şi există 
o firmă care s-a prezentat, El-
saco. Se pare că vom încheia 
în ianuarie acest contract şi ne 
vom apuca de lucru. În Nufă-
rul 1, unde va fi implementat 
acest proiect, Primăria nu a 
mai făcut nimic de vreo 10 ani 
de zile. Se parchează pe pă-
mânt, lumea şi-a cam pierdut 
răbdarea”, spune primarul 
Birta. După semnarea con-
tractului, lucrările efective ar 
urma să înceapă în primăvară, 
iar primele luni sunt alocate 
proiectării. Termenul de fina-
lizare este tot sfârşitul anului 
2023.

În 2022 vor începe lucrările 
şi la etapa a III-a la Termofica-
re, cu firme locale unite într-o 
asociere condusă de Igna Con-
struct. „Imediat după ce se 
închide sezonul de încălzire, 
vom da drumul la lucrările pe 

reţele”, precizează primarul.
Compania de Apă, celălalt 

mare furnizor de servicii şi 
şantiere prelungite, nu va 
avea lucrări majore anul aces-
ta, 2022 fiind rezervat pentru 
reluarea licitaţiilor pentru lu-
crările rămase fără construc-
tori. Abia în 2023 ar urma să 
reînceapă săpăturile de mare 
adâncime pentru apă şi cana-
lizare, pe mai multe străzi din 
oraş.

Vestea bună este că orădenii 
din cartiere ar trebui să vadă, 
pe final de an, pieţe noi în car-
tierele Ioşia Cazaban, Magno-
liei şi Nufăul. De asemenea, ar 
trebui să se încheie anul aces-
ta şi lucrarea de pe Nufărul 
- Cantemir. Orădenii deja au 
reclamat că în staţiile de auto-
buz se fac bălţi la orice ploaie, 
dar edilul şef spune că situaţia 
e temporară. „Gurile de scur-
gere ale apelor pluviale sunt 
acum la nivelul final al asfal-
tului, dar până acum s-a tras 
doar un strat din cele trei câte 
sunt prevăzute. Constructorii 
s-au oprit acum cu asfaltarea, 
pentru că următorul strat este 
un asfalt nou, tip MASF, care 
trebuie tras dintr-una. În pri-
măvară sau la vară se va veni 
cu stratul final, după ce se va 
termina totul, inclusiv linia de 
tramvai, iar atunci apa pluvia-
lă se va scurge aşa cum trebu-
ie”, explică primarul. JB - C.GH

CMUAT: hotel pe str. Iuliu Maniu, bloc pe str. Olimpiadei
ORADEA. În ultima şedinţă din 
anul 2021, specialiştii Comi-
siei Municipale de Urbanism 
şi Amenajare a Teritoriului 
(CMUAT) au analizat 16 pro-
iecte, printre cele mai impor-
tante regăsindu-se avizul de 
oportunitate pentru amena-
jarea unui boutique hotel şi 
construirea unui imobil de lo-
cuinţe colective. S-a dat aviz 
de oportunitate pentru ela-
borarea Planului Urbanistic 
de Detaliu (PUD) pentru ame-
najarea unui boutique hotel 
într-o clădire existentă, pe 
strada Iuliu Maniu, nr. 2, din 
Oradea. Solicitantul, Flavoia 
Invest SRL, propune schim-
barea destinaţiei în boutique 
hotel şi o extindere a corpu-
lui existent cu un corp nou la 
parter şi o terasă. Construc-
ţii Bihor SA a primit aviz de 

oportunitate pentru constru-
irea unui imobil de locuinţe 
colective cu spaţii comercia-
le/servicii la parter şi parcare 
colectivă supraterană, pe stra-
da Berzei, nr. 5, din Oradea. 
„CMUAT are rol consultativ 
în fundamentarea tehnică de 
specialitate în vederea luării 
deciziilor de către arhitec-
tul-şef. Punctul de vedere al 
CMUAT fundamentează avi-

zele de oportunitate şi avize-
le arhitectului-şef. Avizele pot 
fi favorabile sau favorabile cu 
condiţionări, consultative, 
respectiv de oportunitate”, 
transmitea municipalitatea, 
la finalul anului trecut .

„Realizări”: clădirea 
din Parcul Traian nr. 14
„Una dintre marile provo-
cări ale comisiei în acest an 

a fost organizarea de şedinţe 
comune cu Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice Bihor, 
pentru obiectivul din Parcul 
Traian, nr. 14.

În urma mai multor şedinţe 
comune, s-a reuşit concreti-
zarea unui proiect ce a primit 
avizul favorabil al ambelor 
comisii. Această practică va fi 
extinsă şi în 2022. Tot în acest 
an, am demarat procedura de 
susţinere a proiectelor onli-
ne, procedură care ne ajută 
în eficientizarea proiectelor. 
Le mulţumesc tuturor mem-
brilor comisiei CMUAT pentru 
implicarea şi profesionalis-
mul de care dau dovadă. Da-
torită lor, Oradea se dezvoltă 
frumos din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural”, a 
punctat Arina Moş, vicepri-
marul oraşului Oradea.

La finalul fiecărui an, în 
baza protocolului încheiat cu 
Ordinul Arhitecţilor, CMUAT 
solicită desemnarea posibili-
lor membri care să facă parte 
în următorul an din comisie. 
Spre deosebire de anii trecuţi, 
când erau 4 membri, înce-
pând cu anul 2020, numărul 
membrilor desemnaţi de Or-
dinul arhitecţilor este de 6, 
plus arhitectul-şef al oraşului. 
Cel puţin un arhitect trebuie 
să fie proaspăt absolvent, iar 
majoritatea arhitecţilor tre-
buie să fie înscrişi în Registrul 
Urbaniştilor din România. 
Din structura extinsă mai fac 
parte 6 reprezentanţi ai Pri-
măriei Municipiului Oradea 
şi un consilier local, astfel că 
numărul membrilor comi-
siei a crescut la 13, faţă de 11 
câţi erau în trecut. Toţi cei 13 

membri sunt cu drept de vot. 
„Am lărgit componenţa aces-
tei comisii, pentru ca dezba-
terile şi soluţiile tehnice şi 
urbanistice să fie cât mai bine 
argumentate, astfel încât să 
se ia cea mai bună decizie”, a 
precizat Radu Fortiş, arhitec-
tul-şef al oraşului.

Ca un bilanţ pe anul trecut, 
CMUAT transmite că printre 
proiectele cele mai impor-
tante avizate se află: Planul 
Urbanistic Zonal (PUZ) - Re-
generare Urbană Bulevardul 
Decebal - str. Tudor Vladimi-
rescu; PUZ-ul pentru Parcul 
Industrial I; PUZ-ul viitoru-
lui stadion; avizarea docu-
mentaţiei pentru extinderea 
terminalului Cargo; avizarea 
master planului pentru re-
alizarea Centrului Cultural 
Judeţean.

2022 este anul pasajelor din Centrul Civic şi al proiectului Nufărul Geotermal. Lucrarea din Nufărul - Cantemir ar urma să se încheie anul acesta. FOTO: FAN

CMUAT, în ultima şedinţă FOTO: FAN

Atenţie, parcarea de pe str. Bariţiu este cu plată!
De sâmbătă, 1 ianuarie, accesul 
în parcarea de pe strada George 
Bariţiu se face doar contra cost. 
Gratuitatea a expirat.
ORADEA. Începând de sâmbătă, 1 
ianuarie 2022, intrarea în parcarea 
supraetajată de pe str. George Bariţiu 
din Oradea se face pe bază de tichet 
sau abonament de parcare, după o 
perioadă de mai bine de trei luni de 
la deschidere, când ea a fost pusă la 
dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit. 
Taxa de parcare este identică cu cea 
de la celelalte parcări supraetajate 
realizate de municipalitate, cum sunt 
Parcarea Independenţei, Parcarea 
Tribunalului, Parcarea Rogerius sau 
parcarea de pe str. Braşovului. Intrarea 
în parcare se face pe la bariera de 
acces, tichetul putând fi achiziţionat 
de la automatele de plată, iar abona-
mentul de parcare de la Sala Ghişeelor 
din Primăria Oradea sau online, de pe 
www.oradea.ro - Ghişeul online.
Astfel, preţul unui tichet este de 3 lei/
oră, în intervalul orar 07:00-18:00, 
respectiv 1,5 lei/oră în intervalul orar 
18:00-07:00, în timp ce un tichet 
pe întreaga zi costă 30 de lei. Preţul 

unui abonament de parcare pentru 
persoanele fizice este de 160 de lei/
lună sau 1.630 de lei/an, iar pentru 
persoanele juridice, preţul unui abona-
ment este de 250 lei/lună, respectiv 
2.550 lei/an.
Parcarea de pe strada George Bariţiu 
are disponibile 336 de locuri de parca-
re, dintre care 324 de locuri auto, şase 
locuri pentru persoanele cu dizabilităţi 
şi alte şase pentru motociclete. În 
incintă sunt amenajate patru staţii 
pentru încărcarea vehiculelor electrice. 
Parcarea are dublu acces, de pe str. 
George Bariţiu, dar şi prin interme-
diul unui drum de legătură, din str. 
Academiei.

Florin Birta FOTO: FAN

Executant pentru platformele de deşeuri din judeţ
În penultima zi a anului trecut, CJ Bihor a semnat 
contractul cu firma care a câştigat licitaţia pentru 
construirea a patru puncte de colectare a deşeuri-
lor în Salonta, Marghita, Beiuş şi Aleşd.

BIHOR. Construirea platfor-
melor pe care bihorenii vor 
putea depune gratuit deşeuri 
din gospodării, în anumite 
limite cantitative, a fost atri-
buită către asocierea de firme 
Da Vinci Construct & Proiect 
SRL ŞI Antrepriză Construcţii 
Edilitare SRL, la valoarea de 
peste 4,6 milioane lei.

Termenul maxim de exe-
cuţie a fost stabilit la 120 de 
zile calendaristice de la emi-
terea ordinului de începere a 
lucărilor. Consiliul Judeţean 
Bihor finanţează contruirea 
şi dotarea platformelor. Pri-
măriile vor asigura condiţiile 
necesare exploatării acestor 

centre de colectare separată a 
deşeurilor şi vor crea regula-
mentul prin care acestea vor 
putea deservi şi alte unităţi 
administrativ-teritoriale.

Fiecare cetăţean va putea 
depozita, cu titlu gratuit, pe 
o perioadă de minimum 3 
ani, toate acele categorii de 
deşeuri care nu sunt ridicate 
de către operatorul de salu-
britate.

„În luna mai a anului viitor, 
vom preda cele 4 puncte de 
colectare primăriilor, pe te-
renul cărora au fost realizate 
investiţiile, cetăţenii putând 
să depoziteze gratuit, în anii 
următori, deşeurile de mari 

dimensiuni. Ne propunem 
să trecem la o nouă etapă. 
Urmează să dezvoltăm şi alte 
puncte de colectare, în pri-
măvara anului 2023, în alte 
comunităţi mari din judeţ: Va-
lea lui Mihai, Săcueni, Tinca, 
Ştei, Tileagd şi Vadu Crişului. 
Vom contacta primăriile să ne 
pună la dispoziţie terenul pe 
care să realizăm punctele de 
colectare. În felul acesta, în 
2-3 ani, amenajându-se şi alte 
puncte, bihorenii vor putea 
să-şi depoziteze la distanţe 
rezonabile deşeurile mari. De-
pozitarea ilegală se va reduce, 
iar judeţul Bihor va fi mai cu-
rat”, transmite preşedintele 
CJ Bihor, Ilie Bolojan.

Amenajarea platformelor 
unde bihorenii să poată de-
pune deşeurile generate în 
gospodării, dar care nu sunt 
prinse în contractele de sa-

lubritate încheiate cu ope-
ratorii, este o tentativă de a 
rezolva problema depozitelor 
ilegale din judeţ.

Platforme similare există şi la 
Oradea, deservind mai nou toată 
Zona Metropolitană FOTO: FAN

Parcarea de la Cetate, în reproiectare
În perspectiva noilor săpături din faţa 
Catedralei Ortodoxe, evoluţia lucrărilor 
la parcarea subterană din jurul aces-
teia e importantă pentru accesul în 
zonă.
Primarul spune că au fost finalizate 
săpăturile arheologice şi a fost înain-
tat raportul arheologic către Comisia 
naţională de arheologie, care a făcut 
unele sugestii: să nu se distrugă zi-
durile găsite, să nu se sape fundaţia 
parcării prin zidurile ravelinului.
Astfel, vor trebui făcute nişte modifi-
cări ale proiectului, prin care se vor pi-
erde probabil 10-12 locuri de parcare.

„Dl. Pafka lucrează la aceste modifi-
cări. La începutul lui ianuarie, proiec-
tul va fi finalizat, trimis comisiei, iar în 
primăvară am putea reîncepe lucrări-
le”, precizează Birta. El spune că lucra-
rea din vecinătate, de la Piaţa Cetate, 
este încă în blocaj: „Am reuşit să pu-
nem împreună arhitecţii şi pe cei de la 
Ministerul Culturii, pentru a identifica 
soluţia de reconstruire a halei care a 
luat foc, dar încă avem o problemă cu 
acele declasări de imobile. 
Proiectul este blocat, încă nu îi văd so-
luţia, iar termenul de finalizare este tot 
finalul lui 2023”.

Accesul în parcare, doar cu plată
 FOTO: FAN
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Horoscop
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Oradea 10
Aleşd 10
Marghita 11
Salonta 10
Beiuş 11

Umiditate 87%
Vizibilitate 10 km
Punct de rouă  0°
Vânt 21 km/h
Direcţie vânt SV

Vremea
Luni, 3 ianuarie
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Vremea va fi rece, 
cu temperaturi 
minime cuprinse 
între 5 şi 6 grade. 
Temperaturile ma-
xime se vor încadra 
între 7 şi 8 grade. 
Cerul va fi acoperit. 
Vântul va sufla 
moderat din SV.

Temperaturile sunt comparabile cu cele din intervalul precedent. 
Temperaturile minime se vor situa între 0 şi 5 grade, iar cele ma-
xime între 4 şi 9 grade. Cerul va fi parţial acoperit şi sunt posibile 
ploi. Vântul va sufla moderat. 
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1833 Marea Britanie a preluat 
controlul asupra Insulelor 

Falkland 

1870 A început construcţia 
podului Brooklyn (New 

York, SUA) 

1871 Henry Bradley brevetează 
margarina 

1897 S-a născut Marion Davies, 
actriţă (d. 1961)

1905 S-a născut Anna May 
Wong, actriţă (d. 1961) 

1907 S-a născut Ray Milland, 
actor galez (d. 1986) 

1916 S-a născut Betty Furness, 
actriţă (d. 1994)

1930 S-a născut Robert Log-
gia, actor american 

1932 S-a născut Dabney Cole-
man, actor american 

1941 S-a născut Van Dyke Par-
ks, muzician şi compozitor 

1942 S-a născut John Thaw, 
actor britanic (d. 2002) 

1946 S-a născut John Paul 
Jones (Led Zeppelin)

1956 S-a născut Mel Gibson, 
actor şi regizor australian 

1959 Alaska a devenit cel de-
al 49-lea stat american 

1967 A murit Alfred Margul 
Sperber, scriitor 

1975 S-a născut Jason Mar-
sden, actor american 

1975 S-a născut Danica Mc-
Kellar, actriţă americană 

1987 Aretha Franklin a fost 
inclusă în Rock and Roll 

Hall of Fame, devenind astfel prima 
femeie din lume care a primit aceasta 
distincţie 

2004 Un Boeing 737 s-a 
prăbuşit în Marea 

Roşie; accidentul aviatic s-a soldat cu 
148 de morţi 

CALENDAR ORTODOX:
Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul 
Mucenic Gordie 

CALENDAR ROMANO-CATOLIC:
Preasf. Nume al lui Isus *; Sf. 
Genoveva, fc. 

