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Luni, 19 noiembrie 2018

La Oradea,

Formula 1 în dresajul canin
Oradea devine tot mai
cunoscută pe harta concursurilor cu câini, ﬁe că este
vorba despre concursuri
de frumusețe canină sau
de dresaj. Ultimul astfel de
concurs, „Toamna Cetății
Orădene”, s-a desfășurat în
weekend și a fost specializat
pe ciobănești belgieni și olandezi.

A fost frig sâmbătă și duminică, dar nu într-atât de frig
încât iubitorii de concursuri
de mondioring să stea acasă.
Cetatea Oradea a fost gazda
primei ediții a Toamnei Cetății
Orădene, un eveniment dedicate dresajului canin.
„Sportul acesta este Formula
1 în dresajul canin. Intri cu un
câine, fără lesă, fără zgardă și
câinele acela trebuie să lucreze
perfect în condiții pe care nu
le cunoaște. Am avut în jur de
30 de participanți, în cele două
zile, pe toate categoriile, din
Rusia, Cehia, Slovacia, Austria
și România. Este prima ediție
a unei competiții a Clubului
de ciobănești belgieni și olandezi, în colaborare cu Clubul
Național de Mondioring, la
Oradea. La aceste competiții
există mereu ceva nou, pentru că toate sunt inedite: tema
concursului,
aranjamentele
pe teren, scenariile etc. De ﬁecare dată există ceva nou”, a

În concurs au intrat în jur de 30 de participanți
declarat, pentru Crișana, Alex
Bondar, președintele Clubului
Național de Ciobănești Belgieni și Olandezi, un iubitor
al concursurilor, prezent anul
trecut și în urmă cu doi ani
pe podiumul mondial și anul
acesta, vicecampion mondial
la Campionatul Ciobăneștilor
Belgieni FMBB.
Probele concursului s-au
desfășurat sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 7.00, și duminică, între orele 7.00-18.00.

Zece ani de activitate

„La un deceniu de la depunerea jurământului – noua structură înﬁințată în toamna anului
2008 - Poliţia Locală Oradea,
pe atunci Poliția Comunitară
Oradea – aniversează zece ani
de activitate în sprijinul urbei,
a cetățenilor acesteia, care veghează la respectarea ordinii și
liniștii publice, a circulației pe
drumurile publice, a disciplinei
în construcții și aﬁșajului stradal, la respectarea normelor de
mediu, a activității comerciale, a evidenței populației”, a
anunţat, printr-u comunicat de
presă, Poliţia Locală Oradea.
Cei zece ani de activitate vor ﬁ
marcaţi prin mai multe activităţi care se vor derula de luni,
19 noiembrie, până vineri,

Dreptul de retragere
al consumatorului
Cu articolul prezent
vom continua tema
abordată săptămâna
trecută, mai precis
drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate
cu profesionişti, drepturi reglementate de
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu
numărul 34 din 2014.

Oamenii de atac anunțați au
fost Cezar Boicu (România) și
Dawid Dudek (Polonia). Arbitru a fost Jean Maurice Willig
din Franța.
Un eveniment canin de primă importanță a mai avut loc
la Oradea în luna februarie a
acestui an. Este vorba despre
concursul „Cupa Braveheart
Oradinum”, care s-a bucurat
de un succes extraordinar, punând orașul de pe Crişul Repede la loc de cinste pe harta

competițiilor de gen, prin rezultatele prestigioase ale canisei de Ciobănești Belgieni din
România, Malinois Braveheart
Oradinum, unde Farouk of
Braveheart Oradinum a urcat
podiumul.
Competiția a fost organizată
de Clubul Mondioring România, în colaborare cu Clubul
Ciobănesc Belgian şi Olandez
România şi cu sprijinul Primăriei Oradea.
 Vasilică ICHIM

Locală Oradea, în cadrul căreia vor ﬁ marcaţi cei 10 ani
de activitate prin participarea la ateliere de prezentare a tehnicilor din dotare,
a echipamentelor necesare
desfășurării activității de zi cu
zi a polițiștilor locali, pentru a
se înțelege ce înseamnă profesia de polițist local, dar şi cum
se desfăşoară o zi normală la
Poliția Locală Oradea. Cei interesaţi sunt aşteptaţi începând
cu ora 11.30 în curtea sediului
Poliției Locale Oradea.
Vineri, 23 noiembrie, va ﬁ
lansat un proiect inițiat și realizat de Poliția Locală Oradea prin prisma obiectivului
cu temă ecologică „Reciclăm
pentru viitor”. Astfel, va ﬁ realizat un tricolor din capace de
pet-uri reciclabile. „Proiectul
este desfășurat în parteneriat
cu Școala Gimnazială „Octavian Goga” și cu sprijinul
unor societăți, ca RER VEST
S.A. și Eco Bihor S.R.L., prin
care se dorește marcarea și

