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Marţi, 23 aprilie 2019

„Am să mă mai fac bine vreodată?”

Excesul de viteză,
cea mai sancţionată abatere

O tănără din Oradea
are nevoie de ajutor

Luminița Cionca are 18
ani și locuiește în Oradea.
La vârsta de 4 ani, tânăra a
fost diagnosticată cu o boală
cruntă, epilepsie, pentru care
a urmat tratament mai mulți
ani. Nouă ani mai târziu, i s-a
pus un alt diagnostic, Ataxie
cerebeloasă sechelară. În momentul de față, aceasta depinde în totalitate de mama
ei, neputând să se țină singură pe picioare. Luminița face
zilnic terapii la domiciliu,
care implică costuri enorme
pentru cea care i-a dat viață.

La vârsta de 13 ani, viaţa fetei s-a schimbat radical. După
ce a început să acuze ameţeli,
greaţă şi dureri de cap, mama
Luminiței a decis să o ducă la
medicul de familie, care a tratat-o de criză de colecist. Însă
după încă o săptămână au apărut şi tulburări de mers. În momentul în care a văzut că ﬁica ei
nu se mai poate ţine pe picioare, Olimpia a realizat că este
nevoie de mai multe investigaţii. Nu apucase să-şi facă încă
un plan de bătaie când copila a
făcut o criză puternică şi a fost
luată de ambulanţă şi dusă la
spital, iar în scurt timp a intrat
în comă. După toate analizele
făcute, mama avea să aﬂe că
ﬁica ei este suspectă de tumoare cerebrală. A refuzat să crea-

dă acest lucru şi a plecat la Cluj
pentru a cere şi alte păreri. În
tot acest timp, starea Luminiţei se degrada de la o zi la alta.
Primul diagnostic pus de medicii clujeni a fost de encefalită.
Însă nici aceasta nu avea să ﬁe
adevărata problemă de sănătate
a fetei. După mai bine de cinci
săptămâni s-a aﬂat, de fapt, că
vinovatul pentru boala copilei
era un virus banal, luat cel mai
probabil din aer, care, însă, nu
a fost depistat din timp. Iar în
scurt timp, a fost pus şi adevăratul diagnostic: cerebelită
subacută cu virus herpus care
a dus la atroﬁe cerebeloasă, diplopie (vedea dublu), pareză de
nerv cranian şi epilepsie.
Luminiţa duce o luptă aprigă
cu această boală cumplită, care
a ţintuit-o într-un scaun cu rotile. Este conştientă că trebuie să
facă eforturi uriaşe pentru a reuşi să ﬁe, măcar în proporţie de
60%, copilul vesel şi talentat pe
care îl ştia toată lumea înainte
ca boala să-i atace organismul.
Întreaga poveste a Luminiței
se găsește pe https://www.sperantapentruromania.ro/cause/
cionca-luminita/
Pe lângă ambiţia ei de a se
pune pe picioare şi eforturile
supraomeneşti pe care le face
mama ei pentru a-i asigura tratamentul zilnic, tânăra are nevoie şi de un pic de ajutor din

partea noastră.
Donații pentru Luminița se
pot face în următoarele conturi bancare: BCR – în lei:
RO 74 RNCB 001813 82799
00003; în euro: RO 04 RNCB
0018138279900002; cod swift:
RNCBROBU;
Raiﬀeisen Bank – în lei:
RO39 RZBR 0000 0600 1204
2338; în euro: RO24 RZBR

Amenzi în traﬁc

Peste 240 de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune,
la sfârșit de săptămână. Excesul de viteză a
fost, din nou, cea mai sancționată abatere.

0000 0600 1218 9757; cod
swift: RZBRROBU
Banca
Transilvania
–
în
lei:
RO18BTRLRONCRT0365344401;
în
euro:
RO65BTRLEURCRT0365344401; cod swift:
BTRLRO22; toate sucursalele
sunt din Chișineu Criș, jud.
Arad
 Loredana IONAȘ

Activitate Preventivă la Centrul Comunitar Gutenberg

Prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri
În cadrul bunei colaborări
interinstituţionale,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Bihor a desfăşurat joi, 18
aprilie, activitate informativ –
preventivă la Centrul Comunitar Gutenberg. Acţiunea are
ca scop asigurarea unui climat
de ordine şi siguranţă publică.
Beneﬁciarii centrului, oameni ai străzii, au fost informaţi, de către Răzvan Chebeleu
– agent şef adjunct al Compartimentului Analiză şi Prevenire
a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor, cu privire la modalităţi
de prevenire a violenţei domestice, a traﬁcului de persoane, a
consumului de droguri, alcool,
tutun şi, nu în ultimul rând, a
comportamentelor antisociale.
Acţiunea are ca scop asigurarea unui climat de ordine şi
siguranţă publică, descurajarea
faptelor de natură penală, precum şi pentru identiﬁcarea şi
tragerea la răspundere a celor