CALENDAR GRECO-CATOLIC:
Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. 

Euro EUR 4,9481
Dolarul american USD 4,3707
Lira sterlină GBP 5,8994
100 Forinţi maghiari HUF 1,3391
Francul elveţian CHF 4,7884
Leul moldovenesc MDL 0,2463
Zlotul polonez PLN 1,0768
Rubla rusească RUB 0,0583

Calendar 
 3 ianuarie

BNR
Cursurile pieţei valutare
31 decembrie 2021

Remember  3 ianuarie

Mel Gibson FOTO: FAN

UNDE MERGEM în Oradea

Clifford the Big Red Dog – DUB 2D – Premie-
ră - AG (Vineri 12:30; 15:20; Sâmbătă 14:00; 
15:30; 17:30; Duminică - Joi 13:00; 15:10; 17:20)

Clifford the Big Red Dog – DUB HUN 2D – Pre-
mieră - AG (Duminică - Joi 12:40; Vineri 12:15; 
Sâmbătă 14:05)

Encanto – DUB 3D – AG (Vineri 12:40; 14:50; 
Sâmbătă 14:00; 16:10; Duminică - Joi 13:50; 
16:00)

Encanto – DUB HUN 3D – AG (Vineri 13:05)
House of Gucci – 2D – N15 (Vineri 16:50; Sâm-

bătă 21:10; Duminică - Joi 21:00)
Sing 2 – DUB 2D – AG (Duminică - Joi 13:05)
Spencer – 2D – AP12 (Sâmbătă - Miercuri 

22:00)
Spider-Man: No Way Home – 3D DOLBY AT-

MOS – AP12 (Vineri 14:30; 17:20; Sâmbătă 
16:00; 18:50; 21:40; Duminică - Joi 15:50; 
18:40; 21:30)

Spider-Man: No Way Home – 3D – AP12 
(Vineri 12:50; 13:30; 16:20; Sâmbătă 14:30; 
17:25; 20:20; Duminică - Joi 13:20; 14:40; 
17:30; 20:20)

Spider-Man: No Way Home – DUB HUN 3D 
– AP12 (Vineri 17:00; Sâmbătă 18:25; Dumi-
nică - Joi 18:10)

Tabăra – 2D – Premieră - AP12 (Sâmbătă 14:40; 
16:30; 18:20; 19:35; 20:10; Duminică - Miercuri 

19:20; Vineri 12:15; 14:10; 16:00; 17:50; Dumi-
nica - Joi 12:50; 14:40; 16:30; 18:20; 20:10)

The 355 – 2D – Avanpremieră - AP12 (Joi 14:20; 
19:20; 22:00)

The King s Man – 2D – Premieră - N15 (Sâm-
bătă 21:55; 15:15; 17:55; 20:40; Duminică - Joi 
15:20; 18:00; 20:40; 21:50; Vineri 15:05; 17:40)

The Matrix Resurrections – 2D DOLBY ATMOS 
– N15 (Duminică - Joi 13:00)

The Matrix Resurrections – 2D – N15 (Vineri 
12:15; 14:00; 15:40; 17:20; Sâmbătă 14:15; 16:15; 
17:05; 19:05; 20:00; 21:25; Duminică - Miercuri 
14:10; 17:00; 19:50; 21:15; Joi 21:45; Duminică 
- Joi 16:10; 19:00; Joi 17:00; 19:50)

PROGRAM CINEMA PALACE (31 DECEMBRIE - 6 IANUARIE)

Sudoku

REGULI:
În fiecare bloc 
sunt câteva 
cifre între 1 
şi 9, stabilite 
dinainte. Aces
tea trebuie 
completate cu 
cifrele lipsă, în 
aşa fel încât 
fiecare număr 
să figureze o 
singură da tă. 
De ase menea, 
ci frele de la 1 
la 9 trebuie să 
figureze o sin
gură dată atât 
pe rândurile 
orizontale cât 
şi pe coloa
nele verticale 
ale ce lor nouă 
blo curi luate 
împreună.

AVANSAŢI

Soluţiile jocurilor din numă rul precedent:
ÎNCEPĂTORI  AVANSAŢI

ÎNCEPĂTORI

1 3 8

2 7

7 8 4

5 7 2 1

2 5

4 6

7 9 5

9 3 4 6

1

9 7 8

4 1 3

1 5

6

6 8 4 7 5

1

6 9

7 9 2 8

2 3

3 5 8 1 2 4 9 7 6

6 1 4 8 9 7 3 2 5

2 7 9 3 5 6 8 4 1

4 9 6 5 8 3 7 1 2

7 2 3 6 4 1 5 9 8

1 8 5 9 7 2 4 6 3

9 6 1 4 3 8 2 5 7

8 4 7 2 1 5 6 3 9

5 3 2 7 6 9 1 8 4

9 7 8 5 6 1 3 2 4

5 3 1 8 4 2 9 6 7

2 6 4 7 9 3 8 5 1

7 9 2 1 3 5 6 4 8

6 8 5 4 2 9 1 7 3

1 4 3 6 7 8 5 9 2

4 1 7 9 8 6 2 3 5

8 2 6 3 5 4 7 1 9

3 5 9 2 1 7 4 8 6

Cozonacul este un desert întâlnit în 
multe ţări ale lumii, din Rusia până în 
Franţa. Aluatul bogat, cu multe ouă şi 
unt, poate susţine diverse umpluturi, 
iar dacă vrei să încerci şi altceva în afa-
ră de varianta tradiţională cu nucă şi 
cacao, acest cozonac cu gem de caise 
e alegerea perfectă.
INGREDIENTE. PENTRU ALUAT: 370 
g făină, 7 g drojdie uscată, 100 g zahăr, 
4 gălbenuşuri, 1 ou, 150 ml lapte, 120 
g unt, 1 praf de sare, coaja rasă de la 
1 portocală bio, 1 linguriţă extract de 
vanilie. PENTRU UMPLUTURĂ: 250 g 
gem de caise, 100 g miez de nucă.
MOD DE PREPARARE: Pentru maia, 

dizolvi drojdia în 50 ml de lapte cald, 
împreună cu 20 g zahăr  şi laşi 10 
minute să se activeze drojdia. Mixezi 
împreună 3 gălbenuşuri, oul, restul de 
zahăr, coaja de portocală, extractul de 
vanilie, laptele rămas şi sarea. Torni 
maiaua, încorporezi făina cernută şi 
începi să frămânţi, adaugând treptat 
untul la temperatura camerei. La final 
trebuie să obţii un aluat moale, dar 
care nu se mai ţine de degete. Acoperi 
aluatul şi-l laşi să dospească până îşi 
dublează volumul. Împarţi aluatul în 
2 bile de dimensiuni egale şi întinzi 2 
foi. Ungi foile cu gem de caise şi presari 
miezul de nucă sfărâmat. Rulezi foile, 

apoi le crestezi uşor cu un cuţit bine as-
cuţit pe lungime şi le împleteşti. Aşezi 
cozonacul într-o tavă tapetată şi-l laşi 
să crească la temperatura camerei 
20-30 de minute. Îl ungi cu gălbenuş 
şi-l dai la cuptor, la 180° C, până se ru-
meneşte. Îl decorezi după imaginaţie.
 POFTĂ BUNĂ!

REŢETA: Cozonac împletit cu gem

BERBECUL
(III.21.-IV.20.)

Aveţi succes în afaceri şi în activi-
tăţile casnice. Schimbările pe care 
intenţionaţi să le faceţi pot fi bine 
primite dacă aveţi grijă să cereţi şi 
părerea celor din jur. Va sfătuim să 
nu faceţi exces de zel.

TAURUL
(IV.21.-V.20.)

Nu este o zi prea bună pentru întâl-
niri cu prietenii şi nici pentru afaceri. 
Cei din jur ar putea să nu vă înţelea-
gă corect dorinţa de schimbare. În 
plan sentimental, este de aşteptat 
că lucrurile să meargă mai bine.

GEMENII
(V.21.-VI.21.)

Dimineaţă este posibil să vă întâlniţi 
cu o cunoştinţă cu care nu v-aţi 
văzut de mult, care vă invită la o 
reuniune. Vă sfătuim să nu lăsaţi 
problemele sentimentale să se 
adune.

RACUL
(VI.22.-VII.22.)

Reuşiţi să faceţi o schimbare în 
relaţiile sentimentale. După-amiază 
vă simţiţi excelent la o întâlnire cu 
prietenii. Aveţi grijă să nu monopoli-
zaţi conversaţia! 

LEUL
(VII.23.-VIII.23.)

Dimineaţă sunteţi pus pe fapte 
mari şi vă asumaţi o serie de riscuri 
pentru a rezolva câteva probleme 
legate de cămin. Partenerul de 
viaţă vă susţine. Puteţi să încheiaţi 
contracte avantajoase.

FECIOARA
(VIII.24.-IX.23.)

Este o zi bună pentru a face schim-
bări în casă. Puteţi să vă apucaţi de 
reparaţii, reamenajări, zugrăvit etc. 
Apelaţi la ajutorul prietenilor şi nu 
lăsaţi pe mâine ce puteţi face azi!

BALANŢA
(IX.24.-X.23.)

Nu vă faceţi planuri stricte pentru 
azi! Este puţin probabil să vă puteţi 
respecta programul. Dimineaţă s-ar 
putea să aveţi de alergat pentru a 
rezolva probleme ale partenerului 
de viaţă.

SCORPIONUL
(X.24.-XI.22.)

Aveţi multe idei constructive, pe 
care doriţi să le discutaţi cu cei apro-
piaţi. O rudă mai în vârstă v-ar putea 
face o surpriză plăcută, oferindu-vă 
sprijin financiar şi moral. Este o zi 
bună pentru investiţii.

SĂGETĂTORUL
(XI.23.-XII.21.)

Sunteţi preocupat de problemele 
profesionale şi aveţi tendinţa să 
neglijaţi relaţiile sentimentale. Nu 
este o zi bună pentru afaceri. Riscaţi 
să pierdeţi o sumă importantă. 

CAPRICORNUL
(XII.22.-I.20.)

Astăzi nu este indicat să vă implicaţi 
prea mult în activităţi importante. 
Dacă aveţi ocazia să petreceţi du-
pă-amiază împreună cu partenerul 
de viaţă, ar fi bine să nu ezitaţi.

VĂRSĂTORUL
(I.21.-II.20.)

Zi bună pentru afaceri. Dimineaţă 
sunteţi foarte optimist şi aveţi con-
vingerea că nimic nu vă poate sta în 
cale. Vă bucură şi faptul că relaţiile 
cu persoana iubită merg mai bine. 
Vă sfătuim să vă păstraţi realismul. 

PEŞTII
(II.21.-III.20.)

Chiar dacă aveţi multă treabă, nu 
este cazul să vă faceţi griji. Este de 
aşteptat să fiţi într-o formă de zile 
mari. Singurele dificultăţi pe care 
le puteţi întâmpina sunt cele de 
comunicare.

MARŢI
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Artistul fotograf Ştefan Tóth István, 
onorat cu distincţia Merit pe viaţă
Distincţia este oferi-
tă de către Federaţia 
Internaţională de Artă 
Fotografică pentru 
activitatea sa în slujba 
FIAP.
ORADEA. La ultima şedinţă 
din anul trecut, comitetul 
director al Federaţiei Inter-
naţionale de Artă Fotografică 
(FIAP), recunoscută de UNES-
CO, a luat decizia de a acorda 
cunoscutului artist fotograf 
orădean Ştefan Tóth István 
AFIAP, care pe 8 august 2021 
a împlinit 70 de ani viaţă şi 
50 de ani de activitate artisti-
că, o distincţie internaţională 
ESFIAP. Dinstincţia Merit pe 
viaţă este acordată artiştilor 
şi personalităţilor de seamă în 
domeniul artei fotografice din 
întreaga lume, care au desfă-
şurat o activitate deosebită în 
slujba FIAP.

Din dosarul de candidatu-
ră înaintat la FIAP de către 
MAFOSZ – Magyar Fotómű-
vészeti Alkotócsoportok Or-
szágos Szövetsége (Asociaţia 
Fotocluburilor din Ungaria), 
al cărei vicepreşedinte este 
cunoscutul artist fotograf 
orădean, se precizează faptul 
că s-au organizat 87 de ex-
poziţii personale cu lucrările 
lui Ştefan Tóth István, acesta 
participând şi la 57 de expozi-
ţii mai importante de grup. De 

asemenea, s-a amintit faptul 
că Ştefan Tóth István a parti-
cipat în 31 de jurii internaţi-
onale organizate cu patronaj 
FIAP în China, Germania, Ita-
lia, România, Turcia, Ucraina 
şi Ungaria.

Artistul fotograf este şi fon-
datorul, curatorul şi direc-
torul de la înfiinţare (1990) 
a celei mai longevive galerii 
permanente de artă fotogra-
fică din România, Galeria 

„Euro Foto Art”, care în anul 
2019 a devenit cel de al 17-lea 
Centrul Expoziţional FIAP 
din întreaga lume. În Galeria 
„Euro Foto Art” au fost ver-
nisate peste 600 expoziţii de 
artă fotografică de pe întregul 
mapamond, în cadrul cărora 
au fost prezentate publicului 
vizitator peste 45.000 lucrări 
de artă, la care accesul a fost 
gratuit. De asemenea, Ştefan 
Tóth István este fondatorul, 

în anul 2017, a Galeriei „Şte-
fan Vilidár István”, din Pala-
tul Princiar al Cetăţii Oradea, 
în care au fost vernisate până 
acum peste 70 de expoziţii ale 
artiştilor fotografi din Româ-
nia, Arabia Saudită, Austria, 
China, Iran, Italia, Singapore, 
Ucraina şi Ungaria. În cadrul 
acestora, au fost prezenta-
te publicului vizitator peste 
3.500 de lucrări de artă, la care 
accesul iubitorilor de fotogra-

fie a fost, la fel, gratuit.
În cariera sa de o jumătate 

de secol, orădean Ştefan Tóth 
István AFIAP a organizat sub 
patronajul FIAP peste 40 de 
simpozioane internaţionale 
de artă fotografică şi a parti-
cipat la 34 de simpozioane in-
ternaţionale de artă fotografi-
că, respectiv la 109 tabere de 
creaţii internaţionale de artă 
fotografică, organizate sub 
auspiciile FIAP în mai multe 

ţări din Europa şi Asia.
De asemenea, Ştefan Tóth 

István este de 46 de ani pre-
şedintele Clubului Fotografic 
„Nufărul” Oradea (Membru 
individual FIAP), de 13 ani 
conduce Asociaţia Internaţi-
onală „Euro Foto Art” (uni-
cul membru regional al FIAP 
din lume), iar între anii 2007 
– 2012 a fost preşedinte al 
Asociaţiei Internaţionale a Ar-
tiştilor fotografi din România. 
Este iniţiatorul şi curatorul 
a şapte festivaluri internaţi-
onale de artă fotografică or-
ganizate sub auspiciile FIAP 
şi directorul a două edituri, 
„Nufărul” şi „Euro Foto Art”, 
acreditate de Biblioteca Naţi-
onală a României.

Timp de 45 de ani, reputatul 
artisti fotograf Ştefan Tóth Is-
tván, în calitatea sa de lector, 
a jucat un rol important în 
formarea creatorilor „scriitori 
cu lumina”, prin cele peste 
200 de cursuri de tehnică şi 
artă fotografică susţinute de 
domnia sa, absolvite de pes-
te 10.000 de cursanţi. La 11 
decembrie 2021, Serviciul de 
distincţii FIAP a anunţat că 
munca de jumătate de veac a 
artistului fotograf a fost răs-
plătită cu distincţia ESFIAP. În 
conformitate cu Regulamen-
tul de organizare FIAP, Ştefan 
Tóth István va putea folosi în 
viitor această titulatură, după 
numele său.  JB – C.B.

