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Ambulanța Bihor

Managerul, schimbat
fără explicaţii
Fără niciun motiv, fără
nicio explicație, așa spune
fostul șef al Serviciului de
Ambulanță Județean (SAJ)
Bihor, Gheorghe Pintea, că
a fost schimbat de ministrul
Sănătății, bihoreanul Florian Bodog. Până la numirea
unui nou șef, conducerea interimară va ﬁ asigurată de
directorul medical Liciniu
Venter.

După o perioadă lungă de
stabilitate, SAJ Bihor are un
nou șef interimar. Ministrul
Sănătății, Florian Bodog, a decis peste noapte să îl schimbe
pe Gheorghe Pintea fără nicio
explicație. Situația a fost una
penibilă, Pintea aﬂând de sosirea Ordinului de revocare în
timp ce participa la evenimentele organizate cu ocazia Zile
Armatei, din postura de manager al SAJ Bihor. „Am primit
o revocare de la Ministerul
Sănătății în care eram anunțat
că voi ﬁ schimbat. Fără niciun
motiv, fără nicio explicație.
Locul meu va ﬁ luat de directorul interimar, Liciniu Venter”, a spus, pentru Crișana,
Gheorghe Pintea. Adevăratul
motiv al schimbării ar ﬁ putut ﬁ însă acela că managerul
a dispus vineri un control intern pe partea medicală, după
ce mai mulți medici s-au plâns

Fără nicio explicație, Gheorghe Pintea a fost schimbat cu Liciniu Venter (dreapta)
că au fost trecuți în ture, deși
nu fuseseră și li se calculaseră
greșit banii pe care urma să îi
încaseze. Culmea este că unul
dintre cei vizați era tocmai Liciniu Venter, cel care acum i-a
luat locul.
„Este adevărat că au fost
greșeli, dar doar 2-3 pe lună și
până acum nu s-a făcut scandal. Tot timpul avem probleme cu salariile, iar unii colegi
susțin că li se calculează greșit
și facem veriﬁcări. Cele mai
multe nu se conﬁrmă. Nu mi

Primele doze de vaccin antigripal
vor sosi în zilele următoare

Începe vaccinarea
urmare din pagina 1
„Avem suﬁciente vaccinuri, iar partea bună
este că nu mai avem deloc rujeolă. Nici săptămâna aceasta nu s-a înregistrat vreun caz”, a
mai spus Daniela Rahotă.
De anul trecut, Organizația Mondială a
Sănătății recomandă vaccinul antigripal tetravalent pentru că el conține și tulpini pentru
gripa de tip B. Acest virus nu mai este inofensiv ca în anii trecuți. Tulpinile au suferit mai
multe mutații genetice și virusul este mult mai
puternic.
Gripa este o boală acută, infecţioasă, foarte contagioasă, produsă de virusul gripal. Se
manifestă prin simptome respiratorii şi fenomene toxice generale, putând evolua uneori
spre forme grave și chiar deces. Sezonul rece
favorizează îmbolnăvirile şi epidemiile de gripă. Formele comune se tratează la domiciliu,
cu repaus la pat și antitermice (paracetamol).
Nu se ia aspirină, aceasta poate favoriza apariţia sindromului Reye. În cazul unor forme mai
severe trebuie consultat medicul de familie. 

s-a părut însă corect ca din comisia care făcea controlul intern să facă parte doi subalterni
de-ai mei. Am relații bune cu
toți colegii, dar nu mi s-a părut corect să mă veriﬁce ei”, a
explicat Liciniu Venter pentru
Crișana. Fostul director medical spune că a avut o relație
foarte bună cu Gheorghe Pintea până săptămâna trecută și
nu ascunde că îl cunoaște bine
pe ministrul Sănătății, Florian
Bodog. „Cum să nu îl cunosc.
Am fost și colegi la facultate,

dar nu cred că are vreo legătură cu acest Ordin de revocare. După cum știți, ministrul
Sănătății poate schimba orice
manager interimar când consideră de cuviință și e un procedeu normal ca în locul lui să ﬁe
numit (tot interimar) cel care
are a doua funcție în serviciu, directorul medical”, a mai
spus Venter. Conform aceleiași
surse, Gheorghe Pintea are un
post de audit în cadrul SAJ Bihor, unde se va întoarce.
 Vasilică ICHIM

Bărbatul a încercat să racoleze pe internet
un copil în vârstă de 12 ani

Bihorean arestat pentru
pornograﬁe infantilă
Un bihorean în vârstă de 35 de ani,
Ovidiu Hosu, a fost reţinut de procurorii DIICOT din Cluj, după ce a
abordat pe o reţea de socializare un
copil în vârstă de 12 ani, căruia i-a
propus să se întâlnească şi să întreţină relaţii sexuale. Ieri, bărbatul a
fost arestat preventiv pentru 30 de
zile.

