Comunitate 11

Vineri, 28 mai 2021

Iunie - luna curăţeniei în judeţul Bihor

Concurs cu premii pentru
comunităţile locale
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea
Mălan, a prezentat ieri campania „Iunie - luna curăţeniei în judeţul Bihor”, în cadrul
căreia vor avea loc două concursuri: unul adresat elevilor
din clasele 0-VIII, iar celălalt
comunităţilor locale din judeţ, cu excepţia Oradiei.

Campania „Iunie – luna
curățeniei în județul Bihor”
a fost iniţiată de Asociația de
Dezvoltare
Intercomunitară
Ecolect Group (ADI Ecolect).
„Vrem să schimbăm mentalităţile bihorenilor faţă de
curăţenia mediului înconjurător. Vrem ca întreaga suﬂare
a judeţului să conştientizeze
că problema curăţeniei este o
problemă a ﬁecăruia şi a tuturor, în acelaşi timp, şi să ne
unim eforturile pentru a rezolva împreună această problemă
comună. Vrem, de asemenea,
să îmbunătăţim gradul de colectare separată a deşeurilor.
După mai bine de şapte luni
de când am început implementarea SMID în judeţ, vrem să
impulsionăm trendul pozitiv”,
a declarat vicepreşedintele
Mircea Mălan, care este şi
preşedinte al ADI Ecolect. În
cadrul campaniei vor ﬁ organizate două concursuri. Primul
concurs, intitulat „Campionatul bihorean al curățeniei”, se
va desfășura în perioada 1–30
iunie în toate cele șase zone de
operare din județul Bihor în
care ADI Ecolect implementează Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor şi
se adresează unităţilor administrativ-teritoriale. În ﬁecare dintre cele şase zone vor ﬁ

acordate, la sfârşitul lunii, câte
trei premii (Locul I -100.000
lei, Locul II - 10.000 lei și
Locul III - 5.000 lei). Pentru
fondul de premiere ADI Ecolect a alocat 400.000 lei, iar
CJ Bihor - 200.000 lei. Sumele
vor ﬁ destinate pentru implementarea unor proiecte destinate și copiilor. În desemnarea
câștigătorilor se va ține cont de
cantitățile de deșeuri colectate
de-a lungul întregii luni iunie,
de pe raza ﬁecărei unități administrativ - teritoriale, care
vor ﬁ împărțite la numărul de
locuitori. Vor conta deșeurile
reciclabile colectate de la gospodării și cele colectate prin
acțiunile de ecologizare de pe
raza UAT-urilor (hârtie/carton,
plastic/doze de aluminiu și sticlă), deşeurile de echipamente
electrice şi electrocasnice, respectiv „alte tipuri de deșeuri
- voluminoase” (textile, saltele,
mobilă). „Nu vor ﬁ luate în cal-

cul deșeurile din construcții,
sticla plată/parbriz, componente auto, deșeuri reziduale și
resturile vegetale”, a precizat
Mălan. Operatorii de salubritate din ﬁecare zonă vor pune
la dispoziţia participanţilor
mănuşi şi saci (din raﬁe pentru
sticle, respectiv plastic) pentru
colectarea deşeurilor şi vor
asigura transportul gratuit al
deşeurilor voluminoase. Vicepreşedintele CJ Bihor a menţionat că partenere în acest demers sunt şi cultele religioase.
„Am adresat o scrisoare către
toate cultele din judeţ. I-am rugat (pe conducătorii acestora
- n.r.) să îi îndemne pe preoţi
ca la sfârşitul slujbelor din luna
iunie să adreseze cuvinte de învăţătură enoriaşilor nu numai
despre curăţenia suﬂetească,
dar şi despre curăţenia casei
de dincolo de poartă. A văilor,
câmpiilor, pădurilor şi munţilor din acest judeţ. În cele din

urmă, cu sau fără premii, cu
toţii vom avea de câştigat”, a
aﬁrmat Mircea Mălan.
Cel de-al doilea concurs, intitulat „EcoProvocarea”, se va
desfăşura în perioada 1-15 iunie și se adresează copiilor începând din clasele pregătitoare
până în clasa a VIII-a, cu excepţia şcolilor din Oradea. Elevii vor trebui să realizeze un
desen sau o pictură prin care
își vor exprima viziunea asupra protejării mediului înconjutător și/sau asupra colectării
corespunzătoare a deșeurilor.
Vor ﬁ stabiliți prin tragere la
sorți câte doi câștigători din ﬁecare zonă, care vor primi câte
un voucher în valoare de 1.000
de lei pentru achiziționarea
unei biciclete. Cele douăsprezece lucrări câștigătoare vor
ﬁ expuse public. Partener în
acest demers este Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.
 Ioana MATEAŞ

Acţiune desfăşurată la nivel naţional

Mijloacele de transport în comun, veriﬁcate
Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au fost
angrenați, ieri, într-o amplă
acțiune, derulată de Poliția
Română la nivel național.