care, prin conduita lor, încalcă prevederile legale. Printre
obiectivele acțiunii s-au numărat prevenirea victimizării cetăţenilor şi implicarea acestora
în fapte de natură penală. Au
fost evidenţiate formele traﬁcului de persoane, cei prezenţi
aﬂând că acesta se regăseşte
sub diferite forme: traﬁc de
persoane cu scop de exploatare
sexuală, exploatare prin sclavie,
traﬁc al copiilor şi persoanelor
cu dizabilităţi în activitatea de
cerşetorie. De asemenea au aﬂat
că abuzul de alcool şi substanţe
psihotrope duce în cele mai multe cazuri la fapte de violenţă şi
la un comportament antisocial,
ﬁind o realitate contemporană,
regăsindu-se în rândul tuturor
categoriilor sociale.
„Aceste acţiuni au un rol important, având în vedere faptul
că persoanele beneﬁciare ale
serviciilor Centrului Comunitar
Gutenberg sunt persoane greu
încercate de viaţă, fără locuinţă, fără familie, bine ştiut ﬁind
faptul că lipsa sentimentului de

În perioada 19 – 21 aprilie, poliţiştii rutieri
şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor au continuat acţiunile
pe şoselele. Ca urmare a abaterilor constatate
la sfârșit de săptămână, au fost aplicate 247
de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 81.630 de lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 20 de permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute 7 certiﬁcate de
înmatriculare și au fost constatate 19 tamponări. 160 de sancțiuni au fost aplicate pentru
depăşirea limitelor legale de viteză, 12 pietoni
au fost sancționați pentru traversări neregulamentare, au fost sancționați 14 bicicliști, 12
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă, au fost sancționate
șase depășiri neregulamentare, trei sancțiuni au
fost aplicate pentru punerea în circulație a unor
autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice,
două sancţiuni au fost aplicate pentru conducere sub inﬂuența alcoolului, iar 38 de sancțiuni
au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. Astfel, duminică, 21 aprilie
la ora 23.25, pe Calea Aradului din Oradea,
polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au depistat
în traﬁc un bărbat de 27 de ani, din Oradea,
în timp ce conducea un autoturism cu viteza
de 135 de km/h, înregistrată radar, în zona de
limitare a vitezei de deplasare la 70 de km/h.
Sâmbătă, în afara localităţii bihorene Săcădat,
a fost depistat în traﬁc un bărbat de 41 de ani,
din municipiul Oradea, în timp ce conducea un
autoturism cu viteza de 111 km/h, înregistrată
radar, în zona de limitare a vitezei de deplasare
la 50 de km/h. Conducătorii auto care au depăşit limitele legale de viteză cu peste 50 de km/h
au fost sancţionați contravenţional cu 9 – 20 de
puncte amendă şi cu suspendarea dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice
pentru 90 de zile.
 R.C.

De Sărbători

Programul de lucru
la Starea Civilă

Municipalitatea orădeană a anunţat programul de lucru cu publicul al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea – Compartimentul de Stare Civilă, pentru perioada
26 aprilie – 1 mai 2019.

siguranţă şi a armoniei oferit de
familie conduce spre dereglări
emoţionale severe, excluziune
socială şi dezvoltă în timp, un
comportament
dezechilibrat,
ﬁind cei mai expuşi la comportamente antisociale”, se arată în
comunicatul ASCO. „Administraţia publică locală sprijină
această categorie vulnerabilă
prin asigurarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială în Adăpostul de Noapte situat pe str.

J. Gutenberg nr.8 şi în Centrul
Comunitar Gutenberg, oamenii
fără adăpost beneﬁciind aici de
activităţi de socializare, suport
în găsirea unui loc de muncă,
sprijin pentru obţinerea actelor
de identitate şi stare civilă şi nu
în ultimul rând de activităţi sociale menite să-i ţină departe de
tot ceea ce înseamnă comportament antisocial”, se mai arată în
comunicatul transmis.
 A.C.

Astfel, vineri, 26 aprilie, va ﬁ închis. Sâmbătă, 27 aprilie, va ﬁ deschis la înregistrări
decese (între orele 08.30 – 12.30) şi la oﬁcieri
căsătorii (între orele 15.00 – 16.00). Duminică,
28 aprilie, va ﬁ închis. Luni, 29 aprilie, va ﬁ închis la înregistrări naşteri, însă la înregistrarea
căsătoriilor şi a deceselor va ﬁ program între
orele 9.00 – 13.00. Marţi, 30 aprilie, programul
la înregistrarea naşterilor este între orele 10.00
– 14.00, iar la înregistrarea căsătoriilor – între
orele 08.00 – 14.00, în timp ce la înregistrări
decese va ﬁ închis. Miercuri, 1 mai, va ﬁ închis
la înregistrarea naşterilor, iar la înregistrarea
căsătoriilor şi a deceselor programul cu publicul este între orele 09.00 – 13.00.
Toate activităţile de stare civilă vor ﬁ reluate
joi, 2 mai, începând cu ora 08.30.
În timpul programului de lucru mai sus-menţionat, se pot obţine relaţii la următoarele numere de telefon: 0359/885.141 (pentru naşteri),
0259/408.824 (pentru căsătorii), 0259/409.410
(pentru decese). 

