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Misiuni la Stâna de Vale, Padiș, Băile Felix și 1 Mai

Vară plină pentru jandarmi
Deși nu ies foarte mult în
evidență, jandarmii sunt
aproape mereu exact acolo
unde ar trebui să ﬁe pentru
ca activitățile publice să se
desfășoare fără incidente.
Cei mai solicitați în această
vară au fost însă jandarmii
montani de la Stâna de Vale
care au efectuat nu mai puțin
de 181 de misiuni de patrulare.
În primul semestre al acestui an, jandarmii bihoreni au
participat la foarte multe misiuni de patrulare, menținerea
ordinii publice și misiuni de
intervenție și salvare.
La Postul de Jandarmi Montan Stâna de Vale, au avut loc
181 de misiuni de patrulare,
181 de misiuni de menținere a
ordinii publice pe trasee turistice, 15 misiuni de asigurare a
ordinii publice la manifestări
cultural-artistice, 18 misiuni
de intervenție la solicitările
telefonice ale cetățenilor, 12
acțiuni executate în cooperare
cu alte instituții și 9 misiuni
de salvare. Cele mai multe
misiuni desfășurate în perioada iarnă-primăvară au fost
înzăpeziri ale unor mașini în
zone greu accesibile. La Postul
de Jandarmi Montan Padiș au
fost desfășurate 43 de misiuni
de patrulare, 16 misiuni de
menținere a ordinii publice pe
trasee turistice, o misiune de
asigurare a ordinii publice la o
manifestare sportivă, 15 misi-

Jandarmii au patrulat la cele mai importante obiective din județ
uni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural-artistice, 11 misiuni de intervenție
la solicitări telefonice (112), 13
misiuni desfășurate în cooperare cu Administrația Parcului
Natural Apuseni, 4 misiuni în
cooperare cu Direcția Silvică Bihor, o misiune executată în cooperare cu executorii
judecătorești, o acțiune executată pentru ducerea la împlinire a unui mandat de aducere și
4 misiuni de salvare. Pe lângă
acestea, au fost sancționate cu
avertisment scris 10 persoane
și au fost aplicate 8 amenzi
în valoare de 2.800 de lei. Al
treilea post, foarte important

mai ales în această perioadă a
anului, este Postul de Jandarmi
Stațiune
Balneoclimaterică
Băile Felix și 1 Mai. Aici, în
prima jumătate a anului, jandarmii au menținut ordinea publică prin patrulare cu poliția,
ﬁind executate 154 de astfel de
misiuni. 76 de misiuni de patrulare au fost executate doar
de către jandarmi. Față de celelalte posturi, la cel de la Felix
și 1 Mai au fost aplicate nu mai
puțin de 47 de amenzi în valoare de 13.450 de lei. Au fost constatate 16 infracțiuni în urma
patrulările efectuate cu poliția.
„În următoarea perioadă vom
monta 10 panouri cu explicații

privind anumite obiective turistice (n.r. - peșteri, cele mai
multe) și atenționări cu privire la vulnerabilitățile zonelor.
Panourile sunt parte a unui
proiect desfășurat împreună
cu jandarmii din Elveția, și
nu privește doar obiective din
județul nostru” a spus ieri,
20 iulie, într-o conferință de
presă desfășurată la sediul
Jandarmeriei, col. Petru Lung
– Inspector şef împuternicit.
Alături de el, la eveniment au
mai participat col. Doru Jarca,
cpt. Daniel Ioan Bizău și Marius Pop - șef serviciu Ordine
și Siguranță Publică.
 Vasilică ICHIM

Reprezentanţi CNAIR, în vizită de lucru pe DN76

Tronsonul Oradea – Băile Felix, scos la licitaţie
Eugen Cecan, şeful Direcţiei Regionale Drumuri şi
Poduri Cluj-Napoca, a făcut
miercuri o vizită de lucru pe
DN 76, prilej cu care a transmis că săptămâna viitoare
vor ﬁ scoşi la licitaţie primii
15 km din tronsonul Oradea – Bitii pentru ﬁnalizarea
lucrărilor. De asemenea, în
curând va ﬁ dat ordinul de
începere a lucrărilor pentru
centura Beiuş-Ştei.
Reprezentanţi ai Companiei Naționale de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România (CNAIR) și ai Direcției
Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj-Napoca s-au
aﬂat miercuri, la solicitarea
deputatului Gheorghe Bogdan
și a primarului comunei Drăgăneşti, Ovidiu Banda, într-o
vizită de lucru pe şantierul DN
79. În urma discuțiilor purtate
cu Eugen Cecan, șeful DRDP
Cluj-Napoca, deputatul Ghe-

