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Graniţele din vestul ţării, „asaltate” de migranţi

Medicul de la Casa de Pensii,
judecat pentru luare de mită

Bilanţ la Poliţia de Frontieră Închisoare
Ieri, la sediul ITPF Oradea, în prezenţa chestorului
general de poliţie Ioan Buda,
inspector general al Poliţiei de Frontieră Române, a
avut loc analiza activităţilor
desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Oradea în anul
2017.

La prezentarea bilanţului a
participat conducerea Inspectoratului, poliţişti de frontieră cu funcţii de conducere
din cadrul ITPF Oradea, şeﬁi
structurilor subordonate din
judeţul Bihor şi Arad şi reprezentanţi ai instituţiilor şi
autorităţilor publice de pe raza
judeţului Bihor cu care Poliţia
de Frontieră colaborează. Potrivit bilanţului, prezentat de
inspectorul şef al ITPF Oradea, chestor de poliţie Marian
Bondar, în cursul anului 2017,
prin punctele de frontieră de
pe raza de competență a ITPF
Oradea au tranzitat frontiera
peste 14.000.000 persoane, cu
aproximativ 9% mai puțin decât în anul anterior. Această
scădere se justiﬁcă prin faptul
că tot mai mulți călători preferă să tranziteze România prin
punctele de trecere aeroportuare, în detrimentul celor rutiere. Din totalul traﬁcului de
călători, 67% este reprezentat
de cetățenii români, valoare
sensibil mai mică faţă de aceeaşi perioada a anului 2016,
când procentul românilor care
au intrat/ieşit în/din România prin punctele de trecere a
frontierei române din cadrul
ITPF Oradea era de 69,78%. În
ceea ce priveşte mijloacele de
transport, în anul 2017, au fost
efectuate formalităţile de frontieră pentru peste 5.800.000
de autovehicule, din care 60%
autoturisme, 32% automarfare
și 8% alte autovehicule. Anul
trecut nu s-a permis intrarea
în ţară unui număr de 260 de
persoane, principalul motiv

de refuz ﬁind că acestea nu
deţinau o viză valabilă sau un
permis de şedere valabil. La
controlul de frontieră, în perioada analizată, au fost depistate 18.417 alerte de interes
naţional, ﬁind depistaţi la frontieră 370 urmăriţi general, care
posedau un mandat de arestare şi au fost predați autorităţilor competente, în vederea
dipunerii măsurilor legale. La
nivelul ITPF Oradea au fost
înregistrate 2.386 acte ilegale
din care: 1.029 infracţiuni şi
1.357 contravenţii. Cele mai
multe acte ilegale au vizat tentativele de ieşire/intrare ilegală
în/din ţară, trecerile ilegale şi
infracțiuni de fals/uz de fals.

Migraţia ilegală, în
creştere

În 2017, în zona de competenţă a ITPF Oradea au fost
depistate 2.758 de persoane
implicate în migraţia ilegală,
atât la frontiera verde, cât și în
punctele de trecere a frontierei.
Se remarcă o creștere semniﬁcativă a numărului de persoane
depistate pe linia migrației ilegale pe parcursul anului 2017,
comparativ cu anul 2016, când
au fost depistate 604 persoane.
În perioada supusă analizei,
la frontiera verde au fost depistaţi 1.040 cetăţeni străini
în tentativă de trecere ilegală
a frontierei sau în apropierea
frontierei de stat, iar 1.196 persoane au fost reținute în cooperare cu autoritățile de frontieră
maghiare. Din numărul total
al cetățenilor străini depistați
la frontiera verde, peste 83%
provin din centrele pentru
solicitanții de azil, iar în ceea
ce priveşte cetăţenia provin
din statele generatoare de
migranți: Irak, Siria, Iran, Afganistan, Pakistan, Libia etc.
Tot anul trecut, în PTF-urile
din zona de competență a ITPF
Oradea, au fost depistate 522
de persoane, care au încercat
să iasă ilegal din România,

cu executare
Judecătorii de la Tribunalul Bihor s-au
pronunţat, miercuri, în dosarul medicului
Anca Grigorescu şi a asistentului acesteia,
Pelle Johannes, ambii din cadrul Serviciului
de Expertiză Medicală al Casei de Pensii
Bihor. Cei doi au fost trimişi în judecată
de DNA Oradea, ﬁind acuzaţi că primeau
şpagă de la pacienţi pentru a aviza dosarele
de pensii.

