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Stingeri de incendii şi acordare de prim ajutor

Zeci de misiuni în două zile
În perioada 14 – 15 ianuarie 2016, pompierii militari bihoreni au desfășurat
59 de misiuni, dintre care
6 operațiuni de stingere a
incendiilor, 2 misiuni de
asistență persoane și 51 de
misiuni pe linia acordării
primului ajutor calificat
și a asistenței medicale de
urgență.

Potrivit unui comunicat de
presă al ISU „Crişana”, în
noaptea de vineri spre sâmbătă, echipajele Stației de Pompieri Aleşd au fost mobilizate
în Tileagd pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o
societate comercială, în încăperea care adăpostea centrala
termică. În urma producerii
evenimentului, provocat, cel
mai probabil, de jarul căzut
din cazanul de încălzire, au
ars circa 30 de metri pătrați
plăci de azbociment și circa 2
tone de rumeguș. La acțiunea
de stingere și de înlăturare a
efectelor negative ale evenimentului, care a durat aproximativ o oră, au participat și
membrii Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al
comunei. În aceeași noapte,
pompierii militari din cadrul
Stației Valea lui Mihai au localizat și lichidat un incendiu
produs la o locuință din localitatea Sălacea. În urma cercetărilor efectuate la fața locului
s-a stabilit că, incendiul, care
se manifesta violent la două încăperi și la acoperișul casei, a
fost și în acest caz, generat de

jarul căzut din sistemele de încălzit (sobă). Au ars corpuri de
mobilier din cele două camere
și circa 50 de metri pătrați de
acoperiș. Detașamentul 1 de
Pompieri Oradea a fost solicitat
să intervină pe Aleea Rogerius
din municipiu, pentru stingerea unui incendiu produs la un
autoturism, flăcările afectând
autovehicolul în proporție de
aproximativ 40%. După finalizarea acţiunii de cercetare a
cauzei şi împrejurărilor în care
a avut loc evenimentul, s-a stabilit că incendiul a izbucnit ca
urmare a folosirii intenţionate
a unei surse de aprindere de
către o persoană necunoscută. De asemenea, echipajele
Stației de Pompieri Aleșd au
acționat pentru localizarea și
lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție auxiliară din cadrul unei gospodării
situate în Valea Târnei, comuna Șintău. Evenimentul, generat cel mai probabil de un aparat electric lăsat sub tensiune
nesupravegheat (acumulator
electric), s-a soldat cu pagube
constând în aproximativ 80 de
metri pătrați din acoperișul
construcției afectate de flăcări,
circa 2 tone fân, 100 kilograme
de furaje și un animal (o vacă).
Pompierii militari au împiedicat extinderea flăcărilor la
celelalte construcții din cadrul
gospodăriei, fiind totodată
salvat și un cal. Tot sâmbătă,
pompierii militari din cadrul
Gărzii Sălard au stins un incendiu izbucnit la podul unei case
din Sarcău, comuna Sârbi, cel

Flash rutier

Accidente produse
de viteză
Duminică, o femeie de 26 de ani, din municipiul Oradea, în timp ce conducea un autoturism între localitățile bihorene Abram și
Margine, nu a adaptat viteza de deplasare la
condiţiile de drum. Într-o curbă la stânga, a
pierdut controlul asupra direcției de deplasare,
iar autoturismul condus de aceasta a pătruns în
șanțul din partea stângă a direcției sale de deplasare. În urma accidentului rutier, o minoră
de 14 ani, din Oradea, pasageră în autoturism,
a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora a fost
transportată la spital. De asemenea, vineri, în
afara localității bihorene Tărcaia, un bărbat
de 24 de ani, din comuna Lazuri de Beiuș, în
timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat
viteza de deplasare la condițiile de drum. Întro curbă la dreapta a pierdut controlul asupra
direcției de deplasare, iar autoturismul condus
de acesta a intrat în coliziune cu un cap de pod
din beton. În urma accidentului rutier, o tânără de 17 ani, din comuna Tărcaia, pasageră în
autoturism, a suferit leziuni ușoare. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările în ambele cazuri.
n

