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Centrul de Oncologie de la Spitalul Municipal din Oradea

O nouă investiţie în aparatură
Centrul de Oncologie din
Oradea va primi un nou accelerator liniar de particule,
necesar în tratamentul bolnavilor de cancer. Procedura
de achiziţie a fost încheiată,
valoarea aparatului ﬁind de
peste 5,2 milioane lei. Achiziţia este realizată de Ministerul Sănătăţii dintr-un credit
de la Banca Mondială.

Centrul de Oncologie din cadrul Spitalului Municipal „dr.
Gavril Curteanu” va ﬁ dotat cu
un al doilea accelerator liniar
de particule. Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a anunţat ieri,
într-o conferinţă de presă, că
Ministerul Sănătăţii a ﬁnalizat
achiziţia aparatului, în valoare de peste 5,2 milioane lei.
Informaţia vine de la ministrul Florian Bodog, care a mai
transmis că banii provin din
contractul de împrumut încheiat de minister cu Banca Mondială. „Caracteristicile tehnice
ale aparatului au fost stabilite
de Agenţia Europeană pentru
Energie Nucleară de la Viena,
achiziţia ﬁind încheiată. În
etapa următoare se va face livrarea acceleratorului”, a menţionat Mang. Iniţial, achiziţia
celui de-al doilea accelerator
liniar de particule pentru Centrul de Oncologie din Oradea
a fost inclus în proiectul strategic pe Sănătate al judeţului
Bihor, însă a fost scos din proiect în urma angajamentului

Valoarea aparatului este de 5,2 milioane lei
Ministerului Sănătăţii de a-l ră (24) și 21 de sisteme inforcumpăra. Ioan Mang a menţio- matice PACS (tehnologie menat că acordul de împrumut în- dicală de imagistică utilizată
cheiat de Ministerul Sănătăţii pentru stocarea, recuperarea,
cu Banca Mondială, în valoare prezentarea și partajarea imade 250 milioane de euro, a fost ginilor produse prin radioîncheiat în anul 2014 şi deblo- graﬁe, scanare CT, RMN). La
cat de Florian Bodog.
ceremonia de semnare au mai
Ieri, la Palatul Victoria, au participat premierul Mihai
fost semnate, de ministrul Tudose vicepremierul Marcel
Sănătății, Florian Bodog, și Ciolacu, președinți de Consilii
furnizorii de echipamente, Județene și primari, precum și
trei contracte în valoare de managerii spitalelor dotate cu
19,8 milioane de euro, prin echipamentele achiziționate.
care 34 de spitale din țară și „Este pentru prima dată în isdin Capitală vor ﬁ dotate cu toria sistemului medical când
echipamente de imagistică de Ministerul Sănătăţii, când Gutip Computer Tomograf (14), vernul României face o astfel
Rezonanță Magnetică Nuclea- de investiţie pentru a crea un

sistem de imagistică medicală
public. (...) Vreau să vă asigur
că niciun echipament nu va ﬁ
livrat să stea în cutie în vreun
spital. În situaţia în care nu am
găsit locul, el va ﬁ imediat redirijat. Este importantă în acelaşi timp activitatea managerului de spital pentru că ne dorim
ca în acelaşi timp aceste echipamente să producă, să ofere
servicii pacienţilor, realmente
să funcţioneze”, a declarat Florian Bodog. El a spus că Ministerul Sănătăţii s-a asigurat că
ﬁecare spital care primeşte un
astfel de aparat are specialişti
pregătiţi în acest domeniu.
 Ioana MATEAŞ

