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Un șofer nu a oprit la semnal, a fugit de polițiști și a refuzat să ﬁe testat

Razii ale Poliției pe timp
de epidemie

Mai multe echipaje ale
poliției au ieșit pe șoselele din
toată țara, inclusiv în Bihor,
luni seara, pentru veriﬁcarea cetăţenilor care părăsesc
domiciliul pe timpul nopţii,
după intrarea în vigoare a
restricţiilor de circulaţie prevăzute în ordonanţa militară.
Mai mulţi şoferi din Oradea
au fost opriţi pentru control
şi veriﬁcarea documentelor,
imediat după ora 22.00.

Autorităţile s-au mobilizat
pentru veriﬁcarea documentelor
justiﬁcative ale cetăţenilor care
părăsesc domiciliul în intervalul
22.00 – 6.00. Mai multe echipaje
ale Poliției au efectuat controale, luni seara, la intersecția Bulevardului Dacia cu strada Transilvaniei, veriﬁcând dacă cei
opriți au documentele necesare
pentru a se putea deplasa. Ordonanţa Militară emisă de Guvern
interzice plimbările după ora
22.00, însă documentul prevede
şi câteva excepţii printre care
cei care sunt obligaţi să lucreze
pe perioada nopţii sau cei care
au o urgenţă. În ambele situaţii,
cetăţenii trebuie să prezinte actele de identitate şi un document
justiﬁcativ - o adeverinţă de la
angajator sau o declaraţie pe
proprie răspundere. Circulaţia
persoanelor în afara locuinţei/
gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii
profesionale, atunci când activi-

tatea profesională este esenţială
şi nu poate ﬁ amânată sau desfăşurată de la distanţă; deplasarea
pentru asigurarea de bunuri care
acoperă necesităţile de bază ale
persoanelor şi animalelor de
companie/domestice, precum şi
bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; deplasarea
pentru asistenţă medicală care
nu poate ﬁ amânată şi nici realizată de la distanţă; deplasarea
din motive justiﬁcate, precum
îngrijirea/însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi ori
deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate
de activitatea ﬁzică individuală
a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.

A fugit de polițiști
și a refuzat testarea

În noaptea de luni spre marți,
în jurul orei 00.15, pe B-dul Decebal, polițiștii Biroului Rutier
Oradea au efectuat semnalul
regulamentar de oprire a unui
autoturism, condus de un bărbat, dinspre Calea Aradului înspre strada Menumorut. „Conducătorul acestuia nu a oprit la
semnalul legal al polițiștilor,
și-a continuat deplasarea, astfel
că polițiștii rutieri orădeni au
pornit în urmărirea autoturismului pe strada Menumorut,
înspre Piața Creangă.
Acesta a virat pe strada Doina, a oprit autoturismul și a
coborât de la volanul acestuia.
Polițiștii rutieri l-au identiﬁcat
pe acesta ca ﬁind un bărbat de
43 de ani, din comuna Tăuteu”,

a precizat comisarul șef Alina
Fărcuța, purtătorul de cuvânt al
IPJ Bihor. Pentru că emana halenă alcoolică, polițiștii rutieri
orădeni i-au solicitat șoferului
testarea cu aparatul etilotest,
moment în care acesta a fugit
prin gangul care face legătura cu strada Menumorut, ﬁind
imobilizat de polițiști.
Bărbatul a refuzat testarea cu
aparatul etilotest și a fost condus la Serviciul Județean de
Medicină Legală Bihor, unde
i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit
dosar penal, iar polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă
cercetările sub supravegherea
unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.
 A.U.

Clubul Rotary 1113

Despre importanța campaniei de donații, organizatorii transmit: „Aﬂuxul mare
de cazuri noi de coronavirus
pune la grea încercare sistemul
medical bihorean și național.
Tocmai de aceea, este absolut necesar să ne unim și să
facem donații ca personalul
medical să beneﬁcieze de toate
condițiile de protecție necesare”, se arată în comunicatul
transmis.
Pe lângă sfaturile autorităților de a rămâne acasă și de

a respecta măsurile de igienă,
clubul le amintește orădenilor
că este momentul să ﬁm uniți
pentru o cauză nobilă: aceea de
a contribui la dotarea spitalelor
bihorene și la sprijinirea personalului medical.
Bihorenii care vor să se implice în această cauză sunt
îndemânați să doneze, 15 lei,
50 de lei, 100 de lei, sau orice
altă sumă de bani doresc, pentru a sprijini lupta împotriva
Covid-19.
Donațiile se pot face direct
pe site-ul rotary1113.ro sau
prin virament bancar în contul următor: Asociația Rotary
Club Oradea 1113, sediul în
Sat Santion Nr.343/C, Bors,
jud. Bihor, CUI 34169250, nr.
Registru special Judecatoria
Oradea 15/A/13.02.2015, cont
bancar RO44 BACX 0000

