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O maşină a intrat într-un autocar între localitățile Uileacu de Criș și Urvind

Accident mortal pe DN1
Un tânăr în vârstă de 23
de ani şi-a pierdut viaţa, ieri
dimineaţă, pe DN1, după ce
a intrat cu maşina pe care
o conducea într-un autocar.
Şoferul a rămas încarcerat
iar eforturile medicilor de a-l
resuscita nu au avut succes.
Traﬁcul în zonă a fost blocat,
circulaţia desfăşurându-se
cu diﬁcultate mai multe ore
după.
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a fost sesizat, ieri
dimineaţă, prin 112, cu privire la producerea, pe DN 1, la
ieșirea din localitatea Uileacu
de Criș spre Urvind, a unui
accident rutier între un autocar
în care se aﬂau 24 de pasageri
și doi șoferi și un autoturism.
„La locul producerii accidentului s-au deplasat de urgență
trei echipaje de pompieri militari din cadrul Stației Aleșd,
cu o autospecială de descarcerare, o ambulanță de tip B2 și
o autospecială de lucru cu apă
și spumă, echipajul de descarcerare grea al Detașamentului
1 de Pompieri Oradea, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un
echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a precizat
mr. Camelia Roşca, purtătorul
de cuvânt al ISU “Crişana”.
Pompierii militari au acționat
pentru descarcerarea șoferului
autoturismului, care, din ne-

Autoturismul a intrat într-un autocar cu 24 de pasageri
fericire, a fost declarat dece- “La ora 07.40, pe DN 1, între
dat, iar echipajele medicale și localitățile bihorene Uileacu
pompierii paramedici au efec- de Criș și Urvind, un tânăr de
tuat evaluarea de specialitate 23 de ani, din comuna Vadu
a celor 26 de persoane aﬂate Crișului, județul Bihor, în timp
în autocar, din care, doar con- ce conducea un autoturism pe
ducătorul auto, care prezenta direcția Aleșd - Oradea, s-a
excoriaţii la nivelul membrelor angajat în depășirea regulainferioare, a necesitat îngrijiri mentară a unei autoutilitare,
medicale, acesta refuzând însă condusă de un bărbat de 59
transportul la spital. Echipa- de ani, din comuna Lugașu de
jele de poliţie ajunse la faţa Jos, apoi a rulat pe sensul opus
locului au efectuat cercetări de circulație și a intrat în copentru stabilirea modului în liziune frontală cu un autocar,
care s-a produs accidental. condus regulamentar, din sens

Flash rutier

Accident în apropiere
de Leș

Sâmbătă, în afara localității bihorene Leș,
un bărbat de 31 de ani, din municipiul Oradea,
în timp ce conducea un autoturism pe direcția
Tinca - Leș, nu a adaptat viteza de deplasare
într-o curbă deosebit de periculoasă, a trecut
pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune laterală cu două autoturisme, care circulau
regulamentar, din sens opus. În urma accidentului rutier, o femeie de 59 de ani, din Oradea,
pasageră în primul autoturism, a suferit leziuni ușoare. Polițiștii rutieri bihoreni continuă
cercetările pentru stabilirea cu exactitate a
cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Coliziune pe contrasens

Tot sâmbătă, în afara localității bihorene
Tilecuș, un tânăr de 25 de ani, din comuna
Vârciorog, în timp ce conducea un autoturism
pe un sector de drum drept, în pantă, a pătruns
pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism, condus de un tânăr de 19
ani, din Șerghiș. În urma accidentului rutier,
conducătorul primului autoturism și o femeie
de 33 de ani, din Șerghiș, pasageră în cel deal doilea autoturism, au suferit leziuni ușoare.
Polițiștii rutieri din Aleșd continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. 

opus, de un bărbat de 35 de
ani, din localitatea Miroslava,
județul Iași. În urma accidentului rutier, tânărul de 23 de
ani, care conducea primul autoturism, a suferit leziuni care
i-au provocat decesul”, a precizat comisarul şef Alina Dinu,
purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor. Potrivit acesteia, polițiștii
rutieri din Aleșd au continuat
cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.
 A. U.

Narcis suferă de pareză spastică și hidrocefalie

Un copil grav bolnav
are nevoie de ajutor
Narcis Avram, un băiat de 12 ani
din Oradea, care suferă de pareză
spastică și hidrocefalie, are nevoie de
ajutor.

