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În vara anului 2018, de pe Aeroportul Oradea

Curse charter spre Grecia
şi Turcia
După succesul obţinut în
sezonul estival 2017 de cursele charter Oradea – Antalya, care au avut un grad
de ocupare de 99%, acestea
vor ﬁ reluate, o dată pe săptămână, şi în sezonul estival
2018. Mai mult, ca o noutate,
începând de anul viitor, orădenii vor putea zbura şi către
o altă destinaţie turistică, de
această dată în Chania (Insula Creta).

Christian Tour va opera în
sezonul estival 2018 două zboruri charter pe săptămână de
pe Aeroportul Internațional
Oradea către stațiunea Antalya, din Turcia, în zilele de
sâmbătă, și către orașul Chania, situat pe insula elenă Creta, în zilele de miercuri. „În
ceea ce privește Antalya, vrem
să reedităm povestea de succes
Oradea-Antalya din această
vară, când avioanele Christian
Tour au fost ocupate aproape
100%. În cifre, un număr exact
de 2.410 turiști din Oradea au
ales pachetele noastre, care au
inclus biletul de avion și cazarea în stațiunea turcă. Rezultatele ne încurajează să revenim
în sezonul următor pe aeroportul din Oradea cu un nou zbor
charter pe săptămână, care va
ﬁ operat de compania Blue
Air”, a declarat, ieri, la Oradea Doina Grigoraș, director
executiv Christian Tour, într-o
conferinţă de presă la care au
mai participat Gheorghe Paşc,
directorul Aeroportului Oradea, şi Banto Norbet, directorul Agenţiei de Management al

Primul zbor este programat pe data de 20 iunie 2018

Destinaţiei Bihor, Banto Norbert.
Primul avion spre Antalya
va decola pe data de 9 iunie
2018, iar ultimul va pleca spre
stațiunea turcă pe 15 septembrie (cu retur pe 24 septembrie). „În acest interval, estimările noastre arată că vom
duce în vacanță în Antalya
aproximativ același număr de
turiști ca în 2017, adică peste
2.000 de persoane. Mă bucur
să vă anunț că, deși mai sunt
luni bune până la vară, turiștii
orădeni își fac deja planuri de
vacanță pentru anul viitor, astfel că avem deja rezervate 15%
din locuri pentru vara 2018”, a
adăugat Doina Grigoraș.
Tot în sezonul estival viitor,
orădenii vor putea zbura direct spre insula Creta, un zbor
charter ﬁind operat în ﬁecare
săptămână, către Chania, tot în

parteneriat cu Blue Air. Potrivit programului stabilit, zborul
inaugural va ﬁ pe data de 20
iunie 2018, iar ultimul avion va
pleca de la Oradea spre Chania
pe data de 19 septembrie 2018
(retur pe 26 septembrie).
În acest moment, nivelul rezervărilor pentru Chania este
de 5%, iar reprezentanții Christian Tour estimează că peste
2.200 de turiști orădeni vor
alege această destinație pentru
vacanța de vară. „Ne-am oprit
asupra acestei destinații deoarece, din estimările noastre,
mulți turiști din zona Bihor au
călătorit deja în insula Creta,
cu preponderență pe partea
estică (Aeroportul Heraklion).
Ne-am dorit ca charterul operat spre insula elenă să ﬁe cu
adevărat o noutate și de aceea
am selectat un aeroport care
deservește partea de vest a in-

sulei”, a precizat reprezentantul Christian Tour.
Pachetele pentru Chania
pornesc, în prezent, de la 355
de euro de persoană plus taxele de 95 de euro, sumă care
acoperă 7 nopți de cazare, la
un hotel de trei stele, cu demipensiune. Turiștii care aleg un
hotel de patru stele și regim
de masă all inclusive trebuie
să plătească de la 569 de euro
(+95 euro taxe) pentru un sejur
de 7 nopți de cazare.
În Antalya, prețurile pornesc
de la 327 de euro (plus 95 de
euro taxe) pentru 7 nopți de
cazare, în regim all inclusive,
la un hotel de patru stele. La o
unitate de cazare de cinci stele,
șapte nopți de cazare în regim
ultra all inclusive costă de la
383 de euro, la care se adaugă
taxele de 95 de euro.
 L. BUZ

