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Clădirea va ﬁ reabilitată până în decembrie

Agenda politică

Inspectoratul Şcolar
se schimbă la faţă

PNL vrea doi senatori
şi patru deputaţi
PNL Bihor a depus ieri listele de candidaţi
pentru Senat şi Camera Deputaţilor, anunţând că îşi propun să obţină şase parlamentari în urma scrutinului din 11 decembrie
– doi senatori şi patru deputaţi. Cele două
liste sunt deschise de Cornel Popa – Senat şi
Gavrilă Ghilea – Camera Deputaţilor.

După ce în 2015 au fost
efectuate lucrări de reparaţie
la şarpantă şi schimbarea învelitoarei, până în decembrie
2016 se va reabilita şi faţada
exterioară a clădirii. Ambele
lucrări au costat puţin peste
655 de mii de lei, bani primiţi
de la bugetul de stat.
Cel care a decis să pună
umărul la reabilitarea clădirii
este fostul ministru al Educaţiei, Adrian Curaj, care, atunci
când a vizitat Oradea, s-a declarat nemulţumit de aspectul
ei. Aşa se face că, în 2015, Ministerul Educaţiei a alocat în
jur de 255 de mii de lei pentru
începerea reparaţiilor. S-au făcut atunci lucrări de reparaţie
la şarpantă şi s-a schimbat învelitoarea. Un an mai târziu, în
octombrie, au început lucrări
pentru reabilitarea faţadei exterioare şi interioare. Acestea
vor costa aproape 400 de mii
de lei la care se va adăuga
TVA-ul, şi vor ﬁ realizate tot
din bani de la bugetul de stat.
„Reabilitarea clădirii unde
îşi are sediul Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bihor a fost
unul dintre obiectivele mandatului meu pe parte administrativă. Acest ediﬁciu este un
loc plin de istorie şi un reper

Clădirea IŞJ Bihor a funcţionat la început ca instituţie şcolară catolică
pentru dezvoltarea învăţământului din Transilvania. Din
nefericire, clădirea inspectoratului (fațada exterioară) nu
a mai fost reabilitată din prima jumătate a secolului XX.
Mulţumesc celor care ne-au
sprijint în obţinerea fondurilor
necesare acestor lucrări de reabilitare”, susţine Alin NovacIuhas, şeful Inspectoratului
Şcolar Judeţean Bihor. Clădirea Inspectoratului Școlar

Județean Bihor este amplasată
în zona centrală a Municipiului
Oradea și face parte din zona
protejată a „Ansamblului urban Centrul Istoric Oradea”.
Corpul de clădire situat la
frontul stradal a fost proiectat
de arhitectul Guttmann Joszef,
în anul 1866, în stil eclectic,
cu elemente neoclasice. Construcţia a fost executată în anul
1867, iar beneﬁciarul clădirii a
fost episcopul romano-catolic

Szanniszlo Ferenc. În primii
ani după construcţie, ediﬁciul
a servit ca instituţie şcolară
catolică „Institutul Sfântului Iosif”. Ulterior, clădirea a
devenit internat pentru actualul Colegiu Naţional „Mihai
Eminescu” şi mult mai târziu
sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Bihor.
 Vasilică ICHIM

Constantin Bungău, Floare Chipea şi soţii Dindelegan au fost deferiţi justiţiei

Tot sub control judiciar
Rectorul Universităţii Oradea, Constantin Bungău, fostul decan Floare Chipea şi
soţii Camelia şi Vasile Dindelegan, trimişi în judecată de
procurorii anticorupţie, după
caz, pentru luare de mită, traﬁc de inﬂuenţă, cumpărare de
inﬂuenţă sau complicitate,
rămân sub control judiciar,
decizia de menţinere a măsurii preventive ﬁind luată săptămâna trecută de Tribunalul
Bihor.
Judecătorii Tribunalului Bihor au decis, vineri, să menţină
controlul judiciar în cazul universitarilor orădeni, instanţa
constatând că măsura este temeinică şi legală. Tuturor le-au
fost impuse mai multe obligaţii, cum ar ﬁ să se prezinte la
organul de urmărire penală, la
judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată
ori de câte ori sunt chemaţi, să
informeze de îndată organul
judiciar care a dispus măsura
sau în faţa căruia se aﬂă cauza cu privire la schimbarea
locuinţei; să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu
supravegherea – Poliţia Municipiului Oradea, conform

programului de supraveghere
întocmit de organul de supraveghere, să nu se apropie
şi să nu comunice, direct sau
indirect, cu ceilalţi inculpaţi,
suspecţi sau martori din dosar. Reamintim că procurorii
din cadrul Direcției Naționale
Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, sub control
judiciar, a lui Constantin Bungău, rector al Universității din
Oradea, în sarcina căruia s-a
reținut săvârșirea infracțiunii
de luare de mită, în formă continuată, şi a Floarei Chipea, la
data faptelor decan al Facultății
de Științe Socio-Umane din
cadrul Universității din Oradea, în sarcina căreia s-a
reținut săvârșirea infracțiunii
de traﬁc de inﬂuență și luare de mită, ambele în formă
continuată. De asemenea, a
mai fost deferită justiţiei Camelia Maria Dindelegan, cadru didactic universitar în cadrul Universității din Oradea,
în sarcina căreia s-a reținut
săvârșirea infracțiunilor de
cumpărare de inﬂuență, în formă continuată și dare de mită
(2 infracțiuni), în formă continuată. Soţul celei din urmă,

