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Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene

Primim de la cititori

Luni, 10 aprilie 2017, la
Casa de Cultură „Miron
Pompiliu” din Ștei, elevii
din clasele a XII-a de la cele
două colegii, Colegiul Tehnic
„Unirea” și Colegiul Național
„Avram Iancu”, au avut parte de o întâlnire cu echipa de
promovare a Departamentului de Relații Internaționale
și Studii Europene din cadrul Universității din Oradea.

În replică la o propunere edilitară făcută
de un cititor al CRIŞANEI publicată la sfârşitul lunii trecute, un alt cititor are o părere
diferită. Ca atare, Redacţia CRIŞANA a
decis să publice şi această opinie, încurajând
astfel cititorii să trimită Redacţiei opinii, sugestii sau atenţionări către autorităţile locale.
Reamintim faptul că scrisorile trebuie să
ﬁe în format electronic (expediate pe adresa
de e-mail trecută în pag 6 şi pag 1), iar dacă
acest lucru nu este posibil, le puteţi expedia
pe suport de hârtie, dactilograﬁate sau caligraﬁate citeţ. Materialele expediate Redacţiei
nu se returnează.

Caută viitori studenți la Ştei

Echipa, formată din lectorul
universitar doctor Mircea Brie
și studenta Alina Maria Balaj,
a expus oferta educațională pe
care Departamentul a pregătito pentru viitorii studenți. În
mesajul său, profesorul universitar le-a subliniat elevilor
importanța educației în societatea contemporană, invitându-i să acceseze unul dintre
programele
Departamentului, respectiv specializarea
Relații Internaționale, Relații
Internaționale în limba engleză
și Studii de Securitate. Acesta
a ținut să transmită faptul că,
într-un context al globalizării,
societatea nu mai mizează pe
dezvoltare în raport cu anumite tipare ﬁxe, ci mai cu seamă
pe deschidere spre nou și comunicare. Alina Maria Balaj,
studentă în anul II la secția

de limbă engleză, a expus elevilor o parte din experiența
sa în cadrul Departamentului, arătându-se încântată de
alegerea pe care a făcut-o în
anul 2014 cu privire la această
ofertă educațională, încurajându-i, în același timp, pe elevi
să facă acest pas spre Universitatea din Oradea. În cadrul
discuției, au fost amintite și
oportunitățile de care studenții
pot beneﬁcia în perioada studiului, respectiv bursele Erasmus și Erasmus Mundus, care
le oferă acestora posibilitatea
să studieze într-o țară străină,
aplicațiile de pe teren care se
realizează anual în scopul aplicării cunoștințelor teoretice
de către studenți, conferințele
și seminariile la care aceștia

au posibilitatea să participe
odată intrați în mediul universitar. Asistența, destul de
numeroasă, a fost compusă,
pe lângă cei 95 de „uniriști”
absolvenți, însoțiți de profesorii Lucian Cernea, director,
Adrian Gruie, consilier educativ, Ioan Mateiaș, împreună
cu „nepoții Moțului”, în număr
de 91 de absolvenți, însoțiți și
ei de trei profesoare, Nicoleta
Boloca, Adela Bara, Rodovica Bursașiu, și de elevi din
clasa a XI-a, precum și câțiva
absolvenți din anii trecuți,
care încă nu și-au „canalizat”
opțiunile înspre o facultate.
Elevii s-au arătat interesați de
ofertele educaționale, dar, deocamdată, așteaptă să treacă
„proba de foc” a bacalaureatu-

lui, pe urmă putând să decidă
cu privire la studiile superioare. Interesul celor prezenți
a fost unul aparte, deoarece
mulți au pus întrebări destul
de interesante la care profesorul Mircea Brie a răspuns cu
multă amabilitate, iar șteianca
Alina Maria Balaj s-a dovedit
a ﬁ şi ea deosebit de amabilă, rămânând mult timp după
expunerea din sala mare de
festivități pe holurile Casei
de Cultură, unde s-a întreținut
cu cei care au dorit să aﬂe
cât mai multe detalii despre
Facultatea de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice
și Științele Comunicării din
cadrul Universității din Oradea.
 Ionel POPA

Spitalul Orăşenesc Aleşd

O nouă inaugurare - a şaptea
În ultimii ani, Spitalul
Orășenesc din Aleșd și-a
îmbunătățit dotarea cu aparatură performantă, ceea
ce facilitează actul medical
în stabilirea diagnosticului
și tratamentului la pacienți.
Aceste aparate au fost donate de Holcim Aleșd, ceea
ce dovedește implicarea generoasă în viața socială a
orașului, ﬁind un bun exemplu de urmat și de alți investitori din zonă.
Existența acestui colos industrial - Holcim, în Aleșd se
constituie într-o „mană cerească” prin asigurarea locurilor de muncă pentru cetățenii
din oraș și zonă, precum și
prin investițiile și donațiile
substanțiale în învățământ
și sănătate. Așa cum a aﬁrmat Ioan Todoca, primarul
orașului Aleșd și fost manager
al spitalului mulți ani, Ecograful Mindray se alătură altor
aparate performante cu care a
fost dotal spitalul, dintre care
amintim: un aparat roentgen
mobil, un aparat laparoscopic
etc., a căror utilitate este de
mare importanță pentru actul
medical. „Ce ne-am face fără
ele?”, întreba dr. Kovacs Fran-