Primul spectacol din noul an: „Eva Heyman”
ORADEA. Pauza de teatru s-a 
încheiat. Primul spectacol 
din anul 2022 la Teatrul Regi-
na Maria din Oradea este „Eva 
Heyman”. Premiera spectaco-
lului a avut loc la sfârşit de no-
iembrie. Actriţa Ioana-Maria 
Repciuc şi-a făcut debutul pe 
scena Teatrului Regina Maria 
cu acest one-woman show, 
încărcat de emoţie. „Eva Hey-
man”, care se va juca joi, 6 ia-
nuarie 2022, de la ora 18:00, la 
Sala Arcadia, este o dramati-
zare semnată de actorul Emil 
Sauciuc a jurnalului Evei Hey-
man, fetiţa din Oradea care 

şi-a găsit sfârştiul în lagărul 
de la Auschwitz. Emil Sauciuc 
este şi regizorul spectacolului 
a cărui scenografie aparţine 
Ilincăi Ghimbăşan. Specta-
colul suprinde întâmplările, 
gândurile, sentimentele Evei 
pe o perioadă de câteva luni, 
chiar înainte de a fi deportată. 
O mărturie autentică despre 
tragedia unui copil şi a unui 
popor. Proiecţia şi ilustraţia 
muzicală aparţin Ioanei-Ma-
ria Repciuc. Bilete se găsesc 
la agenţia teatrului, de marţi 
până vineri, între orele 10:00-
14:00, online pe Eventim.ro 

sau sau cu o oră înainte de 
spectacol, la Sala Arcadia (în 

limita locurilor disponibile). 
 JB – C.B.

Un semifinalist în plus
MUZICĂ. Conform regulamen-
tului Eurovision România, 
artiştii au avut posibilitatea 
să depună contestaţii în ter-
men de maximum 24 de ore 
de la finalul jurizării din eta-
pa preselecţiei pentru con-
cursul Eurovision România 
2022.

Organizatorii au primit 
patru contestaţii: E-an-na – 
„Malere”; Renate Grad – „Still 
alive”; SAVE – „Deep water”; 
Ioana Popescu – „Between 
two rains”. Comisia de analiză 
a contestaţiilor este formată 
din Cristian Faur - preşedinte-
le juriului Selecţiei Naţionale, 

Liana Elekeş şi Gabriel Scîrlet 
- regizori muzicali cu o înde-
lungată experienţă in Eurovi-
sion. La finalul analizei con-
testaţiilor, Comisia a decis ca 
piesa „Malere”, interpretată 
de E-an-na, să intre în semifi-
nala concursului naţional. Ce-
lelalte trei contestaţii au fost 
respinse.

Reamintim că printre cele 
45 de piese selectate de juriu 
şi public se numără şi piesa 
„Regret”, interpretată de oră-
deanca Jessie Baneş. Semifi-
nala va avea două etape şi se 
va încheia pe 12 februarie, cu 
un show tv.

Ioana-Maria Repciuc în rolul Evei Heyman  FOTO: OVI D. Pop

„Apocalipsa”, de Niall Ferguson
Cartea „Apocalipsa. 
Mari dezastre din 
trecut şi câteva lecţii 
pentru viitor” a apărut 
la Editura Polirom.

EDITORIAL. „Niciodată în viaţa 
noastră de până acum - scrie 
Niall Ferguson - n-a existat, 
s-ar părea, o mai mare incer-
titudine în privinţa viitorului 
şi mai multă ignoranţă in pri-
vinţa trecutului. La începu-
tul lui 2020, foarte puţini au 
înţeles semnificaţia veştilor 
despre un nou coronavirus, 
provenite din Wuhan. Când 
am vorbit şi am scris pentru 
prima oară in spaţiul public 
despre probabilitatea tot mai 
mare a apariţiei unei pande-
mii, în săptămâna dinainte 
de 26 ianuarie 2020, am fost 
considerat excentric.”

Niall Ferguson este isto-
ric, specializat pe domeniul 
bancar şi al finanţelor, dar a 
publicat şi foarte multe cărţi 
despre istoria culturii, multe 

dintre ele traduse şi în ro-
mâneşte de aceeaşi editură, 
Polirom. De regulă, se ocupă 
de probleme foarte actuale, 
cum se întâmplă şi în cartea 
pe care o semnalăm astăzi.

„De ce să scriem o istorie 
a catastrofelor, într-un mo-
ment în care povestea prin 
care trecem nu este încheia-
tă?”, se întreabă Niall Fergu-
son. Pentru că aceasta nu e 
doar o istorie a complicatei 
noastre molime postmo-
derne, ci o istorie generală a 
dezastrelor - nu doar a pan-
demiilor, ci a catastrofelor de 
tot felul, de la cele geologice 
(cutremure) la cele geopoliti-
ce (războaie), de la cele biolo-
gice (pandemii) la cele tehno-
logice (accidente nucleare). 
O istorie a căderilor de aste-
roizi, a erupţiilor vulcanice, a 
fenomenelor meteorologice 
extreme, a foametei, a acci-
dentelor catastrofale, a crize-
lor economice, a revoluţiilor, 
războaielor şi genocidelor 
- adică a vieţii (şi poate mai 

ales a morţii, în toate formele 
ei radicale).

„Cartea de faţă pleacă de 
la ideea că nu putem studia 
istoria dezastrelor, fie ele na-
turale, fie provocate de om - 
deşi, după cum vom vedea, 
dihotomia e întrucâtva falsă 
- separat de istoria economi-
ei, societăţii, culturii şi poli-
ticii. Dezastrele sunt rareori 
evenimente integral exogene 
- cu excepţia căderii vreunui 
meteorit masiv, ceea ce nu 
s-a mai întâmplat de şaizeci şi 
şase de milioane de ani, sau 
a unei invazii extraterestre, 
ceea ce nu s-a întâmplat încă 
deloc. Chiar şi un cutremur 
catastrofal este catastrofal 
numai proporţional cu gra-
dul de urbanizare - din lun-
gul liniei de fractură - sau al 
liniei de ţărm, dacă provoacă 
un tsunami. Orice pandemie 
este formată dintr-un agent 
patogen nou şi din reţelele 
sociale pe care acesta le ata-
că. Nu putem înţelege am-
ploarea contagiunii studiind 

numai virusul, pentru că vi-
rusul va infecta numai atâţia 
oameni cât îi permit reţelele 
sociale. În acelaşi timp, dez-
astrele pun în lumină ade-
vărata stare a societăţilor şi 
ţărilor în care se produc Este 
un moment al adevărului, al 
dezvăluirii, când unele state 
se dovedesc fragile, altele re-

zistente, altele chiar „antifra-
gile”, capabile adică nu doar 
să suporte consinţele dezas-
trului, ci şi să se întărească 
de pe urma lui. Dezastrele au 
efecte economice, cultura-
le şi politic profunde, unele 
aparent paradoxale.”

Gillian Tett, şef al consiliu-
lui editorial şi colaborator al 
Financial Times, comentea-
ză:

„Apocalipsa e o lectură 
obligatorie. Pandemia a ge-
nerat o anumită miopie în 
lumea modernă, pentru că 
toţi am rămas prizonieri ai 
spaţiului nostru domestic şi 
mental, fără capacitatea de a 
vedea evenimentele recente 
în context. Cartea lui Fergu-
son este antidotul perfect: ne 
oferă, cu argumente de primă 
mână, un context erudit şi 
captivant, pe care orice fac-
tor de decizie, orice investitor 
sau pur şi simplu oricare cetă-
ţean curios ar trebui să-l cu-
noască, nu doar ca să pricea-
pă mai bine ce s-a întâmplat, 

ci şi cel mai important, ca să 
înţeleagă provocările viitoru-
lui. Naraţiunea e pasionantă, 
cutreierînd epocile istorice 
de la Vezuviu la cutremure, 
glaciaţiuni, epidemii de ciu-
mă şi până la gripa spaniolă, 
totul pentru a crea contextul 
absolut necesar înţelegerii 
COVID-ului. Cele mai impor-
tante lecţii privesc însă viito-
rul omenirii: COVID-19 a dat 
în vileag, susţine Ferguson, 
slăbiciunea sistemelor noas-
tre de guvernare din secolul 
XXI, iar următorul şoc ar pu-
tea fi şi mai înspăimântător, 
dacă nu facem nimic. Cartea 
este aşadar o chemare opor-
tună la luptă, pe care nimeni 
nu-şi mai poate permite s-o 
ignore.”

Cartea lui Niall Ferguson, 
„Apocalipsa. Mari dezastre 
din trecut şi câteva lecţii pen-
tru viitor” a fost publicată la 
Editura Polirom, având tra-
ducerea din limba engleză 
şi notele semnate de Justina 
Bandol.

   DE CITIT

„Apocalipsa”  FOTO: COPERTA

Ştefan Tóth István, răsplătit cu distincţia ESFIAP  FOTO: C.B.
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Bunuri şi alimente pentru sărmanii din Bihor
Membrii Asociaţiei 
„West Alpine Off Road” 
au avut grijă de persoa-
nele sărace din judeţul 
nostru.

BIHOR. Pentru unele familii 
din judeţul Bihor, fericirea 
înseamnă un borcan cu gem, 
un litru de ulei şi oameni ne-
cunoscuţi care le-au umplut 
casa cu daruri şi cu zâmbete. 
Şi în 2021, membrii Asociaţi-
ei „West Alpine Off Road” au 
avut grijă de persoanele necă-
jite din judeţul Bihor.

Cu câteva zile înainte de în-
cheierea anului 2021, membrii 
ONG-ului orădean au ajuns la 
oameni greu încercaţi de soar-
tă. Traseul urmat a fost Oşor-

hei – Tileagd - Aştileu - Pădu-
rea Neagră – Sălard – Tărian 
- Cheresig - Roit – Dicăneşti.

În total, 300 de kilometri au 
străbătut membrii organizaţi-
ei orădene. Pentru o zi, casele 
sărăcăcioase au fost pline de 
oameni şi de speranţă.

Voluntari din asociaţie, co-
ordonaţi de preşedintele West 
Alpine Off Road - Cornel Doble 
Jr., au dus pachete generoase 
de alimente pentru sărbăto-
rile de iarnă. Oameni foarte 
bătrâni, dar şi familii cu mulţi 
copii au primit alimente, re-
chizite, jucării, laptopuri, dul-
ciuri şi o maşină de spălat.

„Singur este greu, pentru 
că nu este nimeni care să-mi 
deschidă uşa cocioabei să mă 
întrebe ce fac. Nu-i nimeni 

pe aici, dragii mei. Copiii toţi 
au plecat în străinătate sau la 
oraş, pentru că nu au avut cu 
ce să trăiască pe aici. Au ple-
cat! Nu mai vin înapoi! Şi al 
meu a plecat de o grămadă de 
ani şi nu a mai fost la mine să 
mă vadă, de vreo cinci ani”, a 

spus plângând o vârstnică aju-
tată de West Alpine Off Road.

La limita subzistenţei
Pe lângă vârstnici, 12 familii 
cu 46 de copii, care trăiesc 
în condiţii greu de imaginat, 
sunt fericite că vor avea acum 

alimente pentru luni bune, 
datorită membrilor „West 
Alpine Off Road”. „«Raza de 
soare care te încălzeşte pe tine 
nu-ţi este împuţinată dacă se 
mai încălzeşte la ea şi vecinul 
tău»”, a citat din Alexandru 
Vlahuţă, Cornel Doble Jr., în 
apelul către membrii offroad-
işti.

Mai întâi, ei au fost să iden-
tifice persoanele pe care ur-
mează să le sprijine, să le afle 
nevoile, iar pe urmă le-au 
cumpărat cele necesare. Oa-
menii s-au mobilizat şi au do-
nat peste 2.000 de euro pen-
tru familiile aflate în nevoie.

„Deşi în această iarnă, în 
contextul pandemic actual, 
nu am avut şansa unei Cam-
panii Umanitare deschise 

publicului larg, aşa cum am 
obişnuit până acum, ne-am 
dorit totuşi să aducem cumva 
zâmbetul pe buze unor fami-
lii greu încercate. Aşadar, în 
cadru restrâns, în interiorul 
asociaţiei, am pus mână de la 
mână şi ne-a ieşit! 46 de sufle-
ţele alături de părinţii lor au 
intrat în noul an cu o speranţă 
la mai bine şi cu un zâmbet! 
Mulţumim pentru asta tutu-
ror membrilor asociaţiei noas-
tre care au contribuit şi s-au 
implicat în această Campanie 
Umanitară restrânsă. Împreu-
nă, am parcurs toţi cei 300 km 
pentru a face această bucurie! 
Sunteţi minunaţi”, le-a spus 
Doble Jr. oamenilor din orga-
nizaţia pe care o conduce.

  JB – C.D.

„Cătunul Verde” invită la generozitate
ORADEA. Asociaţia „Cătunul 
Verde” invită orădenii la ge-
nerozitate şi în acest an. Or-
ganizaţia a încheiat anul cu o 
serie de activităţi diverse. Ma-
ratonul de activităţi a început 
în 30 noiembrie, de Ziua Mon-
dială a Generozităţii.

„Iniţial, am vrut să ne ală-
turăm cu activităţi timp de o 
săptămână, însă după ce că 
am furat startul, ne e greu să 
ne oprim, mai ales că am avut 
parte de atâta generozitate 
din partea comunităţii, încât 
ne ajunge să ne continuăm 
activitatea”, a spus Georgeta 
Szabo, preşedintele organiza-
ţiei orădene. Potrivit aceste-
ia, activităţile filantropice au 
debutat cu o colectă de ali-
mente, care au fost distribui-
te către 20 de familii aflate în 
dificultate din judeţul Bihor. 
Pe urmă, ONG-ul a încheiat 
un parteneriat cu Banca pen-
tru Alimente Oradea.

„Am beneficiat de alimen-
tele donate în cadrul maga-
zinului Lidl Iosia şi în acelaşi 
timp, cercul de teatru de la 
Palatul Copiilor, coordonat de 
Otilia Bejan, a adunat alimen-
te şi produse de igienă. Ca ur-

mare, aceste alimente urmea-
ză să fie distribuite familiilor 
nevoiaşe în luna ianuarie, 
urmând ca pentru celelalte 
luni să organizăm alte colec-
te, pentru a putea oferi un 
sprijin constant! Împreună, 
am strâns peste o tonă de ali-
mente şi produse de igienă!”, 
a anunţat Georgeta Szabo.

Ateliere
Totodată, aceasta a precizat 
că asociaţia a organizat acti-
vităţi educative şi recreative 
pentru 40 de copii şi tineri 
provenind din familiile ne-
voiaşe şi centre de plasament 
din judeţul Bihor.

„Copiii au participat la di-
verse ateliere, au pregătit tur-
tă dulce, au făcut decoraţiuni 
de Crăciun, au socializat, iar la 
final am înmânat şi cadourile 
de la Moş Crăciun, a cărui co-
laborator principal a fost Ban-
ca pentru Alimente. Banca de 
Alimente ne-a donat rechizi-
te, decoraţiuni, jucării şi dul-
ciuri. Acestea au fost planuri-
le iniţiale pentru activităţile 
cu copiii, însă am avut avut 
posibilitatea să continuăm. 
Astfel, am putut fi alături de 

Fundaţia Caritas «Sfântu Şte-
fan» Sâniob la concursul de 
Crăciun, organzat de aceasta 
în satul respectiv, contribuind 
la premierea copiilor. Văzând 
bucuria copiilor la aceste ac-
tivităţi, am simţit nevoia să 
petrecem împreună trecerea 
noului an şi am invitat în jur 
de 50 de copii să ne fie alături 
la o petrecere dedicată lor, în-
tr-un spaţiu de joacă”, a mai 
precizat Georgeta Szabo.

ONG-ul a sărbătorit şi Ziua 
Persoanelor cu Dizabilităţi şi 
a pregătit 60 de pachete cu 
sandvişuri şi dulciuri, distri-
buind de asemenea ceai cald 
pentru persoanele fără adă-
post.