A fost un sfârşit de săptămână agitat pentru pompieri
mai probabil din cauza coșului
de fum neprotejat termic față
de materialele combustibile.
Duminică, două echipaje de
pompieri militari din cadrul
Detașamentului 2 Oradea au
intervenit pe strada Aleea Rogerius din municipiu, pentru
salvarea unei persoane aflate
într-o situaţie de urgenţă. Folosind accesoriile din dotare,
pompierii militari au pătruns
în apartamentul menționat de
apelantul numărului unic 112,
situat la etajul 2 al unui bloc
de locuinţe, unde l-au găsit pe
proprietar căzut în bucătărie,
în imposibilitatea de a se ridica și prezentând probleme de
natură medicală. Echipajul de
prim ajutor calificat al subunităţii de pompieri i-a acordat
octogenarului, îngrijirile necesare, transportându-l ulterior la spital pentru investigații
medicale amănunțite. În seara zilei de duminică, în urma
unei sesizări primite Sistemul Unic de Urgenţă 112,

pompierii militari din cadrul
Detașamentului 2 Oradea au
acționat cu scara culisabilă
pentru a descinde într-un apartament situat la etajul 2 al unui
bloc de locuințe de pe strada
Sovata, unde, l-au găsit pe
proprietar, pe jos, în baie. Din
nefericire, pentru bărbatul în
vârstă de 67 de ani, nu s-a mai
putut face nimic, medicul din
cadrul echipajului de terapie
intensivă mobilă al SMURD
Oradea mobilizat la faţa locului, declarând decesul acesteia.
În perioada 14 – 15 ianuarie
2017, echipajele SMURD Bihor au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat
şi a asistenţei medicale de urgenţă victimelor celor două accidente rutiere la care au fost
mobilizate şi unui număr de
49 de persoane care prezentau
diverse afecţiuni: cefalee, hipertensiune arterială, fracturi,
traumatisme, excoriaţii, plăgi,
contuzii şi alte probleme de
natură medicală. n

Doi tineri au fost arestaţi pentru 30 de zile

Orădean tâlhărit
Doi tineri, unul în vârstă de 25 şi
altul în vârstă de 26 de ani, au fost
arestaţi preventiv pentru 30 de zile,
după ce au tâlhărit un orădean. Înainte de tâlhărie, cei trei au băut împreună în zona Gării din Oradea, iar
apoi, doi dintre ei l-au atacat pe cel
de-al treilea, deposedându-l, prin violenţă, de bunuri în valoare de aproximativ 9.000 de lei.
Potrivit informaţiilor furnizate de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor,
vineri, la ora 01.07, polițiștii din cadrul
Poliției Municipiului Oradea au fost
sesizați de un bărbat de 32 de ani, din
Oradea că în jurul orei 00.45, în timp ce
se afla pe strada Republicii, într-o zonă
mai izolată, două persoane l-au deposedat prin violență de mai multe bunuri
pe care le avea asupra sa (telefoane
mobile și tabletă) și bani, apreciind valoarea totală a prejudiciului provocat la
9.000 lei. „Polițiștii Biroului de Ordine
Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea în colaborare cu polițiștii
TF Oradea au identificat cu operativitate cele două persoane bănuite de co-