Potrivit unui comunicat de presă
transmis, ieri, de DIICOT, marţi, procurorii DIICOT-S.T.Cluj au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a
inculpatului Ovidiu Hosu, în vârstă de
35 de ani, domiciliat pe raza judeţului
Bihor, pentru săvârşirea infracţiunii de
racolare a minorilor în scopuri sexuale
şi a infracţiunii de pornograﬁe infantilă, în formă agravată şi în formă continuată. “În fapt s-a reţinut că la data
de 06.09.2017, inculpatul Hosu Ovidiu,
utilizator al unui cont dintr-o reţea de
socializare, i-a expediat unui minor
în vârstă de 12 ani, o „cerere de prietenie”, cu scopul de a-l racola pentru
întreţinerea de acte de natură sexuală.
Această solicitare a fost observată de
către tatăl minorului care a luat decizia
să comunice cu acesta, scop în care a

deschis un cont în reţeaua de socializare, pe telefonul personal. Astfel, ﬁind
abordat de către inculpat, tatăl minorului i-a răspuns acestuia ca şi cum ar ﬁ
fost ﬁul său. Inculpatul i-a cerut detalii
despre el (vârstă, localitatea în care locuieşte etc.), cerându-i să se întâlnească
în diverse locuri şi propunându-i, totodată, să întreţină împreună relaţii sexuale”, se arată în comunicatul DIICOT.
Anchetatorii mai precizează că, în perioada 07.09.2017 – 09.09.2017, la ore diferite, Ovidiu Hosu i-a expediat tatălui
minorului două ﬁşiere video reprezentând materiale pornograﬁce cu minori
(două ﬁlmuleţe în care apar minori care
întreţin acte sexuale), cerându-i să le
vizioneze, informându-l, totodată, că
mai deţine aproximativ 800 de astfel
de materiale pornograﬁce. În intervalul 09.09.2017-23.09.2017, inculpatul a
continuat cu propunerile explicite privind întreţinerea de acte sexuale având
reprezentarea că interlocutorul său este
minorul în vârstă de 12 ani. Ieri, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă
a lui Hosu, pentru o perioadă de 30 de
zile.
 Alina UNGUR

Astăzi, la Oradea

Caravana Filmului
pentru Nevăzători
Caravana FAN (ﬁlmul accesibilizat pentru
nevăzători) este un proiect organizat de
Fundaţia Cartea Călătoare, proiect cultural co-ﬁnanțat de Administrația Fondului
Cultural Național și de Centrul Național al
Cinematograﬁei. Astăzi, 26 octombrie, caravana ajunge la Oradea.

Caravana Filmului Accesibilizat pentru Nevăzători are cea de-a șaptea oprire la Oradea,
astăzi, 26 octombrie, de la ora 17.00, în Cetatea
Oradea, corpul G, unde va ﬁ proiectat ﬁlmul
„Bacalaureat” (2016), regia Cristian Mungiu.
Caravana FAN la tine acasă le aduce nevăzătorilor șapte ﬁlme artistice dintre cele mai bune
producții românești.
Acest proiect este organizat de Fundația
Cartea Călătoare, în parteneriat cu Asociația
Nevăzătorilor din România și este ﬁnanțat de
Administrația Fondului Cultural Național și de
Centrul Național al Cinematograﬁei.
„În cadrul caravanei, vor ﬁ proiectate ﬁlme
artistice special accesibilizate pentru persoanele cu deﬁcienţe de vedere. La intrarea în
sala de proiecție, spectatorii nevăzători vor
primi un set de căști în care vor auzi explicații
suplimentare, inserate între replicile actorilor
din ﬁlm. În cazul proiecțiilor care vor avea loc
în cinematografe, nevăzătorii vor putea urmări
ﬁlmul în aceleași condiții cu ceilalți spectatori
văzători”, anunță organizatorii evenimentului.
Potrivit acestora, explicațiile primite în căști
vor descrie schimbările de scenă, mimica actorilor, felul în care sunt îmbrăcați și gesturile
mai importante, astfel încât spectatorul nevăzător să înțeleagă cât mai bine acțiunea și să se
integreze în atmosfera ﬁlmului.
 L.I.

Pentru liceeni cu inițiativă

Burse de studiu în
Marea Britanie
Asociația „Ține de noi” anunță lansarea
unui concurs pentru obținerea de burse de
prestigiu în Marea Britanie pentru elevii
de clasa a X-a, care doresc să petreacă
ultimii doi ani din ciclul preuniversitar de
învățământ, echivalentul claselor a XI-a și a
XII-a, în Marea Britanie.
Majoritatea burselor acoperă în totalitate
costurile, însă există și burse parțiale, care
acoperă între 50% și 70% din costuri. Toate
materialele pentru depunerea dosarului, precum și toate detaliile privind acest program se
găsesc pe tinedenoi.ro.
„Deși există și un număr de contact, datorită interesului foarte mare, vă rugăm să ne
contactați telefonic doar dacă este absolut necesar sau o urgență, în rest încurajăm contactul
pe email la adresa: burse@tinedenoi.ro”, se
arată în comunicatul organizatorilor.
Pentru a ﬁ eligibili, elevii trebuie să ﬁe
înscriși într-o formă de învățământ de nivel
liceal, ﬁind în prezent (anul școlar 2017-2018)
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 2017
să nu depășească echivalentul în lei a 30.000
lire, iar vârsta să ﬁe, la 1 septembrie 2018, între
16 ani și 17 ani şi 6 luni. Nu pot aplica decât
elevii care, la data menționată, nu depășesc
vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.02.2001 și
01.09.2002.
Transmiterea documentelor se va face inițial
în format electronic la adresa: burse@tinedenoi.ro, urmând ca, într-o etapă viitoare, după
selecția preliminară, elevii acceptați pentru
concursul ﬁnal să transmită și ﬁzic documentele la o adresă indicată ulterior. Ultima zi în
care elevii se pot înscrie este 1 noiembrie 2017.
 V.I.