Vasile Marin Dindelegan,
a fost şi el trimis în judeactă, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de
complicitate la cumpărare de
inﬂuență, în formă continuată
și complicitate la dare de mită
(două infracțiuni), în formă
continuată. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori,
“în perioada iunie 2015 - ianuarie 2016, inculpata Dindelegan
Camelia Maria, cadru universitar, cu ajutorul inculpatului
Dindelegan Vasile Marin, a
oferit în mai multe rânduri
inculpatei Chipea Floare, în
calitate de decan al Facultății
de Științe Socio-Umane din
cadrul Universității din Oradea, foloase în valoare totală
de 7.950 lei, iar inculpatului
Bungău Constantin, în calitate
de rector al Universității din
Oradea, bunuri materiale în
valoare de aproximativ 1.902
lei”. Foloasele respective au
fost primite, arată anchetatorii, în schimbul demersurilor
efectuate de inculpații Chipea
Floare și Bungău Constantin pe lângă alte persoane din
conducerea Universității, precum și prin îndeplinirea cu
rea-credință a unor atribuții

de serviciu, având ca scop
acordarea titlului didactic de
profesor universitar inculpatei
Dindelegan Camelia Maria.
Aceste demersuri făcute de
cei doi inculpați au constat în:
inﬂuențarea persoanelor din
conducerea Universității astfel
încât să ﬁe scos la concurs un
post didactic de profesor universitar; aprobarea scoaterii
la concurs a postului didactic
menționat; avizarea comisiei
de concurs; întocmirea diferitelor acte necesare validării
concursului. Ulterior, ca urmare a demersurilor efectuate de
către inculpații Chipea Floare
și Bungău Constantin, inculpata Dindelegan Camelia Maria a
obținut gradul didactic maxim
în ierarhia posturilor universitare, respectiv acela de profesor universitar.
 A. UNGUR

Într-o conferinţă de presă care a precedat
momentul depunerii listelor, PNL Bihor i-a
prezentat pe cei şase candidaţi care ocupă
locuri considerate eligibile: fostul lider al partidului, Cornel Popa, şi medicul Nicolae Suciu
la Senat, respectiv senatorul Gavrilă Ghilea,
deputaţii Florica Cherecheş şi Ioan Cupşa şi
consilierul judeţean Kiss Janos.
Prim-vicepreşedintele PNL Bihor, Gavrilă
Ghilea, a anunţat că liberalii vor avea în campania electorală cinci teme importante pentru
judeţul Bihor: crearea de locuri de muncă,
sinstemul sanitar, învăţământ, infrastructură şi
turism, agricultură, cadastru.
Nicolae Suciu, profesor universitar la
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davilla, manager al Institutului Naţional
pentru Sănătatea Mamei şi Copilului, preşedintele Societăţii Române de Obstetrică şi
Ginecologie şi manager al Maternităţii Polizu
din Bucureşti, a menţionat că este „pursânge
bihorean”, „născut în arealul oraşului Aleşd”,
în satul Cacuciu Nou. El candidează pe locul
doi la Senat şi a anunţat că este interesat de
rezolvarea problemelor din sistemul medical,
în special în domeniul său de activitate - obstetrică-ginecologie. Un alt nume nou, de această
dată pe lista pentru Camera Deputaţilor, este
cel al avocatului din Beiuş, Kiss Janos. Acesta
a ajuns pe un loc considerat eligibil de liberali
în urma refuzului ministrului Transporturilor,
Sorin Buşe, de a mai candida la alegeri. Kiss a
fost consilier local în Beiuş două mandate, în
perioada 2008-2012 şi 2012-2016, iar din acest
an este consilier judeţean. El a anunţat că este
interesat de îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul cadastrului. „Aceasta este echipa PNL
Bihor care porneşte în campanie cu gândul de
a aduce PNL la guvernare”, a declarat Cornel
Popa, astfel încât liberalii „să conducă destinele României” la împlinirea a 100 de ani de
Marea Unire. El a mai menţionat că şi-a creat
cariera politică marşând pe proiecte ale judeţului Bihor, ceea ce intenţionează să facă şi în
mandatul 2016-2020, prioritare ﬁind proiectele
de infrastructură rutieră, sanitară şi şcolară.
Florica Cherecheş şi Ioan Cupşa au anunţat că
intenţionează să-şi continue proiectele începute
în actualul mandat, cei doi ﬁind, în prezent,
membri în comisiile de educaţie, respectiv
juridică. În ﬁnalul prezentării, Gavrilă Ghilea
a menţionat că PNL are „cea mai bună echipă”,
care acoperă toate domeniile de activitate. El
a ţinut să le amintească bihorenilor că toate
proiectele importante realizate în Bihor au fost
realizate în guvernări de dreapta, diferenţa faţă
de ceea ce au realizat guvernele de stânga ﬁind
foarte mare. Pe listele PNL Bihor, pe locuri
neeligibile, au fost trecuţi mai mulţi primari,
în frunte cu preşedintele ﬁlialei, Ilie Bolojan. Astfel, lista completă pentru Senat este
următoarea: Cornel Popa, Nicolae Suciu, Ionel
Avrigeanu, Gheorghe Carp, Lidia Popa, Ilie
Bolojan, iar la Camera Deputaţilor candidează:
Gavrilă Ghilea, Florica Cherecheş, Ioan Cupşa,
Kiss Janos, Teodor Suciu, Ioan Mărcuş, Teodor
Coste, Carmen Pantiş, Ioan Todoca, Iulian
Balaj, Claudiu Ciarnău şi Mircea Mălan.
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