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Clădirile situate pe Calea Aradului vor ﬁ reabilitate termic

Poliţia de Frontieră, în
modernizare
Sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea va ﬁ reabilitat,
cele cinci clădiri situate pe
Calea Aradului, construite în
anii 1880, urmând să ﬁe modernizate pentru prima dată
după 1990. Proiectul, în valoare de peste zece milioane
de lei, este ﬁnanţat prin Regio – Programul Operaţional
Regional 2014-2020.

Proiectul „Reabilitare Termică Corpuri de Clădire C1,
C3, C4, C5 şi C10” are ca
obiectiv creşterea eﬁcienţei
energetice, prin modernizarea
sistemelor aferente. Contractul de ﬁnanţare a fost semnat
în toamna anului trecut, valoarea totală ﬁind de 10.440.257,
31 lei, din care 8.074.912.06 lei
ﬁnanţare nerambursabilă acordată prin Fondul de Dezvoltare Regională, având perioada
de implementare 19.09. 201830.10.2020. Prin reabilitarea
celor cinci clădiri se urmăreşte
reducerea consumului anual
de energie primară totală cu
729.162 kWh/an prin măsuri
de reabilitare termică, moder-

nizarea instalaţiilor aferente
clădirilor şi utilizarea surselor
de energie regenerabilă, dar
şi scădereea anuală estimată
a gazelor cu efect de seră aferente funcţionării întregului
complex de clădiri. Construite
în anii 1880, cele cinci corpuri
de clădire situate pe Calea
Aradului, în care îşi desfăşoară activitatea 125 de cadre
ale Inspectoratului Poliţiei de
Frontieră Oradea şi ale Poliţiei
de Frontieră Oradea nu au fost
renovate în ultimele decenii.
„Până acum nu au fost fonduri.
Am proﬁtat că s-au putut accesa fonduri nerambursabile şi ne
bucurăm că proiectul a fost eligibil. Cu cadrele puţine pe care
le avem, derulăm în prezent
trei proiecte pe astfel de fonduri. Căutăm o ﬁrmă pentru
proiectarea şi executarea lucrărilor, procedura de licitaţie
ﬁind demarată. În prima fază
nu s-a prezentat nimeni. Am
solicitat o suplimentare a bugetului, a fost aprobată, pentru
că a crescut preţul manoperei
în construcţii. Sperăm ca în cel
mult o lună să urcăm proiectul
pe SICAP. Cel puţin din anul

Expoziție inedită în Cetate

1990 nu s-a mai făcut absolut
nicio reabilitare la aceste clădiri”, a precizat chestorul Marin Bondar, şeful ITPF Oradea.
Concret, toate cele cinci clădiri
vor ﬁ reabilitate atât în interior,
cât şi în exterior. „Se va înlocui instalaţia electrică, corpurile de iluminat, se vor monta
panouri fotovoltaice pe acoperişul ﬁecărei clădiri, camere
video în interior şi exterior. De
asemenea, va ﬁ înlocuită reţeaua de termoﬁcare, urmând să
ﬁe montate pompe de căldură.
Se vor executa lucrări de izola-

ţie termică în interior şi exterior, vor ﬁ înlocuite tâmplăria şi
parchetul”, a menţionat comisarul şef Radu Marc Parasca,
adjunct al şefului ITPF Oradea. Clădirile, cu suprafeţe cuprinse între 339 mp şi 675 mp,
vor ﬁ reabilitate pe rând, astfel
încât instituţia să îşi poată desfăşura activitatea la sediul din
Calea Aradului. Dacă acest lucru nu va ﬁ posibil, conducerea
ITPF a precizat că o soluţie de
rezervă este mutarea activităţii
în clădirile din Punctul de Trecere a Frontierei Borş. 

Vești bune pentru gurmanzi

Eugen Antal – Destine și Destinații Street FOOD Festival
Cetatea Oradea, mai exact urâtă. Prin neimplicare, prin
Galeria Ștefan Vilidár István (Corpul C, etajul I), a
fost vineri, de la ora 18.00,
gazda expoziției foto „Eugen
Antal – Destine și Destinații
(D&D)”.