folosind diferite metode. Din
totalul persoanelor depistate,
413 au fost ascunse în mijloace
de transport, 12 au încercat să
evite efectuarea controlului de
frontieră, iar 97 de persoane au
încercat să treacă ilegal frontiera de stat utilizând documente de călătorie false / falsiﬁcate
sau aparținând altor persoane.
În general migranții au încercat să treacă ilegal frontiera
prin PTF-uri în grupuri mici,
însă, în 8 cazuri din cele 33 depistate, persoanele au fost organizate în grupuri mari (între
14-111 migranți). În 63 de cazuri migranții au fost sprijiniţi
de către 87 de facilitatori. Din
punct de vedere al cetățeniei,
65 facilitatori sunt cetățeni
UE, preponderent cetățeni
români și bulgari, iar 22 sunt
cetățeni terți (aproximativ 45%
dintre aceștia cetățeni turci, în
general șoferi ai automarfarelor în care au fost depistați
ascunși migranții).

Traﬁc de ţigări şi
maşini furate

Având în vedere faptul că
frontiera asigurată de ITPF
Oradea are particularitățile
unei frontiere interne a Uniunii Europene, fenomenul
infracțional al traﬁcului ilicit
cu produse din tutun, prezent
în zona de responsabilitate, se
datorează în special existenței
diferenţelor de preţuri dintre
state, persoanele acționând atât

pe sensul de intrare, cât și pe
sensul de ieșire. În anul 2017,
au fost conﬁscate 4.345.140
ţigarete, ﬁind înregistrate 10
cazuri de traﬁc ilicit cu produse din tutun (în care au fost
implicate 21 de persoane), din
care 8 infracţiuni şi 2 contravenţii, cazurile ﬁind depistate
atât în punctele de frontieră,
cât şi pe căile de comunicații
din zona de competență. În
anul 2017, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F Oradea au
depistat în punctele de trecere
a frontierei 68 de autoturisme
şi 4 utilaje care erau semnalate
ca ﬁind furate. Cele mai multe
maşini furate provin din Italia,
Germania, Franţa, dar s-au înregistrat şi cazuri din Marea
Britanie, Belgia, Olanda, Polonia, Suedia, Norvegia, Slovacia, Austria şi Portugalia. Hoţii
au furat în general autoturisme
de lux, în special SUV, dar şi
o gamă largă de utilaje de construcţii. În ceea ce priveşte ţările de destinaţie, acestea sunt
România, spaţiul ex-sovietic
(Ucraina, Moldova, Belarus,
Federaţia Rusă) şi Turcia. În
privinţa traﬁcului de stupeﬁante, anul trecut, la nivelul ITPF
Oradea au fost înregistrate 7
cazuri în care au fost depistate diferite cantităţi de droguri,
ﬁind întocmite 7 dosare penale. În total au fost descoperite
1660 grame cocaină şi 10,21
grame heroină.
 Alina UNGUR

În cazul unui bihorean decedat

Virus gripal conﬁrmat
Un bărbat în vârstă de 66
de ani, suferind de afecţiuni
cardiace şi pulmonare, a decedat la sfârşitul lunii ianuarie, analizele de laborator
conﬁrmând câteva zile mai
târziu că acesta avea şi virusul gripal.
Bărbatul, din Viişoara, a
fost internat în secţia ATI a
Spitalului Clinic Judeţean din
Oradea în data de 25 ianuarie,
cu grave probleme cardiace şi
pulmonare. Două zile mai târziu acesta a încetat din viaţă,

analizele de laborator având să
conﬁrme mai târziu că pacientul avea şi virusul gripal. “Pacientul avea probleme grave de
sănătate. În data de 31 ianuarie
am primit conﬁrmarea că avea
şi virusul gripal. Am declanşat
o anchetă epidemiologică, personalul medical care a intrat în
contact cu bolnavul a fost supravegheat. Toate cadrele din
secţia ATI sunt vaccinate şi nu
au fost probleme. Spitalul Judeţean a luat măsuri, s-a făcut
dezinfecţia secţiei”, a declara,
ieri, dr. Daniela Rahotă, direc-

