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Vineri, 29 martie 2019

Programul „Şcoala Părinţilor”

Dezvățarea de scutece,
răbdare și perseverență
Într-o atmosferă plăcută și
interactivă, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, a avut loc, zilele acestea,
a treia întâlnire din acest
an în cadrul programului
„Şcoala Părinţilor”.

Întâlnirea a fost susţinută de
dr. Alexandru Tiba, psiholog
principal-supervizor în psihologie clinică, doctor în psihologie, specialist în psihoterapii
cognitive şi comportamentale.
Programul se adresează în
special părinţilor care au copii
cu vârste între 10 luni şi 4 ani şi
care frecventează creşa, dar şi
părinţilor care vor să înțeleagă
mai bine nevoile copiilor mici
şi rolul fundamental al comunicării dintre copii şi părinţi.
Tema întâlnirii, solicitată de
către părinţi, a fost „Dezvăţarea de scutece”, un pas important atât pentru părinţi cât şi
pentru cei mici.
Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor lor, parinţii au
aﬂat că este esenţial să dezvolte autonomia şi independenţa
acestora, acest lucru referin-

du-se la toate activităţile ce ţin
de securitatea corpului, toaleta
independentă, hrănitul independent, spălatul mâinilor şi a
dinţilor.
Actul imitativ, folosirea unei
recompense, precum şi jocul
sunt doar câteva dintre trucurile dezvăluite părinţilor pentru

a putea gestiona cât mai bine
procesul de tranziţie de la scutec la oliţă.
Un alt aspect dezbătut în cadrul întâlnirii a fost etapele de
trecere de la scutece la oliță:
pregătirea și conﬁrmarea că
este pregătit, familiarizarea
cu olița, şi cel mai important

lucru, înarmarea cu răbdare și
perseverență. Chiar dacă beneﬁciarii serviciilor de creșă sunt
copiii, Direcţia de Asistenţă
Socială Oradea se îngrijește
ca, lunar, părinții să înţeleagă
mai bine nevoile copiilor lor și
să dezvolte o relaţie de ataşament cu acestia. 

Amendaţi
La împlinirea vârstei de 14 ani
pentru viteză Eliberarea actului de identitate
Peste 170 de conducători
auto care au depășit limitele legale de viteză au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune, în 24 de ore.
Poliţiştii rutieri şi de ordine
publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor au continuat, miercuri,
acţiunile pe şoselele bihorene. Ca urmare a abaterilor
constatate în ultimele 24 de
ore, au fost aplicate 278 de
sancţiuni
contravenţionale, cu amenzi în valoare de
97.565 de lei. Totodată, ca
măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care
atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut nouă
permise de conducere. De
asemenea, au fost reţinute opt
certiﬁcate de înmatriculare și
au fost constatate 10 tamponări. 172 de sancțiuni au fost
aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 33 de
participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă, au fost sancționați 33
de bicicliști, cinci sancțiuni
au fost aplicate pentru punerea în circulație a unor
autovehicule care prezentau
defecțiuni tehnice, iar 35 de
sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor
invită cetăţenii români cu
domiciliul pe raza judeţului
Bihor, care au împlinit vârsta de 14 ani, să intre în legalitate cu actele de identitate.

În termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul, însoţit de de unul
dintre părinţi, sau, după caz,
de reprezentantul său legal, de
persoana desemnată din cadrul
centrului specializat aﬂat sub
autoritatea serviciului public
de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia
să solicite punerea în legalitate
cu un act de identitate la serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor pe raza
căruia are domiciliul.
Cetățenii români aﬂaţi temporar în străinătate pot depune
cererea pentru eliberarea primului act de identitate, împreună cu documentele prevăzute
de lege, la misiunile diplomatice sau la oﬁciile consulare ale
României din statul respectiv.
În considerarea prevederilor
art. 14, alin. (3) din O.U.G. nr.
97/2005, primul act de identitate nu se eliberează pe bază
de procură specială. În situa-