Desfășurat într-un cadru
intim, evenimentul s-a bucurat de prezența profesorului
Eugen Moritz, de muzica lui
Florian și Alexandrina Chelu
și de cuvinte frumoase spuse de Claudiu Szabó și Ștefan
Tóth, președintele Asociației
Internaționale „Euro Foto
Art”.
În ceea ce privește expoziția,
Eugen Antal susține că este o
poveste, în imagini și cuvinte,
despre lucruri și locuri pe lângă care trecem des. „Atât de
des încât devine obișnuință să
nu mai observăm frumusețea
lumii în care trăim. Da, este
adevărat că uneori noi facem lumea din jurul nostru

ignoranță, ca și când am trăi
un implacabil destin, uitând
că ﬁecare dintre noi avem ca
destinație o menire de a face
lumea un pic mai bună, un pic
mai frumoasă sau un pic mai
sigură decât am găsit-o”.
În cadrul evenimentului
Ștefan Tóth i-a înmânat artistului Eugen Moritz Diploma de onoare a Asociației
Internaționale, iar artistului fotograf expozant, Certiﬁcatul de
patronaj. Lucrările au fost prezentate de către prof. univ. dr.
Eugen Moritz din Cluj-Napoca. Eugen Antal a mulțumit organizatorilor pentru condițiile
oferite. Expoziția organizată sub patronajul Asociației
Internaționale „Euro Foto
Art” va rămâne la dispoziția
publicului vizitator până pe 18
aprilie, între orele 8.00 – 20.00.
Accesul publicului este gratuit.
 V.I.

revine la Oradea
Pentru al treilea an consecutiv, Street FOOD Festival
revine la Oradea și anul acesta, în perioada 17-19 mai.
Food truck-urile vor pune
stăpânire pe curtea Cetății,
iar bucătarii se vor înarma
cu rețete și ingrediente de calitate și vor cuceri vizitatorii
cu tot felul de preparate inedite.

Street FOOD Festival, evenimentul care a adus aromele
interesante și preparatele apetisante aproape de gurmanzi
și pofticioși, dă startul evenimentelor și anul acesta. Unsprezece orașe, printre care și
Oradea, se vor putea bucura și
delecta cu preparate de streed
food și cu specialități culinare
din diferite colțuri ale lumii.
Muzica live, cinema-ul outdoor și zonele dedicate celor mici
vor întregi atmosfera festivalului și ne vor face zilele călduroase de vară mai frumoase și
mai picante.
Concertele de muzică live,
activitățile special gândite sau
zonele de relaxare cu decoruri
diverse sunt doar câteva dintre
motivele pentru care orădenii

sunt chemați să se bucure de
festival.
Chef Foa va ﬁ cel care ne
va intriga și anul acesta papilele gustative cu preparate
care nu pot ﬁ refuzate. De altfel, pasionații de gătit, dar și
pofticioșii vor putea lua parte la diferite demonstrații și
activități alături de cunoscutul
chef.
Street FOOD Festival este un
concept de festival care a debutat în 2016 la Cluj-Napoca şi,
ulterior, a fost dezvoltat în alte
11 oraşe. An de an festivalul a
atras tot mai mulți „pofticioși”
și participanți, iar în anul 2018
festivalul a fost vizitat de peste
800.000 de persoane care au
avut ocazia să încerce rețete
ingenioase și să participe la
activităţi recreative. Revoluţia
street food a avut un impact
însemnat şi la nivel de comunitate prin conştientizarea nevoii
de a-i ajuta pe cei defavorizaţi
sau prin combaterea fenomenului de risipă alimentară.
Informații suplimentare se
pot aﬂa pe www.streetfoodfestival.ro sau pe pagina de facebook a evenimentului. 

