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Vizita artiştilor
fotograﬁ orădeni
la Debrecen

Spitalul Municipal face angajări, concediile, suspendate

Noi măsuri anti-Covid
...se confruntă în această perioadă sistemul medical. „În luna iunie-iulie, cei care erau internați cu
coronavirus doreau să plece acasă. Acum, cei care se internează
și care, conform metodologiei Ministerului Sănătății, ar putea să se
izoleze la domiciliu refuză și cer
să ﬁe tratați în continuare în spital. Această izolare poate ﬁ făcută
într-un spital Covid, într-un spital
anexă sau suport al Spitalului Municipal sau la domiciliu. În 48 de
ore de la internare, după evaluarea
clinică, la recomandarea medicului curant, DSP-ul emite o hârtie
care stabilește statutul pacientului
internat. Am fost nevoiți să cerem
aviz Ministerului Sănătății ca Spitalul de Recuperare din Băile Felix și Băile 1 Mai, de adulți și de
copii, să ﬁe spital suport pentru
Municipal. La fel este vorba și de
Spitalul CFR din Oradea, care stă
în rezervă pentru situația în care
numărul de infectări va crește”,
a declarat dr. Carp. Potrivit acestuia, s-a cerut ca de la 11 august
pacienţii spitalelor de mai sus să
ﬁe evacuaţi, urmând ca aici să ﬁe
transferaţi pacienţii asimptoma-

O delegație de artiști fotograﬁ
Orădeni din cadrul Asociației
Internaționale „Euro Foto Art”
(AIEFA), s-a deplasat, vineri,
la Casa Partium Debrecen, sub
conducerea președintelui acestuia Ștefan Tóth István AFIAP,
pentru a prefecta programul
de colaborare de perspectivă și
pentru acest an.

tici. Pe de altă parte, medicul a
recomandat ca persoanele Covid
pozitive asimptomatice să rămână
în izolare la domiciliu după internarea obligatorie de 48 de ore, aşa
încât să nu „încarce” sistemul sanitar.

Angajări la Municipal,
concedii suspendate

În ceea ce priveşte infectarea
personalului medical, dr. Gheorghe Carp a declarat că a fost instituit un protocol potrivit căruia
orice persoană se întoarce din
concediu trebuie să ﬁe testată de
coronavirus. În plus, începând de
vineri, 7 august, s-a decis ca toate concediile de odihnă, de studii,
fără plată să ﬁe suspendate, în cazul în care spitalele nu își vor putea acoperi necesarul de personal.
Prin excepţie, cadrele medicale
care vor dori să meargă în concediu vor putea pleca doar dacă șeful
de secție își asumă responsabilitatea de a asigura cu personal buna
funcționare a secției respective.
Cei care merg în concediu vor
semna că în decurs de 24 de ore se
vor reîntoarce la lucru dacă apa-

re un focar de infecție. Pe de altă
parte, ieri, conducerea Spitalului
Municipal „Gavril Curteanu” a
transmis, printr-un comunicat,
că instituţia sanitară caută personal. „Întrucât evoluția în continuă
creștere a numărului de infectări
cu SarsCov2 impune adoptarea
unei strategii locale unitare pentru
a asigura continuitatea, coerența
și eﬁciența actului medical la nivelul Județului Bihor și asigurarea
cu resursă umană, pentru tratarea
cazurilor medicale de infectare cu

Covid 19, Spitalul Clinic Municipal Oradea angajează, pe perioada
pandemiei, medici infecţionişti,
medici medicină internă, medici
pneumologie, medici generalişti,
medici de familie, medici cardiologi, medici nefrologie, medici
ATI, precum şi personal mediu
sanitar, asistente medicale, inﬁrmiere, îngrijitoare, brancardieri,
liftiere şi şoferi. Angajarea se va
face pe baza unui interviu”, se
arată în informarea transmisă de
conducerea spitalului. 

Germania

Bihorul, inclus în
lista „zonelor de risc”

