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Sute de amenzi
în traﬁc

Oradea se pregătește de Ștafeta Ciclistă SM 2017

Pe două roți pentru
o cauză nobilă

Peste 400 de conducători auto care au
depăşit limitele legale de viteză au fost
sancţionaţi de poliţiştii bihoreni în acţiune,
la sfârșit de săptămână.

Mai mulți tineri vor pedala miercuri, 17 mai,
într-o ștafetă ciclistă pentru
a-i ajuta pe bolnavii de scleroză multiplă, în cadrul unei
acțiuni sportive, „Ștafeta
Ciclistă SM”, care leagă, în
mod simbolic, 16 localități
din România. Scopul acestei
campanii este solidarizarea
şi încurajarea pacienților
afectați de scleroză multiplă
în lupta lor cu această maladie.

Practic, mai mulți voluntari
pe bicicletă fac un tur al României care va lega cele 16 orașe:
Oradea, Cluj-Napoca, Bistrița,
Reghin, Neamț, Harghita,
Covasna, Brașov, Sighișoara,
Mediaș, Alba Iulia, Sibiu,
Călimănești-Vâlcea, Craiova
și București. Evenimentul este
organizat de Asociația de Scleroză Multiplă România, în colaborare cu Fundația de Scleroză Multiplă Bihor și Asociația
Filantropia Oradea. Startul se
va da din Oradea, în 17 mai, de
lângă Stefy Café, strada Republicii 3, Oradea. Turul cultural va porni, după prezentarea
proiectului național Ștafeta Ciclistă SM, în jurul orei 14.30.
De menționat că participanții
vor putea testa la fața locului

Evenimentul va debuta la Oradea, în 17 mai
prima bicicletă „diagnosticată
cu scleroză multiplă”, un aparat care imită unele simptome
ale acestei boli. Îndrăzneții
care vor putea parcurge minimum 100 m vor ﬁ răsplătiți cu
mici premii.
Ramona Novicov este invitatul special al evenimentului, în calitate de expert în
domeniul artei și arhitecturii,
şi va prezenta povestea clădirilor emblematice de pe cor-

so-ul orădean, în cadrul unei
mini-excursii cu bicicleta, la
care sunt invitați toți iubitorii
de artă și istorie culturală a
orașului Oradea. Organizatorii
facilitează închirierea gratuită
a unei biciclete la eveniment
pentru cei care nu dispun de
bicicletă proprie, în limita a 30
de biciclete, pe bază de înscriere cu conﬁrmare, la adresa
de mail: centru@sclerozamultipla.ro. Participarea este gra-

tuită, activitatea ﬁind înscrisă
în proiectul național Ștafeta
Ciclistă SM, dedicată persoanelor afectate de scleroza multiplă (SM), însă doritorii pot
dona sume mici (5-10 lei) pentru comunitatea SM. Fondurile
vor ﬁ oferite campaniei mondiale de cercetare medicală intitulat „Kiss MS Goodbye” pentru găsirea unui tratament care
să vindece această afecțiune.
 L. IONAȘ

Asociația Piticot
din Oradea

Mii de ţigări conﬁscate

Echipa Asociației Piticot, formată dintr-o mână
de oameni cu suﬂet mare,
își caută un loc în care să
poată desfășura cu succes
activitățile speciﬁce. Este vorba de întâlniri cu și pentru copiii aﬂați în nevoie/diﬁcultate,
organizarea de focus-grupuri
pe teme de interes în domeniul
social/umanitar (creații handmade, pictură, desen), împachetarea de bunuri, pachete
pentru familiile nevoiașe,
cazuri înregistrate în baza
de date a Asociației Piticot
ca beneﬁciari etc. Locația se
dorește a ﬁ în Oradea, cu o
suprafață de cel puțin 80-100
mp, parter, în cadrul unei
clădiri de birouri/case particulare, complex rezidențial.
Reprezentanții Asociației Piticot anunță că oferă „contract
de sponsorizare dacă proprietarul este persoană juridică în
schimbul chiriei”, ei urmând
să-și asume cheltuielile cu
întreținerea, curentul, apa etc.
Scopul Asociației Piticot este
ajutorarea copiilor aﬂați în
impas, cu probleme grave de
sănătate, fără sprijin material,
ﬁnanciar sau moral.
Informații suplimentare se
pot aﬂa la tel. 0728.572.881
(Ionela Ieremi), e-mail: asociatia@piticot.org.
 L.I.

