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Proiecte europene şi naţionale la Aleşd

Agendă plină la Primărie
Unul dintre principiile
pe care le-a adoptat încă de
la început de mandat Ioan
Todoca, în calitate de primar al oraşului Aleşd, a fost
transparența. Toate demersurile și realizările obținute
spre binele comunității sunt
postate cu regularitate în
cele două platforme online,
„Aleșd Online” și„ Zi de
Aleșd”, precum și pe pagina
sa de facebook.

Pentru a realiza o sinteză a
activității curente și viitoare,
i-am adresat primarului Ioan
Todoca o serie de întrebări, la
care a răspuns cu multă deschidere. Într-o discuție de două
ore am remarcat seriozitatea
și implicarea necondiționată
în dorința de realizare a celor
mai stringente obiective ce frământă comunitatea aleșdeană.
Un domeniu important și prioritar care inﬂuențează în mare
parte realizarea unor investiții
în oraș este atragerea de fonduri prin proiecte europene și
naționale. În acest sens, în doar
cele şapte luni de mandat s-au
scris și depus trei proiecte cu
ﬁnanțare europeană: 1) Consolidarea și reabilitarea ruinelor Cetății Piatra Șoimului, în
valoare de 1 milion de euro; 2)
Creșterea calității vieții urbane. Amenajarea unui parc lângă Arena Sportivă, în valoare
de 150.000 euro; 3) Acces.
Acțiuni pentru comunitate de
combatere a excluziunii sociale, în valoare de 3,5 milioane
euro. Acest proiect se referă
la comunitatea de rromi. În
pregătire, în fază înaintată, se
aﬂă un proiect pe domeniul
social-cultural, în parteneriat
cu trei localități din: Ungaria,
Slovacia și Serbia. Valoarea
proiectului este de 150.000 de
euro pentru ﬁecare localitate.
Pe măsura deschiderii altor domenii de ﬁnanțare europeană,
vor ﬁ scrise și alte proiecte.
Prin PNDL (Programul
Național de Dezvoltare Locală), sunt continuate și în curs
de realizare alte trei proiecte:
1) Finalizarea înlocuirii conductelor de apă pe un tronson
ce alimentează Cartierul Obor,
proiect început în anul 2009; 2)
Reabilitarea Casei Orășenești
de Cultură, lucrare aﬂată în

Mobilitate
în Portugalia

În perioada 15 ianuarie – 5 februarie 2017,
14 elevi însoțiți de profesoara Zenovia-Mirela Coraș au făcut practică de specialitate la
ﬁrme de IT din orașul Barcelos, Portugalia.

faza de licitație de lucrări; 3)
Alimentarea cu apă și canal a
localității Pădurea Neagră, în
valoare de 7 milioane lei. Lucrarea va ﬁ ﬁnalizată până la
sfârșitul acestui an.

Alimentarea oraşului cu gaz

O problemă majoră pentru asigurarea agentului termic la locuințele populației,
a instituțiilor și întreprinderilor din oraș este introducerea
gazului. Acest proiect a fost
lansat în urmă cu câțiva ani,
însă din interesele meschine
ale unor primari, care au pus
piedici proiectului, lucrările au
fost abandonate de Transgaz.
Primarul Ioan Todoca a reluat
negocierile, antrenând în realizarea acestui proiect și comunele limitrofe. În prezent,
se duc negocieri, se fac studii
geo și ridicări topo. Deși conducta principală se aﬂă doar
la 12 km de oraș, ﬁnalizarea
lucrărilor va dura 3-4 ani. Lipsa gazului constituie o piedică
în atragerea unor investitori
și înﬁințarea unui parc industrial, cu toate beneﬁciile sale.
Până atunci, aprovizionarea
populației cu lemne rămâne
la discreția „maﬁei pădurilor”, care stabilește prețuri
„nerușinate” (180- 200 lei/metru ster). Ne gândim cu tristețe
la oamenii nevoiași, bătrâni și
bolnavi ale căror venituri sunt
la limita subzistenței. Pentru
aceștia Primăria și Consiliul
local vor trebui să asigure lemne din pădurea comunală. De
asemenea, prin POR, se are în
vedere eﬁcientizarea energetică a orașului (spital, policlinică
și școli).