Program Operațional Competitivitate
Competitivi împreună
ANUNŢ DE PRESĂ
ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCHIDEREA PROIECTULUI
Oradea, 07 august 2020
GRAFOR DESIGN SRL, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr 85, ap 25, a derulat începând cu data de
12.08.2018 proiectul „INOVARE PRIN INTEGRAREA SOLUȚIILOR TIC PENTRU CREȘETEREA
COMPETIVITĂȚII ECONIMICE A SECTOARELOR TIC, INDUSTRIILOR CREATIVE ȘI TURISMULUI PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI INFORMATICE”, prin Program Operațional Competivitate, Axa prioritară: 2. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate de investiții: 2. Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competivitate,
Acțiune 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu
prin dezvoltare de clustere, cod SMIS 115937 în baza contractului de ﬁ nanțare nr. 95/11.08.2017 încheiat
cu MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE, în calitate de Organism
Intermediar (OI), și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene (MFE)
în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivi (POC).
Valoarea totală a proiectului este 4.458,492,93 lei, din care asistența ﬁ nanciară nerambursabilă a fost de
2.985.113,02,00 lei.
Proiectul s-a implementat în Municipiul Oradea pe o durată de 36 de lui.
Obiectivul proiectului a fost realizarea unei platforme informatice inovatoare-sistem informativ avansat, de interes internațional ce va integra pe verticală soluțiile TIC în scopul creșterii competivitității
sectorului TIC, industriei creative și turismului, urmare a desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare.
Rezultatele proiectului sunt:
Activitatea 1: Management de proiect: cereri de rambursare/ rapoarte de progres/ rapoarte de activitate
Activitatea 2. Cercetare industriala: 1 Raport modele analizate/ 1 Model conceptual/ 1 Raport analiza tehnologii IT/ 1 Raport de analiză ale speciﬁcațiilor tehnice
Activitatea 3. Dezvoltare experimentala: Project management -Plan pentru intreaga aplicatie / Speciﬁcatii
pentru cerinte software pentru ﬁecare modul si aplicatie Software requirements speciﬁcation IEEE 830/
Software design document pentru ﬁecare produs conform Software design description IEEE 1016 / Planurile
de testare per modul/aplicatie, respectiv pentru toată platforma conform Software test documentation IEEE
829/ 1 Raport de testare/ 1 Raport de validare ; 1 cerere de brevet
Activitatea 4. Inovarea de proces : 1 Strategie de inovare
Activitatea 5. Cercetare de piață: 1 studiu de piață
Activitatea 6. Achiziția echipamentelor IT: 17 echipamente IT
Activitatea 7. Achiziția licențelor: 7 licente
Activitatea 8. Achizitia aplicatiei informatice : 1 aplicatie informatica
Activitatea 9. Informare și publicitate: 1 anunt de presa într-un ziar național/1 anunț de presă într-un ziar
național /40 etichete autocolante pentru echipamentele achizțtionate prin proiect/ 1000 de materiale de informare și publicitate: pliante și broșuri/ 2 panouri de informare/ Uniunii Europene, Sigla Guvernului României
şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect/ Un link către site-ul
web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului/ promovare
a produsului informatic pe scara larga
Activitatea 10. Instruire personal: Instruire personal utilizator ﬁ nal produs informatic/ Instruire personal
care va asigura mentenanta produsului informatic
Activitatea 11. Audit proiect :1 raport constatări factuale/ 1 Raport de audit tehnic care va descrie modul în
care societatea a implementat cerințele tehnice conform contractului de ﬁ nanțare.
Data începerii și data ﬁ nalizării proiectului: 12.08.2018-11.08.2020.
„Proiect coﬁ nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: dna. Carmen Arhire
Funcţie: REPREZENTANT LEGAL
Tel. 0742.222.234, E-mail: Carmenarhire.a@gmail.com
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...Republicii Federale Germania”, arată Ministerul
Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis sâmbătă.
Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate.
În cazul neîndeplinirii acestei obligații, autoritățile
germane pot refuza intrarea sau vor dispune măsura
autoizolarii la domiciliu. Indiferent de opțiunea aleasă, testarea este obligatorie pentru toate persoanele
care vin din zonele de risc.
Măsura autoizolarii la domiciul nu se va aplica celor care prezintă un test negativ Covid-19, efectuat cu
cel mult 48 de ore înaintea sosirii pe teritoriul Republicii Federale Germania. În schimb, dacă testul
este efectuat la momentul sosirii în Germania, se va
dispune măsura autoizolarii până la primirea rezultatului testului.
De asemenea, persoanele care intră în Republica
Federală Germania venind dintr-o „zonă de risc” (inclusiv din cele șapte județe menționate) sunt obligate
să completeze un formular de localizare. 

Femeie dispărută
de la domiciliu

Polițiștii din cadrul Secţiei nr.2 de
Poliţie Rurală Beiuş – Postul de Poliţie
Şoimi au fost sesizați la 8 august a.c.,
de familia unei femei de 78 de ani, din
comuna Şoimi, sat Ursad, - Maria Maliţa- că aceasta a plecat voluntar de la domiciliu în
cursul zilei de 8 august 2020, în jurul orei 09.30 și nu
a mai revenit. Semnalmente: înălţime 1,60 m, greutate 50 kg., constituție atletică, faţă ovală, ochi căprui,
păr grizonat. Femeia purta o cămaşă albă cu pătrăţele
roşii şi albastre, fustă neagră cu buline albe, colanţi
negri, tricotaţi, batic maro. Cetăţenii care pot furniza
orice informaţii în legătură cu această persoană sunt
rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie şi să apeleze gratuit numărul de telefon 112! 

Delegația de artiști fotograﬁ
orădeni a fost salutată în noul
sediu al Casei Partium de către
directorul acestuia, István Stanik.
Din delegația orădeană au făcut
parte artiștii fotograﬁ Illés
Imre, Kovács Orsolya și Varga
Erzsébet. În cadrul întâlnirii
conducătorii celor două instituții
au perfectat detaliile tehnice și
organizatorice a implicării Casei
Partium din Debrecen la Bicentenarul Mezey Lajos, care va avea
loc în perioada 02 – 03 octombrie
2020 la Oradea și județul Bihor,
vernisarea la sediul Casei Partium din orașul înfrățit cu Oradea
a Expoziției Fotoreporterilor din
Euroregiunea Bihor-Hajdú Bihar,
organizat de AIEFA, respectiv
a organizării în parteneriat a
primului curs de tehnică și artă
fotograﬁcă condus de reputatul
artist fotograf Ștefan Tóth István
AFIAP, președintele Asociației
Internaționale „Euro Foto Art”. 

comemorări



Durerea și lacrimi-

le nu pot descrie imensul și
nesfârșitul dor, acum, la 2 ani
de când mama, soția, bunica
noastră dragă,
prof. MARIA BARA,
s-a ridicat la cele veșnice.
Timpul nu va șterge din inimile
noastre chipul ei drag, iubirea
și dăruirea cu care ne-a înconjurat. Dumnezeu să o odihnească în pace! Familia îndurerată.
(4606)



Cu durere și dor ne-

stins retrăim clipa despățirii în
urmă cu 40 de zile, de dragul
nostru frate, cumnat și unchi
TEODOR LUCUȚA,
din Remetea. Veșnica lui pomenire și recunoștință celor
care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Fam. Hinț. (4617)

