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Soluții de descongestionare a traﬁcului în zona pasajului peste DN 79

Drum colector și bretea de legătură
Odată cu realizarea pasajului suprateran peste
drumul național DN79 Oradea-Arad, girația aﬂată la
intersecția drumului de centură al municipiului Oradea
cu DN79 a fost degrevată de
traﬁcul greu pe relația centurii.

Cu toate acestea, avându-se
în vedere dezvoltarea zonei
adiacente Căii Sântandrei, atât
în ceea ce privește prestările
de servicii, producție, cât și
sedii de societăți comerciale,
construcții de locuințe, se constată la orele de vârf, precum și
în cea mai mare parte a zilei,
un blocaj în girația amintită.
Pentru a
descongestiona
traﬁcul în zona DN79 Oradea
– Arad, intersecția cu drumul
de centură, respectiv Calea
Aradului - Calea Sântandrei,
Primăria Oradea inițiază o serie de lucrări.

Drum colector spre
direcția Arad

Astfel, a fost publicat în sistemul electronic de achiziții
publice (SEAP) anunțul de participare privind atribuirea contractului de „Elaborare proiect
pentru autorizarea executării
lucrărilor (PAC /DTAC), proiect tehnic de execuția lucrărilor (PT), asistența tehnică din
partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și
execuție lucrări pentru obiectivele de investiții: Drum colector Calea Sântandrei – Ca-

Buletin de avertizare

Tratamente
ﬁtosanitare de sezon

Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului:
viermele merelor (cydia pomonella) la măr,
păr, gutui, tratament pentru generaţia II. Se
mai combat: aﬁde, defoliatoare, minatoare,
rapăn, făinare.
Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:
1. Fastac 10 EC – 0,015% + Folpan 80 WDG
- 0,15%
2. Aﬃrm - 3 kg/ha + Captan 80 WDG –
0,15% + Topas 100 EC – 0,05%
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Systhane Forte
– 0,02%
4. Insegar 25 – 0,04% + Thiovit Jet WG – 5
kg/ha.

lea Aradului”. Data limită de
depunere a ofertelor în SICAP
este 16 august 2019, ora 15.00.
Valoarea totală estimată fără
TVA este de 2.262.894,74 lei,
iar durata contractului este 6
luni, din care execuția propriuzisă este de 4 luni.
În cadrul acestei lucrări se
va realiza un drum colector
între drumul de centură al
municipiului Oradea, respectiv strada Calea Sântandrei și
drumul național DN79 Arad,
Calea Aradului, care va dirija
circulația spre complexele comerciale existente.
Lungimea drumului este de
360 m și va începe din Calea
Sântandrei printr-un drum
colector diagonal în zona vii-

Colecţia de istorie
a farmaciei Rodia

torului magazin Hornbach,
racordare cu acces la magazin
și Calea Aradului prin girație,
tronson de-a lungul Căii Aradului până la zona asfaltată.
Lucrările vor consta în următoarele: amenajare carosabil cu
două benzi de circulație; amenajare girație; amenajare alee
cu o bandă din Calea Aradului
în girație; amenajare trotuare;
rezolvarea scurgerii apelor pluviale și iluminatul public.

Bretea de legătură spre
Calea Sântandrei

O a doua lucrare având drept
scop descongestionarea traﬁcului în zonă se referă la realizarea unei bretele de legătură
între Calea Aradului și Calea

Sântandrei. În acest sens, în
data de 2 iulie, a fost semnat
contractul de lucrări între municipiul Oradea și SC Drumuri
Bihor SA, în calitate de lider
de asociere, și Aquacons SRL,
în calitate de asociat, prin care
Aquacons SRL va presta serviciile de proiectare, iar lucrările
la breteaua de legătură între
Calea Aradului și Calea Sântandrei va ﬁ realizată de către
SC Drumuri Bihor SA.
Durata contractului este de 5
luni, din care proiectarea este
2 luni, iar lucrările de execuție
3 luni. Valoarea acestei lucrări
este de 1.192.771,58 lei fără
TVA.
 R.C.