Un bihorean a fost reţinut pentru cultivarea drogurilor

Potrivit Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, marţi,
poliţiştii Serviciului Antidrog
din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST
Oradea, au efectuat o percheziţie la domiciliul unui bărbat, de 28 de ani, din județul
Bihor, bănuit de comiterea
infracțiunilor de cultivarea și
procurarea de droguri de risc,

respectiv cannabis. „În urma
percheziţiei efectuate pentru documentarea și probarea
activității infracționale a celui
în cauză, polițiștii Brigăzii de
Combatere a Criminalităţii
Organizate Oradea au descoperit la domiciliul acestuia
887 de grame de muguri de
cannabis uscați, droguri de
risc, provenite din cultivarea
a mai multor plante de cannabis. La ﬁnalizarea percheziției,
polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate
Oradea – Serviciul Antidrog
au pus în executare mandatul
de aducere emis pe numele
bărbatului de 28 de ani, acesta ﬁind prezentat procurorului
DIICOT – ST Oradea, care a
dispus reținerea sa pentru 24
de ore”, a precizat comisarul
Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

La rândul lor, procurorii
DIICOT au anunţat că au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului
Gheorghe Mociar pentru săvârşirea infracţiunilor de traﬁc
de droguri de risc şi deţinere
în vederea consumului de droguri de risc. „În fapt, în cursul
lunii aprilie 2017 inculpatul
Gheorghe Mociar a înﬁinţat o
cultură de cannabis la locuinţa sa, situată pe raza judeţu-

Recalcularea pensiilor
anticipate parțiale
În data de 20 noiembrie a fost publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea
I, nr. 908 , Legea nr. 216/17.11.2017 pentru
completarea art. 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
Conform acestei modiﬁcări, beneﬁciază de
recalcularea pensiei persoanele ale căror
drepturi de pensie anticipată parțială s-au
deschis în peroada 1 ianuarie 2011-16 iulie
2016.
Recalcularea se face la cererea persoanei
interesate, iar drepturile de pensie recalculate
se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de
pensii în evidențele căreia se aﬂă dosarul de
pensie al solicitantului. Documentele necesare
sunt: cerere de recalculare însoţită de copia
actului de identitate valabil.
Aceste prevederi se aplică persoanelor care,
până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au
îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei
pentru limită de vârstă.
Pentru evitarea aglomerației din fața
ghișeelor și a reducerii timpului de așteptare
recomandăm persoanelor interesate să utilizeze
serviciile de programare telefonică sau on-line.
Programările telefonice se pot face cel puţin
cu o zi înainte, pentru zilele lucrătoare (luni,
marţi, miercuri şi joi) pentru intervalul de timp
între orele 13.00-16.00, cu excepţia zilei de vineri. Programarea telefonică, pentru probleme
legate de pensii, se poate solicita la nr. 0259413.451, în timpul programului de lucru (ora
8.00-16.00). Programarea se poate solicita și la
intrarea în instituție la ghișeul de informații.
Programările on-line se pot face cel puţin
cu o zi înainte, pentru zilele lucrătoare (luni,
marţi, miercuri şi joi) de la ora 8.00 până la ora
16.00, cu excepţia zilei de vineri.
Aplicaţia se poate accesa la adresa www.
cjpensiibihor.ro, la capitolul ,,Programare online”, care cuprinde şi informaţii utile, precum
documentele necesare şi cereri pentru diferite
tipuri de pensie.
 A.C.

Flash rutier

Fără permis

Miercuri, la ora 00.10, pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea a fost depistat în
traﬁc un bărbat din comuna Holod, în timp ce
conducea un autoturism, fără a poseda permis
de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, marți, la ora 21.00, pe
strada Prahovei din localitatea Tinca, polițiștii
au depistat în traﬁc un localnic de 33 de ani,
în timp ce conducea un autoturism, tot fără
a poseda permis de conducere pentru nicio
categorie de autovehicule. În ambele cazuri a
fost întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri
bihoreni continuă cercetările.

Cultură de cannabis la Curăţele
Aproape un kilogram de
cannabis a fost ridicat în
urma unei percheziții domiciliare efectuate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii
Organizate
Oradea, sub coordonarea
procurorilor DIICOT – ST
Oradea, în localitatea Curăţele. Un tânăr în vârstă de 28
de ani a fost reţinut.

O nouă lege a fost publicată
în Monitorul Oﬁcial

lui Bihor, pe care a recoltat-o
în cursul lunii august 2017”,
se precizează într-un comunicat transmis de DIICOT.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate
Oradea continuă cercetările
sub coordonarea procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial
Oradea, pentru documentarea
întregii activități infracționale
a bihoreanului.
 Alina UNGUR

Pieton acroşat uşor
Marți, la ora 19.20, pe strada Dimitire Cantemir din municipiul Oradea, un bărbat de 46 de
ani, din localitatea Sânmartin, în timp ce conducea un autoturism, a accidentat un pieton.
În momentul producerii accidentului rutier,
victima, o femeie de 50 de ani, din municipiul
Oradea, se angajase în traversarea părții carosabile în mod neregulamentar, pe trecerea de
pietoni, la culoarea roșie a semaforului adresat
pietonilor. În urma accidentului rutier, pietonul
a suferit leziuni ușoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările. 