„Chiar dacă activităţile au 
fost limitate de restricţii, ne 
reamintim cu bucurie de mo-
mentele frumoase petrecute 
împreună. Ne-am mutat în 
căsuţa oferită de comunitatea 
Surorilor Vincentine din Ora-
dea şi în acest fel am putut 
organiza diferite ateliere de 
creaţie, am fost în excursie la 
munte, la film, la cinema, la 
ştrand şi în tabără, dar şi în 
câteva mobilităţi Erasmus, în 
ţară şi în străinătate, unde am 
putut implica şi tineri din cen-
tre de plasament”, a mai dez-
văluit preşedintele ONG-ului.

Pentru noul an, Cătunul 
Verde a anunţat un atelier 
de scriere creativă şi un altul 
de confecţionat mărţişoare. 
Totodată, şi-a propus să fie 
alături de familiile greu în-
cercate, oferindu-le alimen-
te şi produse de igienă, dar 
şi alături de persoanele fără 
adăpost.

„Doritorii ne pot susţine 
activitatea prin implicare 
ca voluntar, iar înscrieri-
le se fac aici: https://forms.
gle/64qU5CqWya37vDK58 
sau printr-o donaţie în 
contul asociaţiei Cătunul 
Verde, deschis la Banca 
Transilvania : RO14BTR-
LRONCRT0538850701”, a mai 
anunţat Georgeta Szabo.  

 JB – C.D.

Sfârşit de an „colorat” la  
CN Pedagogic „Iosif Vulcan”
O nouă activitate din 
cadrul proiectului 
Erasmus + Colors a fost 
organizată la Colegiul 
Naţional „Iosif Vulcan” 
din Oradea.
ORADEA. Sfârşitul anului 2021 a 
fost unul colorat pentru elevii 
claselor primare de la Colegiul 
Naţional „Iosif Vulcan” din 
Oradea.  În luna decembrie, 
ajutoarele lui Moş Crăciun de 
la această şcoală au fost foarte 
harnice, lucrând cu mult spor 
în „Atelierul lui Moş Crăciun”.

Clasele pregătitoare A (prof. 
Aurelia Susan), pregătitoare B 
(prof. Angela Clonda), a II-a B 
(prof. Maria Duma) şi a III-a C 
(prof. Cătălin Lazăr), ajutate şi 
de câteva eleve practicante, au 
aplicat la clasă noţiunile mate-
matice despre figuri şi corpuri 
geometrice. Astfel, elevii au re-
alizat construcţii şi compoziţii 
deosebit de ingenioase: căsuţe 
pentru păsărele, satul lui Moş 
Crăciun, elemente din lumea 
minunată a lui Moş Crăciun şi 
decoruri pentru sala de clasă.

„Am folosit materiale şi teh-
nici diferite, combinând figuri 
geometrice 2 D şi corpuri ge-
ometrice 3D”, a precizat prof. 
Maria Duma, coordonatoarea 
proiectului. Totodată, schim-
bul de felicitări de Crăciun a 
fost organizat între clasele pri-
mare de la Colegiul Naţional 
„Iosif Vulcan” şi clasele pri-
mare de la „Johannesskolan” 
din Malmö, Suedia. Concret, 
fiecare şcoală participantă a 
pregătit 50 de felicitări pentru 
partenerii de proiect. Mânuţe-
le fermecate din clasele pregă-
titoare A (prof. Aurelia Susan), 
pregătitoare B (prof. Angela 
Clonda), clasa I A (prof. Rodi-
ca Panti), a II-a B (prof. Maria 
Duma), a III-a C (prof. Cătălin 
Lazăr), a IV-a A (prof. Anama-
ria Horga) au realizat felicitări 
minunate. Reacţia copiilor su-
edezi a fost neaşteptată.

„În ambele şcoli au fost orga-
nizate expoziţii cu felicitările 
primite, elevii participanţi fi-
ind foarte bucuroşi de interac-
ţiunea cu elevi de aceeaşi vâr-
stă din Uniunea Europeană”, a 
mai precizat Maria Duma. Ele-

vii Colegiului Naţional „Iosif 
Vulcan” au mai participat la o 
astfel de experienţă - „Christ-
mas Cards Exchange, 2018”, 
proiect eTwinning, când atât 
elevii, cât şi cadrul didactic co-
ordonator (prof. Maria Duma) 
au fost recompensaţi cu dis-
tincţia „eTwinning Quality 
Label, 2018”. Platformele edu-
caţionale internaţionale, ca şi 
eTwinning, oferă posibilitatea 
colaborării între cadre didac-
tice şi elevi din ţările Uniunii 
Europene, în proiecte eTwin-
ning, care se pot dezvolta apoi 
în proiecte Erasmus+, aşa cum 
proiectul Erasmus+,,Colors” 
a început ca şi proiect eTwin-
ning. „Munca serioasă este în-
totdeauna răsplătită! Încurajez 
colegii să se înscrie în proiecte 
internaţionale, deoarece este 
o oportunitate de a se dezvol-
ta profesional şi de a intra în 
contact cu medii educaţiona-
le internaţionale diverse, care 
pot aduce o altă perspectivă 
participanţilor”, a mai adăugat 
Maria Duma, coordonatorul 
proiectului Erasmus + Colors. 
 JB – C.D.Activităţi pentru copii şi tineri  FOTO: CĂTUNUL VERDE

Elevii s-au bucurat de felicitările şi compoziţiile realizate  FOTO: MARIA DUMA
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Sport 15
ianuarie este data primului 
meci pe care CSM CSU Oradea 
îl va disputa în noul an în Liga 
Naţională de baschet mascu-
lin. Echipa „leilor roşii” va 
primi pe terenul propriu vi-
zita formaţiei CSO Voluntari, 
ocupanta locului secund al 
clasamentului. Partida va 
conta pentru etapa a 15-a din 
cadrul sezonului regulat al ac-
tualului sezon.

7

E clar că boala şi carantina au afectat capacitatea fizi-
că şi forma sportivă a jucătorilor. Dar nu putem face 
altceva decât să o luăm de la capăt, să ne antrenăm 

şi să încercăm să jucăm din nou cât mai bine.
Cristian Achim, antrenorul echipei de baschet CSM CSU Oradea

Handbalistele 
de la CSU Oradea 
se reunesc azi
HANDBAL. Divizionara A de 
handbal feminin CSU Oradea 
îşi reia pregătirile pentru par-
tea a doua a sezonului în cursul 
zilei de astăzi. Echipa orădea-
nă se află pe locul 4 în clasa-
mentul Seriei B, la egalitate de 
puncte cu ocupanta locului 3, 
CSU Cluj-Napoca. Sezonul re-
gulat se va relua la data de 23 
ianuarie, cu meciurile etapei a 
11-a, în care CSU Oradea va juca 
pe teren propriu cu lidera seri-
ei, Gloria 2018 Bistriţa Năsăud.

Fac astăzi primul antrenament
O parte a baschetbaliş-
tilor orădeni a încheiat 
perioada de carantină, 
reluându-şi azi pregă-
tirile.

BASCHET. CSM CSU Oradea a 
traversat o perioadă deose-
bit de fastă la finele anului 
trecut. „Leii roşii” au înregis-
trat zece victorii consecutive 
în Liga Naţională şi în FIBA 
Europe Cup, dar seria a fost 
întreruptă, din nefericire, de 
infectarea cu virusul Covid-19 
a majorităţii jucătorilor şi 
membrilor staff-ului tehnic, 
în urma deplasării la Lisabo-
na, pentru meciul cu Spor-
ting. A urmat perioada legală 
de carantină, care a luat sfârşit 
în primele zile ale noului an.

Astăzi, o parte din lotul 
echipei CSM CSU Oradea va 
afectua primul antrenament 
după ieşirea din carantină. 
Va fi un antrenament uşor, de 
reacomodare cu efortul. Echi-
pa noastră şi-a amânat me-
ciurile din deplasare cu SCM 
U Craiova şi SCM Timişoara, 
contând pentru etapele a 13-a 
şi a 14-a, programate iniţial 
pentru datele de 5, respectiv 
8 ianuarie. În aceste condiţii, 
prima partidă a „leilor roşii” 
din noul an va fi cea cu Trefl 
Sopot, programată la data de 
12 ianuarie, contând pentru 
etapa a 3-a din Grupa K a FIBA 
Europe Cup. CSM CSU Oradea 
mai are de susţinut încă un 
meci restant, cel cu Athletic 
Neptun Constanţa, din etapa 
a 11-a a Ligii Naţionale.

Misiune grea la Sopot
„Această problemă ne-a oprit 
procesul de pregătire, iar 
majoritatea jucătorilor nu au 
putut beneficia de perioada 

scurtă de vacanţă pe care ar fi 
trebuit să o aibă. Este clar că 
boala şi perioada de carantină 
au afectat capacitatea fizică şi 
forma sportivă a componen-
ţilor lotului nostru. Dar nu 
avem ce să facem. Nu putem 
face altceva decât să o luăm 

de la început, să ne antrenăm, 
să încercăm să ne revenim cât 
mai repede şi să ajungem din 
nou la o formă corespunză-
toare. Am reuşit să amânăm 
primele două meciuri din 
noul an, dar aceste reprogra-
mări vor încărca şi mai mult 

calendarul echipei din perioa-
da următoare. Este de la sine 
înţeles cât de dificil va fi pri-
mul meci pe care îl vom juca, 
în compania celor de la Trefl 
Sopot, în FIA Europe Cup”, 
ne-a declarat antrenorul Cris-
tian Achim.  JB – G.N.

„Leii roşii” îşi reiau antrenamentele după ieşirea din carantină   FOTO: ROBBY BOROŞ

Anul în care au fost la  
un gol de Liga 1
FOTBAL FEMININ. ACS United Bi-
hor a încheiat cel mai bun an 
din istoria clubului. 

După un baraj în care s-au 
aflat la un gol de promovarea 
în Liga 1, bihorencele se cla-
sează pe locul 3 la finalul tu-
rului în Liga 2, Seria Vest.  

În 2021, echipa de senioare 
a susţinut 20 de meciuri, în-
cheiate cu 9 victorii, 4 remize 
şi 7 înfrângeri, golaveraj 34-
32, iar grupa U17 a înregistrat 
două victorii şi 4 înfrângeri, 
golavaraj 11-22.

În cele 26 de jocuri oficiale 
la senioare şi junioare, pentru 
United au evoluat 45 de fot-
baliste, care au parcurs circa 
8.000 de km în deplasările 
prim ţară: Adriana Ciora, Vi-
ktoria Kovacs, Adelina Popa, 
Maria Popescu – portari; Bi-
anca Gheban, Andreea Moza, 
Mariana Popa (Tyioran), Car-
la Chişe (plecată împrumut 
Banat Girls Reşiţa), Kinga 
Crăciun, Alexandra Pantea, 
Bianca Ciule, Daiana Nasie, 
Adriana Fărcaş, Alina Tocai, 

Barbara Barta, Dorina Arde-
lean, Gianina Marta, Alexan-
dra Kosa, Georgiana Goga, 
Bianca Margina, Ramona Zu-
gun, Alexandra Ionescu, Ro-
mina Herbei, Daiana Covaciu, 
Daria Marişcaş, Iunia Csoka, 
Andreeea Fizeşan, Raisa 
Tuşe, Mirela Cristuţiu, Krisz-
tina Bilkai, Ştefania Crăciun, 
Carla Cărăşel, Dania Puşcaş, 
Victoria Dumbrava, Ana Co-
zac, Debora Dărăban, Ivett 
Higyed, Katalin Fibik, Cris-
tina Balint, Vanessa Lobonţ, 
Antonia Ciolos, Paula Pavel, 
Elena Călugăru, Mara David şi 
Boglarka Koós. Antrenor la se-
nioare este Raul Bălăiban, iar 
la echipa U17 Csaba Ficuţ, care 
este şi preşedintele clubului.

Golghetera echipei este 
Barbara Barta, o fotbalistă 
născută în anul 2005, care a 
marcat 6 goluri, fiind urmată 
de Alexandra Kosa cu 5 goluri, 
lăudabilă fiind şi performanţa 
Alinei Tocai, care a înscris de 
două ori, ambele reuşite fiind 
din corner. Cele mai multe 

minute jucate le-a înregistrat 
Adriana Fărcaş, cu 1.710 mi-
nute pe teren. United a avut 
şi două debuturi precoce la 
senioare - Raisa Tuşe şi Vik-
toria Kovacs, ambele născute 
în anul 2007.  Pentru gruparea 
bihoreană a evoluat şi prima 
stranieră din istoria clubului, 
Victoria Dumbrava, din Repu-
blica Moldova. 

Alte şase fete sunt din 
alte judeţe: Maria Popescu 
(Ialomiţa), Adriana Fărcaş 
(Mureş), Kinga Crăciun, Bar-

bara Barta (Satu Mare), Elena 
Călugăru (Buzău) şi Romina 
Herbei (Arad).

De asemenea, în urma unor 
colaborări cu alte echipe din 
judeţ, la United Bihor au ajuns 
Viktoria Kovacs (născută în 
anul 2007, de la NAC, antrenor 
Attila Varadi), Vanessa Lobonţ 
(2006, de la Olimpia Salonta, 
antrenor Cristian Ţîrlea), Cris-
tina Balint (2006) şi Antonia 
Cioloş (2007), ambele de la 
Crişana Oradea, antrenor Szil-
veszter Dénes.  JB – T.B.

United Bihor (în alb) a avut un an cu realizări fotbalistice remarcabile 
 FOTO: FACEBOOK

Viitorul sună bine pentru 
grupa 2011 a LPS Bihorul
FOTBAL. În patru ani de mun-
că, antrenorii Ovidiu Silaghi şi 
Cristian Mureşan au pus baze-
le unei grupe care s-a remar-
cat în anul 2021 cu prestaţii şi 
rezultate promiţătoare. 

Club de iniţiere şi perfecţi-
onare în fotbal, Dinamic Ora-
dea a încheiat o colaborare cu 
LPS Bihorul Oradea. Pentru 
LPS evoluează şi grupa 2011, 
care în Campionatul judeţean 
rezervat juniorilor E are la ac-
tiv opt victorii din tot atâtea 
jocuri disputate şi un golave-
raj impresionant: 149-0!

Dacă pe plan local nu are 
încă adversari pe măsură, 
grupa pregătită de antrenorii 
Silaghi şi Mureşan i-a căutat 
participând la diverse turnee, 
desfăşurate în ţară şi în Un-
garia. „Ne axăm foarte mult 
pe turnee. Copiii pot creşte 
foarte mult doar evoluând 
în compania unor adversari 
puternici. Aşa am făcut şi în 
2021, aşa vrem să facem şi în 
continuare. Prin colaborarea 
cu LPS Bihorul, ni s-au des-
chis foarte multe uşi şi am 
putut să ne măsurăm forţele 
cu adversari buni la catego-
ria noastră de vârstă”, spune 
antrenorul Ovidiu Silaghi. În 
2021, puştii de la LPS Bihorul 

s-au clasat pe locul 3 la Braşov 
Juniors Cup, dintr-un total de 
33 de echipe participante, la 
Târgu Mureş au pierdut fina-
la mare la lovituri de depar-
tajare; la Zalău s-au impus în 
cele şapte meciuri disputate, 
inclusiv în finala cu U Cluj-Na-
poca; la Bucureşti au dispus în 
finală de FCSB, iar în Ungaria 
au câştigat turneul, învingând 
inclusiv campioana en titre, 
MTK Budapesta. 