Alte defrişări pe malul Crişului Repede

Programul de vizitare Arbori puşi la pământ
Colecția de istorie a Farmaciei Rodia,
organizată la inițiativa Episcopiei Romano-Catolice de Oradea și inaugurată în
primăvara anului curent, în perioada varătoamnă, rămâne deschisă publicului, sub
forma unei expoziții permanente.

Colecția amenajată în clădirea de odinioară a Ordinului Mizericordienilor din Oradea,
strada Republicii nr. 33, în spațiile în care timp
de peste 200 de ani a funcționat farmacia monastică Rodia, poate ﬁ vizitată în ﬁecare săptămână, de marți până sâmbătă, între orele 10.00
și 17.00. În cadrul expoziției sunt prezentate:
interiorul original al oﬁcinei de la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, istoria generală și locală a Ordinului Mizericordian, respectiv universul palpitant al medicinei și farmaceuticii
manufacturale. Pentru grupuri anunțate în
prealabil, la cerere, se asigură ghidaj în limba română, maghiară sau engleză. Vizitele în
grupuri pot ﬁ anunțate la următoarea adresă
de e-mail sau număr de telefon al Biroului de
Turism Religios al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea: tourinfo@varad.org, +40 771
612714. Grupurile școlare din țară pot vizita
expoziția cu reducere de 50%. 

După ce anul trecut două sălcii uriaşe din apropierea Podului Intelectualilor au fost toaletate barbar, cu
unicul scop de a le provoca uscarea,
iată că anul acesta drujbiştii municipalităţii şi-au atins scopul.
O echipă de muncitori a pus la pământ doi copaci seculari de pe malul
Crişului Repede, din imediata vecinătate a pasarelei pietonale cunoscută sub
numele de Podul Intelectualilor. Anul
trecut cei doi arbori, dintre care unul cu
diametrul de aproape un metru, au fost
toaletaţi atât de intens încât anul acesta,

deşi bogat în precipitaţii, copacii s-au
uscat. Drept urmare, ieri au intrat în
acţiune drujbele, arborii ﬁind tăiaţi în
buşteni potriviţi pentru foc.
Începând de anul trecut, nici o toaletare sau tăiere de arbori în Oradea
nu se mai face fără întâlnirea comisiei
consultative privind lucrările de tăiere
și/sau intervenție în coroana arborilor
amplasați pe spațiile verzi ale municipiului. Măsura a fost adoptată la presiunea ecologiştilor care au reclamat
nenumărate intervenţii agresive asupra
arborilor din zonele verzi ale oraşului.
 R.C.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu
efect similar, omologate în România. Perioada
optimă pentru efectuarea tratamentului: 10
iulie – 14 iulie. La efectuarea tratamentului
se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în
România. Perioada optimă pentru efectuarea
tratamentului: imediat.
La prepararea soluţiei se vor respecta toate
instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene
privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile
privind utilizarea produselor de protecţie a
plantelor de către utilizatorii profesionişti vor
ﬁ completate la zi în Registrul de evidenţă a
tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani. După
golire, ambalajele din material plastic se vor
clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată
golindu-se în rezervorul maşinii de tratat.
Ambalajele se depozitează în magazii şi se
returnează distribuitorului.
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului
înconjurător aşa cum prevede legislaţia în
vigoare precum şi Protocoalele de colaborare
nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.
 Ing. Virgil ITU

Atenţie la... neatenţie!

Sancţiuni în traﬁc

Peste 120 de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri pe şoselele
din Bihor.
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor
au continuat şi marţi acţiunile pe şoselele bihorene. Au fost aplicate 123 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 54.960 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 18
permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute trei certiﬁcate de înmatriculare, au fost
constatate șapte infracțiuni și patru tamponări.
72 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 11 participanţi la
traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii
de siguranţă, șase sancțiuni au fost aplicate
pentru nerespectarea semniﬁcației semaforului
electric, cinci sancțiuni au fost aplicate pentru
neacordarea priorității de trecere pietonilor,
două pentru conducere sub inﬂuența alcoolului,
iar 27 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte
abateri de la regimul circulaţiei rutiere. 

