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Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu”

Concurenţă la admitere
Peste 1.200 de tineri s-au
înscris la concursul de admitere organizat de Şcoala
de Pregătire a Agenţilor de
Poliţie de Frontieră „Avram
Iancu” din Oradea, locurile
puse la dispoziţie ﬁind 280.
După probele sportive, numărul concurenţilor s-a redus însă, de la 1.248 la 822 de
candidaţi.

În perioada 15 – 21 ianuarie,
în cadrul Şcolii de Pregătire a
Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea se
desfăşoară examenul de admitere pentru ocuparea celor 280
locuri, pentru bărbaţi şi femei,
scoase la concurs în sesiunea
ianuarie 2018.
Din cele 280 de locuri, cinci
sunt destinate cetăţenilor români de etnie romă şi trei altor minorităţi. Din cei 1.309
candidaţi recrutați care și-au
ﬁnalizat dosarele până la data
de 22.12.2017, s-au prezentat
la sediul şcolii şi s-au înscris
la concurs un număr de 1.248,
791 băieţi şi 456 fete. După
susţinerea probelor eliminatorii, respectiv vizită medicală şi

Prima personală de pictură
a Nataliei Silaghi

„Reprezentări
reﬂexe”

Luni, 22 ianuarie, de la ora 17.00, în Cetatea Oradea, Corp J, va avea loc vernisajul
expoziției „Reprezentări reﬂexe”, prima
personală de pictură a tinerei artiste Natalia-Maria Silaghi din Oradea.

Azi se desfăşoară proba la limba română
probă sportivă, care au avut loc
în perioada 15 – 18 ianuarie, au
rămas în concurs un număr de
822 de candidaţi.
Aceştia susțin azi proba
scrisă de veriﬁcare a cunoştinţelor la limba română şi o limbă străină la alegere (engleza
sau franceză).
Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ, ﬁecare

159 de ani de la Unirea
Principatelor Române

Simpozion la
Primăria Oradea
Luni, 22 ianuarie, de la ora 12.00, în sala
mare a Primăriei Oradea, va avea loc un
simpozion dedicat împlinirii a 159 de ani
de la Unirea Principatelor Române din 24
ianuarie 1859.
Moderatorul evenimentului va ﬁ gl. bg. (r)
dr. Vasile Creț, președintele ANCMRR GL.
Traian Moșoiu, ﬁliala Bihor.
Vor susține comunicări următorii: Lucian
Silaghi, director al Direcției Județene pentru
Cultură a jud. Bihor, care va prezenta lucrarea „Unirea Principatelor Române, prologul
Marii Uniri”; prof. Petre Ardelean, muzeograf în cadrul Muzeului Țării Crișurilor din
Oradea, care va prezenta comunicarea „Pașii
spre Unirea cea Mare”; prof. univ. dr. Mihai
Drecin, din partea Universității Oradea, care
va prezenta un material interesant despre
„Unioniști și Antiunioniști din timpul domniei
lui Alexandru Ioan Cuza”; prof. David Teodor
va vorbi despre „Însemnătatea actului de la 24
ianuarie 1859”.
Simpozionul se va încheia cu un moment
artistic susținut de corul, orchestra și soliștii
de muzică populară ai Liceului de Arte
coordonați de director Mihaela Bondor și prof.
Arnold Schneider.
Evenimentul este organizat de ANCMRR
GL. Traian Moșoiu, ﬁliala Bihor, ANCE Regina Maria, ANVR, Cercul militar Oradea și
Garnizoana Oradea.
 R.C.

probă a fost cu caracter eliminatoriu, participarea candidaţilor la următoarea probă ﬁind
condiţionată de promovarea
celei anterioare.
Nu au fost admise contestaţii, repetări sau reexaminări
la probele de aptitudini. Durata de şcolarizare la Şcoala de
Pregătire a Agenţilor de Poliţie
de Frontieră „Avram Iancu” –

Oradea s-a modiﬁcat la 1 an,
iar absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent
de poliţie şi li se va asigura
loc de muncă în cadrul M.A.I.
– Poliţia de Frontieră Română, repartizarea făcându-se în
ordinea strict descrescătoare
a mediilor de absolvire şi în
raport de nevoile Poliţiei de
Frontieră Române. 

Profesoara de la Medicină, acuzată de luare de mită,

Se întoarce mai repede
la catedră
Profesoara Camelia Dalai, de la
Facultatea de Medicină şi Farmacie
Oradea, trimisă în judecată pentru
6 infracţiuni de luare de mită, se va
putea întoarce mai repede la catedră,
după ce Curtea de Apel Oradea a redus perioada în care iniţial Tribunalul i-a interzis acesteia să predea, de
la cinci ani la un an.
Camelia Dalai a fost acuzată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor de 6 infracţiuni de luare de
mită, în schimbul promovării unor examene. Conform procurorilor, pe 5 iulie
2016, la cabinetul personal, profesoara
a primit un parfum marca Avon, două
creme de corp și suma de cca 300 de lei,
pe 23 septembrie a primit 100 de euro
și trei pachete de cafea Lavazza, tot în
luna septembrie a primit 2 kg de carne
de iepure, pentru acordarea unei lucrări
de licență deja întocmită și pentru facilitarea promovării de către un student a
examenului de licență. Pe 12 mai, a primit de la un student „un cadou”, reprezentând un stilou în valoare de 200 lei,
pentru acordarea de note mari și promovarea examenelor la disciplina Protetică dentară, iar pe 9 iunie, înainte de
susținerea examenului la Protetică dentară (10.06.2016), le-a dat la două studente subiectele împreună cu rezolvări-