Ciumeghiu. Pompierii
au intervenit pe DN 79

Camion încărcat
cu buşteni, răsturnat
Un camion încărcat cu buşteni s-a răsturnat, ieri dimineaţă, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana” mobilizând
două echipaje la faţa locului. Şoferul a suferit leziuni uşoare şi a refuzat să ﬁe transportat la spital.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” al județului Bihor a fost sesizat,
ieri dimineaţă, în jurul orei 6.40, cu privire
la producerea unui accident rutier pe DN 79,
km 65+200 metri, la ieșirea din localitatea
Ciumeghiu spre Arad, eveniment în care a
fost implicat un autocamion care transporta
bușteni. „La locul indicat de apelant s-au deplasat de urgență pompierii militari din cadrul
Detașamentului Salonta, cu o autospecială de
lucru cu apă și spumă și cu o ambulanță tip
B2. Echipajul de stingere a acționat pentru
balizarea zonei, deconectarea bornelor de la
acumulatori și asigurarea tuturor măsurilor de
apărare împotriva incendiilor, iar echipajul de
pompieri militari paramedici a acordat primul
ajutor caliﬁcat șoferului autocamionului, care a
suferit răni ușoare, acesta refuzând transportul
la spital”, a precizat mr. Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.
Pe de altă parte, miercuri, echipajele Gărzii
de Pompieri 1 Mai, Stației de Pompieri Ștei și
Detașamentului de Pompieri Salonta au intervenit pentru stingerea a patru incendii produse
la terenuri și pășuni de pe raza localităților
Sânmartin, Cărpinet și Salonta, evenimente soldate cu arderea vegetației uscate pe o
suprafață de aproximativ nouă hectare.
 R.C.

Sântion. Pe trecerea de pietoni

Accidentată mortal

O femeie în vârstă de 59 de ani şi-a pierdut
viaţa, ieri dimineaţă, după ce a fost accidentată în Sântion, în timp ce trecea, regulamentar, pe trecere.

ţia în care părinţii au domicilii
diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se
semnează de părintele la care
minorul are domiciliul, în conditiile legii. Pentru minorul
care, deşi a fost încredinţat,
prin hotărâre judecătorească,
unuia dintre părinti, locuieşte
statornic la celălalt părinte, se
solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost
încredintat, din care să rezulte
că este de acord ca în actul de
identitate al minorului să ﬁe
înscrisă adresa la care acesta
locuieşte statornic.
Declaraţia prevăzută poate ﬁ
dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situatiile în care
părintele nu se poate prezenta
la ghişeu, declaraţia trebuie să

ﬁe autentiﬁcată la notarul public sau, după caz, la misiunea
diplomatică a României din
statul în care acesta se aﬂă.
Documentele necesare sunt:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât
de minor, cât si de părinte/reprezentant legal; certiﬁcatul de
naştere, original şi copie; actul
de identitate al unuia dintre
părinţi sau al reprezentantului
legal; documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; certiﬁcatul de căsătorie al părinţilor
sau, după caz, hotărârea judecătorească, deﬁnitivă si irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original si
copie; chitanţa reprezentând
contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei.
 R.C.

Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Bihor,
accidentul s-a produs joi, la ora 05.30, pe DN
1, în Sântion. „Un bărbat de 30 de ani, din comuna Borş, în timp ce conducea un autoturism
pe direcția Borş - Oradea, la trecerea pentru
pietoni din localitate nu acordat prioritate de
trecere și a accidentat o femeie de 59 de ani,
din localitate, care se angajase în traversarea
carosabilului în mod regulamentar, prin loc
marcat şi semnalizat corespunzător. În urma
accidentului rutier, femeia de 59 de ani a
suferit leziuni care i-au provocat decesul”, a
declarat comisarul şef Alina Dinu. Polițiștii
Biroului Drumuri Naționale și Europene – Serviciul Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor
producerii accidentului rutier. Miercuri, la ora
18.56, pe podul Carol I din municipiul Oradea,
un tânăr de 26 de ani, din comuna Diosig, în
timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere și a accidentat ușor o
tânără de 18 ani, din Ceica, care se angajase în
traversarea carosabilului în mod regulamentar, pe trecerea de pietoni. După producerea
accidentului rutier, conducătorul auto a părăsit
locul faptei fără încuviințarea poliției, revenind
pe jos la fața locului. Polițiștii Biroului Rutier
din cadrul Poliției Oradea continuă cercetările
şi în acest caz.
 R.C.

