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Misiuni în Oradea, Săcueni și Marghita

Persoane salvate, incendii stinse
În primele două zile ale
anului,
pompierii
militari bihoreni au acționat în
localitățile Oradea, Săcueni
și Marghita pentru salvarea
a trei persoane și stingerea a
două incendii.

Astfel, în prima zi a anului
2019, pompierii militari din
cadrul Stației Săcueni au intervenit pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la coșul de
fum al unei locuințe din localitate, reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la acoperișul
casei. Evenimentul, a cărui
cauză probabilă a constituit-o
coșul de fum necurățat de funingine, nu s-a soldat cu daune
materiale. Miercuri, 2 ianuarie
a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor a fost solicitat,
prin intermediul numărului
unic 112, să intervină pe strada Alexandru Cazaban din
municipiul Oradea, respectiv pe strada Litoralului din
Marghita, pentru salvarea a
două persoane, apelanții precizând faptul că acestea se aﬂau
într-o situaţie de urgenţă. La
adresele indicate de apelanți
s-au deplasat cu operativitate
echipajele de pompieri ale
Detașamentului
2 Oradea,
respectiv ale Detașamentului

Marghita, care, utilizând accesoriile speciﬁce din dotare, au
pătruns în cele două locuințe,
găsindu-le pe proprietare în
imposibilitatea de a se mișca
din cauza unor probleme de
natură medicală. Echipajele
de pompieri militari paramedici ale celor două subunități
au acordat primul ajutor caliﬁcat celor două septuagenare,
transportându-le ulterior la
spital pentru investigații medicale suplimentare. În aceeași
zi, echipajele Detașamentului

1 de Pompieri Oradea au
acționat pentru stingerea unui
incendiu produs, cel mai probabil, din cauza fumatului în
locuri nepermise, la o clădire
dezafectată situată pe strada
Aleea Forajului din Oradea.
Ajunse la fața locului, forțele
de intervenție au acționat simultan pentru căutarea și salvarea eventualelor victime,
respectiv pentru localizarea
și lichidarea incendiului care
se manifesta la deșeurile depozitate în interiorul clădirii.

De Revelion, zeci
de orădeni

Pentru liceenii de clasa a X-a

Pentru 72 de orădeni,
noaptea dintre ani a ieșit
rău. Unii au ajuns la spital
în comă alcoolică, alții cu
indigestie, iar alții cu tăieturi, contuzii și vânătăi
cauzate de altercații. Conform șefului Ambulanței,
numărul de intervenții de
Revelion a fost cu 40% mai
mare față de anul trecut.

Elevii care învață foarte
bine și visează să ajungă la
instituții de prestigiu din
Marea Britanie se pot înscrie
până pe 24 ianuarie pentru
burse. Anul acesta, prin intermediul programului, se
pot obține 5-6 burse complete și un număr important de
burse parțiale.

Au mâncat,
au băut și
s-au bătut

La nivelul județului Bihor,
numărul de intervenții s-a
încadrat în media de 190-200
pe 24 de ore, atât de Crăciun,
cât și de Revelion.
„De Crăciun nu am avut
mai multe intervenții decât
în anii precedenți la nivelul
județului. Nici de Revelion.
În Oradea, însă, de Revelion, situația a stat diferit. Am
intervenit la 72 de cazuri în
24 de ore, ceea ce înseamnă
o creștere cu 40% față de Revelionul din 2017-2018. Cele
mai multe solicitări au vizat
stări de ebrietate, agresiuni,
afecțiuni digestive”, a spus,
pentru Crișana, Liciniu Venter, managerul Serviciului de
Ambulanță Județean (SAJ)
Bihor.
Conform SAJ Bihor, în
Ajunul Crăciunului au fost
178 de intervenții, iar în prima zi de Crăciun 189.
 Vasilică ICHIM

Pompierii militari au evacuat din interiorul construcției
afectate de incendiu o femeie
în vârstă de 40 de ani. Femeii,
care prezenta plăgi la degetele
mâinii stângi, i-au fost acordate îngrijirile necesare de către
pompierii militari paramedici,
care au transportat-o ulterior la
Unitatea de Primire Urgențe a
Spitalului Clinic Județean Oradea. Nu s-au înregistrat pagube, arzând deșeuri menajere,
hârtie și carton. 

