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Pompierii au intervenit la un accident chimic urmat de un incendiu

Exerciţiu pe Şoseaua
Borşului
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor a desfăşurat,
ieri, un amplu exerciţiu cu
forţe şi mijloace în teren, ce
a vizat veriﬁcarea concepţiei de intervenţie în ipoteza
producerii unei situaţii de
urgenţă generate de un accident chimic, urmat de incendiu, la o societate comercială
din Oradea care desfășoară
activităţi de producţie a componentelor turnate din aluminiu, prelucrări mecanice,
galvanizare, depozitare etc.

Scenariul exerciţiului a abordat două situaţii tactice cu grade complexe de diﬁcultate. În
prima situaţie, în secţia de galvanizare, pe timpul procesului
tehnologic, din cauza neatenţiei personalului de la locul de
muncă, la manipularea a două
cuve cu conţinut de cianură şi
soluţie de acid sulfuric, acestea
s-au răsturnat, deversându-se
pe podea aproximativ 20 de litri de soluţie. Din reacţia celor
două substanţe a rezultat emisia la nivelul halei de producţie
a unor compuşi toxici. În urma
accidentului au fost afectate
șapte persoane de pe locul de
muncă, acestea suferind intoxicaţii acute şi arsuri la nivelul
membrele superioare. Cea de-a
doua situaţie tactică a implicat producerea unui incendiu
în hala turnătorie, la un cuptor de topit aluminiu, care s-a
propagat la acoperişul clădirii
prin tubulatura instalaţiei de
exhaustare. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de circa 50
metri pătraţi, existând riscul

Scenariul a abordat două situaţii tactice cu grade complexe de diﬁcultate
extinderii acestuia la depozitul
de materii prime. În urma incendiului, patru persoane care
desfăşurau activităţi în depozitul de materiale au suferit
intoxicaţii cu fum, ulterior intrând în stare de inconştienţă.
Potrivit planului activităţii, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” al judeţului
Bihor a fost alertat la ora 11.30,
prin sistemul unic 112. La locul intervenţiei s-au deplasat
grupa operativă a Inspectoratului și forţele şi mijloacele Detaşamentelor 1 şi 2 de
Pompieri Oradea, care, ajunse
la locul evenimentului, au procedat la organizarea operativă
a intervenţiei pe sectoare, operaţiunile de căutare şi salvare
a persoanelor rănite, desfăşurându-se simultan cu acţiunile de localizare şi lichidare a

incendiului. Totodată, ajuns la
faţa locului, echipajul de primă
cercetare şi evaluare chimică,
biologică, radiologică şi nucleară (CBRN) a executat cercetarea la fața locului și evacuarea victimelor contaminate,
delimitarea zonei contaminate,
obturarea scurgerii din cuvele
deteriorate, efectuând de asemenea, decontaminarea persoanelor. Pentru gestionarea
evenimentului au fost mobilizate nouă echipaje de pompieri
militari cu două autospeciale
de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de lucru
cu apă şi spumă, o autospecială
de lucru la înălţime, o autospecială CBRN, o autospecială de
transport personal şi victime
multiple, o autospecială de descarcerare cu punctul medical
avansat, o ambulanță SMURD

tip B2 şi echipajul de terapie
intensivă mobilă al SMURD
Oradea cu o ambulanță tip C.
În cadrul acestei activităţi au
fost angrenate atât echipajele
de pompieri militari din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, cât şi forţe şi mijloace ale instituţiilor prevăzute
în planul exercițiului: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Bihor, Serviciul de
Ambulanţă Judeţean Bihor,
Direcţia pentru Sănătate Publică Bihor, Garda de Mediu
– Comisariatul Judeţean Bihor, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, Administraţia
Bazinală de Apă Crişuri, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor; Primăria Municipiului Oradea și celula de urgenţă
de la societatea comercială în
cauză. 