„Sunt rezultate care ne dau 
încredere. Pe lângă aceste 
turnee au mai avut şi meciuri 
amicale câştigate în compa-
nia unor echipe precum CFR 
Cluj, UTA, Atletico Arad, U 
Cluj-Napoca, Farul Constan-
ţa. Juniorul Suceava sau Poli 
Timişoara. Doar aşa putem 
progresa”, afirmă antreno-
rul Cristian Mureşan. Lotul 
avut la dispoziţie a fost alcă-
tuit din Răzvan Boiţ, George 
Şereş, Matei Gurzău, Mihnea 
Andru, Matei Dura, Dennis 
Iova, Luca Marc, Denis Judea, 
Matei Ujupan, Vincze Kristof, 
Matei Pîrcălab, Bogdan Tuşe, 
Patric Ile, Ruben Frăţilă, Ale-
xandru Pop, Ianis Lincar, Bog-
dan Gal, Laurenţiu Sălăgean, 
Andrei Domocoş şi Raul Sava.
 JB – T.B.

Grupa 2011 a LPS Bihorul, pe Stadionul Steaua  FOTO: FB

În cantonament
Lotul echipei de handbal masculin CSM Oradea se depla-
sează astăzi în staţiunea Stâna de Vale, pentru un stagiu de 
pregătire montană. Handbaliştii orădeni vor reveni din canto-
nament la data de 8 ianuarie. FOTO: ARHIVA CSM ORADEA
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Salariul minim brut creşte la 2.550 de lei
Angajatul va primi în 
mână un salariu net de 
1.524 de lei.
SALARII. Veşti bune pentru an-
gajaţii încadraţi cu salariul mi-
nim pe economie. Începând 
cu salariile aferente lunii ianu-
arie vor băga în buzunar mai 
mulţi bani. Potrivit Hotărârii 
de Guvern 1071/4 octombrie 
2021, de la 1 ianuarie 2022 sa-
lariul minim brut pe ţară este 
de 2.550 de lei pe lună. Creşte-
rea este de 10,9% faţă de nive-
lul din 2021. Asta înseamnă că 
pentru un program complet 
de lucru de 167,333 ore/lună 
tariful orar este de 15,239 lei/
oră.  La un salariu minim brut 
de 2.550 de lei, angajatul va 
primi în mână un salariu net 
de 1.524 de lei, iar firma plă-
teşte un cost total salarial (sa-
lariul complet) de 2.607 lei.

În anul 2022 dispare dife-
renţa între salariaţii cu studii 

superioare şi ceilalţi, la sa-
lariul minim. Reamintim că 
în 2021, salariul minim brut 
pentru lucrătorii cu studii 
superioare a fost de 2.350 de 
lei. La acest nivel salarial, re-
muneraţia netă primită de 
angajat a fost de 1.413 lei, iar 
costul total plătit de firmă, de 
2.403 lei, în anul 2021. De la 1 
ianuarie 2022, de majorarea 
salariului minim brut garan-
tat în plată la 2.550 de lei be-
neficiază circa 1.970.000 de 
salariaţi, reprezentând 34,7% 
din numărul total de salariaţi 
activi de 5.670.000. Potrivit 
Ministerului Muncii, la stabi-
lirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată 
pentru anul 2022 la valoarea 
de 2.550 de lei s-a avut în ve-
dere o formulă de calcul care 
lua în considerare rata infla-
ţiei de 5% prognozată de Co-
misia Naţională de Strategie 
şi prognoză, 2,1% creşterea 

reală a productivităţii muncii 
pe persoană pentru anul 2020 
conform datelor EUROSTAT, 
creşterea câştigului mediu 
brut şi o parte din creşte-
rea economică prognozată 
2021/2020.

Salariul minim, 24 de luni
Conform Ordonanţei de Ur-

genţă 142/28 decembrie 2021, 
un angajat va putea fi încadrat 
cu salariul minim cel mult 24 
de luni, firmele fiind obligate 
să le crească remuneraţiile în-
cepând din anul 2024. 

„Începând cu data de 1 ia-
nuarie 2022, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată poate fi aplicat pentru 

un salariat pentru o perioadă 
de maxim 24 de luni, de la 
momentul încheierii contrac-
tului individual de muncă. 
După expirarea perioadei re-
spective, acesta va fi plătit cu 
un salariu de bază superior sa-
lariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată. Preve-
derile se aplică şi pentru sala-
riatul plătit cu salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, care are deja încheiat un 
contract individual de muncă, 
perioada de maxim 24 de luni 
fiind calculată începând cu 
data de 1 ianuarie 2022” - se 
precizează în OUG 142/2021.

Actul normativ nu prevede 
însă sume minime la care să 
fie obligate firmele să crească 
salariile angajaţilor încadraţi 
cu minimum pe economie. 

Salariul minim în dome-
niul construcţiilor rămâne în 
continuare 3.000 de lei brut, 
conform OUG 114/2017, mo-

dificată prin OUG 43/2019. 
„În perioada 1 ianuarie 2020 
- 31 decembrie 2028, pentru 
domeniul construcţiilor, sa-
lariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată este tot 
de minimum 3.000 lei lunar, 
fără a include indemnizaţii-
le, sporurile şi alte adaosuri, 
pentru un program normal 
de lucru în medie de 167,333 
ore pe lună” , se arată în actul 
normativ.

Punctul de amendă îngheţat
Amenzile rutiere se majorea-
ză anual odată cu salariul mi-
nim pe economie. Şi pentru 
anul 2022, prin OUG 130/2021, 
guvernul a îngheţat punc-
tul-amendă. Astfel, valoarea 
unui punct-amendă va fi tot 
de 145 de lei. În mod normal, 
1 punct amendă este 10% din 
salariul minim brut pe econo-
mie, ceea ce ar fi însemnat 255 
de lei, în anul 2022.  JB-D.B.

Salariul minim net va fi de 1.524 de lei în 2022  FOTO: FAN

Cu cât s-au scumpit carburanţii la 
pompele din Oradea într-un an
Preţurile carburanţilor 
la pompele din Oradea 
au crescut cu procente 
cuprinse între 24% şi 
30% faţă de 1 ianuarie 
2021.

CARBURANŢI. Prima zi a anu-
lui 2022 aduce, ca de obicei, 
scumpiri ale carburanţilor. 
Potrivit cifrelor publicate de 
Ministerul Finanţelor, de la 
1 ianuarie 2022, la benzina 
cu plumb accizele urcă la 
2.226,24 lei/1.000 litri, de la 
2.149,09 lei/1.000 litri, la ben-
zina fără plumb la 1.892,72 
lei/1.000 litri, de la 1.827,13 
lei, iar la motorină accizele 
aplicabile din acest an viitor 
vor fi de 1.734,66 lei/1.000 de 
litri faţă de 1.674,55 lei/1.000 
litri. Acest lucru va duce la o 
creştere de medie circa 7 bani 
pe litru a preţului carburanţi-
lor la pompă.

Preţuri carburanţi
Conform monitorulpreturi-

lor.info, în 1 ianuarie 2022, 
benzina Standard se vindea 
în Oradea la staţia Lukoil Ave-
rescu şi Lukoil Calea Clujului 
– 6,08 lei/litru, cu circa 29% 
mai mult decât la începutul 
anului trecut, când la aceleaşi 
staţii benzina Standard costa 
4,71 lei/litru.  La Socar Stra-
da Suişului, litrul de benzină 
costa 6,18 lei, cu aproape 30% 
mai mult decât la 1 ianuarie 
2021, când preţul era de 4,74 
lei/litru.

Benzinăriile Petrom Strada 
Borşului şi Strada Ion Crean-
gă comercializau benzina 
Standard cu 6,10 lei/litru, cu 
aproape 28% mai mult decât 
în debutul anului 2021 (4,77 
lei/litru) La OMV B-dul De-
cebal litrul de benzină costă 
6,30 lei, o creştere de 28,89% 
comparativ cu prima zi a anu-
lui 2021 (4,89 lei/litru).

MOL Decebal vinde litrul 
de benzină cu 6,29 de lei, mai 
mult cu 28,36% faţă de prima 
zi din 2021 (4,9 lei/litru). La 
Rompetrol Desuşianu ben-

zina are preţul de 6,22 lei/
litru, o creştere de 27,20%, 
comparativ cu 4,89 lei/litru 
în debutul lui 2021.  Benzina 
Premium se vindea cu 6,57 
lei/litru la Petrom Piaţa Ion 
Creangă, faţă de 5,26 lei/litru 
la începutul lui 2021 (o creşte-
re de 24,90%). La Socar Stra-
da Suişului litrul de benzină 
Premium costă 6,66 de lei, cu 
25,89% mai mult faţă de 1 ia-
nuarie 2021 (5,29 lei/litru).

Lukoil Averescu vinde ben-
zina Premium cu 6,78 lei/
litru. O creştere de 25,32% 
faţă de ianuarie 2021 (5,41 lei/
litru). Rompetrol Densuşia-
nu comercializează benzina 
Premium cu 6,87 lei/litru, o 
scumpire cu 24% faţă de de-
butul anului 2021 (5,54 lei/
litru). La OMV Densuşianu 
litrul de benzină Premium se 
vinde 6,95 de lei, cu 25,45% 
(5,54 lei/litru la 1 ianuarie 
2021). Gazprom Calea Aradu-
lui are un preţ de 6,97 de lei 
la litrul de benzină Premium, 
ceea ce indică o scumpire cu 

25,35% (5,56 lei/litru în ianu-
arie 2021).

MOL Dimitrie Cantemir vin-
de benzina fără plumb cu 7,1 
lei/litru, ceea ce înseamnă o 
scumpire cu 29,32% (5,49 lei/
litru în ianuarie 2021).

În prima zi a anului 2022 cea 
mai ieftină motorină Standard 
era Lukoil Averescu şi Lukoil 
Seleuşului – 6,04 lei/litru, o 
scumpire de 26,35% faţă de 1 
ianuarie 2021 (4,78 lei/litru). 
La Petrom Borşului, Episco-
pia şi Piaţa Creangă, motorina 
Standard costa 6,05 lei/litru. 
Faţă de începutul anului 2021 
aceasta s-a scumpit cu 25% 
(4,84 lei/litru în 2021). 

Socar Suişului vinde moto-
rina Standard cu 6,11 lei/litru, 
faţă 4,79 lei/litru în ianuarie 
2021. O creştere de preţ de 
27,55%. La OMV Densuşian şi 
OMV Decebal motorina costă 
6,23 de lei/litru, o creştere de 
preţ de 25,35% (4,97 lei/litru 
la 1 ianuarie 2021). Rompe-
trol Densuşianu şi Rompetrol 
Nicolae Bolcaş vând litrul de 

motorină cu 6,16 lei, respec-
tiv 6,18 lei. O scumpire de 
circa 24% (4,97 lei/litru în 1 
ianuarie 2021). La MOL Epi-
scopia şi MOL Decebal litrul 
de motorină Standard s-a 
scumpit într-un an de la 4,97 
lei/litru la 6,22 de lei/litru, un 
procent de 25,15%. Motorina 
Premium cea mai ieftină se 
găseşte la pompele Petrom 
Piaţa Ion Creangă, Episco-
pia şi Borşului – 6,39 de lei/
litru, faţă de 5,13 lei/litrul în 
1 ianuarie 2021. O scumpire 
de 24,56%. Lukoil Averescu 
vinde motorina Premium cu 
6,4 lei/litru, cu 25,51% mai 
mult decât la 1 ianuarie 2021 
(5,14 lei/litru). Socar Suişului 
comercializează motorina su-
perioară cu 6,56 de lei/litri. O 

scumpire de 26,39% (5,19 lei/
litru în ianuarie 2021). La MOL 
Cantemir motorina Premium 
costa 5,33 lei/litru în debutul 
anului trecut, iar la 1 ianuarie 
2022 – 6,61 de lei/litru. O creş-
tere de preţ de 24%.

Rompetrol Nicolae Bolcaş 
vinde motorina Premium cu 
6,67 lei/litru, faţă de 5,36 lei/
litru în 1 ianuarie 2021, ceea 
ce înseamnă o scumpire de 
24,44%. La OMV Densuşianu 
motorina Premium costă 6,72 
de lei/litru, comparativ cu 
5,36 lei/litru în ianuarie 2021. 
Gazprom Calea Aradului vin-
dea motorina Premium cu 
5,38 lei/litru în debutul anului 
trecut. În decurs de un an pre-
ţul a urcat cu 25,46%, la 6,75 
lei/litrul în prezent.  JB-D.B.

Preţurile la pompă în Oradea au urcat cu 24%-30% într-un an  FOTO: D.B.

Cinci miliarde lei pentru Agro IMM Invest
FINANŢARE. A fost aprobată 
ordonanţa de urgenţă care 
reglementează prelungirea 
valabilităţii până la 30 iunie 
2022 a Programului IMM In-
vest, respectiv până la 30 iu-
nie 2023 perioada în care poa-
te fi efectuată plata grantului 
şi, totodată, majorează pla-
foanele reprezentând gran-
turi ce pot fi acordate în ca-
drul Programului, în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii, în 

domeniul producţiei primare 
de produse agricole, sectorul 
alimentar şi celelalte domenii 
de activitate.

Actul normativ prevede un 
plafon de garanţii de stat pen-
tru anul 2022 de zece miliarde 
lei, din care cinci miliarde lei 
sunt alocate subprogramului 
Agro IMM Invest. Plafonul de 
garanţii total în cadrul Agro 
IMM Invest a crescut la cinci 
miliarde de lei, ceea ce va 

permite unui număr mult mai 
mare de fermieri să benefici-
eze de această oportunitate.

Bugetul schemei de ajutor 
de stat a fost majorat la 2,34 
miliarde lei (473,90 milioane 
euro) pentru 48.726 de be-
neficiari. Resursele pentru 
subvenţionarea dobânzilor şi 
a unor comisioane de gestio-
nare a garanţiei de stat sunt 
asigurate din bugetul anului 
următor. JB-S.D.

Se schimbă legislaţia privind 
produsele fertilizante
LEGISLAŢIE. MADR a publicat 
pe site proiectul Ordonanţei 
privind stabilirea unor mă-
suri aplicabile managemen-
tului produselor fertilizante, 
precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 232/2010 privind re-
gimul de import al mostrelor 
de îngrăşăminte şi al îngră-
şămintelor. Actul normativ 
stabileşte regimul juridic al 
produselor fertilizante, con-
travenţiile şi amenzile pentru 
comercializarea acestora fără 
respectarea regulilor.

Scopul ordonanţei este cre-
area cadrului instituţional de 
stabilire a normelor privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă 
sau introducerea pe piaţă a 
produselor fertilizante.

Modificări
Produsele fertilizante pro-
venite din spaţiul Uniunii 
Europene, puse la dispoziţie 
pe piaţă sau introduse pe pia-
ţă, trebuie să fie însoţite de 
documente care să ateste că 
sunt fabricate şi autorizate în 
Uniunea Europeană, inclusiv 

existenţa marcajului ,,EC fer-
tilizer”.

Operatorii economici care 
deţin autorizaţii RO-ÎNGRĂ-
ŞĂMÂNT, eliberate până la 
intrarea în vigoare a prezen-
tei ordonanţe, sunt obligaţi 
să solicite înlocuirea acesteia 
cu autorizaţia RO-fertilizant, 
în termen de maximum 12 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe.

Pentru produsele fertili-
zante cu un procent mai mare 
de 28% azot este obligatorie 
efectuarea testului de rezis-
tenţă la detonare de către 
operatorul economic care 
solicită autorizarea, valabili-
tatea testului fiind de 6 luni, 

în condiţiile respectării fişei 
tehnice de securitate a pro-
dusului fertilizant.

Comercianţii de produse 
fertilizante care sunt înregis-
traţi, la data intrării în vigoa-
re a prezentei ordonanţe, la 
Oficiul Naţional al Registru-
lui Comerţului, au obligaţia 
să informeze în scris DAJ pe 
raza teritorială a căreia îşi des-
făşoară activitatea, cu privire 
la comercializarea produse-
lor fertilizante, în termen de 
cel mult 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. Comercianţii de 
produse fertilizante care se 
înregistrează, după data in-
trării în vigoare a ordonanţei, 
la Oficiul Naţional al Registru-
lui Comerţului, au obligaţia să 
informeze în scris DAJ pe raza 
teritorială a căreia îşi desfă-
şoară activitatea, cu privire 
la comercializarea produselor 
fertilizante, în termen de cel 
mult 30 de zile de la data în-
registrării la Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului. 