torul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor. Potrivit acesteia,
bărbatul în vârstă de 66 de ani
făcea parte din categoria de
risc şi putea ﬁ vaccinat, însă,
potrivit medicului de familie, a
refuzat în scris acest lucru. La
nivel naţional, alte opt persoane au murit, în ultimele zece
zile, din cauza virusului gripal,
numărul deceselor ajungând la
16. De la începutul sezonului
2017-2018 au fost înregistrate
16 decese conﬁrmate cu virus
gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 şi 5 tip B, fata

de 21 in sezonul precedent, din
care 19 cu virus gripal tip A,
subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09
şi 1 tip A, nesubtipat, potrivit
Centrului Național de Supraveghere și control a bolilor
transmisibile. Niciuna dintre
cele opt persoane care au murit în ultima perioada nu era
vaccinată antigripal. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea,
a precizat ieri că nu este vorba
despre o epidemie, anul trecut
ﬁind înregistrate 22 de decese
din cauza virusului gripal.
 A.UNGUR

Anca Grigorescu a fost inculpată de procurori pentru 158 de fapte de luare de mită, iar
asistentul ei a fost acuzat că primea o parte din
şpaga destinată medicului. Judecătorii Tribunalului Bihor au condamnat-o pe doctoriţă la 2
ani şi 6 luni de închisoare cu executare, Pelle
Johannes ﬁind şi el condamnat la o pedeapsă
de 3 ani, însă cu suspendare. Instanţa le-a interzis celor doi să profeseze în cadrul Casei de
Pensii şi i-a obligat la cheltuieli în valoare de
15.000 de lei. În plus, asistentul Pelle Johannes a fost obligat să presteze muncă în folosul
comunităţii o sută de zile. Decizia Tribunalului
nu este deﬁnitivă şi poate ﬁ atacată cu apel.
În anul 2016, procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial
Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doctoriţei Grigorescu și a asistentului medical Pelle, cu privire la săvârșirea
infracțiunilor de luare și dare de mită în formă
continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 11 mai – 11 iunie
2015, Grigorescu, în calitate de medic specialist în cadrul Serviciului de Expertiză Medicală
al Casei Județene de Pensii Bihor, a primit
mai multe sume de bani, în valoare totală de
27.036 lei, de la bihorenii care se prezentau cu
dosare pentru obţinerea pensiei de invaliditate.
De asemenea, din rechizitoriu mai reiese că,
în aceeași perioadă, asistentul Pelle Johannes
Ladislau ar ﬁ primit în repetate rânduri sume
de la inculpată în schimbul complicității la
infracţiunea de luare de mită. „Inculpatul Pelle
Johannes Ladislaus a primit în mod repetat, de
la o parte din persoanele care s-au prezentat la
cabinetul medical Grigorescu Anca Domnica,
în scopul menționat mai sus, sume de bani din
a căror valoare s-a putut stabili în mod cert
doar suma totală de 1.122 lei. Acești bani au
fost primiți de inculpat în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de asistent medical privind
asigurarea activităţii de secretariat la cabinetul
medical, la completarea deciziilor medicale în
conformitate cu criteriile de diagnostic clinic
şi funcţional, la întocmirea şi evidenţa dosarelor existente etc. În datele de 12 mai 2015,
3 și 11 iunie 2015, inculpatul Pelle Johannes
Ladislau i-a remis unui alt medic, în cabinetul
acestuia, mai multe sume de bani care nu i
se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea unor
acte care priveau aceleași aspecte, menționate
mai sus”, au arătat procurorii. Medicul Anca
Grigorescu este cel de-al doilea doctor condamnat la închisoare în scandalul şpăgilor de la
Casa de Pensii, după ce Curtea de Apel Oradea
s-a pronunţat deﬁnitiv în dosarul doctorului
Ovidiu Pleşa. Acesta a fost condamnat la 3 ani
de închisoare cu executare, iar Monica Ignat,
asistenta sa, a primit 2 ani şi 8 luni de închisoare, cu suspendare.
 Alina UNGUR

