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Biletele de tren achiziționate online pentru studenţi

Un drept care rămâne un vis
Studenții și elevii din România sunt nemulțumiți că,
și în această vară, Căile Ferate Române (CFR) și Ministerul Educației Naționale
(MEN) îi condamnă să stea la
cozi interminabile la ghișee,
în loc să își poată procura în
mod civilizat bilete, online
sau la ghișeele rapide.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a militat
constant pentru drepturile
studenților privind accesul la
transportul feroviar intern.
„Atragem atenția asupra
faptului că, în momentul de
față, CFR Călători, Ministerul
Transporturilor (MT), respectiv MEN, gestionează într-un
mod extrem de deﬁcitar gratuitatea studenților la transportul feroviar intern. La mai
bine de un an și jumătate de la
dobândirea acesteia, studenții
nu pot să își achiziționeze nici
acum biletele online, circulând
cu garnituri aﬂate într-o stare
execrabilă. Faptul că aceștia nu
își pot cumpăra biletele online
determină ca „CFR Călători”

să nu poată realiza prognoze
cu privire la gradul de încărcare a garniturilor, provocând
disconfort călătorilor, întrucât
există un număr mare dintre
aceștia care călătoresc în picioare, dacă mai găsesc un loc.
Atragem atenția și asupra faptului că, în conformitate cu un răspuns primit din partea SNTFC
„CFR Călători”, „deﬁcitul de
material rulant este de aproximativ 400 de vagoane”, în contextul în care parcul de vagoane
funcționale este de aproximativ

800 de vagoane. Pe scurt, deﬁcitul de vagoane este de 50%!”,
se aﬁrmă într-un comunicat al
ANOSR. „Este inacceptabil ca
la mai bine de un an și jumătate de la adoptarea legislației
privind transportul feroviar intern gratuit, studenții să nu își
poată achiziționa online biletele
de tren. Suntem consternați de
lipsa de interes a celor responsabili de implementarea acestei
obligații legale. De asemenea,
suntem indignați de condițiile

„CENTROCOOP”
UNIUNEA NAȚIONALĂ A COOPERAȚIEI DE CONSUM
Organizaţie membră a Alianţei Cooperatiste Internaţionale şi a EURO COOP
Mesajul
Președintelui CENTROCOOP- Uniunea Națională
a Cooperației de Consum din România
Cu prilejul Zilei Internaționale a Cooperației
Dragi colegi,
An de an în prima sâmbătă a lunii iulie, toți membrii cooperatori din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Cooperației, aﬂată acum la a 96-a ediție sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale și a 24-a ediție sub înaltul patronaj al Organizației Națiunilor Unite.
Ziua Internațională a Cooperației marchează un moment de referință în peisajul aniversărilor anuale și în Cooperația de Consum din România, sărbătorită în acest an în localitatea
Oradea- Stațiunea Băile Felix și restaurant Ciuperca.
Dragi membri cooperatori,
În ciuda unor probleme și a multor provocări pe care cooperatorii au trebuit să le înfrunte
în secolul XX, mișcarea cooperatistă a înregistrat un succes de seamă la nivel mondial.
Într-adevăr, creșterea a fost atât de mare, încât sunt puțini cooperatorii care au fost
conștienți de dimensiunile reale, de complexitatea și vitalitatea acestei mișcări. În aproape
toate țările lumii există sedii ale organizațiilor cooperatiste.
De asemenea, în ceea ce privește conﬁgurarea diferitelor tipuri de societate cooperativă,
lumea a fost incredibil de creativă, reușind să satisfacă aproape orice nevoie umană prin
modalități tipic cooperatiste.
Statisticile și tendințele nu ne permit să înțelegem foarte bine societățile cooperative.
Semniﬁcația lor profundă se înțelege numai când sunt considerate făcând referire la contextul în care trăiesc persoanele.
Și această semniﬁcație o putem găsi virtual peste tot în lume:
 în Japonia copiii se nasc în spitale cooperatiste;
 în Columbia copiii învață să folosească computerele în școli speciale, administrate de
o cooperativă;
 în Elveția familiile trăiesc în cooperative de locuințe;
 angajații din Mondragon- Spania își organizează cea mai mare parte a vieții lor printr-o
rețea de cooperative care acoperă un spectru amplu de activități economice.
Cooperatorii din toată lumea au găsit sute de motive pentru a se organiza în cooperative și
vor găsi alte asemenea motive pentru a continua acest lucru și în secolul XXI.
Societățile cooperative sunt organizații ”practice”, majoritatea cooperativelor se ocupă
prioritar de satisfacerea nevoilor imediate.
Așadar, mișcarea cooperatistă nu este foarte înclinată să privească spre viitor. Mai degrabă, instinctiv, preferă să evolueze în mod pragmatic, proﬁtând de oportunități și adaptânduse schimărilor în momentul în care acestea au loc.
La o ultimă analiză, viitorul mișcării cooperatiste va ﬁ deﬁnit în funcție de modul în care
cooperatorii își vor înțelege misiunea și cum societățile cooperative vor ști să proﬁte de
oportunități.
În general, organizațiile cooperatiste au fost nevoite mereu să înfrunte două tipuri de
provocări principale:
 cum să continue să își crească eﬁciența?
 cum să răspundă schimbărilor sociale și economice?
Așadar, societățile cooperative pot învăța din formele de societăți controlate de acționari;
în realitate acest lucru s-a întâmplat des în trecut. Cooperativele pot elimina și adopta în mod
selectiv unele schimbări tehnologice, structuri organizatorice , investiții de resurse și tehnici
de capitalizare proprii societăților de capital.
Aceasta este o sarcină diﬁcilă dar stimulatoare, care ar trebui să atragă cele mai strălucitoare minți ale tinerilor cooperatori, așa cum au făcut și generațiile anterioare, care au
condus-o cu zel și ingeniozitate.
În ﬁne, eﬁciența societăților cooperative derivă în orice caz din respectarea și aplicarea
atentă a valorilor și principiilor care le fac unice.
PREŞEDINTE CENTROCOOP,
Ec. Dr. Ioan CRIȘAN
iulie 2018