 JB-S.D.

3.000 de euro pentru  
usturoi şi anul acesta 
FINANŢARE. Proiectul de ho-
tărâre pentru aprobarea 
schemei „Ajutor de minimis 
pentru aplicarea programu-
lui de susţinere a producţiei 
de usturoi”, precum şi pen-
tru stabilirea unor măsuri de 
verificare şi control al aces-
teia, în anul 2022, a fost pu-
blicat pe pagina de internet 
a Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale (MADR), în 
dezbatere publică. Toţi cei in-

teresaţi pot transmite opinii/
propuneri/sugestii până pe 10 
ianuarie pe adresa de e-mail: 
politici.agricole@madr.ro.

Schema de ajutor de mini-
mis se aplică pe întreg terito-
riul României în anul 2022, 
pentru susţinerea producţiei 
de usturoi. Valoarea maximă 
a sprijinului financiar care se 
acordă producătorilor de us-
turoi este de 3.000 euro/ha şi 
se plăteşte în lei la cursul de 

schimb de 4,9475 lei, stabilit 
de Banca Centrală Europeană 
la data de 30 septembrie 2021. 
Pentru a beneficia de subven-
ţie, cultivatorii trebuie să uti-
lizeze o suprafaţă cultivată cu 
usturoi de minimum 3.000 
mp şi să obţină o producţie de 
minimum 3 kg usturoi/10 mp.

Sumele reprezentând aju-
toare de minimis se plătesc 
beneficiarilor într-o singură 
tranşă, în anul 2022. JB-S.D. 
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Cu adâncă durere în suflet, familia îndoliată anunţă tre-
cerea la cele veşnice a celei mai iubite soţii, mamă, soa-
cră şi bunică,

AMBRO MARIA
Stâlpul va avea loc luni, de la ora 18:30 (Capela Orăşe-
nească) iar slujba de înmormântare marţi, de la ora 15:00 
(Capela Haşaş). O vom iubi mereu şi va rămâne veşnic în 
sufletele noastre.

Soţul Teodor, copiii Andreea, Alisa şi Adrian 
împreună cu familiile lor

„Oh! Cum plâng sărmanii,
Cum se tanguiesc atunci
Dacă văd ca n-au pe nimeni
De-ajutor pe asta lume.”

FOIA IOAN, 
BAICU PETRU

PITIC VASILE-GHEORGHE-ALEXANDRU
BARSA VIOARA
VADAS JOZSEF
PUSCAS MARIA
ZIMA SUSANA

HEPES TEODOR
MINGHIAR SILVIA
PETROVICS IOSIF

KORODI TIBOR
MATYASI KAROLY-MIHALY

MESZAROS ILONA
SELEGEAN IOSIF-LUDOVIC

BENEDEK MARGIT-ROZALIA
AMBRO MARIA
LASCU MARIA

MUDRA ARPAD-OTTO
BANTO BALINT

NAGY MAGDOLNA
HEGHEDUS MIRCEA-PETRU

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate!
Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

Non-Stop „La Capătul Drumului” SRL.

Transmitem condoleanţe familiei la pierderea prietenu-
lui nostru drag 

VIRGIL ROMAN
 din Pietroasa. Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Imi Nagy şi familia.

Decese

La Capătul Drumului SRL
Servicii funerare NON-STOP. Str. Primăriei Nr. 62
Tel: 0259-410-770 ; 0766-520-046.

http://www.lacapatuldrumului.ro
Administrator: Ildikó Mavrodoglu (1078 228942)

Vând garsonieră

 ● cumpăr uscătorie, garsonieră 
sau apartament. Tel. 0755-092-233. 

Vând ap. 2 camere

 ● vând apartament 2 camere, PB, 
Nufărul, 58000 E. Tel. 0741-059-953. 

Vând casă

 ● vând casă cu 3 camere, str. 
Privighetorii nr. 4 cu toate 
utilităţile. Tel. 0735-845-296.

 ● vând casă în zona Podgoria, 
lângă pădure, două camere, 
pivniţă, filigorie, curent, apa de la 
oraş, Digi, teren 590 mp. Preţ 50000 
euro. Informaţii telefon: 0726-374-
138. 

Vând casă în judeţ 

 ● vând casă din chiripici cu 
grădina în Cihei, suprafată totală 
2100 mp. Preţ 35 euro / mp. Tel. 
0735-845-296.

Vând teren casă 

 ● vând teren intravilan, 
Grigorescu, 5000 mp. Tel. 0259-419-
413. 

Vând teren casă judeţ 

 ● vând teren intravilan în Cihei, 
1200 mp. Preţ 35 euro/mp 
negociabil. Tel. 0735-845-296.

Închirieri imobile

 ● închiriez garsonieră. Tel. 0744-
992-885.

Oferte locuri de muncă

 ●firmă de încălţăminte angajează 
cusătoare, montatoare şi 
căptuşitoare. Tel. 0770-115-353.

 ●angajez patiseră cu experienţă. 
Salarizare 3.000 - 3.500 lei. Tel. 
0740-153-565.

 ●angajez cofetară cu experienţă. 
Salarizare 3.000 - 4.000 lei. Tel. 
0740-153-565.

 ●angajez economistă pentru 
evidenţă contabilă completă. 
Cerinţe: experienţă comerţ 
intracomunitar; prorată. Detalii 
tel.: 0768–609–469.

Prestări servicii

 ● execut instalaţii încălzire, 
sanitare şi reparaţii. Tel. 0721-695-
185. 

 ● execut rapid şi avantajos toată 
gama de construcţii. Tel. 0749-298-
915. 

 ● finisaje interioare. Tel. 0733-701-
803.

 ● recondiţionăm văni, chiuvete 
din fontă, tablă, acril, în mai multe 
culori, 3 ani garanţie. Tel. 0741-784-
894.

 ● repar aragaze de orice tip, cu 
garanţie, la domiciliul clientului. 
Tel. 0742-694-409, 0752-210-476.

 ● execut rolete, jaluzele din 
plastic, lemn şi aluminiu. Tel. 
0741–132-112.

 ● abordabil, acoperişuri noi, 
reparaţii acoperişuri vechi, 
alpinism utilitar, montat, curăţat 
jgheaburi, burlane, construcţii, 
amenajări, hidroizolaţii, decupat 
beton, tencuiala decorativa. Tel. 
0746-334-657.

 ● execut mobilier din PAL, 
măsurători, proiectare şi transport 
gratuit. Tel.: 0740-237-175.

 ● S.C. execută lucrări de instalaţii 

sanitare, termice, garanţie, 

calitate, promptitudine. Telefon: 

0749 400 151.

 ● coafeză, la domiciliul clientului. 

Tel.: 0763-465-808.

 ● executăm din fier forjat garduri, 

terase, balustrade. Tel. 0722-265-

754.

 ● executăm mobilier din PAL, 

proiectare, montaj, transport 

gratuit. Tel. 0740-237-175.

 ● Dau meditaţii la engleză şi 

matematică. Tel. 0749-377-421.

 ● repar maşini de spălat automate. 

Tel. 0755-223-557.

 ● apometre, lucrări instalaţii 

sanitare şi termice. Tel. 0723-149-

942.

 ● repar maşini de spălat automate, 

la domiciliu. Tel. 0755-223-577.

SC OTL SA
organizează selectie de 
personal pentru funcţia de:

Ş O F E R 
(inclusiv persoane 

pensionate apte de muncă)
Condiţii:
n posesor al certificatului de pregătire profesională (CPC)
n posesor al carnetului de conducere, cat. D 
 

Candidaţii  interesati pot depune o cerere însoţită 
de documente relevante în sensul celor de mai sus la 
secretariatul societăţii, str. Atelierelor nr. 12 sau e-mail: 
secretariat@otlra.ro.
Persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu, iar 

angajarea se va face pe perioadă nedeterminată.
(7770H14787)

AngAjeAză:
n electrician auto 

(electronist)
n hidraulician

Pentru detalii contactează-ne la: 
0259.479.189, sau trimiteţi CV la 

e-mail: secretariat@macarale.com
 (4363 - H 266705)

S.C. Deme 
Macarale SRL.

Electronice, electrocasnice

 ● vând maşină de spălat vase, 

nouă, mare - Italia, bună şi pentru 

restaurante, baruri etc. Tel. 0752-

648-616.

Diverse

 ● cărbune, nisip, mărgăritar, 

pământ de gazon şi flori, deşeuri, 

moloz, asigur transport. Tel: 0744-

802-406.

 ● abia acum lemne de foc, 

avantajos, lemne gata tăiată de 

foc, rumeguş, deşeuri, cărbune, 

gazon, nisip, moloz, pământ de 

grădină, pământ de gazon şi flori, 

sorturi. Tel. 0740-701-955.

 ● cumpăr pene. Tel. 0753-500-698. 

ÎNTRERUPERI 
ENERGIE 

ELECTRICĂ
Data: 05.01.2022 Anunţate cu 2 zile

1. Centrul de Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct de lucru Rural
05.01.2022  orele 09-17   loc. Hidişelu de Sus (p).

Informaţii actualizate despre întreruperile planificate şi neplanificate în alimentarea cu energie 
electrică, sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Intreruperi.  Ne 
cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru 
asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor. Relații suplimentare la telefon 0259 929 sau 
telverde 0800 400 929. (7907)

www.jurnalbihorean.rowww.jurnalbihorean.ro

SC Inform Media Press SRL

ANGAJEAZĂ
DISTRIBUITORI DE PRESĂ
în  Oradea - zona Nufărul, Magheru, Louis Pasteur, Calea Armatei 
Romane si  zona Cantemir
in judetul Bihor: Sântandrei, Tileagd, Tetchea, Chistag, Sabolciu, 
Varciorog, Borozel, Suncuius, Birtin, Dobricionesti, Josani, Magesti, 
Butan

CERINŢE:
n persoană serioasă, organizată
n disponibilitate de deplasare pe zona alocată
OFERIM:
n contract de muncă pe perioadă nedeterminată
n program de lucru flexibil

CV-urile se pot trimite la sediul redacţiei – Bulevardul Dacia, 
nr. 34, sau pe e-mail la: beatrix.gall@informmedia.ro.
Informaţii la: 0720-400-395 pentru Oradea
                0771-695-521 pentru judeţ
Solicitantul este de acord cu utilizarea datelor sale personale conform regulamentului 
GDPR al firmei noastre publicat pe site-ul Inform Media Press.

o marcă

Inform Media Press 

ANGAJEAZĂ
COORDONATOR PRESA - 
RESPONSABIL ZONAL JUDETUL BIHOR

CERINTE:
n permis categoria B
n limba maghiara
n abilităţi bune de coordonare, comunicare şi planificare
n disponibilitate pentru deplasare în zona atribuită
n cunostinte de baza comerciale, de gestiune
n persoana serioasa, organizata
n cunostinte operare calculator (pachet office: mail, word, excel).
OFERIM:
n contract de munca pe perioada nedeterminata
n salariu atractiv
n program de lucru flexibil

CV-urile se trimit pe adresa: beatrix.gall@informmedia.ro
Informatii la: 0728 116 457, 0728 116 455

o marcă
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Masca 
obligatorie!

Poliţia Locală Călare 
din Palma de Mallor-
ca, Spania, patrulează 
pe străzile din oraş 
pentru a-i îndemna 
pe oamenii ieşiţi la 
plimbare să poarte 
mască. Începând 
de săptămâna 
trecută, obligativi-
tatea purtării măştii 
a fost reinstituită ca 
măsură de limitare a 
răspândirii variantei 
Omicron a virusului 
SARS-CoV-2.
 FOTO: EPA

Încă două miliarde din 
PNRR vor veni
BUCUREŞTI. Premierul Nicolae 
Ciucă a anunţat că, în ianua-
rie, România va avea în con-
turi aproape 4 miliarde de 
euro din PNRR. Aproximativ 
jumătate din sumă a fost dis-
tribuită, iar a doua parte este 
aşteptată în luna ianuarie. Din 
cauza procedurilor, banii vor 
fi folosiţi la primăvară, a spus 
Ciucă.

 Premierul Nicolae Ciucă a 
anunţat joi, la TVR, care este 
stadiul plăţilor făcute prin 
intermediul PNRR.Potrivit 
prim-ministrului, în conturi 
există 1.850.000.000 de euro 
din pachetul de granturi, iar 

în ianuarie va intra în conturi 
suma de 1.940.000.000 de 
euro din pachetul de împu-
mut.Din cauza procedurilor, 
banii vor putea fi folosiţi în 
luna mai, a estimat premie-
rul.Nicolae Ciucă a precizat 
că săptămâna viitoare va fi 
înfiinţat, prin hotărâre de Gu-
vern, un departament care 
va evalua şi monitoriza toa-
te proiectele derulate prin 
PNRR. Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă al Româ-
niei are o valoare totală apro-
bată de Comisia Europeană de 
29,2 miliarde de euro.  

 SURSA: MEDIAFAX. 

Dobânzi mai mari, în 2022
BUCUREŞTI. Românii vor plăti 
dobânzi mai mari şi la credi-
tele noi: BNR a publicat noua 
valoare IRCC pentru credi-
tele din T1/2022, majorată la 
1,17%, de la 1,08%. Indicele 
IRCC, folosit de bănci pentru 
calcularea dobânzilor la cre-
ditele noi luate începând din 
primăvara lui 2019, a urcat 
vineri, 31 decembrie, la 1,17%, 
de la 1,08%, conform ZF.Acest 
indice este calculat pe baza 
datelor din T3/2021, şi va fi fo-
losit pentru creditele acordate 
în T1/2022. 

 Românii vor plăti astfel rate 
mai mari la credite pentru ur-
mătoarele trei luni, în condiţi-
ile în care valoarea preceden-
tă a IRCC era de 1,08%.Băncile 
acordă începând cu luna mai 
2019 credite noi retail în lei 
cu dobândă variabilă legate 
de o nouă referinţă, respectiv 
indicele de referinţă trimes-
trial pentru creditele acordate 
consumatorilor - IRCC - care a 
înlocuit ROBOR în contractele 
de credit retail în lei.

 Noul indice IRCC este cal-
culat exclusiv pe baza tran-
zacţiilor interbancare pentru 
o anumită perioadă, la care 
băncile pot să adauge o anu-
mită marjă fixă. Indicele de 
referinţă pentru credite acor-
date în lei cu dobânda variabi-
lă reprezintă rata de dobândă 
calculată ca medie pondera-
tă a dobânzilor cu volumele 
tranzacţiilor de pe piaţa inter-
bancară.  Acest indice IRCC se 
calculează la finalul fiecărui 
trimestru, ca medie aritmeti-
că a ratelor de dobândă zilnice 
determinate pentru trimes-
trul anterior, fiind aplicat de 
către fiecare instituţie de cre-
dit pentru trimestrul următor.

 Tot pe 31 decembrie, indi-
cele ROBOR la trei luni, folosit 
pentru calcularea dobânzilor 
variabile la creditele în lei 
contractate înainte de luna 
mai 2019, a trecut de pragul 
de 3% fiind cotat la 3,01%, în 
creştere cu 48,2% faţă de fina-
lul anului trecut. 

 SURSA: MEDIAFAX

Primele luni ale anului, dificile
Ministrul Sănătăţii, 
Alexandru Rafila, 
susţine că primele luni 
ale noului an se anunţă 
dificile deoarece pande-
mia nu a trecut. Contez 
pe sprijinul cadrelor 
medicale, spune Rafila.