Vor înﬁinţarea şi altor secţii
de sport

În prezent, doar trei ramuri
de sport, fotbal, handbal și karate sunt participante în diferite competiții. Întrucât organizarea și rezultatele ar putea
ﬁ îmbunătățite, Primăria și
Consiliul Local au ca obiectiv
crearea în organigrama Primăriei a unui post de director
sportiv care să coordoneze întreaga activitate sportivă în deplină legalitate. Astfel, se mai
pot crea și alte secții în cadrul
Asociației Sportive, ca tenis de
masă, atletism, șah etc. care
pot satisface preferințele unui
mare număr de tineri. Se are
în vedere utilizarea eﬁcientă
a celor trei săli de sport existente, precum și a celor două
baze sportive de la cele două
licee. De asemenea, se caută
posibilități de ﬁnanțare pentru
reabilitarea stadionului și crearea unei noi baze sportive cu
patru terenuri: fotbal, handbal
baschet și tenis de câmp, printr-un parteneriat public – privat cu Magazinul „Penny”.

Clădirea „Băncii Agricole”,
subiect de telenovelă

Curățenia în oraș este în
grija SC Salubri, iar beneﬁciari sunt toţi locuitorii. Se fac
eforturi ca orașul să respecte
niște standarde de civilizație,
însă, în special în Cartierul
Șoimi, depozitarea deșeurilor
și a resturilor menajere lasă
de dorit. Conform noilor norme și cerințe europene se
intenționează implementarea
colectării selective a gunoiului, fapt pentru care sunt

căutate surse de ﬁnanțare. O
problemă ce poate ﬁ subiect
de telenovelă o constituie clădirea așa-zisei Bănci Agricole, construită pentru această
destinație și neﬁnalizată, abandonată în stadiu de „roșu”.
Prin demersuri greoaie, clădirea a intrat în proprietatea
publică gestionată de primărie.
În anul 2006, printr-o hotărâre
a Consiliului local este cedată
Ministerului Public și Ministerului Justiției, care intenționau
să o ﬁnalizeze pentru sediile
judecătoriei și procuraturii locale. Din păcate, intenția lor nu
s-a materializat, clădirea ﬁind
abandonată și supusă unei degradări accentuate. Cele două
ministere au fost atenționate
în repetate rânduri de către
primărie pentru ﬁnalizarea lucrărilor, însă desele schimbări
de miniștri au dus la abandonarea lucrărilor, având alte
priorități. Adresele repetate și
răspunsurile ministerelor sunt
piesele unui dosar voluminos.
Cu câțiva ani în urmă, o echipă
de experți trimiși de ministere
au constatat un accentuat grad
de degradare, care au determinat ministerele să renunțe la
clădire. Primăria a înaintat demersuri pentru revenirea clădirii în patrimoniul public, un
parcurs anevoios. Procedura
nu s-a ﬁnalizat pentru că cele
două ministere s-au răzgândit
și se pare că vor să investească
în construcție. „Uite popa, nu e
popa”. Din surse neoﬁciale se
pare însă că fondurile alocate
în acest an nu răspund volumului de lucrări necesare. Serialul
continuă, probabil până la demolarea clădirii.
 Nicu RĂCUCIU

Școala Mamei

Cursuri noi la Maternitate
Școala Mamei reîncepe
derularea cursurilor gratuite la Maternitatea Oradea,
Staționarul III al Spitalului
Clinic Județean de Urgență,
de joi, 9 martie 2017, de la
ora 17.00.