precare din garniturile de
tren. SNTFC „CFR Călători”
funcționează doar cu unul din
două vagoane necesare pentru
a opera căile ferate într-un mod
decent. Indiferența decidenților
cu privire la acest subiect creează frustrări călătorilor. În
contextul în care o treime din
călătorii sunt efectuate de către studenți, solicităm măsuri
urgente pentru îmbunătățirea
situației”, susține Marius Deaconu, președinte ANOSR.
 V.I.

Flash rutier

Şoferiţă băută
Sâmbătă, în localitatea Abram, o femeie de
42 de ani, din comună, în timp ce conducea un
autoturism pe direcția Marghita - Margine, a
efectuat un viraj înspre stânga, pentru a intra
pe o stradă laterală, fără a se asigura, ﬁind
acroșată de un autoturism condus de un tânăr
de 20 de ani, din comuna Hereclea, județul
Sălaj, care se aﬂa în depășirea neregulamentară
a acesteia. În urma testării cu aparatul etilotest,
s-a constatat că femeia de 42 de ani prezenta
o concentrație alcoolică de 0,29 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Celei în cauză i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma accidentului rutier,
conducătoarea primului autoturism a suferit
leziuni ușoare.

Acroşaj în intersecţie
Vineri, la ora 21.15, la intersecția străzii
Aleea Ștrandului cu B-dul Gen. Magheru din
municipiul Oradea, o femeie de 47 de ani, din
Oradea, în timp ce conducea un autoturism, nu
a respectat semniﬁcația culorii roșii a semaforului electric, a pătruns în intersecție și a intrat
în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar de un bărbat de 32 de ani, din Oradea.
În urma accidentului rutier, conducătorul celui
de-al doilea autoturism a suferit leziuni ușoare.


Dragi colegi,
Obiectivul prioritar al miscarii cooperatiste
trebuie să ﬁe mereu INTERESUL MEMBRILOR, atât pe termen scurt cât și pe termen lung.
Cooperativele exista în principal pentru a-și servi
propriii membri și orice evaluare a eﬁcenței lor
trebuie să se bazeze pe modul în care îndeplinesc
nevoile acestora. În multe regiuni din lume, încurajarea unei mai mari implicări a membrilor nu
este o sarcină simplă. În țările în care societățile
cooperative au început ”de sus în jos” va ﬁ o sarcină foarte grea.
Când baza socială este foarte mare, când este

ușor să atragi noi membri, este natural să devenim
furnizori pasivi de bunuri și servicii, dar pentru
păstrarea relației cu membrii este nevoie de eforturi, resurse și implicare.
Într-adevăr, avantajul cel mai evident dobândit
de organizațiile cooperatiste, în creșterea propriei eﬁciențe constă în întărirea relațiilor cu proprii
membri. Este vorba de un avantaj care are nevoie
de o atenție și dedicare constantă.
În ﬁ ne, eﬁciența societăților cooperative derivă
în orice caz, din respectarea și aplicarea atentă a
valorilor și principiilor care le fac unice.