Acțiunea a avut ca scop veriﬁcarea legalității efectuării
transportului de persoane. De
asemenea, polițiștii au veriﬁcat
în cadrul acțiunii și modul în
care sunt respectate măsurile
de protecție sanitară stabilite
prin Legea nr. 55/2020, în timpul efectuării transportului de
persoane, prin curse regulate/
speciale. Polițiștii recomandă
conducătorilor auto prudență
maximă pe șosele și un com-

portament responsabil la volan.
De asemenea, reamintesc faptul că portul măştii de protecţie este în continuare obligatoriu în spațiile publice închise,
mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații
comerciale, precum și în spații
publice deschise aglomerate.
În primele ore ale acțiunii, la
nivel naţional, polițiștii au veriﬁcat 2.141 de autovehicule
și au constatat 2 infracțiuni
la regimul circulației, dintre
care una pentru consumul de
băuturi alcoolice și cea de-a
doua, pentru conducerea unui
autovehicul având exercitarea
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publi-

ce suspendată. De asemenea,
polițiștii au aplicat 498 de
sancțiuni
contravenționale,
dintre care 5 la O.G. 37/2007,
privind stabilirea cadrului de
aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale
conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a
activității acestora, 42 pentru
încălcările prevăzute de H.G.
69/2012, 55 pentru încălcarea
Legii nr. 55/2020, 350 pentru
încălcarea OUG 195/2002 și
46 pentru alte acte normative.
Totodată, polițiștii au reținut
15 permise de conducere și 14
certiﬁcate de înmatriculare. 

CAPDD Bihor. Lansare
de proiect

„Pădurea Craiului casa racului bihorean”
Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor implementează proiectul
„Pădurea Craiului - casa racului bihorean”.
Racul bihorean (Austropotamobius bihariensis), specia endemică care face obiectul
proiectului, este prima specie de rac descrisă
în Europa după mai bine de 100 de ani, pe baza
evidenţelor moleculare şi morfologice, de către
dr. Lucian Pârvulescu - conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara.
„Fiind endemic pentru România, arealul speciei este strict limitat la vestul Munților Apuseni, ocupând aﬂuenți ai Crișurilor. Specia a
fost descrisă recent, în 2019, neﬁind încă inclusă în vreun act normativ care să-i asigure un
statut de protecție. În acest context, suplimentar unor fonduri destinate cercetării, CAPDD
a solicitat o ﬁnanțare pentru un proiect prin
care să contribuie la informarea comunităţilor
locale, a vizitatorilor şi a publicului larg, cu
privire la descoperirea pe teritoriul destinaţiei de ecoturism Pădurea Craiului a unei noi
specii endemice de rac, precum şi a ecologiei
speciei, a presiunilor și ameninţărilor la care
este supusă specia, a modalităţilor de protecţie,
cu scopul de a ridica nivelul de acceptanţă a
acestei specii şi a sistemului de arii protejate”,
anunță Paul Iacabaș, președintele CAPDD
Bihor.
Potrivit acestuia, în cadrul proiectului se
va amenaja o potecă tematică pe Valea Dâlbii
din Căbești, care va asigura o componentă de
interpretare adecvată pentru această specie. De
asemenea, va ﬁ elaborat un plan de dezvoltare a turismului responsabil în zonă, bazat pe
valoriﬁcarea patrimoniului natural al zonei,
cu accent pe protejarea biodiversității locale,
avându-se în vedere dezvoltarea de poteci
tematice, trasee de turism, cicloturism și alergare montană.
„O altă activitate în cadrul acestui proiect
va consta în mentorat susținut de dr. Lucian
Pârvulescu, descoperitorul acestei specii,
pentru cinci studenţi de la Facultatea de Mediu
şi Geograﬁe din Oradea, împreună cu doi
profesori coordonatori, care vor participa la un
seminar practic, în teren, în Pădurea Craiului”,
menționează Paul Iacobaș.
Proiectul este ﬁnanțat de Fundația pentru
Parteneriat și MOL România, prin Programul Spaţii Verzi - Componenta Arii Naturale
Protejate. Bugetul total al proiectului este de
26.010 lei, din care 23.300 lei este asigurat de
către ﬁnanțator, restul ﬁind coﬁnanțare asigurată de CAPDD Bihor. Perioada de implementare a proiectului este mai-septembrie 2021.
 L.I.

