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Începând de azi

CFR Călători va circula
pe secția Săcueni – Sărmășag
CFR Călători a anunţat că,
începând de azi, 14 ianuarie
2019, operează pe secţia Săcueni – Sărmășag cu patru
trenuri de călători.
Decizia a fost luată în
urma încetării activității de
circulație a trenurilor de călători pe această secție de către
operatorul privat care activează în zonă.
Cele patru trenuri care vor
asigura transportul publicul
călător din zonă, format în majoritate din elevi navetiști, vor
circula în regim Regio, permanent, astfel: R 4062 Jibou (plecare 03.05) – Marghita (sosire
06.10); R 4061 Marghita (plecare 06.20) – Măgura Şimleului (sosire 07.35/plecare 07.38)
– Jibou (sosire 09.43); R 4064
Jibou (plecare 12.33) – Măgura
Şimleului (sosire 14.30/plecare
14.33) – Săcueni (sosire 16.22);
R 4063 Săcueni (plecare 17.36)
– Jibou (sosire 21.27). CFR
Călători mai anunţă că acordă
reduceri la cumpărarea de abonamente, iar pentru călătoria
dus-întors reducerea este de
10%.
De asemenea, la aceste trenuri sunt valabile toate facilitățile pentru elevi,
studenți, pensionari și restul

categoriilor stabilite prin acte
normative, precum și alte oferte comerciale ale companiei.
Un bilet la tarif întreg, la clasa a 2-a, costă 6,80 lei pe ruta
Marghita – Șimleu Silvaniei,
15,40 lei pe ruta Jibou – Marghita și 18,30 lei pe ruta Jibou
– Săcueni. Un abonament pentru elevi pe ruta Marghita –
Măgura Şimleului costă 71,40
lei, pe ruta Porţi – Măgura
Şimleului 40,95 lei şi pe ruta
Nuşfalău – Măgura Şimleului
35,70 lei. În punctele de oprire

Amenzi în traﬁc
Peste 150 de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri.
Poliţiştii rutieri au aplicat, joi, 156 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de
51.025 lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag
suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii
au reţinut 13 permise de conducere. De asemenea, au fost reţinute două certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate 11 infracțiuni și
trei tamponări. 69 de sancțiuni au fost aplicate
pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 18
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru
nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă, au fost sancționați
15 pietoni care au traversat neregulamentar,
patru sancțiuni au fost aplicate pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, iar 50 de
sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de
la regimul circulaţiei rutiere. Astfel, în localitatea bihoreană Tinca a fost depistat în traﬁc
un bărbat de 40 de ani, din localitatea Craiva,
județul Arad, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 120 km/h, înregistrată radar,
în zona de limitare a vitezei de deplasare la 50
km/h. Conducătorul auto care a depăşit limitele legale de viteză cu peste 50 km/h a fost
sancţionat contravenţional cu 9 – 20 puncte
amendă şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru
90 de zile. 

de pe această secție unde CFR
Călători nu are case de bilete,
călătorii au obligaţia de a se
prezenta imediat după urcarea
în tren la personalul feroviar
pentru a-şi cumpăra bilete, la
un tarif similar celui de la casa
de bilete.
Înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii sunt rugaţi să
se asigure că au bilet, pentru
evitarea taxării suplimentare în tren corespunzătoare
rangului de tren și zonei kilometrice și/sau suportarea

costurilor amenzii conform reglementărilor în vigoare. Pentru informații complete despre
circulația trenurilor, călătorii
sunt rugați să consulte pagina
de internet a companiei www.
cfrcalatori.ro, să contacteze
CFR la telefon 021.9521 (traﬁc intern) sau să se adreseze
personalului din gări: Biroul
de informaţii staţia Zalău Nord
-0260.662.131 sau Biroul de
informaţii staţia Sărmăşag 0260.655.211.
 R.C.

Locuri de muncă în Spania
Grupul de ﬁrme Queralt din regiunea Lleida, Spania, care oferă 150
locuri de muncă în agricultură, este
compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializării fructelor (mere, cireșe, nectarine, caise,
etc.)
Muncitorii vor lucra în câmp: cules
fructe (mere, cireșe, nectarine, caise
etc.), curățat pomi; în fabrică: aranjarea
fructelor în lăzi și caserole. Sunt oferite
150 locuri de muncă după cum urmează: 100 pentru femei, pentru munca în
câmp și ambalat în depozit; 50 pentru
bărbați, pentru munca în câmp, din care
un șofer de autobuz pentru transportul
muncitorilor la locul de muncă (categoria D + atestat), doi șoferi de camion
pentru transportul fructelor din câmp
la depozit (categoria C + E și atestat) și
doi tractoriști. Limba străină nu se solicită. Se oferă 6,25 euro brut/oră (pentru lucrul în câmp); 5,96 euro brut/ora
(pentru lucrul în fabrică).
Transportul dus-întors Spania îl
plătește muncitorul. Pentru locuință
(utilități) și alte cheltuieli se reține 10%
din salariu în primul an și în al doilea
an 5% din salariu. Locuințele au zonă