DIN NOU UN BILANŢ FRUCTUOS PENTRU COOPERAŢIA
DE CONSUM DIN JUDEŢUL BIHOR
În acest an membrii cooperatori din cooperaţia de
consum din toata ţara se reunesc în judeţul nostru
pentru a sărbători Ziua internaţională a cooperaţiei la Restaurantul „CIUPERCA” Oradea – unitate
a cooperaţiei de consum, şi la Baile Felix, cea mai
mare stațiune balneară cu regim permanent din România.
Mai întâi de toate vrem să reamintim şi, totodată,
să ne mândrim cu faptul că, începând din anul 2007,
preşedinte al cooperaţiei de consum din România
a fost ales un orădean, domnul dr. ec. Crişan Ioan.
Considerăm această alegere a Congresului Cooperaţiei ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute de
cooperaţia de consum din judeţul Bihor, precum şi
a calităţilor şi eforturilor depuse de dânsul în slujba cooperaţiei de consum în cei peste 30 de ani de
muncă şi rezultate obţinute în cooperaţie (îndeosebi
la Societatea Cooperativă ICOMCOOP Oradea fruntaşă pe ţară începând din anul 2000 ).
De asemenea în Consiliul Naţional al Cooperaţiei
de consum (format din 49 membri – reprezentanţii
judeţelor şi a cooperativelor fruntaşe pe ţară), organul de conducere al Uniunii Naţionale între congresele care au loc la 4 ani, cooperaţia din Bihor este
reprezentată de 5 membri, respectiv domnul dr. ec.
Crişan Ioan, dl. Berdea Ioan – preşedinte al UJCC
Bihor, d-na. Kiss Maria – preşedinta Cooperativei
de consum din Valea lui Mihai, d-na Vlad Mariana
– preşedinta Cooperativei de consum ICOMCOOP
Oradea si d-l Farago Ladislau – preşedintele Cooperativei de consum Săcueni. Cenzorul Uniunii Naţionale este de asemenea bihorean - contabilul şef al
UJCC Bihor - dl. Mariş Petru Cristian.
În acest an cooperaţia de consum din judeţul
Bihor va obține cel de-al 17-lea premiu I conse-

cutiv în ierarhia cooperaţiei la nivel naţional. De
asemenea în clasamentul societăţilor cooperative
poziţiile fruntaşe ale clasamentului au fost ocupate de societăţi bihorene: Societatea Cooperativă
CONSUMCOOP Valea lui Mihai, Societatea Cooperativă CONSUMCOOP ICOMCOOP Oradea,
Societatea Cooperativă CONSUMCOOP Săcueni,
Societatea Cooperativă CONSUMCOOP Oradea.
Tuturor membrilor cooperatori şi salariaţilor cooperaţiei de consum le adresez sincere urări de sănătate, împliniri în plan personal şi profesional şi
viaţă îndelungată. De asemenea aş dori să adresez
mulţumiri pentru eforturile depuse şi realizările
obţinute tuturor preşedinţilor cooperativelor din judeţul Bihor şi colaboratorilor noştri.. Doresc să nominalizez în acest sens pe cei care au obţinul locuri
fruntașe la nivel local şi naţional, pe doamnele Kiss
Maria (Cooperativa Valea lui Mihai), Vlad Mariana (Cooperativa ICOMCOOP Oradea), Nagy Irina
(Cooperativa Sălard), Seica Rodica (Cooperativa
Holod), şi domnii Farago Ladislau (Cooperativa Săcuieni), Buibaş Marius (Cooperativa Batăr), Blaga
Petru (Cooperativa Bulz), Iancu Marin (Cooperativa
Oradea), Mariscas Gheorghe (Cooperativa Salonta),
Helmeczi Iosif (Cooperativa Suplacu de Barcău),
Maliţa Ioan (Cooperativa Vârciorog), Ciuciu Liviu
(Cooperativa Marghita), Jurcuţ Vasile (Cooperativa
Aleşd), Papp Imre (Cooperativa Biharia).
Nu în ultimul rând, în numele tuturor colegilor
din judeţ, doresc să aduc mulţumiri domnului preşedinte al Uniunii Naţionale “CENTROCOOP”, dl
dr. ec. Ioan Crişan, şi întregii sale echipe.
PREŞEDINTE,
IOAN BERDEA