evidențierea celor 10 ani de Poliţie Locală în Oradea şi a Marii
Uniri la 100 de ani”, precizează Poliţia Locală. Tot vineri,
23 noiembrie, în Sala Mare a
Primăriei Oradea, va ﬁ făcută
o scurtă prezentare a Poliției
Locale Oradea de la înﬁințare
până în prezent, moment în
care vor rula poze și ﬁlmulețe
din activitățile desfășurate și
se va putea vedea din punct de
vedere al rezultatelor evoluției
acestei structuri. Totodată, vor
avea loc discursuri și împărtăşirea de experiențe, de la înﬁinţarea Poliției Locale Oradea
și până în prezent, toate ﬁind
experiențe care au marcat viaţa polițiștilor locali. La eveniment sunt invitaţi oﬁcialități
orădene, cei care fac și au făcut parte din cadrul structurii
de conducere a Poliției Locale
Oradea, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor cu care Poliţia Locală colaborează.
 I.M.

Poliţia Locală Oradea
Poliţia Locală Oradea aniversează zece ani de activitate. Cu această ocazie, poliţiştii locali vor participa la mai
multe activităţi care se vor
derula în perioada 19 – 23
noiembrie.

Avocatul Crișanei
Contractele dintre un consumator
și un profesionist (II)

23 noiembrie. Astfel, de luni
până miercuri, vor avea loc
programe de informare, prezentarea activităţii desfăşurate de Poliţia Locală Oradea în
unităţi de învăţământ (Școala
Gimnazială „Octavian Goga”,
Colegiul Național „Iosif Vulcan”, Școala Gimnazială nr.
16 și Gradinița cu program
prelungit nr. 30) pe domenii de
educație precum: protecţia mediului, circulația pe drumurile
publice etc. În aceea şi perioadă, poliţiştii locali vor distribui
obiecte simbolice aniversare
(pliante /broșuri cu activitatea și atribuţiile Poliţiei Locale
Oradea, brelocuri, agende, pixuri, fulare tricolore, saci menajeri etc.) „persoanelor ﬁzice
şi juridice cu simț civic, cetăţenilor exemplu, conducătorilor
auto discplinați, pietonilor responsabili, persoanelor care au
sprijinit și sprijină activitatea
Poliţiei Locale Oradea”.
Joi, 22 noiembrie, va ﬁ Ziua
Porților Deschise la Poliția

Contractele încheiate între consumator şi
profesionist trebuie obligatoriu să ﬁe în limba
română şi trebuie să ﬁe redactate într-un limbaj
accesibil, astfel încât acestea să ﬁe înţelese cu
uşurinţă de consumator, însă această obligaţie
pe care o are profesionistul nu exclude posibilitatea ca pe acelaşi formular de contract să
ﬁe prezent contractul şi într-o limbă străină
(articolul 6 aliniatul 7 OUG 34 din 2014). Consumatorul are dreptul de retragere, reglementat
de articolul 9 din cadrul OUG 34 din 2014, care
reprezintă posibilitatea acestuia ca, în termen
de 14 zile, să se retragă dintr-un contract la
distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor
comerciale, fără a ﬁ nevoit să justiﬁce decizia
de retragere şi fără a suporta alte costuri decât
cele privind costurile de livrare a produsului,
în ipoteza în care consumatorul a ales altă
formă de livrare decât cea standard oferită de
către profesionist (articolul 13 aliniatul 3 OUG
34 din 2014), precum şi eventuale diminuări
ale valorii bunului rezultate din manipularea acestuia (articolul 14 OUG 34 din 2014).
Termenul de 14 zile, termen de retragere a consumatorului din cadrul contractelor la distanţă
sau din cadrul contractelor încheiate în afara
spaţiilor comerciale, începe să curgă de la data
încheierii contractului, în cazul contractelor de
prestări de servicii, ori de la data la care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră
în posesia ﬁzică a produselor, în cazul contractelor de vânzare (articolul 9 aliniatul 2 litera a
şi b OUG 34 din 2014).
Dacă profesionistul, la momentul încheierii
contractului la distanţă ori în afara spaţiilor
comerciale, omite să-l informeze pe consumator despre existenţa dreptului de retragere,
perioada de retragere expiră la 12 luni de la
sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14
zile (articolul 10 aliniatul 1 OUG 34 din 2014).
În schimb, dacă profesionistul îşi îndeplineşte obligaţia de informare a consumatorului
privind existenţa dreptului de retragere ulterior
încheierii contractului la distanţă ori în afara
spaţiului comercial, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul
primeşte informaţiile respective (articolul 10
aliniatul 2 OUG 34 din 2014).
Dreptul de retragere se exercită de către
consumator, ﬁe prin folosirea modelului de formular de retragere prevăzut în anexa la OUG
34 din 2014, ﬁe printr-o declaraţie neechivocă
în care îşi exprimă decizia de retragere din
contract (OUG 34 din 2014).
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

