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Mentori pentru generaţii de cadre medicale, omagiaţi la Oradea

Agenda politică

urmare din pagina 1
...preşedinta
Colegiului
Medicilor Bihor, dr. Carmen
Pantiş, directorului medical al
Spitalului Judeţean, dr. Lucia
Daina. Din partea organizatorilor, dr. Foldes Adalbert - iniţiatorul acestor premii - a fost
moderatorul festivităţii, el remarcând faptul că, în acest an
„suntem mai puţini”, probabil
din cauza orei înaintate. Medicul Gheorghe Bumbu, şeful
Clinicii de Urologie, laureat
în trecut al acestui premiu, a
menţionat că participă la eveniment deoarece „urmează să
omagiem prieteni dragi, alături de care am lucrat o viaţă
întreagă”. De asemenea, el a
spuscă a primit asigurări din
partea Primăriei şi a conducerii Spitalului Judeţean că noua
secţie de urlologie va ﬁ dotată cu un laparoscop de ultimă
generaţie. „Cred că Clinica de
Urologie va face faţă provocărilor care urmează să apară”, a
precizat dr. Bumbu, adăugând
că medicii urologi orădeni s-au
pregătit pentru a putea folosi
acest aparat care permite intervenţii minim invazive. El
a prefaţat, astfel, prezentarea
„Laparoscopia – un nou standard în abordarea patologiei
urologice” făcută de tânărul
medic Mihai Vârlan, întors
recent din Israel, unde a partigipat la un stagiu de specializare în acest domeniu. Dr.
Mihai Vârlan le-a vorbit celor
prezenţi despre chirurgia laparoscopică - un scurt istoric şi
avantajele pe care le are folosirea acestei tehnici.
După această prezentare, a
urmat festivitatea decernării

Deputatul PNL Gavrilă Ghilea i-a adresat,
în această săptămână, o interpelare primului ministru, în care solicita explicaţii cu
privire la „trendul descendent al încasării la
bugetul de stat a redevenţelor pentru exploatările de ţiţei şi gaze, nivelul acestora ﬁind
mai scăzut cu aproape 20%, anul trecut, faţă
de anul 2015”.

Cariere medicale premiate

Dr. Foldes, inițiatorul premiilor, a înmânat plachetele omagiale
Premiilor „Dr. Marta Budea- cu succes în chirurgia abdomi- din ţară, după Târgu Mureş, în
nu”, primul medic omagiat ﬁ- nală şi ginecologică, după care care a funcţionat acest serviciu
ind dr. Traian Micle, fost me- a introdus-o şi în patologia he- vital pentru salvarea de vieţi.
dic primar internist, care în patică, gastrică, intenstinală şi
Cel de-al patrulea laureat
acest an împlineşte 90 de ani oncologică. Dr. Lucia Daina a a fost medicul de familie Eva
şi care este încă activ. Prezen- menţionat, în prezentarea fă- Monika Vajda, a cărei prezentarea activităţii sale a fost fă- cută dr. Negrini, că acesta este tare a fost făcută tot dr. Carcută în cadrul unui „Laudatio” autor al peste 130 de lucrări men Pantiş. De altfel, dr. Eva
prezentat de dr. Lucia Daina. ştiinţiﬁce susţinute la congrese
Monika Vajda este secretar al
Astfel, dr. Traian Micle a fost de chirurgie, autor şi coautor al
Colegiului Medicilor Bihor. Ea
şef de secţie la Interne I în Spi- mai multor cărţi. Totodată, dr.
a fost şi cea mai emoţionată
talul Judeţean în perioada 1971 Corneliu Negrini are efectua– 1992, perioadă în care a re- te peste 30.000 de intervenţii dintre medicii premiaţi, reuuşit obţinerea ﬁnanţării pentru chirurgicale în timpul carierei şind doar să mulţumească penreconstrucţia cu etajare a unei sale, care continuă şi în pre- tru onoarea făcută înainte de a
aripi din actualul Staţionar 2, zent. Al treilea laureat a fost izbucni în lacrimi. Festivitatea
a iniţiat proiectarea şi constru- dr. Szegedi Ladislau, prezenta- de vineri a fost presărată cu
irea sediului Policlinicii cu rea sa ﬁind făcută de preşedin- momente muzicale susţinute
plată de pe strada Tudor Vladi- ta Colegiului Medicilor Bihor, de Cvartetul Divertimento.
mirescu şi a contribuit la înﬁ- dr. Carmen Pantiş. Ea a menNăscută la Beiuş, dr. Marta
inţarea unei secţii de hemodia- ţionat că dr. Szegedi Ladislau, Buteanu a fost prima femeie
liză la Oradea. Cel de-al doilea medic primar Anestezie - Te- cadru didactic universitar din
laureat al premiului „Dr. Mar- rapie Intensivă a fost mentor România, conferențiar univerta Buteanu” a fost dr. Corneliu pentru zeci de generaţii de sitar la Universitatea de MeNegrini, unul dintre pionierii medici orădeni. De asemenea, dicină din Budapesta. A murit
din România ai chirurgiei celi- în anul 1994 a fondat SMURD în anul 1918, la doar 30 de ani,
oscopice, pe care a practicat-o la Oradea, ﬁind al doilea oraş răpusă de gripa spaniolă. 