BUCUREŞTI. Ministrul Sănătăţii 
a transmis un mesaj de anul 
nou pe Facebook prin care le 
urează românilor sănătăte, 
dar îi avertizează că urmează 
o perioadă dificilă.„Primele 
luni ale noului an se anunţă 
dificile, pandemia nu a trecut, 
iar pentru a le depăşi avem ne-
voie de solidaritate, responsa-
bilitate şi empatie unii faţă de 
ceilalţi”, a scris Alexandru Ra-
fila pe reţeaua de socializare.

Ministrul Sănătăţii a anun-
ţat că pregăteşte o strategie 
care va permite trecerea prin 
pandemie şi, ulterior, reface-
rea sistemului medical. 

„Lucrez împreună cu cole-
gii mei ca să depăşim această 
perioadă cât mai repede şi, ul-
terior, să trecem la reclădirea 
sistemului nostru medical. 
Accesul la servicii medicale 
de calitate ne va face viaţa mai 
bună. Dorinţa mea cea mai 
puternică este să găsim calea 
pentru o viaţă fără constrân-
geri, pentru a putea călători şi 
participa la evenimente cul-
turale şi sportive în siguran-
ţă. Ne străduim să menţinem 
şcolile deschise, acestea sunt 
fundamentul pentru a avea 

noi generaţii sănătoase şi in-
struite”, a adăugat Rafila.

La finalul mesajului, minis-
trul Alexandru Rafila le-a mul-
ţumit angajaţilor din sistemul 
medical pentru efortul făcut 
în cei doi ani de pandemie. 
„Contez în continuare pe pro-
fesionalismul, generozitatea 
şi altruismul vostru. Numai 
împreună putem reuşi”, a în-
cheiat Alexandru Rafila.

Zilele trecute, Rafila a vorbit 
şi despre redeschiderea şcoli-
lor şi o eventuală amânare a 
deschiderii acestora. Rafila a 
declarat: „Sunt un susţinător 
al menţinerii şcolilor deschi-

se, vedeţi că sunt şi ţări care 
au o incidenţă înaltă a acestei 
infecţii şi menţin şcolile des-
chise. Întotdeauna trebuie să 
pui în balanţă impactul asupra 
sănătăţii publice al deschiderii 
şcolilor şi impactul asupra să-
nătăţii copiilor. Să nu uităm că 
sănătatea copiilor din această 
generaţie este responsabilita-
tea noastră”.  Ministrul decla-
ră că una e să închizi şcolile 
pentru perioade scurte şi alt-
ceva e să fie ţinute luni de zile 
închise „şi să afectezi nu nu-
mai procesul de învăţământ, 
ci şi sănătatea copiilor, mo-
dul în care ei se dezvoltă din 

punct de vedere psihic, fizic. 
Consecinţele închiderii pe du-
rate lungi s-ar putea să se facă 
resimţite ani de zile”.În acest 
contextul, spune ministrul, 
vor exista discuţii cu toţi cei 
din zona de sănătate şi educa-
ţie în aşa fel încât să fie luate 
„decizii echilibrate”.Apelul 
medicilor este să fie făcut un 
efort comun: „Se va traduce 
prin încetinirea transmiterii, 
prin posibilitatea sistemului 
de sănătate de a prelua cazuri-
le şi prin funcţionarea cât mai 
aproape de normal a întregii 
societăţi, inclusiv a activităţii 
în şcoli”.  SURSA: MEDIAFAX

Franţa, la conducerea Uniunii
BRUXELLES. La 1 ianuarie 2022, 
Franţa preia de la Slovenia 
preşedinţia rotativă a Uniu-
nii Europene (UE) pentru o 
perioadă de 6 luni. Statele 
membre care deţin preşedin-
ţia Uniunii lucrează împreună 
în grupuri de câte trei, numite 
„trio-uri”, pentru o perioadă 
de 18 luni. Trio-ul actual este 
format din Franţa (ian.-iun. 
2022), Cehia (iul.-dec. 2022) şi 
Suedia (ian.-iun. 2023).

 Este a 13-a oară când Franţa 
deţine preşedinţia UE, ultima 
dată fiind în iulie-decembrie 
2008.Franţa a ales ca deviză 
a preşedinţiei sale, sloganul 
„Relansare, putere şi aparte-
nenţă”, iar ca logo un U şi un 
E, albastru şi roşu, traversate 
de o săgeată albă, simbol al 
„ambiţiei de a merge înain-
te”, a explicat secretarul de 
stat pentru afaceri europene, 
Clément Beaune, în cadrul 
unei conferinţe de presă de 
prezentare a priorităţilor pre-
şedinţiei, la 9 decembrie 2021.

 Preşedinţia Consiliului 
Uniunii Europene se asigură 

prin rotaţie, la fiecare şase 
luni, între statele membre 
ale UE, în decursul acestei 
perioade statul membru asi-
gurând continuitatea agen-
dei UE în cadrul Consiliului şi 
conducând reuniunile acestei 
formaţiuni.Sistemul de con-
ducere rotativă a fost intro-
dus de Tratatul de la Lisabo-
na în 2009. Trio-ul stabileşte 

obiective pe termen lung şi 
pregăteşte o agendă comu-
nă, determinând subiectele 
şi aspectele majore care vor 
fi abordate de Consiliu pe o 
perioadă de 18 luni. În baza 
acestui program, fiecare din-
tre cele trei ţări îşi pregăteşte 
propriul său program, mai de-
taliat, pentru şase luni. 

 SURSA: MEDIAFAX

Lege pentru sinuciderea asistată
VIENA. Începând de sâmbătă, 
adulţii care sunt bolnavi în 
fază terminală sau care sufe-
ră de o afecţiune permanentă 
pot opta pentru sinucidere 
asistată. Parlamentul din 
Austria a aprobat noua lege în 
decembrie, în urma unei de-
cizii a Curţii Constituţionale 
pe această temă. Practica va 
fi reglementată strict, fiecare 
caz urmând să fie evaluat de 
doi medici, dintre care unul 
va trebui să fie expert în me-
dicină paliativă.

 Oficialii spun că guvernul a 
alocat, de asemenea, fonduri 
pentru dezvoltarea îngrijirii 
paliative pentru a se asigura 
că nimeni nu alege să moară 
atunci când sunt disponibi-
le alte opţiuni, potrivit BBC.
Sinuciderea asistată, în care 
cineva primeşte mijloacele 
de a-şi pune capăt vieţii, este 
legală şi în Elveţia.Asistenţa 
activă la sinucidere va rămâ-
ne în continuare în afara legii 
în Austria, iar noile norme ex-
clud în mod explicit minorii 
sau persoanele cu probleme 

de sănătate mintală.
 Adulţii care doresc să îşi 

pună capăt vieţii trebuie să 
prezinte un diagnostic şi să 
aibă confirmarea că sunt ca-
pabili să ia propriile decizii.
După ce au obţinut aproba-
rea a doi medici, pacienţii 
trebuie să aştepte 12 săptă-
mâni pentru a reflecta asupra 
deciziei lor sau două săptă-
mâni dacă suferă de o boală 
incurabilă.Dacă, după aceas-

tă perioadă de aşteptare, îşi 
susţin decizia, ei pot obţine 
medicamente letale de la o 
farmacie, după ce au notifi-
cat un avocat sau un notar. 

Pentru a preveni abuzuri-
le, numele farmaciilor care 
vând aceste medicamente 
vor fi dezvăluite doar avoca-
ţilor şi notarilor care primesc 
aceste notificări şi nu vor fi 
făcute publice. 

 SURSA: MEDIAFAXAu preluat preşedinţia  FOTO: FAN

Permit sinuciderea asistată  FOTO: FAN

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii  FOTO: FAN

Dobânzi mai mari (şi) la credite noi  FOTO: FAN
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Tuchel: „O agitaţie de  
care nu avem nevoie”
FOTBAL. Thomas Tuchel, 
antrenorul lui Chelsea, s-a 
arătat surprins de afirmaţii-
le fotbalistului său Romelu 
Lukaku, care s-a plâns de 
situaţia sa la echipa londo-
neză, informează radiote-
leviziunea belgiană RTBF. 
„Fizic, sunt bine. Dar nu sunt 
mulţumit de situaţia mea la 
Chelsea. Thomas Tuchel a 
ales să joace într-un alt sis-
tem. Nu sunt mulţumit, dar 
voi rămâne profesionist, nu 
pot să abandonez acum”, a 
declarat Lukaku într-un in-
terviu difuzat de Sky Sport 
Italia la puţin timp după ce el 
a înscris golul lui Chelsea în 
egalul cu Brighton. În acest 
interviu, atacantul şi-a reafir-

mat dragostea pentru Italia şi 
pentru Inter Milano, echipa 
de la care a venit în vară la 
Chelsea.

Tuchel a reacţionat într-o 
conferinţă de presă, după 
interviul lui Lukaku: „Să fim 
sinceri, nu-mi place asta fiind-
că înseamnă o agitaţie de care 
nu avem nevoie. E uşor să 
scoţi câteva rânduri din con-
text. Evident că nu-mi place 
asta, este o agitaţie care nu 
este necesară şi nu ne ajută”.

„Vom vorbi deschis cu Lu-
kaku. Sunt surprins fiindcă 
nu îl văd nemulţumit, chiar 
dimpotrivă. Putem să ne fa-
cem timp să înţelegem ce se 
întâmplă cu Lukaku, asta nu 
reflectă atitudinea lui pe te-

ren”, a adăugat tehnicianul. 
Înaintea perioadei de mer-
cato, declaraţiile atacantului 
belgian au stârnit rumoare, 
în condiţiile în care Chelsea 
a pierdut teren în cursa pen-
tru titlu. „Ar fi stârnit oricum 
rumoare. Dacă eşti un jucător 
mare ca Romelu... Cu siguran-

ţă cunoaşte importanţa cu-
vintelor sale”, a spus Tuchel.

În condiţiile în care nu este 
titular indiscutabil cu Tuchel, 
Lukaku a spulberat poate 
puţina încredere pe care an-
trenorul german o avea în el, 
notează RTBF.

 SURSA: AGERPRES

Romelu Lukaku  FOTO: EPA

Niko Kovac a fost concediat
FOTBAL. AS Monaco a oficiali-
zat despărţirea de antrenorul 
croat Niko Kovac, după o de-
cizie luată joi de conducerea 
clubului monegasc, şi care ar 
urma să fie înlocuit de belgi-
anul Philippe Clement, trans-
mite AFP.

AS Monaco a precizat sâm-
bătă într-un comunicat des-
pre decizia de renunţare la 
serviciile lui Niko Kovac, care 
a fost informat de joi într-o 
convorbire prealabilă.

Până la numirea unui nou 
antrenor, interimatul va fi 
asigurat de Stephane Nado, 

antrenorul echipei de rezer-
ve, care va conduce echipa la 
meciul de duminică cu Quevi-
lly-Rouen (D2) în 16-imile de 
finală ale Cupei Franţei.

Philippe Clement va prelua 
apoi echipa, conform unor 
surse din cadrul clubului mo-
negasc, cu un contract pe doi 
ani şi jumătate. El ar putea fi 
prezent duminică la Rouen în 
tribune alături de oficialii lui 
AS Monaco.

Tehnicianul belgian de 47 
ani dirijează din mai 2019 pe 
FC Bruges, locul doi în liga 
belgiană, cu care a câştigat 

titlul în 2020 şi 2021. În 2019, 
el a condus Genk la titlul de 
campioană a Belgiei.

Kovac, 50 ani, care a prelu-
at AS Monaco din vara anului 
2020, a plătit cu postul său 
pentru lipsa de rezultate, 
echipa sa aflându-se pe locul 
6 în prima ligă franceză, după 
ce a fost eliminată în turul 
preliminar al Ligii Campioni-
lor. De asemenea, relaţia sa 
devenise complicată cu unii 
dintre jucători, în frunte cu 
căpitanul Wissam Ben Yed-
der şi cu mijlocaşul Youssouf 
Fofana.   SURSA: AGERPRESNiko Kovac FOTO: EPA

Nu mai participă la Melbourne
TENIS. Jucătoarea britanică 
de tenis Emma Răducanu (19 
WTA) a anunţat că nu va mai 
participa la turneul WTA de la 
Melbourne premergător Aus-
tralian Open după ce tocmai 
a ieşit din izolare în urma in-
fecţiei cu coronavirus, scrie 
Reuters.

Răducanu, câştigătoarea 
de la US Open de anul trecut, 
a ratat, din cauza Covid-19, 
participarea la turneul de-

monstrativ de la Abu Dhabi 
de luna trecută. Britanica de 
19 ani ar fi urmat să joace la 
turneul WTA 250 Melbourne 
Summer Set (4 - 9 ianuarie).

„Tocmai ce am ieşit din 
izolare, este prea devreme 
pentru mine să particip la 
turneul de la Melbourne’’, a 
spus aceasta. Nu se ştie nici 
dacă ea va fi prezentă la un 
alt turneu de pregătire, Syd-
ney Classic, ce va avea loc tot 

în această lună. Potrivit EFE, 
Emma Răducanu s-a aflat pe 
lista personalităţilor decora-
te de regina Elisabeta a II-a a 
Marii Britanii cu ocazia Anului 
Nou, ea devenind Membru al 
Ordinului Imperiului Britanic 
(MBE) pentru servicii aduse 
tenisului.

Australian Open, primul 
turneu de Mare Şlem al anu-
lui, va avea loc în perioada 17 
- 30 ianuarie.  SURSA: AGERPRES Emma Răducanu  FOTO: EPA

Doi fraţi vor juca pentru 
naţionale diferite la CAN
Este primul caz de fraţi 
ce reprezintă două ţări 
diferite la aceaşi ediţie 
a Cupei Africii.
FOTBAL. Doi fraţi, amândoi 
portari, vor juca pentru echipe 
diferite la Cupa Africii pe Na-
ţiuni (CAN) 2022, competiţie 
fotbalistică programată în Ca-
merun între 9 ianuarie şi 6 fe-
bruarie, Maurice Gomis fiind 
inclus în lotul Guineei-Bissau, 
iar Alfred Gomis în cel al Sene-
galului, informează Reuters.

Fratele lor Lys Gomis, de 
asemenea portar, a fost în lo-
tul Senegalului pentru CAN 
2015. Lys, care are 32 de ani şi 
a agăţat ghetele în cui din ca-
uza unei accidentări, a fost ju-
cătorul lui ACS Poli Timişoara 
în a doua jumătate a sezonu-
lui 2015-2016.

Lys şi Alfred, care are 28 de 
ani, s-au născut în localitatea 
Ziguinchor din Senegal, nu 
departe de graniţa cu Guine-
ea-Bissau. Maurice s-a născut 
la Cuneo, în nordul Italiei, 
unde tatăl lor Charles găsise 
de lucru. Toţi trei şi-au înce-

put cariera la centrul de juni-
ori al clubului Torino FC.

Alfred a fost convocat la na-
ţionala Under-20 a Italiei, dar 
nu a apucat să debuteze pen-
tru aceasta şi ales să evolue-
ze pentru Senegal. Cu prima 
reprezentativă a Senegalului, 
el a participat la Cupa Mondi-
ală 2018 şi CAN 2019, unde a 
fost titular după accidentarea 
lui Edouard Mendy şi a ajutat 

naţionala să ajungă în finala 
competiţiei.

Alfred a adunat multe me-
ciuri în Serie A şi Ligue 1, iar 
acum este titular la Rennes, 
una din echipele importante 
din Hexagon. Maurice, 24 de 
ani, a fost considerat o spe-
ranţă când era la Torino, însă 
nu a reuşit să se impună şi a 
ajuns în Serie C, după care a 
jucat la echipe din Albania şi 

Cipru. El a luat naţionalitatea 
mamei sale, originară din Gui-
neea-Bissau, iar în septembrie 
a fost convocat în premieră 
la reprezentativa acestei ţări 
pentru meciuri din prelimina-
riile CM 2022. Este primul caz 
de fraţi ce reprezintă două ţări 
diferite la aceaşi ediţie a CAN, 
dar s-a mai întâmplat să existe 
fraţi care joacă pentru ţări di-
ferite. SURSA: AGERPRES

Alfred şi Maurice Gomis  FOTO: COLAJ DIGI SPORT

Prima lună a anului sportiv 2022 este dominată de evenimente precum 
Raliul raid Dakar, care are loc în Arabia Saudită, primul turneu de tenis 
de Mare Şlem al anului, Australian Open, şi Campionatul European de 
handbal masculin.