Poliţiştii au găsit în maşina hoţilor bijuterii şi o armă de airsoft

Spărgători de locuinţe, după gratii
Doi bihoreni au ajuns după
gratii, ﬁind arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce
au fost prinşi de poliţişti în
ﬂagrant, în timp ce spărgeau
o locuinţă. În maşina unuia
dintre suspecţi poliţiştii au
găsit mai multe bunuri, inclusiv bijuterii, dar şi o armă
de tip airsoft.
Potrivit Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, duminică noaptea, polițiștii Secției
nr. 8 de Poliție Rurală Tinca
și cei ai Secției nr. 2 de Poliție
Rurală Beiuș au prins în ﬂagrant un bărbat de 26 de ani,
din municipiul Ștei, județul
Bihor și un tânăr de 19 ani,
din comuna Holod, județul
Bihor, în timp ce sustrăgeau
bunuri dintr-un imobil din localitatea bihoreană Cărăsău.
În urma percheziției corporale
și a controlului autoturismului
aparținând unuia dintre cei doi
bărbați, aﬂat în fața imobilului,
polițiștii bihoreni au descoperit și ridicat diverse bunuri în
legătură cu care există suspiciunea rezonabilă că ar proveni
din mai multe infracțiuni de
furt, precum ceasuri, bijuterii

din aur și o armă de tip airsoft,
bunuri a căror proveniență urmează să ﬁe stabilită. În urma
cercetărilor efectuate, polițiștii
Secției nr. 8 de Poliție Rurală
Tinca, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Salonta, i-au reținut pentru 24 de ore
în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor
pe cei doi bărbați, bănuiți de
comiterea infracțiunii de furt
caliﬁcat. Potrivit anchetatorilor, suspecţii sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni
de furt pe raza comunelor bihorene Cociuba Mare, Șoimi
și Holod. Luni, poliţiştii i-au
prezentat pe bărbații de 26 și
19 ani, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta și la
Judecătoria Salonta cu propunere de arestare preventivă, iar
magistrații au emis pe numele
acestora mandate de arestare
preventivă pentru o perioadă
de 30 de zile. Polițiștii bihoreni continuă cercetările sub
coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Salonta, pentru documentarea întregii eventuale

activități infracționale a celor
în cauză și pentru recuperarea
prejudiciului. Pentru a preveni
furturile din locuinţe, poliţia
vă recomandă: nu divulgați
informații referitoare la vecinii dumneavoastră (programul
de lucru, numărul de persoane
din familia respectivă, numărul de telefon etc.), sfătuiţi-vă
copiii să facă la fel; depozitaţi
obiectele de valoare (banii,
bijuterii, documente) într-un
loc sigur; când plecaţi de acasă veriﬁcaţi dacă aţi acţionat
toate încuietorile şi aţi pus siguranţa; ﬁţi atenţi în orice împrejurare să nu pierdeţi sau să
nu vi se fure cheile; ferestrele
locuinţelor trebuie să ﬁe sigure

faţă de o eventuală tentativă de
escaladare din exterior. Totodată, poliţiştii recomandă cetăţenilor care locuiesc în mediul
rural, dar şi celor care posedă
locuinţe de vacanţă în aceste
zone, să asigure o minimă protecţie a acestora şi a dependinţelor. În situaţia în care părăsiţi
locuinţa pentru o perioadă mai
lungă de timp, luaţi legătura
periodic cu vecinii sau rudele care locuiesc în apropierea
casei dumneavoastră, pentru a
veriﬁca sistemul de securitate
al locuinţei, pentru a observa
eventualele nereguli şi pentru
a sesiza în cel mai scurt timp
poliţia.
 Alina UNGUR