Asistenţa medicală şi farmaceutică în Bihor

Centre de permanenţă (CP)
ale medicilor de familie deschise în această perioadă sunt:
CP „Gh. Doja” Oradea: Oradea, str. Gh. Doja, nr.99/F, telefon: 0359.411.331; CP ,,Leagănului” Oradea: Oradea, str.
Leagănului, nr. 13/A, telefon:
0359.438.125, CP „Vlădeasa”: Oradea, str. Vlădeasa, nr.
70, telefon: 0359.415.315; CP
„Medena”: Oradea, str. Anton Bacalbașa, nr. 2, telefon:
0259.221.122; CP „Nufărul”:
Oradea, str. Grigore Moisil
nr.7, telefon: 0359.454.496; CP
„Cantemir”: Oradea, str. Kiev
nr.3, telefon: 0259.471.824;

ANGAJEAZĂ 3 GROPARI
pentru Cimitirul Municipal Oradea.
Veriﬁcarea aptitudinilor profesionale se va
face în 19 aprilie 2017, ora 09.00, 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.

ANUNŢ

De Paști,

În perioada cu zile libere
cu ocazia Sărbătorii Pascale
(între 15 şi 17 aprilie), asistenţa medicală şi farmaceutică din judeţul Bihor va ﬁ asigurată de unităţi cu program
de activitate permanent
(similar zilelor de sfârşit de
săptămână).

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

CP Biharia: str. Trandaﬁrilor,
nr.35, telefon: 0259.342.770;
CP Brusturi: nr.166/4, telefon: 0259.326.835; CP Ceica:
nr. 4, telefon 0259.324.472;
CP Ciuhoi: nr.205, telefon:
0259.328.821; CP Câmpani:
nr.88/A, telefon: 0359.175.253;
CP Cociuba Mare: nr. 83,
telefon: 0359.405.393; CP
Dobrești: nr.267/A, telefon:
0732.718.337; CP Drăgești:
nr.183, telefon: 0359.462.562;
CP Holod: nr. 238, telefon:
0259.311.777; CP Mișca: nr.
380, telefon: 0359.174.090;
CP Olcea: nr.70, telefon:
0359.450.500; CP Pomezeu:
nr. 80, telefon: 0259.322.967;
CP Răbăgani: nr. 29/A, telefon:
0259.324.900
sau
0259.324.846; CP Săcădat:
nr. 180, telefon: 0259.458.248;
CP Săcueni: str. Libertății,
nr. 28, telefon: 0259.352.655;
CP Sălacea: nr.319, telefon: 0766.486.957; CP Sârbi:
nr.547, telefon: 0359.445.811;

CP Suplacu de Barcău: str.
Crinului, nr. 16, telefon:
0259.368.352; CP Șoimi: nr.
38, telefon: 0371.301.848; CP
Vadu Crişului: nr.772, telefon: 0259.443.020; CP Valea
lui Mihai: str. Republicii, nr.
29, telefon: 0755.088.131; CP
Vașcău: str. Unirii, nr. 75, telefon: 0720.645.50.
Personalul medical din centrele de permanenţă acordă
asistenţa medicală de urgenţă
persoanelor care se deplasează la sediul centrului. Serviciul Judeţean de Ambulanţă
şi SMURD pot ﬁ solicitate,
pentru urgenţe medico-chirurgicale, gratuit, din orice reţea
de telefonie ﬁxă sau mobilă, la
Numărul Unic pentru Apeluri
de Urgenţă 112. Ambulanţa
Pelican poate ﬁ solicitată la numărul de telefon 0259.962, va
deservi cazurile urgente.
Asistenţa de urgenţă pentru
medicină dentară este asigurată de Compartimentul de

Primiri Urgenţe din cadrul
Spitalului Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu” Oradea,
str. Corneliu Coposu nr. 12. În
această locaţie va ﬁ furnizată
permanent şi în mod gratuit
asistenţa stomatologică de urgenţă pentru cetăţenii cu probleme dentare.