le, ajutându-le să obțină nota maximă și
să ocupe locuri la buget, în defavoarea
altor colegi. Pentru toate acestea, Camelia Dalai a fost reținută, mai întâi
pentru 24 de ore, și apoi arestată pentru
20 de zile. Ulterior, ea a fost plasată sub
control judiciar şi deferită justiţiei. Dosarul a fost judecat la Tribunalul Bihor.
În toamna anului trecut, această instanţă a condamnat-o pe Dalai la 2 ani şi
4 luni, executarea ﬁind suspendată sub
supraveghere pe un termen de 3 ani. Judecătorii au mai decis ca profesoara să
returneze şpăgile primite de la studenţi,
respectiv 300 lei, 100 euro, un parfum
marca Avon, două creme de corp, trei
pachete de cafea marca Lavazza şi două
kilograme de iepure. Ca pedeapsă complementară, judecătorii de la Tribunal
i-au interzis profesoarei să îşi exercite
meseria de cadru didactic în orice sistem de învăţământ, pe o durată de 5
ani, începând de la data rămânerii deﬁnitive a sentinţei. Decizia primei instanţe a fost atacată la Curtea de Apel
Oradea, magistraţii de aici arătându-se
mai înţelegători. Astfel, Dalai se va putea întoarce la catedră mult mai repede,
magistraţii de la Curte reducând interdicţia de a profesa de la cinci ani, la un
an. Sentinţa este deﬁnitivă.
 Alina UNGUR

Expoziția cuprinde 11 lucrări,
pe care Natalia
le-a realizat de la
începutul anului
trecut. „Reprezentări reﬂexe” este
prima expoziție
personală a tinerei
artiste. Va vernisa
criticul de artă
Milena Augusta
Pop. „Aceasta este
prima mea expoziție personală. Am mai participat și la alte expoziții colective, la Bilioteca
Județeană „Gheorghe Șincai”, Muzeul „Aurel
Lazăr” și Muzeul Țării Crișurilor”, ne-a mărturisit aceasta. Natalia are optsprezece ani și este
elevă la Liceul de Arte Oradea, secția Pictura de șevalet. „Pictez de mai mult timp, am
început să urmez cursurile de picură la Palatul
Copiilor Oradea, unde m-am atașat foarte mult
de doamna profesoară Florina Silvia Iepure,
cea care mă sfătuiește în privința lucrărilor”,
a mai spus interlocutoarea noastră. Natalia
intenționează să continue pe acest drum, urmând o facultate de artă.
Expoziția va ﬁ deschisă în Cetatea Oradea /
Corp J, Grota roșie, în perioada 22 ianuarie-17
februarie 2018. Intrarea va ﬁ liberă.
 L.I.

Serviciul de Ambulanţă

Petrişor a ieşit
din cursă

Comisia de concurs pentru ocuparea
postului de manager general al serviciilor de
ambulanţă a respins candidatura Danielei
Petrişor, una dintre cei patru pretendenţi
la şeﬁa Serviciului Judeţean de Ambulanţă
Bihor.
La concursul pentru ocuparea funcţiei de
manager al SAJ Bihor şi-au depus dosarele
patru candidaţi, respectiv actualul manager
interimar, dr. Liciniu Venter, medicul Daniela
Petrişor, fostă directoare până în anul 2016,
fostul director economic Remus Cacuci şi
Eugen Matei, şeful Serviciului de Resurse
Umane din cadrul SAJ Bihor. După veriﬁcarea dosarelor însă, unul dintre candidaţi a fost
respins. Daniela Petrişor, anchetată de procurorii orădeni pentru diverse ilegalităţi în ceea ce
priveşte achiziţiile derulate de instituţie nu va
mai participa la concurs. Potrivit unei adrese a
comisiei de concurs publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, „prin comunicarea primită de
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea,
am fost informaţi că sunteţi sub urmărire
penală din data de 13.09.2017”. În document se
mai arată că Daniela Petrişor nu îndeplineşte
astfel condiţiile necesare pentru înscrierea la
concurs, motiv pentru care dosarul ei a fost
respins. Potrivit calendarului publicat de minister, concursul pentru ocuparea poziţiilor de
manager al serviciilor de ambulanţă va debuta
în 22 ianuarie cu proba scrisă, continuând pe
30 ianuarie cu susţinerea proiectului managerial şi încheindu-se pe 31 ianuarie, cu un interviu. Rezultatele urmează să ﬁe făcute publice
la începutul lunii februarie.
 R.C.