Inteligent, independent,
impertinent
urmare din pagina 1
Ce primesc politicienii la schimb? Susţinerea
divină. Di-vină ﬁindcă, până la urmă, cineva
va trebui să răspundă şi pentru asta, nu-i aşa? *
Abdullah al Iordaniei nu mai vine în România,
s-a supărat pe Dăncilă. Asta e, nu poţi ﬁ cu
curu’n două luntri. Adică, mai pe înţelesul ei,
e ca şi cum ar ﬁ, simultan, şi cu dl Dragnea, şi
cu dl Dăncilă. Deşi s-ar putea ca cel puţin unul
dintre ei să nu aibă nimic împotrivă. * Eugen
Teodorovici calcă vânjos pe urmele lui Nuţi
Udrea. Ministrul Economiei poartă pantoﬁ
Louis Vuitton, la numai 6.200 de lei perechea,
adică două salarii medii pe economie. Asta
da social-democraţie, mai ales că, pe hârtie,
domnul ministru trăieşte de pe o zi pe alta! *
Ca să nu rămână fără „coledgi”, şi fără mandat,
mă înţelegi, Corina Creţu s-a înscris în Pro
România. Până la urmă putea, la fel de bine, să
meargă la PNL, ALDE, USR... „aceeaşi mizerie”. * Rareş Bogdan începe să priceapă cam
în ce s-a băgat. Le-a trântit noilor colegi de
partid că liberalii par a se autosabota. Capitala
e plină deja de bannere electorale, numai urmaşii Brătienilor parcă nici n-ar exista. Vedeta
listei pentru Bruxelles „se teme de eşec”. Alţii
„se tem de trădare”, vorba lui Nenea Iancu. *
Penalul Năstase face gât. S-a luat de Banciu.
Fostul premier i-a scris comentatorului de
televiziune, nici el prea dus la biserică: „Bă,
gunoiule, tu chiar nu ştii nimic din câte am
făcut eu pentru ţara asta?” Cică Banciu i-ar ﬁ
răspuns: „Şapte case?” * Dăncilă e iar sonor şi
full-color. Comunicatorii guvernului au avut
curaj să prezinte întâlnirea premierului român
cu omologul ei israelian, Benjamin Netanyahu, nu doar în imagini, ca până acum, ci şi cu
câteva fragmente de dialog. Progresul există!
* A fost şi săptămâna listelor. Oprea a bătut în
retragere, nu mai e cap de listă la noul UNPR
pentru europarlamentare. A venit, în schimb,
cu un lot foarte sportiv. Generalii Ilie Năstase
şi Anghel Iordănescu sunt în fruntea selecţionatei „interesului naţional”. Dacă primul are,
de ceva vreme, o solidă faimă de scandalagiu, cel de-al doilea va avea, de bună seamă,
misiunea de a calma spiritele. Se ştie că, încă
din vremea lui nea Puiu, românii nu mai bat pe
nimeni. * Preşedintele s-a cam decis, vom avea
referendum în ziua alegerilor pentru Parlamentul European. Întrebarea la care vom ﬁ chemaţi
să răspundem n-a fost formulată încă, dar e
clar că tema ei se va lega de continuarea luptei
împotriva corupţiei. Undeva în peisaj s-a iscat
rumoare, se aude peste ţară: „Altă-ntrebare?” *
Un zvon, Toader şi-ar ﬁ rupt piciorul. Apoi, ministrul a precizat că nimic nu e adevărat. Şi-o
altă şoaptă peste ţară: „Ce păcat!” * Despre lista „USR plus Plus”, mai nimic de spus! Oameni
şi ei. * Ghiţă a anunţat că nu mai candidează.
Da’ n-a mai zis că nu i-ar mai bate pe cei de la
#rezist. Desigur, pentru retragerea candidaturii
sunt vinovaţi: Kovesi, statul paralel, Soros,
oculta mondială, DNA... * Ţăranii cu mai mult
de cinci porci vor plăti impozit. Noul bir se va
numi, ﬁreşte, porcăritul. De ce? Da-ea! * 3 MILIARDE DE EURO, cel mai mare împrumut
din istoria ţării, aste e cea din urmă ispravă a
guvernului super-competent de la Bucureşti.
Cu alte cuvinte, suntem, toţi, datori vânduţi.
Dobânda, pentru noi, e mai mare decât pentru
Grecia, dar aici - teoretic - nu e criză. Cine
plăteşte? Turcu’! *
 Ghiţă, candidatul ﬁţă

