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Salvatorii montani l-au recuperat după două ore şi jumătate

Schior rătăcit la Vârtop
Un schior care s-a rătăcit
în zona Vârtop a fost recuperat de salvatorii montani,
duminică, misiunea durând
aproximativ două ore şi jumătate. Deşi era un schior
experimentat, bărbatul rătăcit a părăsit traseul turistic
şi a ajuns într-o zonă fără
niciun fel de reper, cerând
ajutor.

Savatorii montani din cadrul
Serviciului Judeţean Salvamont – Salvaspeo Bihor aﬂaţi
de serviciu în zona Satului de
Vacanţă Vârtop, au efectuat,
duminică, o acţiune de căutare şi recuperare a unui schior
rătăcit, ce voia să ajungă pe
Vârful Bihorul. Deşi era un
schior cu experienţă şi având
echipament adecvat condiţiilor de iarnă, acesta a părăsit
traseul turistic marcat, iar din
cauza ceţei a rămas în zona
de gol alpin fără niciun reper
de orientare. Bărbatul a alarmat Dispeceratul Naţional
Salvamont 0–SALVAMONT
(0725/826.668), care a comunicat cu echipa aﬂată în Baza
Salvamont Vârtop, cazul ﬁind

A sustras zeci de
pachete de ţigări

Potrivit
informaţiilor
transmise de IPJ Bihor, vineri, polițiștii Biroului de
Combatere a Infracțiunilor
contra Patrimoniului din
cadrul Poliției Municipiului
Oradea au depistat, cercetat
și reținut un bărbat de 31 ani,
din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracțiunii
de furt caliﬁcat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii
orădeni îl bănuiesc pe acesta
că, la 10 februarie, ora 15.12,
proﬁtând de neatenția angajaţilor unui magazin din municipiul Oradea, ar ﬁ sustras
de pe raftul special amenajat
pentru vânzare 94 de pachete de țigări de diferite mărci,
cauzând un prejudiciu estimat la 1.448,06 lei. Polițiștii
l-au reținut pe orădean
pentru 24 de ore în arestul
IPJ Bihor. De asemenea,
Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului din cadrul
Poliției Municipiului Oradea
continuă cercetările pentru
documentarea întregii eventuale activități infracționale
a celui în cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat. 

Podul prieteniei
la ediția a VII-a

Etapa județeană a proiectului concurs
național cu participare internațională Podul
prieteniei, ediția a VII-a, se va desfășura astăzi, 21 februarie, de la ora 12.30, la sediul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr.
1 Oradea.

anunţat şi la Dispeceratul Unic
de Urgenţă - 112. Potrivit Salvamont-Salvaspeo, schiorul a
fost localizat prompt, deoarece
a furnizat salvatorilor montani
coordonatele GPS pe care le-a
obţinut folosind smartphoneul personal şi o aplicaţie de
hărţi. La acţiunea de căutare
şi recuperare au participat 3
salvatori montani care s-au
deplasat cu utilajele motorizate din dotare - un snowmobil
şi un UTV şenilat. Schiorul a

fost găsit în decurs de o oră de
la alarmare, în zona de creastă dintre Vârful Cornul Berbecului şi Vârful Piatra Grăitoare din Munţii Bihorului.
Timpul total al intervenţiei a fost de 2 ore şi jumătate.
Victima a fost recuperată în
stare avansată de oboseală.
Serviciul Judeţean Salvamont
– Salvaspeo Bihor recomandă
schiorilor şi turistilor care părăsesc pârtiile de schi sau pleacă în drumeţie să se informeze

despre starea traseului - dacă
se poate parcurge iarna şi în ce
condiţii - pe jos sau pe schiuri
de tură. Ca urmare a acestui
incident, cu un ﬁnal fericit,
salvatorii atrag din nou atenţia
practicanţilor de schi şi snowboard să nu părăsească pârtiile
de schi dacă nu au suﬁcientă
experienţă şi echipament corespunzator sau dacă este vreme nefavorabilă şi condiţii de
vizibilitate redusă.
 A.U.

Amenzi pentru depăşirea vitezei sau neutilizarea centurilor
de siguranţă

Reţinut
Razii pe şosele
pentru furt
Un orădean în vârstă
de 31 de ani, bănuit că ar
ﬁ sustras aproape 100 de
pachete de ţigări dintr-un
magazin, a fost reținut de
polițiștii orădeni.

Concurs pentru preșcolari,
elevi și profesori

Peste două sute de şoferi au
fost amendaţi, vineri, în timpul unor razii desfăşurate de
poliţişti în Oradea şi în judeţ.
Un bărbat a fost reţinut în
timpul acţiunilor, după ce a
fost prins în traﬁc conducând
o maşină neînmatriculată, cu
numere aparţinând altui autoturism, şi băut.

