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Recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor Pascale

Controale la biserici

Muncitori la negru

Premergător şi pe timpul
Sﬁntelor Sărbători de Paşti,
efectivele
Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” al județului Bihor
vor ﬁ angrenate într-o serie
de activităţi ce au drept scop
asigurarea protecţiei cetăţenilor și a patrimoniului
istoric şi cultural cuprins în
cadrul unităţilor de cult.

Astfel, oﬁţerii şi suboﬁţerii
din cadrul Inspecţiei de Prevenire desfăşoară, în aceste zile,
activităţi de control, veriﬁcând
modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor şi acordând
slujitorilor bisericii sprijin şi
îndrumare în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă. În
cadrul controalelor efectuate
se urmăreşte în mod special
înlăturarea cauzelor potenţial
generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire etc.),
instruirea personalului pentru
intervenţia în caz de producere
a unui incendiu și dotarea cu
mijloace de primă intervenţie.
Totodată, în Sfânta Noapte a
Învierii, pompierii militari vor
executa activităţi de supraveghere, la faţa locului, a respectării măsurilor de prevenire
a incendiilor pe durata desfăşurării ceremoniilor religioase cu public numeros şi peste
200 de cadre ale unității și
subunităților din întreg județul
vor asigura un răspuns prompt

Cercetată de poliţişti
pentru angajări ilegale

O femeie în vârstă de 49 de ani, din Tinca,
a fost anchetată de poliţişti după ce aceştia
au descoperit că bihoreanca a primit ilegal
la muncă mai multe persoane, inclusiv un
copil în vârstă de 13 ani. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ﬁnalizat
cercetările şi au propus trimiterea în judecată a acesteia.

Paza bună trece primejdia rea
în cazul producerii unor
situații de urgență. Întrucât, de
Sﬁntele Paşti, credincioşii se
îndreaptă în număr foarte mare
spre lăcaşurile de cult, reamintim tuturor acestora, precum şi
slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor obligativitatea respectării următoarelor
reguli de apărare împotriva
incendiilor, pentru evitarea
unor evenimente de natură să
pericliteze viaţa persoanelor
şi integritatea patrimoniului
istoric şi cultural: accesul în
biserici se va face cu respectarea capacităţii de ocupare
a acestora, în scopul evitării
producerii unor evenimente

Flash rutier

Pieton acroşat
Luni, pe Bulevardul Dacia din municipiul
Oradea, un bărbat de 56 de ani, din Oradea,
în timp ce conducea un autoturism pe direcția
Borș - Bulevardul Decebal, pe banda rapidă
din dreptul sensului giratoriu de la intersecția
cu strada Transilvaniei, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor. Astfel, a acroșat un
bărbat de 51 de ani, din municipiul Salonta,
care se angajase în traversarea carosabilului
pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată
corespunzător, din partea stângă a direcției de
deplasare a autoturismului. În urma accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni ușoare.

Minore
accidentate uşor
Tot luni, pe strada Matei Corvin din municipiul Oradea, la intrarea într-o stație de
carburanți, un bărbat de 30 de ani, din municipiul Oradea, în timp ce conducea un autoturism, în momentul efectuării virajului la
stânga pentru a intra în stația de carburanți,
a acroșat două minore de 16 și 13 ani, ambele
din Oradea, care circulau la intrarea în stația
de carburanți. În urma accidentului rutier, cele
două victime au suferit leziuni ușoare. 

nedorite şi pentru a asigura
evacuarea în condiţii optime;
pe timpul serviciului religios,
uşile se vor menţine în permanenţă deschise, cu sisteme sigure de blocare; supravegheaţi
în permanenţă lumânarea pe
care aţi aprins-o şi păstraţi
distanţa faţă de persoanele din
jur, mobilier, decoruri sau alte
materiale inﬂamabile; depuneţi lumânările aprinse doar în
suporturile din tăvile metalice
umplute cu nisip sau apă şi nu
intraţi cu acestea în incinta
bisericii; nu blocaţi cu autoturismele proprietate personală
căile de acces spre lăcaşele
de cult sau hidranţii stradali,