O replică pentru
alt cititor

Este notabilă preocuparea pe care o manifestaţi pentru „mai binele comunităţii” noastre,
propunând (în ziarul „Crişana” din 29 martie
2017) unele amendamente la intenţia domnului
primar Ilie Bolojan de a construi un pasaj rutier
sub Bulevardul Magheru pe direcţia Aleea
Ştrandului-Parcul Traian. Argumentaţi că o
atare soluţie nu ar îmbunătăţi cu aproape nimic
circulaţia în zonă şi că aceasta ar perturba liniştea locatarilor din proximitate. Transpare din
motivaţie grija pe care o arătaţi condiţiilor de
trai ale elementului uman vizat de construirea
pasajului.
În continuare îi sugeraţi domnului primar că
mai bine s-ar orienta spre rezolvarea circulaţiei
din zona Cetate, unde acum, aﬁrmaţi dumneavoastră, „se încalecă pietonii cu maşinile, iar circulaţia este dirijată de o pădure de semafoare...
De data aceasta se degajă atitudinea plină de
grijă, pe care o arătaţi circulaţiei rutiere. Nu
contestă nimeni diﬁcultatea cu care se circulă
în această parte a municipiului, doar că, după
părerea mea, propunerea pe care o faceţi, de a se
construi în zona Cetate un pasaj subteran pentru
pietoni, pierde din vedere statutul unui important segment format din concetăţenii noştri,
persoanele în vârstă. Aceşti oameni sunt marcaţi
de afecţiuni locomotorii considerabile şi ar ﬁ inuman să ﬁe puşi în situaţia de a coborî şi a urca
treptele unui pasaj subteran, cărând în mâini
sacoşele cu produse achiziţionate de la piaţă.
Mă raliez unei idei pe care am aﬂat-o în ziar,
anume că în planul primăriei ar ﬁ executarea
unui pasaj rutier subteran pe direcţia Podul Dacia-Piaţa Cetăţii cu ieşire în dreptul străzii Costa
Foru. Aici ar urma să circule suprateran numai
autobuzele, tramvaiele şi pietonii. Consider că
această variantă ar ﬁ mult mai omenoasă, asigurându-se condiţii de viaţă mai bune pentru categoria celor în suferinţă ﬁzică. Şi să nu uităm că
automobilele sunt înzestrate cu forţa motrice net
superioară celei umane. (Menţionez că pledoaria
pe care o fac este dictată de vârsta mea – 70 ani)
.
 Cu stimă,
Liviu Blaj

Un nou proiect Leo Black Eagle

În aceste zile,
răspândește bucurie!
cisc, directorul medical al spitalului. A transmis mulțumiri
conducerii Holcim și lui Ioan
Todoca primarul orașului,
sub al cărui manageriat s-au
întâmplat aceste „minuni”. În
cuvântul său, ec. Florin Creț a
prezentat câteva beneﬁcii ale
acestui aparat: „ Este un aparat portabil modern, cu o bună
calitate a imaginii, un ﬂux de
lucru convenabil și o greutate suﬁcient de mică pentru a
putea ﬁ transportat. Datorită
tehnologiei digitale obținem
imagini de înaltă calitate.
Având dimensiuni reduse și un
panou de control ușor de utili-

zat, aparatul este potrivit atât
pentru cazuri de urgență, cât și
pentru investigații de detaliu.
Aplicații foarte utile pentru
stabilirea diagnosticelor din
sfera abdominală precum: calculii biliari și renali, afecțiuni
hepatice, chisturi renale și
ovariene, vizualizarea sarcinii,
afecțiunile prostatei etc.” Cu
acest prilej, Ignacio Arroyo,
directorul Holcim Aleșd, a reiterat implicarea colosului industrial în viața comunităților
unde își desfășoară activitatea
economică, ce se constituie
într-o practică curentă - „Holcim este alături de oameni”.

Investițiile nu se opresc aici.
Ele vor continua. În viitorul
apropiat, cu sprijinul Holcim,
se va achiziționa un artroscop pentru îmbunătățirea
intervențiilor ortopedice, care
completează
laparoscopul
pentru operații minim invazive la nivelul articulațiilor.
Costul aparatului este de cca.
80.000 lei. La festivitate au
fost prezenți: personalul medical, consilieri orășenești, șeﬁ
de instituții. Din partea DSP
Bihor au onorat evenimentul
dr. Fonoage, dr. Ferician, dr.
Florian.
 Nicu RĂCUCIU

Clubul caritabil Leo „Black Eagle”
Oradea inițiază un nou proiect și anume,
„SpreadTheJoy” (Răspândește bucurie!).
După cum îi spune și numele, scopul acestuia este de a răspândi bucuria și pozitivismul
în rândul comunității orădene.

În ce mod se poate face acest lucru? Prin
împărțirea unor mesaje trecătorilor din Piața
Unirii, Strada Republicii și Podul Intelectualilor, mesaje menite să aducă zâmbetul pe buze
orădenilor.
„Esențial pentru succesul evenimentului
este ca primitorii mesajelor să le transmită mai
departe (așa cum îi îndrumă și indicația de
pe bilețel), participând, astfel, la construirea
unui lanț nesfârșit de zâmbete”, anunță Patricia
Pelea, președintele Leo „Black Eagle” Oradea,
menționând că trecătorii joacă cel mai important rol în realizarea acestui proiect.
Proiectul se desfășoară în perioada 5-15
aprilie 2017, „leuții” ﬁind împărțiți în cele trei
locații menționate mai sus.
„Dorim să mulțumim, în mod special,
agenției de publicitate Active Media, partenerul nostru în realizarea acestui eveniment!”, a
conchis Patricia Pelea.
 L.I.