Poliţiştii Biroului de Ordine
Publică au depistat, vineri, un
bărbat de 34 de ani, din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de „deţinerea
de către orice persoană în afara antrepozitului ﬁscal sau co-

Îşi caută
„casă nouă”

Peste 10.000 de ţigarete nemarcate legal au fost conﬁscate de poliţiştii orădeni de la
un bărbat.

mercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile
supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a ﬁ marcate
sau marcate necorespunzător
ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete”. Poliţiştii
orădeni au descoperit asupra
sa şi în autoturismul său, parcat pe o stradă din municipiul
Oradea, 10.520 ﬁre de țigarete
(526 pachete de țigarete) ne-

marcate legal, în valoare totală de aproximativ 5.260 lei.
Ţigaretele nemarcate au fost
ridicate în vederea conﬁscării.
În cauză a fost întocmit dosar
penal, iar cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului
de Investigare a Criminalităţii
Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor. 

IGPR:

Pe timp de ploaie, conduceţi
prudent
Poliţia Română recomandă conducătorilor auto ca,
în condiţiile unui carosabil
umed, să ruleze cu viteză
redusă, adaptată condiţiilor
de drum, să ﬁe mai atenţi şi
calmi la volan, fără să bruscheze comenzile vehiculului.
Fiecare manevră în traﬁc
trebuie să ﬁe efectuată numai
după o temeinică asigurare,
pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur.

Prima condiţie a deplasării
autovehiculului în deplină siguranţă este corelarea manierei de condus cu speciﬁcul su-

prafeţei carosabile. Înainte de a
porni la drum, asiguraţi-vă că
parbrizul, geamurile laterale şi
luneta vă asigură o vizibilitate
foarte bună. Trebuie să aveţi în
bună stare de funcţionare ştergătoarele şi instalaţia de climatizare şi dezaburire. Nu frânaţi
brusc. Păstraţi o distanţă suﬁcientă faţă de autovehiculul din
faţă, astfel încât să puteţi opri
în siguranţă, în situaţia în care
acesta încetineşte sau opreşte
brusc. Pentru evitarea producerii unor blocaje în traﬁc,
recomandăm şoferilor să nu
depăşească coloana de autovehicule oprite la semafor şi să

nu oprească sau să staţioneze
în locuri unde ar putea împiedica desfăşurarea normală a
traﬁcului rutier. Păstraţi liber
centrul intersecţiei şi blocaţi
calea de rulare a mijloacelor
de transport public. Fiţi atenţi
în permanenţă la poliţiştii rutieri din traﬁc şi urmaţi recomandările lor. Pietonii trebuie
să circule numai pe trotuare, să
traverseze strada prin locurile
special amenajate, la culoarea
verde a semaforului electric şi
numai după ce sunt siguri că
intenţia lor de a traversa a fost
observată de şoferi. 

În perioada 5 – 7 mai a.c., poliţiştii rutieri şi
de ordine publică din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor au acţionat pe şoselele
bihorene pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identiﬁcarea şi tragerea
la răspundere a celor care încalcă prevederile
legale sau comit infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi pentru
menţinerea climatului de ordine şi siguranţă
publică în rândul comunităţii. Acţiunile poliţiştilor bihoreni au vizat combaterea conducerii
autovehiculelor de către persoane aﬂate sub
inﬂuenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor,
conducerea cu viteză excesivă şi depăşirea
limitelor legale de viteză. Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc la sfârşit de săptămână,
au fost aplicate 502 sancţiuni contravenţionale,
cu amenzi în valoare de 191.157 lei. Totodată,
ca măsură complementară, pentru comiterea
unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice, poliţiştii au reţinut 24 de
permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute 11 certiﬁcate de înmatriculare, au fost
constatate nouă infracţiuni şi nouă tamponări.
410 sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, 37 de sancţiuni au
fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de siguranţă, 17
- pentru punerea în circulaţie a unor autovehicule cu defecţiuni tehnice, au fost sancţionate
nouă depăşiri neregulamentare, iar 29 de
sancţiuni au fost aplicate pentru alte abateri de
la regimul circulaţiei rutiere. 

Flash rutier

Coliziune
în intersecţie

Sâmbătă, la ora 23.00, la intersecția străzii
Gheorghe Doja cu B-dul Magheru din municipiul Oradea, un bărbat de 38 de ani, din
Danemarca, cu rezidență în Oradea, în timp ce
conducea un autoturism, nu a acordat prioritate
de trecere în intersecție. A intrat în coliziune
cu un autoturism condus regulamentar, pe
drumul cu prioritate, de un tânăr de 19 ani, din
Oradea. În urma accidentului rutier, un bărbat
de 48 de ani, din Danemarca, pasager în primul
autoturism, a suferit leziuni uşoare. Polițiștii
rutieri continuă cercetările.

Copil accidentat

Sâmbătă, pe drumul judeţean 764, în localitatea bihoreană Căbești, o femeie de 26 de
ani, din comuna Roșia, judeţul Bihor, în timp
ce conducea un autoturism, a accidentat uşor
un minor de 4 ani, din comuna Căbești. În
momentul producerii accidentului rutier, minorul, nesupravegheat, s-a angajat în traversarea
drumului în fugă, prin loc nepermis. Polițiștii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului. 