pentru a permite echipajelor de
pompieri să intervină în cazul
producerii unei situaţii de urgenţă. În cazul producerii unui
început de incendiu, păstraţivă calmul, nu produceţi panică, nu vă împingeţi şi evacuaţi
în ordine spaţiul respectiv, utilizând căile de evacuare marcate. Păstraţi-vă calmul pentru
a se putea asigura evacuarea
în linişte şi siguranţă a tuturor
persoanelor. În caz de urgenţă,
respectaţi îndrumările persoanelor desemnate să coordoneze
evacuarea enoriaşilor din lăcaşul de cult. În cazul producerii
unui eventual incendiu, apelaţi
numărul unic de urgenţă 112.

Jandarmii au făcut bilanţul primelor trei luni
ale anului

Misiuni şi amenzi
În primele trei luni ale anului, jandarmii bihoreni au executat peste
1.700 de misiuni, cele mai multe ﬁind de menţinere a ordinii publice.
Aproape patru sute de sancţiuni au
fost aplicate în perioada menţionată.
Din cele 1704 misiuni executate anul
acesta, 1.197 au fost de menținere a
ordinii publice, 117, de asigurare a ordinii publice ( 51 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de
protest; 52 de misiuni de asigurare a
ordinii publice la manifestări culturalartistice, religioase, promoționale; 13
misiuni de asigurare a ordinii publice
la manifestări sportive și o misiune de
asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oﬁciale ), 291 de misiuni în cooperare cu alte instituții și 75 acțiuni de
intervenție. A fost executată o misiune
în cooperare cu Brigada de Combatere
a Criminalității Oradea, pentru efectuarea unor acte procedurale. De asemenea, jandarmii au pus în aplicare 23 de
mandate de aducere. Tot în primele trei
luni ale anului au fost aplicate de către
jandarmi 399 de sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea unor norme de
convieţuire socială, 356 de sancţiuni
contravenţionale cu amendă și 43 de

sancţiuni cu avertisment scris. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost
de 168.500 lei. Totodată, s-au ridicat
în vederea conﬁscării bunuri în valoare de aproximativ 2.244 lei. Pe timpul
misiunilor executate, jandarmii au întocmit acte procedurale pentru 38 de
infracțiuni, constatate independent, cu
44 de autori și 51 de infracțiuni constatate, în misiuni de cooperare cu poliția,
cu 52 de autori. Au fost conduse la sediul Poliției 120 de persoane. 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au ﬁnalizat
cercetările faţă de o femeie de 49 de ani, din
comuna Tinca, bănuită de săvârşirea în concurs
a infracţiunilor de primirea la muncă a mai
mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia
acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă și încadrarea în muncă a unui
minor cu nerespectarea condițiilor legale de
vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea
unor activități cu încălcarea prevederilor legale
referitoare la regimul de muncă al minorilor.
„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice o bănuiesc
pe acesta că, în perioada 29 – 30 august 2016,
ca persoană ﬁzică, ar ﬁ primit la muncă 13
persoane, fără a le încheia acestora contracte
individuale de muncă anterior datei de începere
a activității. Totodată, aceasta este bănuită că
nu ar ﬁ respectat prevederile legale referitoare
la regimul de muncă al minorilor cu privire la
unul dintre muncitori, care era minor”, a precizat comisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Tot
potrivit acesteia, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au ﬁnalizat
cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Salonta, cu propunere de
trimitere în judecată a femeii.  A. UNGUR

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea

ANGAJEAZĂ 3 GROPARI pentru Cimitirul Municipal Oradea.
Veriﬁcarea aptitudinilor profesionale se va
face în 19 aprilie 2017, ora 9.00 la Cimitirul
Municipal Oradea.
Condiţii minime de participare:
- minim 8 clase;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. până la data de
18.04.2017, ora 15.00 și vor conține: cerere de
înscriere, copie după actul de identitate, cazier
judiciar, copie act de studii, adeverință medicală eliberata de medicul de familie.
Concursul constă în două probe: o probă
practică şi un interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul
personal al societăţii: Piaţa Emanuil Gojdu nr.
21 (la Piața Cetate), tel: 0259-479148.

