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Rapoarte la şedinţa Colegiului Prefectural

De la autostradă la munca
la negru
Ordinea de zi a Colegiului
Prefectural de ieri a cuprins
un raport de activitate pe 9
luni al Direcției pentru Agricultură Bihor și o informare
cu privire la măsurile luate
de către ITM Bihor în domeniul combaterii muncii fără
forme legale. De asemenea,
la ﬁnele ședinței, prefectul
Ioan Mihaiu a făcut câteva
declarații privind marșul
pentru susținerea realizării
Autostrăzii
Transilvania,
programat pentru sâmbătă,
28 octombrie.

În ce privește măsurile luate
de către ITM Bihor în domeniul combaterii muncii fără
forme legale, Marius Rotar,
inspectorul șef al instituției, a
declarat că dacă în anul 2016
au fost sancționați pentru munca fără forme legale (în primele nouă luni ale anului 2016)
169 de agenți economici, în
anul 2017, pentru același interval de timp, au fost sancționați
134 agenți economici.
„Analizând acest indicator,
se observă o scădere a numărului de agenți economici care
folosesc munca la negru de
aproximativ 21%”, a menționat
inspectorul şef ITM Bihor.
Rotar a precizat că de pe
urma muncii la negru are de
câștigat angajatorul, deoarece
acesta plătește în acest fel salarii mai mici, chiar sub nivelul
minim pe economie.
Șeful ITM Bihor consideră
că cei care au de pierdut de
pe urma muncii la negru sunt
persoanele care prestază munca, iar apoi statul și, nu în ultimul rând, cetățenii. Concret,
are de pierdut persoana care
prestează munca, prin lipsa
contribuțiilor la sistemul public de pensii și de asigurări de
sănătate, iar statul prin neîn-

Ședința de la Prefectura Bihor
casarea contribuțiilor datorate
bugetului, care afectează în
mod direct cetățenii.
Orice persoană, care are
cunoștință despre cazuri de
muncă la negru, indiferent că
este sau nu direct vizată, poate formula o sesizare adresată
Inspectoratului Teritorial de
Muncă - Bihor, prin poștă sau
e-mail (itmbihor@itmbihor.
ro), care să conțină descrierea
situației, angajații Inspectoratului ﬁind obligați, prin lege,
să păstreze secretă identitatea
celor care depun sesizări.

„Marșul ciclist este
inutil!”

La ﬁnele ședinței Colegiului Prefectural, prefectul Ioan
Mihaiu a declarat că marșul
pentru susținerea realizării
Autostrăzii Transilvania, programat pentru sâmbătă, 28 octombrie, este inutil. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a
menționat că, în momentul de
față, procedura de desemnare
a câștigătorului și de reluare a
lucrărilor la autostradă este pe
un drum și un făgaș normal.

„În calitate de biciclist şi pasionat de sport, aş participa la
o astfel de acţiune, însă în calitate de prefect şi cunoscător al
procedurilor de achiziţii n-am
să particip, pentru că acţiunea
nu-şi are rostul”, a spus prefectul. Federația Patronilor Bihor,
împreună cu Partidul Popular Maghiar din Transilvania,
sub înaltul patronaj al Uniunii
Naționale a Patronatului Român, organizează, în data de
28 octombrie, un marș ciclist
de susținere a reluării lucrărilor la Autostrada Transilvania,
eveniment la care și-au anunțat
participarea peste 100 de persoane. Startul se va da sâmbătă, la ora 10.00, din Parcul
Traian. „Peste trei săptămâni
expiră termenul de depunere
a ofertelor. În perioada 21 noiembrie - 15 decembrie se va
face analiza ofertelor, urmând
ca anunţarea câştigătorilor să
se facă pe 15 decembrie. În
momentul de față, procedura
de desemnare a câștigătorului
și de reluare a lucrărilor la autostradă este pe un drum și un
făgaș normal. Se încadrează
în termene, fără niciun impe-

diment”, a menționat Ioan Mihaiu. Pe de altă parte, prefectul
a mai anunțat că, în urmă cu câteva zile, s-a emis o ordonanță
de Guvern, prin care Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență a fost desemnat ca
unitate de achiziție centralizatoare pentru ambulanțe. „În
ultimii câțiva ani, doi ani cu
siguranță, problema achiziției
ambulanțelor a fost pasată de
la un minister la altul. Este
vorba de achiziționarea a peste
2.000 de ambulanțe atât pentru serviciile județene, cât și
pentru SMURD. O veste bună
ne-a dat ministrul Nica, care
a spus că a identiﬁcat o sursă
de ﬁnanțare care să nu afecteze bugetul, respectiv din economiile făcute în procedurile
pe fonduri europene. Se pare
că s-a obținut o aprobare de
la Comisia Europeană și din
acele economii vor ﬁ ﬁnanțate
ambulanțele care urmează a
ﬁ achiziționate. Este o veste
bună, având în vedere starea
precară a ambulanțelor din
județul nostru, dar și din țară”,
a conchis Ioan Mihaiu.
 Loredana IONAȘ

A prestat pentru Nutripork, acum o reautorizează?!