miterea faptei ca fiind un bărbat de 25
de ani, din Ciumeghiu și un alt bărbat
de 26 de ani, din Aleșd, județul Bihor.
Aceștia au fost depistați de polițiștii
orădeni la scurt timp de la comiterea
faptei, pe aceeași stradă. Polițiștii orădeni au recuperat de la cei doi bunurile sustrase”, a precizat subcomisarul
Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ
Bihor. În acest caz, autorii cunoşteau
victima, toţi trei consumând băuturi
alcoolice în Gara din Oradea înainte de
atac. Polițiștii Biroului de Combatere
a Infracțiunilor Contra Persoanei din
cadrul Poliției Municipiului Oradea
i-au reținut pe cei doi bărbați bănuiți de
comiterea faptei, pentru 24 de ore, în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor. Sâmbătă, aceștia au
fost prezentați la Judecătoria Oradea cu
propunere de arestare preventivă sub
aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată. Magistrații au emis pe
numele suspecţilor mandate de arestare
preventivă pe o perioadă de 30 de zile.
Poliţiştii au mai precizat că sunt continuate cercetările.
n A. UNGUR

ANUNŢ
S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează în data de:
23.01.2017, ora 10.00 concurs pentru următoarele categorii de personal:
ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE
- 1 persoană;
ELECTRICIAN AUTOMATIZĂRI
- 1 persoană;
INSTALATOR - 1 persoană;
Condiţii minime de participare:
- absolvent de şcoală profesională / absolvent de liceu cu calificarea de electrician / instalator;
- vechime de minim 3 ani în funcţie;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
- constituie un avantaj cunoaşterea operării
pe calculator.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul personal al societăţii: P-ţa Emanuil Gojdu
nr.21, tel.: 0259 479.148.

ANUNŢ
S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea organizează selecţie de personal – muncitori pentru curăţenie (4 posturi)
Selecţia personalului în vederea angajării se
va face în data de 25.01.2017 ora 10.00 la sediul SC Administrația Domeniului Public SA.
Condiţii minime pentru angajare:
- minim 10 clase;
- fără cazier judiciar;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul personal al societăţii: P-ţa Emanuil Gojdu
nr.21, tel.: 0259/479.148.

ANUNŢ LICITAŢIE
Conducerea SC Administraţia Domeniului
Public SA anunţă, în data de 20 şi 26 ianuarie
2017, începând cu ora 12.00, la sediul societăţii,
licitaţii publice cu strigare, pentru închirierea
unor spaţii comerciale din Piaţa Rogerius,
după cum urmează:
În data de 20 ianuarie:
Tronsonul 1 – Spaţiile nr 4, 21, 27.
Tronsonul 2 (carne) – Spaţiul nr 20.
Preţul de pronire al licitaţiei este de 180
lei/mp/lună fără tva.
În data de 26 ianuarie:
Etaj – Alimentaţie publică – Spaţiile nr. 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8
Preţul de pornire al licitaţiei este de 90 lei/
mp/lună fără tva.

GMR SPRL,

lichidator judiciar al S.C. GIAME COM
S.R.L., vinde la licitație publică în data de
07.02.2017, ora 15.00, la sediul său din Oradea, str. Horea, nr. 42, Bihor, teren intravilan nr. cad. 51453 înscris în CF 51453 Paleu,
situat în Paleu, jud. Bihor, iar în caz de neadjudecare în zilele de 28.02.2017, ora 15.00,
14.03.2017, ora 15.00, 28.03.2017, ora 15.00.
Prețul de pornire este de 25.898 Euro. Licitatorii trebuie să facă dovada achitării garanției
reprezentând 10% din prețul de pornire. Telefon: 0259-222.555.
(31)
GMR SPRL

în calitate de lichidator judicar al S.C. SANEG
COM S.R.L., anunță vânzarea la licitație publică,
în data de 07.02.2017, orele 14.00, la sediul său din
Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor a stocului de
produse pentru instalații sanitare (coți, racorduri,
garnituri etc) , iar în caz de neadjudecare în zilele
de 14.02.2017, 21.02.2017, 28.02.2017 și 07.03.2017
- orele 14. Prețul de pornire a licitației pentru stocul
de materiale este de 4.461,00 lei. Licitatorii trebuie
să facă dovada achitării garanției reprezentând 10%
din prețul de pornire. Telefon: 0259-222.555. (32)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