Cultură, sport şi tineret

Finanţare pentru proiecte
Municipalitatea orădeană deschide azi, 10 aprilie,
concursul de proiecte pentru
completarea Agendei evenimentelor de interes public pe
anul 2017, la care pot participa ONG-uri sau alte structuri private. Programul de ﬁnanţare are ca principal scop
completarea şi crearea de noi
evenimente.
Azi, Primăria Oradea lansează sesiunea de selecţie de
proiecte care vor beneﬁcia în
anul 2017 de ﬁnanţare nerambursabilă de la bugetul local, în
vederea completării Calendarului de evenimente de interes
public al municipalităţii pentru
anul în curs. Acordarea de ﬁnanţări nerambursabile din
bugetul local al municipiului

se va face în baza unui regulament care poate ﬁ consultat
pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro, la secţiunea
„Informaţii de interes public
- alte informaţii de interes public - ﬁnanţări nerambursabile”. Conform regulamentului,
în anul 2017, din bugetul local
al municipiului Oradea vor ﬁ
ﬁnanţate proiecte de interes
public din domeniile cultură,
sport, tineret. Atribuirea de
contracte de ﬁnanţare nerambursabilă se va face în limita
fondurilor publice alocate prin
bugetul local al municipiului
Oradea pe anul 2017, adică
300.000 lei pentru toate toate
cele trei domenii. „Orice persoană ﬁzică sau juridică fară
scop patrimonial (ONG-uri,
instituţii publice) care desfăşoară activităţi nonproﬁt menite să sprijine realizarea unor

evenimente de interes public
local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de ﬁnanţare
nerambursabilă”, menţionează
Primăria Oradea, adăugând
că documentaţia de solicitare
a ﬁnanţării trebuie întocmită
în limba română şi se va depune într-un singur exemplar
(original), precum şi în format electronic la Serviciul de
Relaţii cu Publicul - Ghişeu
Unic (în piramidă) al municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea, situat în Piaţa
Unirii nr. 1. Termenul limită
de depunere a proiectelor este
24 aprilie. „Atragem atenţia
că solicitantul de ﬁnanţare nerambursabilă trebuie să facă
dovada capacităţii de coﬁnanţare a proiectului, în procent de
minim 10% din valoarea totală
a proiectului”, precizează Pri-

măria.
Proiectele depuse vor ﬁ evaluate de către Comisia de analiză şi selecţie, numită prin
hotărâre a Consiliului Local
Oradea. „Vor ﬁ analizate numai propunerile de proiecte
depuse în termenul stabilit
prin anunţul de participare şi
întocmite în conformitate cu
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului
prevăzută în regulamentul
anterior menţionat, ţinânduse cont de corelarea cu agenda evenimentelor de interes
public ale Primăriei”, se mai
menţionează în comunicatul
Primăriei Oradea.
Informaţii
suplimentare
legate de procedura de selecţie de proiecte pot ﬁ obţinute la sediul Primăriei, etaj
I, camera 220 sau la telefon
0259/437.000.
 R.C.