Născut prematur la doar șase luni,
Narcis se confruntă cu grave probleme
de sănătate. Întrucât la naștere cântărea
doar 800 de grame, a fost pus în incubator, unde a fost ținut trei luni.
„Copilul s-a născut sănătos, însă, din
cauză că a stat trei luni la incubator, a
făcut pareză spastică și hidrocefalie.
Tot din această cauză, i-au apărut chisturi la cap”, povestește Maria Badea,
bunica lui Narcis. Femeia își amintește
că, la câțiva ani după naștere, starea copilului s-a agravat, astfel încât a fost supus mai multor intervenții chirurgicale
la Cluj. După Cluj, starea lui Narcis s-a
ameliorat, însă băiatul are nevoie în
continuare de tratament, ﬁzioterapie și
tratament medicamentos, care necesită
costuri foarte mari, pe care femeia de
70 de ani nu și le permite. De mai bine
de cinci ani, atât copilul, cât și mama

lui se aﬂă în grija femeii, după ce ginerele ei i-a dat afară din casă, refuzând să
crească un copil cu handicap. „Ginerele
meu a refuzat să crească copilul, preferând să-i dea afară atât pe ﬁica mea, cât
și copilul, pe motiv că micuțul e grav
bolnav și nu are rost să investească în
tratamentul acestuia”, a precizat Maria
Badea.
Bunica lui Narcis a deschis un cont
la bancă pentru oamenii cu suﬂet
mare care au posibilitatea și doresc să
se implice ﬁnanciar în vindecarea copilului. Contul unde cei interesaţi îl
pot sprijini ﬁnanciar este: RO22CECEBH0908RON0485285, deschis la
CEC BANK, pe numele Nistor Luminiţa, mama lui David. De asemenea, cei
care doresc și au posibilitatea pot să-l
ajute pe copil direct prin intermediul
bunicii lui. Informații suplimentare se
pot aﬂa de la Maria Badea, bunica lui
Narcis, care poate ﬁ contactată telefonic la numărul: 0746/555.484.
 R.C.

În minivacanţa de Sf. Maria

Record de amenzi

Peste 600 de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri pe şosele din
Bihor în minivacanţa de la sfârșitul săptămânii.
În perioada 15 – 18 august poliţiştii rutieri
şi de ordine publică din cadrul IPJ Bihor au
continuat acţiunile pe şosele. Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc, au fost aplicate 620
de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 209.785 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 34 de permise de conducere. De asemenea, au fost reţinute șapte certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate 21 de
infracțiuni și 21 de tamponări. 459 de sancțiuni
au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 60 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de siguranţă, au
fost sancționate trei depășiri neregulamentare,
iar 98 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte
abateri de la regimul circulaţiei rutiere.
Astfel, joi, pe B-dul Ștefan cel Mare din
municipiul Oradea a fost depistat în traﬁc un
bărbat de 43 de ani, din comuna Nojorid, în
timp ce conducea un autoturism cu viteza de
119 km/h, înregistrată radar. Conducătorul
auto care a depăşit limita legală de viteză cu
peste 50 de km/h a fost sancţionat contravenţional cu 9 – 20 de puncte amendă şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice pentru 90 de zile. 

În perioada 14 - 17 august

Staţionări de tramvaie
Circulaţia tramvaielor a fost întreruptă
săptămâna trecută de mai multe ori în perioada 14-17 august.
Astfel, miercuri, 14 august, în intervalul
orar 12.50 – 12.55, circulaţia tramvaielor a fost
întreruptă pe liniile 2 și 3 din cauza tamponării
vagonului 18 cu autoturismul BH-45-MRS.
„Urmare evenimentului provocat de autoturism în zona magazinului Iza spre Nufărul,
vagonul nu a fost avariat”, menţionează OTL.
Tot miercurea trecută, în intervalul orar 16.45
– 17.10, circulaţia tramvaielor a fost întreruptă
pe liniile 2, 1 și 3R din cauza autoturismului
BH-18-BUG parcat în gabarit pe str. Primăriei
spre Parcul 1 Decembrie.
Joi, 15 august, în intervalul orar 18.20 –
18.35, circulația tramvaielor a fost înreruptă
pe liniile 2 şi 4R din cauza autoturismului AR24-ASS parcat în gabarit pe str. Primăriei spre
Parcul 1 Decembrie.
Vineri, 16 august, în intervalul orar 6.30 –
16.20, circulația tramvaielor a fost întreruptă pe
liniile 1 şi 3 R din cauza defecțiunii vagonului
39, care a rămas fără încărcare, de 24V, la electromotor, la intersecția B-dul Dacia cu B-dul
Decebal spre Emanuel.
Sâmbătă, 17 august, în intervalul orar 17.45
– 18.15, circulația tramvaielor a fost întreruptă
pe liniile 2 și 4 N din cauza autoturismului SV08-ULI parcat în gabarit pe str. Primăriei spre
Emanuel. 