orghe Bogdan a fost informat
în legătură cu stadiul lucrărilor de pe DN76. Astfel, s-a
transmis că Tronsonul Oradea
– Dealul Bitii a fost împărțit
în trei loturi, la începutul săptămânii viitoare urmând să
apară în sistemul electronic
de achiziții publice licitația
pentru execuția primilor 15
km din traseu. „Pe ruta Oradea - Băile Felix, se vor realiza
poduri, podețe, rigole, ziduri
de sprijin și va ﬁ turnat un nou
strat de uzură”, se precizează
într-un comunicat transmis
de deputatul Gheorghe Bogdan, care mai precizează că pe
tronsonul Ștei – Dealul Bitii,
lucrările ce constau în poduri,
podețe, rigole betonate și turnarea unui nou strat de uzură
peste cel existent urmează să
ﬁe ﬁnalizate în acest an, iar pe
tronsonul Ștei – Vârfurile, în
lungime de 33,31 km, lucrările
vor continua și în acest an, preconizându-se ﬁnalizarea lor în

luna noiembrie.
În ceea ce privește lucrările
de pe DN76 din intravilanul
municipiului Beiuș, care nu
fac obiectul proiectului de reabilitare, acestea vor ﬁ reluate
săptămâna viitoare din fondurile CNAIR. „Lucrările vor
demara cu asfaltarea drumului
de la intrarea în Beiuș dinspre
Drăgănești și până la ieșirea
înspre Pocola, ﬁind luate în
calcul și amenajarea celor două
sensuri giratorii din urbe: de la
intersecția cu Stâna de Vale,
respectiv a girației din centru,
din imediata vecinătate a bisericii ortodoxe”, se mai menţionează în comunicat.
De asemenea, în perioada
imediat următoare, va ﬁ dat
ordinul de începere a lucrărilor
pentru proiectul de realizare
a variantei ocolitoare BeiușFi n iș-Tă rcaia-D r ăgă neșt iRieni-Ștei-Lunca, care are o
lungime de 27,23 km și pentru
care a fost semnat contractul

de lucrări pe 5 octombrie 2016
cu ﬁrma Copisa Constructora
Pirenaica S.A. „Lucrările la
centura Beiuș-Ștei beneﬁciază de fonduri guvernamentale, putând ﬁ demarate în
bune condiții încă din acest
an. Valoarea acestora se ridică la 257,41 milioane lei fără
TVA. Termenul de ﬁnalizare a
fost estimat pentru 2019”, mai
menţionează Gheorghe Bogdan. Tot cu prilejul vizitei pe
şantier de miercuri, specialiștii
prezenţi au analizat, în teren,
posibilitatea extinderii lucrărilor de reabilitare a DN76 până
la prima casă de la intrarea
principală în comuna Drăgăneşti, propunere ce ar însemna, de fapt, o reducere cu 10-15
m a tronsonului respectiv, fără
afectarea proprietăților sau a
lucrărilor edilitare aﬂate pe respectiva porțiune.
 L.B.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează începând cu data de
28.08.2017, ora 9.00, la sediul unităţii, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante,
din cadrul unităţii:
* 1 (un) post de ﬁziokinetoterapeut debutant cu studii superioare
- diplomă de licență în specialitate
* 1 (un) post de asistent medical debutant
generalist cu studii superioare - diplomă de licență în specialitate
* 1 (un) post de asistent medical principal
generalist cu studii postliceale- diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare
cf. H.G. nr. 797/1997
- examen pentru obținerea gradului de principal
- 5 ani vechime ca asistent medical
* 2 (două) posturi de asistent medical deb.
de BFK și recuperare cu studii postliceale –
- diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare
cf. H.G. nr. 797/1997
* 1 (un) post de instructor de ergoterapie
- diplomă de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii
- 6 luni vechime în activitate
* 2 (două) posturi de inﬁrmier debutant școală generală
Concursul constă din două probe:
Proba scrisă, care va avea loc în data de
28.08.2017, orele 9.00.
Interviul, care va avea loc în data de 31.08.2017,
ora 9.00. Actele necesare pentru înscriere la
concurs se pot depune la biroul R.U.N.O.S., din
unitate, până la data de 02.08.2017, ora 16.00.
Informații suplimentare se pot obține de la biroul R.U.N.O.S., la tel: 0259/318108, int. 37.(548)
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală
Băile Felix, în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează începând cu
data de 29.08.2017, ora 9.00, la sediul unităţii,
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, din cadrul unităţii:
* 1 (un) post de ﬁziokinetoterapeut debutant – diplomă de licență în specialitate
* 2 (două) posturi de asistent medical deb.
de BFK și recuperare cu studii postliceale –
- diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997
* 1 (un) post de brancardier - școală generală
* 1 (un) post de băieș - școală generală
* 2 (două) posturi de îngrijitoare - școală
generală
* 1 (un) post de spălătoreasă-școală generală
Concursul constă din două probe:
Proba scrisă, care va avea loc în data de
29.08.2017, ora 9.00
Interviul, care va avea loc în data de
01.09.2017, ora 9.00.
Actele necesare pentru înscriere la concurs
se pot depune la biroul R.U.N.O.S., din unitate, până la data de 02.08.2017, ora 16.00.
Informații suplimentare se pot obține de la biroul R.U.N.O.S., la tel: 0259/318108, int. 37. (549)

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.