Statul colectează
cu sacul spart

Potrivit parlamentarului bihorean, „aceeaşi
tendinţă regresivă a fost semnalată şi în privinţa colectării redevenţelor miniere, iar predictibilitatea recuperării lor este incertă, întrucât
cea mai mare parte a acestora sunt datorate de
companii naţionale din sectorul energetic cu
capital de stat sau la care statul este acţionar
majoritar”. În condiţiile în care cadrul legislativ de reglementare a sistemului de redevenţe
nu a mai fost revizuit de peste 13 ani, Gavrilă
Ghilea punea în vedere primului ministru că
„promovarea unui act normativ care să restabilească dreptul statului român de a dispune
de beneﬁcii certe în urma exploatării de către
terţi a resurselor sale minerale sau petroliere
trebuie să prezinte o prioritate pentru Guvernul
României”, solicitând implicarea Executivului
în vederea elaborării acestui pachet legislativ şi
un calendar ferm pentru aprobarea şi implementarea acestuia.

Cereri pentru
subvenţii

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, bihoreanul Dorin Corcheş, a anunţat
că cererile pentru subvenţii, în acest an, se
preiau până în data de 15 mai, astfel încât
prima tranşă să poată ﬁ plătită în lunile septembrie-octombrie, iar restul în decembrie.
Dorin Corcheş a prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul ALDE Bihor,
măsurile luate până acum de Ministerul Agriculturii în cele trei luni de la învestirea actualului Guvern, din care şi el face parte de mai
bine de o lună. Astfel, Corcheş a menţionat că
subvenţiile în agricultură pentru anul 2016 au
fost acordate în proporţie de peste 97% până la
data de 31 martie, suma totală alocată ﬁind de
peste 2 miliarde euro. „Este pentru prima dată
când la 1 aprilie, subvenţia a fost în câmp”, a
declarat secretarul de stat, adăugând că, pentru
anul în curs se doreşte achitarea subvenţiilor
până la ﬁnalul anului. Din acest motiv, cererile
pentru subvenţii se primesc până în data de 15
mai, plata urmând să se facă într-o primă fază
în septembrie-octombrie, iar ultima tranşă în
decembrie 2017. De asemenea, Dorin Corcheş a
menţionat că ministerul a pregătit două programe pentru susţinerea produselor deﬁcitare: Programul „Tomate” şi Programul „Carne de porc
din fermele româneşti”. „Programul Tomate
este în aplicare. Se acordă un ajutor de 3.000
de euro pentru minimum 1.000 mp de solarii”,
a precizat Corcheş, adăugând că răspunsul
din partea agricultorilor este foarte bun. În
ceea ce priveşte programul „Carne de porc din
fermele româneşti”, subvenţia se acordă celor
care cresc cel puţin 200 de porci. Ministerul se
aşteaptă la aproximativ 10.000 de solicitări.
Dorin Corcheş a mai anunţat că Legea
irigaţiei este în lucru. De asemenea, se doreşte
realizarea registrului agricol electronic pentru
facilitarea acordării de ﬁnanţări. „Ne gândim şi
la viitorul agricultorilor în România: un pachet
pentru a-i sensibiliza pe tineri, în special pe cei
dinmediul rural, pentru a le deschide apetitul
pentru agricultură. Va ﬁ un pachet atractiv,
prin care să-i sprijinim pe tinerii care vor să-şi
achiziţioneze terenuri agricole”, a mai declarat
secretaul de stat în Ministerul Agriculturii.
 Ioana MATEAŞ