O nouă platformă
de informare

Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, în colaborare cu
Departamentul pentru Situații de Urgență
și organizația neguvernamentală Code for
Romania, a lansat o nouă platformă online
din ecosistemul de luptă contra efectelor Covid-19 CeMaFac (cemafac.ro), componentă a
proiectului stirioﬁciale.ro.
cemafac.ro este un ghid simplu și practic
bazat pe scenarii posibile prin care populația
României poate trece. Această platformă îi va
ghida pe cei interesați prin diferite situații și îi
vor aduce mai aproape de măsurile recomandate de autorități pentru o mai bună protejare
a lor, a familiilor și a comunităților în această
perioadă.
„O funcție importantă a soluției cemafac.
ro este chestionarul de evaluare simptome
dezvoltat în parteneriat cu Departamentul
pentru Situații de Urgență, pentru a identiﬁca
gradul de risc propriu în ideea de a vedea ce
pași ai de urmat mai departe, în funcție de
starea ta de sănătate și de acțiunile întreprinse
în ultima perioadă. Alte secțiuni din website-ul
cemafac.ro tratează subiecte precum transmitere și simptome, cum ne protejăm, adaptare și
rezistență, cât și informații folositoare pentru
cei care oferă ajutor sau sprijină echipele de
intervenție”, se aﬁrmă într-un comunicat al
Grupului de Comunicare Strategică.
cemafac.ro este un proiect realizat pro-bono
de voluntarii Code for Romania, organizație
neguvernamentală independentă, neaﬁliată
politic.
 R.C.

Oradea, strada Republicii

Incendii și copac căzut
Pompierii militari bihoreni au desfășurat,
ieri, între orele 11.00 -15.00, trei misiuni de
stingere a incendiilor izbucnite la coșuri de
fum și două misiuni de înlăturare a efectelor
fenomenelor meteorologice periculoase.

Apel la solidaritate
În contextul răspândirii
virusului Covid-19, Rotary
Club Oradea 1113 lansează un apel de solidaritate și
donații de bani pentru sprijinirea sistemului medical bihorean în lupta cu acest virus
contagios.

De la virușii informatici
la lupta cu cei reali

0011 0348 2001 - deschis la
Unicredit Bank. Toate fondurile colectate vor ﬁ direcţionate
către Spitalul Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu” şi vor ﬁ
utilizate pentru achiziționarea
de echipamente medicale și
materiale sanitare necesare
pentru a putea spori resursele
cu care medicii și personalul
medical salvează vieți.

„Vă reamintim că, recent,
Cluburile Rotary din Bihor au
strâns, în urma unei campanii
de donații, suma de 165.000
lei cu care au contribuit la
achiziționarea unui aparat de
testare coronavirus.
Împreună, suntem mai puternici!”, mai transmit inițiatorii
campaniei.
 A.C.

Astfel, echipajele Detașamentului 1 Oradea
au intervenit pe strada Republicii din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de
construcție, aﬂate în echilibru instabil, din
structura acoperișului unui centru comercial,
respectiv pe strada Bumbacului, pentru degajarea unui copac doborât de vântul puternic pe
carosabil.
Simultan cu misiunile de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase,
pompierii militari din cadrul Detașamentului
1 Oradea au desfășurat două operațiuni de
stingere a incendiilor izbucnite la coșul de
fum al unei locuințe de pe strada Sucevei din
Oradea și al unei case din localitatea Păușa.
O operațiune similară a fost desfășurată și
de pompierii Stației Aleșd, care au stins un
incendiu izbucnit la coșul de fum al unui bloc
de locuințe situat pe strada Cartierul Șoimul
din localitate. În urma celor trei evenimente menționate, generate, cel mai probabil,
de coșurile de fum necurățate de funingine,
nu s-au înregistrat pagube, pompierii militari împiedicând propagarea incendiilor la
acoperișurile clădirilor. 