Vineri, 17 februarie a.c., în
intervalul orar 10.00 – 17.00,
poliţişti din cadrul Serviciului
Rutier, Serviciului de Ordine
Publică, Poliţiei Municipiului
Oradea, Secţiei nr.3 de Poliţie
Biharia, Secţiei nr.5 de Poliţie
Rurală Oradea, de la Poliția
Aleșd şi de la Poliţia Staţiune
Băile Felix, alături de politiştii
rutieri din Beiuș, Marghita şi
Salonta din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor
au acţionat pe raza municipiului Oradea şi pe raza comunelor arondate, pentru prevenirea
şi combatea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, a vitezei excesive, a conducerii sub inﬂuenţa alcoolului
şi pentru siguranţa tuturor participanţilor la traﬁcul rutier.
În cadrul acţiunii, în care au
fost angrenaţi 40 de poliţişti
bihoreni, au fost aplicate 246
de sancţiuni contravenţionale
potrivit prevederilor O.U.G.
nr.195/2002 privind circulaţia

pe drumurile publice, din care
210 pentru depăşirea limitelor
legale de viteză, 10 pentru nerespectarea prevederilor legale
privind portul centurii de siguranţă, 10 pentru nefolosirea
luminilor pe DNE, două pentru punerea în circulaţie a unor
autovehicule cu defecţiuni
tehnice, 14 pentru alte abateri,
cu amenzi în valoare totală de
55.000 lei. Totodată, în cadrul
acţiunii au fost constatate opt
infracţiuni, din care în două
cazuri a fost întocmit dosar
penal pentru conducerea unor
autovehicule neînmatriculate, trei pentru conducere sub
inﬂuenţa alcoolului, un altul
pentru conducerea unui autovehicul cu număr fals şi două
pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice
de către o persoană care avea
anulat dreptul de a conduce.
De asemenea, trei permise de
conducere au fost reţinute în
vederea suspendării dreptului
de a conduce autovehicule pe
drumurile publice şi au fost
reţinute patru certiﬁcate de
înmatriculare. Spre exemplu,
pe strada Mihail Kogălniceanu
din municipiul Oradea, poliţiştii rutieri au depistat în traﬁc
un bărbat de 44 de ani în timp
ce conducea un autoturism neînmatriculat şi care avea aplicate plăcuțe cu un număr de în-

matriculare care fusese atribuit
unui alt autoturism. De asemenea, şoferul prezenta o alcoolemie de 1,75g/l alcool pur în
sânge. În cauză a fost întocmit
dosar de cercetare penală, iar
poliţişti Serviciului Rutier l-au
reţinut pe orădeanul de 44 de
ani pentru 24 de ore în Centrul
de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.
În cadrul acţiunii, pe DN
76, în Băile Felix, poliţiştii din
cadrul Poliţiei Staţiune Băile
Felix au depistat în traﬁc un
orădean de 43 de ani, în timp
ce conducea un autoturism,
având o concentraţie alcoolică
de 0,66 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Tot vineri, în localitatea bihoreană Lăzăreni a fost
depistat în traﬁc un bărbat de
43 de ani, din Oradea, în timp
ce conducea un autoturism,
având anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Totodată, în urma
testării sale cu aparatul etilo-test, s-a constatat că acesta
prezenta o concentraţie alcoolică de 0,58 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Conducătorilor
auto le-au fost recoltate probe
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei şi în ambele cazuri
a fost întocmit dosar penal. 

Proiectul Podul prieteniei, aﬂat la cea de-a
VII-a ediție, reunește preșcolari, elevi și profesori din România și tări membre UE. Marți,
21 feruarie 2017, se desfășoară etapa județeană
a proiectului la sediul CȘEI nr.1 Oradea.
Activitățile sunt organizate pe patru secțiuni:
concurs workshop/atelier de lucru pentru elevi
de confecționare de lucrari colective din materiale reciclabile pe tema SOS Natura, concurs
de desene/picturi pentru elevi, concurs de
colaje pentru elevi și concurs de lucrări virtuale pentru profesori. Prin activitățile propuse,
proiectul urmărește dezvoltarea abilităților
artistice la elevii din ciclul preșcolar, primar și
gimnazial, în vederea socializării și integrării
lor în societate.
Proiectul este coordonat de profesoara
Elena Erdeli și se desfășoară în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Consiliul Județean Bihor, Casa Corpului Didactic a
Județului Bihor, 17 instituții de învățământ din
Oradea și județul Bihor, Fundația LIFE 2008
Oradea și Societatea SC CAP Group SRL.
 V.I.

Flash rutier

Accident pe DN 76
Duminică, pe DN 76, un tânăr de 20 de
ani, din comuna bihoreană Holod, în timp ce
conducea un autoturism pe direcţia Beiuș Oradea, nu a adaptat viteza de deplasare la
condițiile de drum. Astfel, pe un carosabil
acoperit cu polei, a pierdut controlul asupra
direcției, autoturismul a pătruns pe contrasens
și s-a răsturnat în șanțul de pe partea stângă a
direcţie sale de deplasare. În urma accidentului rutier, un bărbat de 25 de ani, din comuna
bihoreană Tinca, pasager în autoturism, a
suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora
a fost internat în spital. De asemenea, un tânăr
de 19 ani, din municipiul Oradea, pasager în
autoturism, a suferit leziuni uşoare. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului.

Adolescentă acroşată
Sâmbătă, pe strada Podului din municipiul
Oradea, un tânăr de 24 de ani, din Oradea,
în timp ce conducea un autoturism dinspre
strada Ovid Densusianu înspre strada Matei
Corvin, a acroşat un minor de 16 ani care se
angajase în traversarea carosabilului în mod
regulamentar, pe marcaj pietonal. În urma
accidentului rutier, victima a suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost internată
în spital. Poliţiştii rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor
şi cauzelor producerii accidentului. 

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.