Farmacii deschise

Farmaciile cu program de
lucru non-stop în perioada
sărbătorilor sunt următoarele:
Farmacia Concordia - Oradea,
P-ta București, nr. 2-4; Farmacia Sanifarm 58 - Oradea,
Republicii, nr.33; Farmacia Biovita - Oradea, str. Republicii
nr.40; Farmacia FARMIMPEX
- Oradea, Republicii 26; Farmacia FONTANA – Oradea,
str. Transilvaniei nr.6. bl.U1;
Farmacia Medifarm - Oradea,
str. Ialomiţei, nr.1, Bl.AN3;
Farmacia Suﬂet Farm - Oradea
str. Tudor Vladimirescu nr.4;
Farmacia Procardia - Oradea,
str. Libertăţii nr. 4.
 R.C.

S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează în data de:
26.04.2017, concurs pentru un post de economist.
Condiţiile minime pentru participantii la
concurs sunt:
- absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice - studii superioare de lungă durată, proﬁl
contabilitate;
- minim 3 ani vechime în specialitate;
- să știe să facă înregistrările contabile până
la nivelul de balanță inclusiv;
- membru CECAR;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excell)
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se depun la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la data
de 25.04.2017, ora 10.00.
Relaţii suplimentare şi bibliograﬁa se pot
obţine la sediul societăţii: P-ța Emanuil Gojdu
nr.21, tel:0259-479148.

OTL

Program de sărbători

OTL a anunţat, ieri, programul mijloacelor
de transport în comun în perioada 15-17 aprilie,
menţionând că acestea vor circula duminică şi
luni conform graﬁcelor de duminică şi sărbători
legale. Chioşcurile OTL vor ﬁ închise duminică. Sâmbătă, 15 aprilie, ultimele curse, cu
plecare de la centrele comerciale, vor porni la
următoarele ore: Linia 19 – Era Shopping – ora
19.40; Linia 20 – Auchan – ora 18.30; Linia 21
R – Auchan – ora 18.35; Linia 21N – Auchan
– ora 18.40; Linia 23 – Era Shopping – ora
19.25; Linia 22 – Real II – ora 19.30. Duminică,
16 aprilie, mijloacele de transport vor circula
conform graﬁcelor de duminică şi sărbători
legale cu excepţia autobuzelor de pe liniile 19,
22, 23, care nu vor circula, iar pe liniile 20, 21R,
21 N autobuzele vor circula în intervalul orar
8.00 – 13.00. Luni, 17 aprilie, toate mijloacele de
transport, inclusiv cele de pe traseele metropolitane, vor circula conform graﬁcelor de duminică
şi sărbători legale. Pe traseul transfrontalier
Oradea – Biharkeresztes nu se va circula în 16
aprilie, iar luni, 17 aprilie, se va circula conform
graﬁcelor de zile lucrătoare, respectiv 3 curse/zi.
Punctele de vânzare a titlurilor de călătorie vor
ﬁ deschise în 17 aprilie conform orarului de duminică şi sărbători legale, iar în 16 aprilie vor ﬁ
închise. Totodată, OTL a anunţat că, în perioada
18 – 30 aprilie, mijloacele de transport în comun
vor circula conform graﬁcelor de zile lucrătoare
cu vacanţă. 

Speranță pentru Diana

Acum, în ajunul Sărbătorilor de Paște,
elevii școlilor din Beiuș, câțiva sponsori și
preoți ai Bisericilor din Beiuș, Banca Transilvania și Banca Comercială Română sunt
alături de Diana, o fetiţă de 11 ani din Beiuş,
țintuită la pat, surdă, mută și oarbă, îngrijită
de tatăl ei, și el cu grad de handicap, operat
la ambele picioare, care se deplasează cu
ajutorul unui cadru. E o situație cum rar s-a
mai văzut în Bihor. Cei care vor să o ajute pe
Diana o pot sprijini ﬁnanciar la B.C.R., cont
RO09RNCB0318021826490001, titular cont
Codrean Florica. Familia Dianei vă mulțumește
din suﬂet și vă dorește din toată inima: „Sărbători fericite!”.
 Viorel CODREANU