Burse la universități prestigioase
din Anglia

Asociația „Ține de Noi” se
laudă cu bursieri care au ajuns
la Oxford University, la London School of Economics, la
University College London,
unii chiar la Harvard după o
bursa plătită complet de Headmasters and Headmistresses
Conference (HMC).
Înscrierea în program, care
le oferă elevilor șansa de a-și
schimba viaţa, costă doar 19
lei.
„Căutăm
elevi
cu
performanțe academice bune,
cu un CV care să conțină și altceva decât note bune, căutăm
adolescenți adaptabili şi isteți,
care s-ar putea adapta unui
mediu diferit de cel care exis-

tă în România. În acest an, înscrierile sunt sensibil mai mici
decât anul trecut, deci cine
acționează acum are o șansă
destul de bună să înceapă anul
școlar viitor în Marea Britanie”, se aﬁrmă în comunicatul
Asociației.
Majoritatea burselor acoperă în totalitate costurile (taxe
școlare, cazarea şi cheltuielile
de masă, însemnând în medie între 35.000 și 42.000 lire
sterline), însă există și burse
parțiale, care acoperă între
50% – 70% din costuri, acestea ﬁind calculate în funcție
de venitul brut al familiei.
Singurele taxe care trebuie
achitate de către elevi sunt: o
taxă nereturnabilă în valoare
de 19 lei atunci când elevul își
înscrie aplicația în cadrul acestui concurs și o taxă în valoare
de 1.400 de lire, reprezentând
taxa de administrare a programului, care va ﬁ achitată doar
de către elevii care câștigă bursa și vor pleca la studiu în Marea Britanie.
Elevii care vor să beneﬁci-

eze de această bursă trebuie
să ﬁe înscriși într-o formă de
învățământ de nivel liceal,
ﬁind în prezent (anul școlar
2018-2019) în clasa a X-a, să nu
ocupe, la momentul înscrierii,
un loc într-o școală din Marea Britanie, venitul părinților
(brut, combinat) pe anul 2018
să nu depășească echivalentul
în lei a 30.000 lire, iar vârsta
elevului să ﬁe, la 1 septembrie
2019, între 16 ani și 17 ani și 6
luni. Data nașterii aplicantului
ar trebui să se încadreze între
1 martie 2002 și 1 septembrie
2003.
Elevii pentru care venitul
părinților depășește 30.000 de
lire în 2018 pot aplica pentru o
bursă parțială, urmând aceeași
procedură de înscriere.
Informaţii complete despre
procesul de aplicare şi ce presupune experienţa educaţională la o şcoală independentă din
Marea Britanie pot ﬁ consultate pe tinedenoi.ro.
 V.I.

Avocatul Crișanei

Decizia Curții Constituționale
în materia recursului civil
Relativ neobservată
a trecut decizia Curţii
Constituţionale, pronunţată în data de 18
decembrie 2018, prin
care a fost luată în
dezbatere excepția de
neconstituționalitate a
prevederilor art. 27 din
Codul de procedură
civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr.
52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a
prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr.
2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi
pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma “precum şi în alte
cereri evaluabile în bani în valoare de până la
1 000 000 lei inclusiv”, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură
civilă.
Curtea Constituţională a stabilit cu titlu
obligatoriu faţă de toate instanţele de judecată
faptul că această excepţie de neconstituţionalitate este întemeiată şi prevederile art. 27 din
Codul de procedură civilă, în interpretarea dată
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept conduc la prelungirea, în timp, a efectelor
unei norme constatate neconstituţionale. Pentru
a traduce într-un limbaj care să poată să ﬁe
înţeles şi de către cititorii noştri, problema care
se pune este dacă o decizie pronunţată de către
instanţa de apel, într-un dosar a cărui obiect
evaluabil în bani este sub 1.000.000 de lei, poate să ﬁe atacată şi cu recurs. Până la momentul
pronunţării deciziei din data de 18 decembrie
2018 de către Curtea Constituţională, la această
problemă nu exista o soluţie clară, nici măcar
pentru noi, specialiştii în această materie,
întrucât existau norme contradictorii.
Mai precis, Curtea Constituţională stabilea,
prin decizia cu numărul 369 din 2017, faptul
că deciziile pronunţate de către instanţele de
apel, într-un dosar al cărui obiect evaluabil în
bani este sub 1.000.000 de lei, pot să ﬁe atacate
şi cu recurs, indiferent de momentul declanşării litigiului, iar Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabilea prin decizia nr. 52 din 18 iunie
2018 faptul că soluţia instanţei de constencios
constituţional se aplica doar pentru viitor, nu şi
pentru procesele care erau în curs la momentul
pronunţării.
Această dilemă a fost soluţionată deﬁnitiv în data de 18 decembrie 2018, mai precis
s-a stabilit faptul că, indiferent de momentul
declanşării litigiului, deciziile din apel într-un
dosar al cărui obiect evaluabil în bani este sub
1.000.000 de lei, pot să ﬁe atacate şi cu recurs.
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