Februarie aduce în prim plan unul dintre cele mai importante evenimente spor-
tive ale anului, Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-2 februarie), primele 
etape din Turneul celor Şase Naţiuni la rugby, Super Bowl-ul etc.
În martie începe sezonul în MotoGP şi Formula 1, au loc Campionatele Mondiale 
de atletism în sală de la Belgrad, baraje pentru Cupa Mondială de fotbal din 
2022 etc.
Tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale de fotbal 2022 are loc în 
aprilie, lună în care se vor desfăşura cursele ciclist Paris-Roubaix şi Liege-Bastog-
ne-Liege sau Europenele de judo de la Sofia.

IANUARIE 
2-14: Raliul auto-moto Dakar, în Arabia Saudită 
10-16 - Patinaj artistic: Campionatele Europene de la Tallinn (Estonia) 
12 - Fotbal: Supercupa Italiei, Inter Milano - Juventus Torino (Milano) 
12-13 - Fotbal: semifinalele Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită, Atletico Madrid 
- Athletic Bilbao, FC Barcelona - Real Madrid 
13-30 - Handbal: Campionatul European masculin, în Slovacia şi Ungaria 
16 - Fotbal: Finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită 
17 - Fotbal: Gala Premiilor FIFA ‚’The Best’’ pentru anul 2021 
17-30 - Tenis: Australian Open 
18-23 - Patinaj artistic: Campionatele celor Patru Continente, la Tallinn (Estonia) 
20-23 - Auto: Prima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), Raliul 
Monte-Carlo

FEBRUARIE 
1 - Baschet: Finalul sezonului regulat al Euroligii feminine 
4-20: Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 
5-6 - Judo: Turneul de la Paris 
5-6 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni 
10-13 - Baschet: Turnee de calificare la Cupa Mondială feminină din 2022, la 
Belgrad, Washington şi Osaka 
12-13 - Rugby: Etapa a doua a Turneului celor Şase Naţiuni 
13 - Fotbal american: Super Bowl-ul 
15-16 - Volei: Finalul fazei grupelor în Liga Campionilor, la feminin şi masculin 
19-20 - Handbal: Finalul fazei grupelor în Liga Campionilor la feminin 
23-9 martie - Baschet: Sferturi de finală în Euroliga feminină 
24-27 - Auto: Campionatul Mondial de Raliuri - WRC, etapa a doua, Raliul Suediei 
26-27 - Rugby: Etapa a treia a Turneului celor Şase Naţiuni 
27 - Fotbal: Finala Cupei Ligii engleze

MARTIE 
6 - MotoGP: Debutul Campionatului Mondial, cu Marele Premiu al Qatarului 
5 - Atletism: Maratonul de la Riad (Arabia Saudită) 
6-13 - Ciclism: Cursa Paris-Nisa 
8-17 - Volei: Sferturi de finală în Liga Campionilor, la masculin şi feminin 
9-10 - Handbal: Ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor la masculin 
9-20 - Tenis: Turneul Masters 1000 ATP/WTA 1000 de la Indian Wells 
11-13 - Atletism: Campionatele Mondiale în sală de la Belgrad 
11-12 - Rugby: Etapa a patra a Turneului celor Şase Naţiuni 
19 - Rugby: Etapa a cincea şi ultima a Turneului celor Şase Naţiuni 
19 - Ciclism: Cursa Milano-Sanremo 
19-20 - Fotbal: Real Madrid - FC Barcelona, El Clasico, în La Liga (Santiago 
Bernabeu) 
20 - Formula 1: Debutul Campionatului Mondial, cu Marele Premiu al Bahrainului 
20 - MotoGP: Marele Premiu al Indoneziei 
21-27 - Ciclism: Turul Cataloniei 
21-27 - Patinaj artistic: Campionatele Mondiale, la Montpellier (Franţa) 
23-3 aprilie - Tenis: Masters 1000ATP/WTA 1000 de Miami 
24-29 - Fotbal: Baraje pentru Cupa Mondială 2022, zona Europa 
26-3 aprilie - Handbal: Optimile de finală ale Ligii Campionilor la feminin 
27 - Formula 1: Marele Premiu al Arabiei Saudite 
27-30 aprilie - Rugby: Turneul celor Şase Naţiuni la feminin 
29-7 aprilie - Volei: Semifinalele Ligi Campionilor, masculin şi feminin 
30-7 aprilie - Handbal: Optimile de finală ale Ligii Campionilor la masculin 
31 - Fotbal: Congresul FIFA, la Doha (Qatar) 
date nedeterminate - Fotbal: baraje pentru Cupa Mondială 2022, zona Africii

APRILIE 
1 - Fotbal: Tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2022, la Doha 
(Qatar) 
3 - Atletism: Maratonul de la Paris 
3 - Ciclism: Turul Flandrei 
3 - MotoGP: Marele Premiu al Argentinei 
7-8 - Baschet: finalul sezonului regulat al Euroligii masculine 
8-10 - Baschet: Turneul Final 4 al Euroligii feminine 
10 - MotoGP: Marele Premiu al Americilor 
10 - Formula 1: Marele Premiu al Australiei 
16 - Ciclism: Cursa feminină Paris-Roubaix 
17 - Ciclism: Cursa masculină Paris-Roubaix 
19-4 mai - Baschet: Sferturi de finală în Euroliga masculină 
20 - Ciclism: Săgeata Valonă (masculin şi feminin) 
21-24 - WRC: Raliul Croaţiei 
23 - Fotbal: Finala Cupei Spaniei, la Sevilla 
24 - Ciclism: Cursa Liege-Bastogne-Liege (masculin şi feminin) 
24 - Formula 1: Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna 
24 - MotoGP: Marele Premiu al Portugaliei 
29-1 mai - Judo: Campionatele Europene, la Sofia 
30-8 mai - Handbal: Sferturile de finală ale Ligii Campionilor la feminin 
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Zeci de forme de viaţă FOTO:DAVID BAMES

Masă specială
Pomii de Crăciun nevânduţi au ajus cina animalelor de la 
grădina zoologică din Berlin.  FOTO:EPA

Oau! Ce ne-am 
mai chefuit ieri!

Am băgat 
de seamă!

Miruna 
 FOTO : MIHAI ROMEO BOGDAN, AGENŢIE -MMODELS ROMÂNIA

Al doilea Revelion 
umbrit de coronavirus
MAPAMOND. Australienii şi-au 
luat la revedere de la anul 
2021 cu tradiţionalul foc spe-
ctaculos de artificii specta-
culos deasupra portului Syd-
ney, după ce autorităţile de la 
Auckland, Noua Zeelandă, au 
anulat acest eveniment, re-
latează Reuters. Sydney a dat 
startul petrecerilor din toată 
lumea într-un stil vintage, cu 
obişnuitul său spectacol piro-
tehnic reflectat în apele din 
portul oraşului, lângă opera 
din Sydney. Nu au existat însă 

astfel de focuri de artificii în 
locuri consacrate din între-
aga lume, precum Arcul de 
Triumf din Paris, Big Ben din 

Londra sau Turnurile Petro-
nas din Kuala Lumpur.

Evenimentul de Anul Nou 
a fost menţinut în Times Squ-

are din New York, dar mulţi-
mea care a numărat secundele 
până la trecerea în noul an a 
reprezentat un sfert din mă-
rimea obişnuită. În Africa de 
Sud s-a dat cea mai bună ves-
te a sfârşitului de an, respectiv 
că varianta Omicron a trecut 
de vârf şi nu a adus o creş-
tere a numărului de decese. 
Autorităţile au ridicat abrupt 
o interdicţie de circulaţie pe 
timp de noapte şi au permis 
ca trecerea în Noul An să fie 
sărbătorită.  SURSA:AGERPRES 

Focuri de artificii la Sydney   FOTO:EPA

Viaţă sub calota glaciară
ANTARCTICA. La adâncimi mari 
sub calota glaciară antarctică, 
cercetătorii au descoperit zeci 
de forme de viaţă într-un pe-
rimetru redus, pe platoul ma-
rin - un nivel de biodiversitate 
fără precedent pentru un me-
diu complet privat de lumina 
solară, conform unui material 
publicat de Live Science.

„Dacă cineva ar fi întrebat, 
la început, ce mă aştept să văd 
acolo, aş fi răspuns cu totul 
altceva şi nu aş fi avut drepta-
te”, a comentat David Barnes, 
biolog marin în cadrul British 
Arctic Survey, unul dintre 

co-autorii studiului publicat 
în jurnalul Current Biology. 
La adâncimi mari sub calota 
glaciară antarctică, protejată 
de radiaţia solară, poate exis-
ta viaţă, însă biologii erau de 
părere că biodiversitatea ar 
fi redusă. Majoritatea eco-
sistemelor se ridică pe fun-
daţia organismelor capabile 
de fotosinteză, aşa cum sunt 
planetele sau algele, iar în în-
tunericul abisal nu ar trebui 
să existe suficiente surse de 
hrană pentru a susţine o vari-
etate mare de forme de viaţă. 
 SURSA.AGERPRES 

Ar putea să dispară
MAPAMOND. Aproximativ 
7.000 de limbi sunt cunos-
cute în prezent în lumea înt-
reagă, însă multe dintre ele 
ar putea să dispară în curând 
pentru totdeauna, potrivit 
unui studiu realizat în Austra-
lia, informează DPA.

Conform autorilor studiu-
lui, aproape jumătate din 
limbile vorbite pe Terra sunt 
ameninţate cu dispariţia, iar 
1.500 dintre ele ar putea să 
dispară până la sfârşitul aces-
tui secol. „Fără o intervenţie, 

numărul limbilor care dispar 
ar putea să se tripleze în ur-
mătorii 40 de ani, într-un ritm 
de cel puţin o limbă dispărută 
în fiecare lună”, au precizat 
autorii studiului. Ei recoman-
dă alcătuirea unei programe 
şcolare care să sprijine educa-
ţia bilingvă şi care încurajează 
atât învăţarea limbilor indige-
ne, cât şi folosirea limbilor re-
gionale dominante.

Au fost analizate 51 de vari-
abile independente, inclusiv 
politici de educaţie, indicatori 
socio-economici şi caracteris-
tici ale mediului înconjurător. 
Noul studiu, coordonat de 
specialişti de la Universitatea 
Naţională a Australiei (ANU), 
a fost publicat în revista onli-
ne Nature Ecology and Evolu-
tion.  SURSA:AGERPRES 

A murit Betty White
LOS ANGELES. Actriţa ameri-
cană de comedie Betty White 
a decedat cu mai puţin de trei 
săptămâni înainte să împli-
nească 100 de ani, punând 
capăt unei cariere de peste 
opt decenii, a relatat revista 
People, citată de Reuters.

„Chiar dacă se apropia de 
100 de ani, credeam că (Be-
tty) va trăi veşnic”, a declarat 
pentru People agentul şi pri-
etenul ei apropiat Jeff Witjas.

Într-o industrie unde o ac-
triţă trecută de 40 de ani se 
apropie de amurgul carierei, 
White a fost o anomalie, con-
tinuând să fie un star la 60 de 
ani şi un fenomen al culturii 
pop la 80 şi 90 de ani, scrie 

Reuters. La 92 de ani, White 
încă juca într-un serial de co-
medie, Hot in Cleveland, anu-
lat la sfârşitul lui 2014.

Betty White, născută la 17 
ianuarie 1922, şi-a atribuit 
longevitatea stării bune de 
sănătate, norocului şi faptului 
că îi place ce face.  

 SURSA:AGERPRES

Nu revine în distribuţia 
Fast&Furious
LOS ANGELES. Starul din filme-
le „Jungle Cruise’’ şi „Red 
Notice’’ Dwayne Johnson 
susţine în continuare că nu 
va mai apărea într-un alt film 
din franciza „Fast&Furious’’, 
după ce el şi Vin Diesel au 
avut un conflict în urmă cu 
mai mulţi ani, relatează UPI.

Diesel i-a cerut lui Johnson 
în noiembrie, într-o postare pe 
social media, să se întoarcă în 

distribuţia francizei. Johnson 
a declarat însă pentru CNN că 
a fost surprins de postarea lui 
Diesel, întrucât credea că îşi 
rezolvaseră problema departe 
de lumina rampei.

„În luna iunie, când eu şi 
Vin ne-am conectat dar nu în 
social media, i-am spus direct 
- şi în privat - că nu voi reve-
ni în distribuţia francizei. Am 
fost ferm, şi totuşi cordial, şi 
am spus că voi susţine me-
reu distribuţia şi voi dori ca 
franciza să aibă succes, dar că 
nu există nicio şansă să mă în-
torc”, a spus Johnson.

Actorul susţine că s-a con-
sultat cu partenerii de produc-
ţie şi cu studioul care realizea-
ză filmele „Fast&Furious” şi 
că i-au susţinut decizia.  

 SURSA.AGERPRES

Petrece ilegală
OLANDA. Poliţia din Olanda a 
pus capăt sâmbătă unei petre-
ceri ilegale începute vineri şi 
care aduna sute de persoane 
dornice să celebreze Anul Nou 
într-o fostă uzină din oraşul 
Rijswijk, conform media lo-
cale, preluate de AFP. Sute de 
poliţişti, veniţi cu zece dube 
speciale, au intervenit pentru 
a-i convinge pe oameni să ple-
ce, conform televiziunii publi-
ce olandeze NOS. Poliţia a făcut 
mai multe arestări, deşi inter-
venţia s-a derulat fără violenţe, 
conform televiziunii locale 
Omroep Gelderland. Riveranii 
au declarat că au identificat nu-
meroase maşini înmatriculate 
în Franţa, dar şi în Germania, 
Spania şi Italia. Restricţiile sani-
tare sunt dure în Olanda, unde 
un nou lockdown a fost impus 
populaţiei cu o săptămână îna-
inte de Crăciun în contextul 
noului val şi a răspândirii vari-
antei Omicron a coronavirusu-
lui.  SURSA:AGERPRES 

Decoraţi de regina Elisabeta
LONDRA. Coordonatorii cam-
paniilor de combatere a pand-
emiei de COVID-19 din Marea 
Britanie, jucătoarea de tenis 
Emma Răducanu şi ducesa 
Camilla - soţia prinţului moş-
tenitor Charles - au fost deco-
raţi de regina Elisabeta a II-a, 
iar pe lista personalităţilor re-
compensate de Anul Nou de 
suverana acestei ţări se află 
şi actorul Daniel Craig, care 
a primit aceeaşi distincţie ca 
cea deţinută de agentul 007, 
personajul pe care starul bri-
tanic l-a interpretat în cinci 

filme din franciza cinematog-
rafică „James Bond”, infor-
mează AFP şi Reuters. Spor-

tiva de origine română Emma 
Răducanu, care a uluit lumea 
tenisului profesionist în 2021, 
când a devenit prima jucăto-
are venită din calificări care 
a câştigat un titlu de Grand 
Slam după victoria obţinută 
la U.S. Open, se află pe lista 
personalităţilor decorate de 
regina Elisabeta a II-a cu tit-
lul de Membru al Ordinului 
Imperiului Britanic. Compo-
zitorul Bernie Taupin a deve-
nit Comandant al Ordinului 
Imperiului Britanic. 
 SURSA:AGERPRES

Betty White  FOTO:EPA

Dwayne Johnson  FOTO:EPA

Pe cale de dispariţie  FOTO:FAN
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