Agenda politică

Apel la dialog

Preşedintele Partidului Popular Maghiar
din Transilvania, Szilagyi Zsolt, face un apel
către partidele parlamentare româneşti să
accepte un dialog cu liderii partidelor maghiare în privinţa autonomiei. Szilagyi s-a
declarat şocat de reacţia partidelor româneşti la rezoluţia semnată luni, la Cluj-Napoca, de liderii partidelor maghiare.
„Ieri (luni - n.r.), la Cluj-Napoca, am semnat
o declaraţie comună a organizaţiilor politice
ale maghiarilor din România. În 1992 am
adoptat o declaraţie în care reaﬁrmăm doleanţa comună a maghiarilor la autodeterminare
şi diferite forme de autonomie. Declaraţia de
la Alba-Iulia promite acest lucru”, a declarat,
ieri, la Oradea, preşedintele PPMT. Potrivit lui
Szilagyi Zsolt, în rezoluţia semnată luni cele
trei partide maghiare - UDMR, PPMT şi PCM
- propun trei forme de autonomie: autonomie
culturală pentru regiunile în care populaţia
maghiară este de 10-20%; autonomie regională
în zonele în care maghiarii sunt majoritari (ex.
Ţinutul Secuiesc); autonomie administrativă în cazul unităţilor administrative în care
minoritatea este majoritară. Szilagyi a precizat
că în cadrul întâlnirii de la Cluj s-a propus
şi un plan de acţiune, însă acesta nu a fost
acceptat de UDMR şi PCM. „Noi, maghiarii,
suntem factori constitutivi ai statului român,
ne considerăm cetăţeni cu drepturi depline şi
credem că trebuie să înceapă un dialog sincer
şi constructiv între maghiari şi români chiar
dacă avem viziuni diferite. M-a şocat faptul că
partidele româneşti reprezentate în Parlament
au avut o reacţie destul de dură şi negativă faţă
de rezoluţie. Fac apel la partidele româneşti
să-şi reconsidere poziţia şi să înceapă un dialog
cu liderii comunităţii maghiare”, a menţionat Szilagyi, precizând că ar dori ca la acest
dialog să ﬁe prezenţi, din partea comunităţii
maghiare, atât liderii celor trei partide, cât şi
preşedinţii Consiliului Naţional Maghiar din
Transilvania şi ai Consiliului Naţional Secuiesc. „Şi poporul român majoritar, şi maghiarii
şi celelalte minorităţi au vocaţie democratică.
Vrem să rezolvăm paşnic această problemă. Nu
există o declaraţie mai profundă, mai puternică, de loialitate faţă de Statul Român, decât
autonomia. Autonomia se va realiza în cadrul
statalităţii române şi vorbim despre funcţionalitatea statului. Când vorbim despre regionalism, despre delegarea puterilor de la Bucureşti
către anumite comunităţi etnice, religioase sau
regionale atunci vorbim despre funcţionalitatea statului român”, a declarat liderul PPMT.
El a mai menţionat că crede într-o conlucrare
între guvernele României şi Ungariei, în şansa
oferită de Centenar, „care ne dă posibilitatea
unui inventar a ceea ce trebuie să ﬁe România
în deceniile care vin”.
„Fac din nou apel la liderii politici români
să accepte dialogul, să nu nege că dialogul ne
poate aduce mai aproape de soluţie”, a aﬁrmat,
la ﬁnal, Szilagyi Zsolt.

Proiectul
pe Sănătate

Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat
că sunt şanse de 99% ca proiectul strategic
pe Sănătate al judeţului Bihor să primească
ﬁnanţare prin Programul Ro-Hu.
Potrivit lui Ioan Mang, procesul verbal al
şedinţei de la Szeged, în care au fost discutate
proiectele depuse a fost trimis la Oradea, în
document menţionându-se că proiectul depus
de Consiliul Judeţean Bihor trebuie aprobat.
La Szeged s-au întâlnit membrii Comitetului
de Monitorizare, inclusiv preşedinţii CJ din
judeţele româneşti şi maghiare incluse în Programul Ro-Hu. Timp de două săptămâni există
termen pentru dezbateri, iar pentru decizie se
aşteaptă raportul ﬁnal. Reamintim că, iniţial,
proiectul strategic pe Sănătate, în valoare de
aproximativ 10 milioane euro, a fost respins
din cauză că dosarul depus a fost incomplet.
 Ioana MATEAŞ