CN „Octavian Goga”
din Marghita

Cursul se adresează familiei, tăticii și bunicile ﬁind și ei
invitați să se înscrie alături de
mămici. „Ne vom strădui să pregătim întreaga familie pentru
evenimentul cel mai important:
sosirea bebelușului. O echipă

completă de profesioniști va ﬁ
alături de dvs. pe toată durata
cursului pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți
nevoie. Cursul primăverii vă
așteaptă cu multe surprize. Locurile sunt limitate!”, se aﬁrmă

într-un comunicat semnat de
echipa Școala Mamei. Înscrierea și programarea la curs se
poate face la telefon 0259/414630, interior 553, între orele
10.00 – 18.00, în Ambulatoriul
Maternității.
 V. I.

Stagiul de pregătire practică s-a desfășurat
în cadrul proiectului de mobilități de formare
profesională Erasmus+ „Eurocompetențe în domeniul IT-cale sigură pentru o integrare rapidă
pe piața muncii”. Proiectul se derulează la Colegiul Național „Octavian Goga” din Marghita
în perioada 2016-2017, stagiul de practică din
lunile ianuarie-februarie reprezentând ﬂuxul 1.
Cei 14 participanți sunt elevi în clasa a XI-a și
a XII-a la proﬁlul matematică-informatică și au
reprezentat cu cinste școala lor: Acom Cristian,
Ardelean Andrei, Filip Alexandru, Olar Horea,
Sabău Valeriu, Suiugan Titus, Tincău Mihai,
Denco Krisztina, Drimbău Vlad, Hucea Alin,
Maghiar Cătălin, Nastea Teodora, Oros Adelin,
Pocol Diana. Elevii și-au lărgit orizontul cultural și gradul de ﬂexibilitate și adaptabilitate
prin contactul cu mediul cultural portughez,
prin vizitarea anumitor obiective turistice și
prin participarea la diferite activități cotidiene.
Limba de comunicare în cadrul proiectului
a fost engleza, dar pentru a putea comunica
cu clienții ﬁrmelor elevii au participat și la 14
ore de limba portugheză în cadrul organizației
culturale Mobility Friends care le-a asigurat și
facilități excelente de cazare și masă. Dezvoltarea personală a participanților s-a completat cu
abilități și competențe sporite în domeniul IT,
abilități de lucru în echipă, sociale și lingvistice
pentru o mai ușoară integrare pe piața muncii.
Elevii s-au adaptat foarte bine la programul ﬁx de lucru al unei ﬁrme, au respectat
reguli clare și au îndeplinit sarcini de lucru în
termenele și condițiile cerute. Cel mai greu
le-a fost cu adaptarea la condițiile climatice din
Portugalia diferite față de România, cu o climă
excesiv de umedă și schimbătoare.
Gestionarea eﬁcientă a relațiilor cu ceilalți
angajați ai ﬁrmei, dar și cu ceilalți participanți
la stagiu, elevi din Turcia și Polonia, cazați
în același campus, și viețuirea cu ceilalți
participanți la stagiu au dus la dezvoltarea competențelor de muncă în echipă
transnațională.
De buna desfășurare a activităților s-a ocupat
echipa de proiect din cadrul școlii, formată din
profesorii: director Marcel Emil Sas Adăscăliții
- manager de proiect, dir. adj. Adriana Simona
Sarca - responsabilă cu diseminarea proiectului, Zenovia-Mirela Coraș - responsabilă cu
formarea participanților, Simona Stoianovici
- responsabilă cu selecția participanților, Laura
Cotrău - responsabilă cu valorizarea rezultatelor proiectului și contabil Laura Bușe - responsabil ﬁnanciar.
Inițiatoarea proiectului este prof. Ioana
Vereș, responsabilă cu proiectele europene la
nivelul școlii.
Al doilea ﬂux de elevi care vor pleca în
plasament în Portugalia, în luna octombrie
2017, va ﬁ selectat în luna mai a acestui an și
va ﬁ format din alți 14 elevi din clasele a X-a
și a XI-a de la proﬁlul matematică-informatică
de la Colegiul Național „Octavian Goga” din
Marghita.
 Prof. Zenovia-Mirela CORAȘ