comună de spălătorie și bucătării. Familia va locui în camere separate. Se
primește set complet de lenjerie de pat
și echipament de protecție individual
(în cazul pierderii acestuia, se plătește).
Contractul de muncă se semnează în
Spania (după înscrierea în sistemul de
securitate socială-obținere NIE). Durată contract: aprilie - septembrie 2019 cu
posibilitate de prelungire până în luna
noiembrie. Persoanele cu domiciliul în
județul Bihor care corespund cerințelor
posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES Simona
Burdean din cadrul Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, telefon 0259.433.346, pentru a
ﬁ înregistrate în baza de date pentru
munca în străinătate. Înscrierea în baza
de date pentru munca în străinatate se
realizeaza pe baza următoarelor documente: cererea tip (se completează la
sediul agenției), copie act identitate,
CV, adeverință medicală „apt pentru
muncă”.
Termenul limită pentru depunerea
dosarelor este 1 aprilie 2019. Data și
locația bursei se va comunica la o dată
ulterioară.
 R.C.

50 locuri de muncă
în domeniul agricol
Firma Fresgilera S.L. din regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania oferă 50
locuri de muncă în agricultură la recoltare
fructelor: căpșuni, nectarine, aﬁne etc.
Muncitorii vor lucra în câmp, la culesul
fructelor (căpșuni, nectarine, aﬁne, etc.)
Programul de lucru: 8.00 – 15.00; pauza de
masă - o jumătate de oră. Limba străină nu se
solicită. Salariu: 38 euro net net/zi. Beneﬁcii
și alte condiții: cazare contracost - 40 euro/
luna; transportul - dus va ﬁ plătit de lucrător,
iar transportul de reîntoarcere va ﬁ plătit de
companie (la terminarea contractului). Durată
contract: 20 februarie 2019 - 20 iunie 2019.
Persoanele cu domiciliul în județul Bihor, care
corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie
să se adreseze consilierului EURES Simona
Burdean din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, telefon
0259.433.346, pentru a ﬁ înregistrate în baza
de date pentru munca în străinătate. Înscrierea
în baza de date pentru munca în străinatate se
realizeaza pe baza următoarelor documente:
cererea tip (se completează la sediul agenției),
copie act identitate, CV, adeverință medicală
„apt pentru muncă”. Persoanele selectate vor ﬁ
contactate de către angajator. Termenul limita
pentru depunerea dosarelor este 20 februarie
2019. 

În direct de la Poliţie

Urmărit internaţional,
prins în Şimian
Joi, polițiștii Postului de Poliție Șimian
au identiﬁcat un bărbat de 47 de ani,
din comuna Șimian, pe numele căruia
autoritățile germane au emis un Mandat
European de Arestare, ﬁind bănuit de comiterea infracțiunilor de tentativă de furt și
amenințare pe teritoriul Germaniei.
Polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale l-au prezentat
pe acesta la Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Oradea, iar procurorul a emis pe numele său o ordonantă de reținere pentru 24 de
ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor urmând să ﬁe
prezentat la Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Oradea și la Curtea de Apel Oradea, cu
propunere de arestare provizorie, în vederea
predării către autoritățile germane.

Prejudiciu recuperat
Tot joi, polițiștii Secției nr.5 de Poliție
Rurală Oradea – Postul de Poliţie Oșorhei
au identiﬁcat și cercetat trei tineri de 19, 17
și 18 ani, din localitățile bihorene Ineu și
Gepiu, bănuiți de comiterea infracțiunii de
furt caliﬁcat.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii din
Oșorhei îi bănuiesc pe aceștia că, în noaptea
de 29 spre 30 decembrie 2018, ar ﬁ pătruns
prin escaladare și efracție într-un imobil din
localitatea Ineu și ar ﬁ sustras aparatura electronică, îmbrăcăminte şi mobilier, provocând
un prejudiciu total de 3.000 lei, recuperat de la
aceștia de polițiștii bihoreni. Polițiștii Postului
de Poliţie Oșorhei din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor continuă cercetările în
cauză pentru documentarea întregii eventuale
activități infracționale a celor în cauză. 