Şefă nouă la APM Bihor
Olimpia
Smaranda
Mintaș, soţia patronului
ﬁrmei CIAC, Ioan Mintaş,
este, începând de miercuri,
25 octombrie, noul director
al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Bihor.
Adriana Calapod, fostul director, a revenit pe poziţia de
şef serviciu monitorizare şi
laboratoare.
„Vă pot conﬁrma că avem,
începând de astăzi (miercuri - n.r.), un nou director.
Atât pot să vă spun!”, a fost
scurta declarație făcută ieri
dimineață de către Dorina
Radoveț, purtătorul de cuvânt
al APM Bihor. Șef de lucrări şi
doctor la Facultatea de Protec-

ţia Mediului din Universitatea
Oradea, Olimpia Mintaș nu a
mai lucrat până acum în cadrul
Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor.
Numirea sa la conducerea
APM Bihor coincide cu data
la care a avut loc prima şedinţă a Comitetului de Analiză
Tehnică (CAT), o structură interinstituţională care ar trebui
să elibereze sau nu acordul de
mediu pentru ferma de porci
deţinută de Nutripork în cartierul Ioşia. Directorul APM
Bihor este preşedintele acestui
CAT, prin Ordin de Prefect.
De menționat că noul director APM Bihor este evaluator
şi expert în mediu la ﬁrma
Acormed, specializată în con-

sultanţă şi evaluări de mediu,
pe care Nutripork a ales-o să-i
facă evaluarea de mediu în vederea reautorizării.
Olimpia Mintaș a fost evaluator de mediu între anii 2003

– 2012, respectiv între 2013 şi
până în prezent. În perioada
2012-2013, a fost director adjunct în Ministerul Dezvoltării
Regionale.
R.C.

Agenda politică

Sesizare pentru
ministrul Mediului
Problema reautorizării fermei Nutripork
a fost prezentată ministrului Mediului,
Graţiela Gavrilaş. Deputatul PNL Florica Cherecheş i-a cerut vicepremierului să
veriﬁce dacă noua şefă a instituţiei, Olimpia
Mintaș, se aﬂă în conﬂict de interese, având
în vedere că ﬁrma sa a realizat evaluarea de
mediu în vederea reautorizării fermei.
În întrebarea adresată ministrului Gavrilescu, deputatul liberal menţionează că ferma este
în proces de reautorizare, pentru că autorizația
eliberată în 2007 expiră în data de 29 octombrie. Noua autorizaţie trebuie emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor, care, de ieri,
25 octrombrie, are o nouă şefă, Olimpia Mintaş. Florica Cherecheş remarcă faptul că data
instalării noii şefe a APM Bihor coincide cu
ziua în care s-a întrunit Comitetul de Analiză
Tehnică pentru a discuta dosarul de reautorizare. „Din informațiile mele, doamna Mintaș a
participat la un concurs la minister în 5 octombrie și a obținut un post de consilier superior la
Agenția Națională de Mediu. Săptămâna asta,
lucrurile s-au precipitat, a fost repusă pe fosta
poziție, în 24 octombrie, doamna Calapod, a
fost vacantat postul de director executiv și apoi
a fost detașată în interesul serviciului, la APM
Bihor, doamna Mintaș, cu un salariu mult
peste nivelul agenției județene sau al fostului
director”, menţionează Cherecheş adăugând că
„revoltător este faptul că doamna Mintaș semnează, din partea ﬁrmei proprii, Acormed, Raportul de amplasament, piesa de rezistență în
obținerea noii autorizații”. Deputatul PNL mai
precizează că în raportul întocmit de Acormed
şi semnat de Olimpia Mintaş se menţionează că
„ﬂuxul tehnologic realizat pe amplasament de
către SC Nutripork SRL a condus la concluzia
că unitatea îndeplinește și respectă condițiile
pentru prevenirea și controlul integrat al poluării datorate activității desfășurate, recomandăm
emiterea Autorizației integrate de mediu, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale”.
În acest fel, susţine Florica Cherecheş, sunt
ignorate, cu bună știință, toate reclamațiile
cetățenilor din ultimii 10 ani, petițiile online
semnate de zeci de mii de orădeni, scăderea
prețurilor locuințelor din cele două cartiere puternic afectate (Rogerius şi Ioşia), impactul negativ asupra activităților recreative și comerciale din zonă. „Se conﬁrmă, astfel, zvonurile că
proprietarul ﬁrmei Nutripork își poate rezolva
autorizația în condițiile în care le dorește. Sunt
prea multe coincidențe în tot acest parcurs,
care distrug și ultimele rămășițe din imaginea acestei instituții care nu își îndeplinește
menirea în acest caz, și anume, să se asigure de
calitatea aerului respirat de orădeni”, a aﬁrmat
deputatul orădean. În acest context, Florica
Cherecheş a întrebat-o pe Graţiela Gavrilaş
dacă va dispune o veriﬁcare a ipotezei potrivit căreia Olimpia Mintaș s-ar aﬂa în conﬂict
de interese în momentul în care ar trebui să
semneze autorizația de mediu, în calitate de director executiv. „Există suspiciuni că tot ce s-a
întâmplat cu numirea unui nou director exact
în acest interval a fost bine regizat și reprezintă
interesele unui grup restrâns de oameni. Vă cer
să dispuneți o veriﬁcare în acest sens și să ne
comunicați rezultatele. Vă întreb, de asemenea,
dacă veți continua investigațiile asupra poluării
olfactive generate de ﬁrma Nutripork la care
sunt supuși zeci de mii de cetățeni din Oradea,
așa cum v-am solicitat de mai multe ori în acest
an”, a menţionat deputatul Florica Cherecheş,
adăugând că, în Bihor, grupul de ﬁrme Nutrientul are peste 15 ferme de porci și de pui,
care „generează duhori insuportabile, fără ca
Agenția de Mediu să întreprindă ceva”.
I.M.

