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Traﬁcul pe DN1, în Bihor, a fost blocat

Accident grav la Urvind
Doi bărbaţi, unul în vârstă
de 36 de ani şi celălalt de
60 de ani, au ajuns la spital, ieri, cu diverse leziuni,
după ce au fost implicaţi
într-un accident rutier produs în apropierea localităţii
Urvind. Din cauza accidentului, traﬁcul pe DN1 a fost
blocat pe ambele sensuri.

Accidentul s-a produs ieri
dimineaţă, pe DN1, în localitatea Urvind.
„La ora 09.30, pe DN 1,
în afara localității Urvind,
un bărbat de 36 de ani, din
comuna Aștileu, în timp ce
conducea un autoturism, nu a
păstrat o distanță corespunzătoare în timpul deplasării față
de autoturismul care se deplasa în fața sa. Astfel, a acroșat
în partea stângă spate un autoturism oprit în fața sa într-o
coloană de autovehicule, condus de un bărbat de 53 de ani,
din localitatea Zalău”, a precizat Alina Dinu, purtătorul de
cuvânt al IPJ Bihor. În urma
impactului, autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani
a fost proiectat pe contrasens
și a intrat în coliziune frontală
cu o maşină condusă regulamentar din sens opus de un
bărbat de 60 de ani, din localitatea Sighișoara, pe care l-a
proiectat în șanțul din partea
dreaptă a direcției sale de deplasare. În urma accidentului
rutier, conducătorul primului
autoturism și conducătorul
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (AJOFM) Bihor organizează miercuri,
20 septembrie, de la ora 10.00, la Hotel Muncel
din Băile-Felix, o minibursă a locurilor de
muncă. Evenimentul este organizat la solicitarea unei societăţi care activează în domeniul
hotelier. Sunt căutate următoarele caliﬁcări:
economist, medic specialist balneoﬁzioterapie,
ajutor ospătar, lucrător în bucătărie şi îngrijitor
spaţii hoteliere. 

Amenzi şi premise
reţinute
Peste 250 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi de poliţiştii rutieri în acţiune şi
20 de permise de conducere au fost reţinute
pentru diverse abateri, la sfârşit de săptămână.

celui de-al treilea autoturism
au suferit multiple leziuni.
La faţa locului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana a mobilizat două
echipaje de pompieri militari
de la Aleşd, unul de paramedici, unul cu o autospecială de
lucru cu apă, spumă şi modul
de descarcerare şi un echipaj
de Terapie Intensivă Mobilă al
SMURD Oradea. Salvatorii
au găsit o victimă încarcerată,
bărbatul de 60 de ani. Militarii au acţionat pentru scoaterea acestuia dintre ﬁarele contorsionate. Bărbatul de 60 de
ani şi încă un bărbat, în vârstă
de 36 de ani, au suferit diverse leziuni, fracturi şi trauma-

tisme şi au fost transportaţi la
spital pentru îngrijiri medicale. În urma accidentului, traﬁcul pe DN1 a fost blocat, circulaţia ﬁind deviată. Poliţiştii
care au ajuns la faţa locului
au deschis o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a
condiţiilor în care s-a produs
accidentul. Un alt accident
s-a produs tot ieri, pe drumul județean 108/K, în afara
localității bihorene Munteni.
Un bărbat de 29 de ani, din
Cluj Napoca, în timp ce conducea un autoturism, nu a
adaptat viteza de deplasare
la condițiile de drum. Într-o
curbă periculoasă spre dreapta, pe un carosabil umed și

acoperit cu frunze, a pierdut
controlul asupra direcției de
deplasare, autoturismul a pătruns pe contrasens și a intrat
în coliziune laterală cu un autoturism condus regulamentar
din sens opus de un bărbat de
40 de ani, din Bratca. În urma
impactului, primul autoturism a fost proiectat în albia
barajului Munteni. Conducătorul primului autoturism și
alte două pasagere ale sale, o
tânără de 19 ani și o femeie de
41 de ani, ambele din comuna
Poieni, județul Cluj, au suferit
leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora au fost transportați
la spital.
 A. UNGUR

Plimbare cu bicicleta în scop caritabil

Bicicliştii orădeni mai au
timp să se înscrie la Qubiz
Bike Ride, tura cu bicicleta din
Băile 1 Mai, programată pentru sâmbătă, 23 septembrie.
Evenimentul este organizat de
Qubiz, în parteneriat cu Asociaţia Woodfellas, pentru a
încuraja mersul cu bicicleta în
comunitatea locală.
Mai mult, organizatorii şiau propus să dea şi o mână de
ajutor Fundaţiei Mihai Neşu,
banii încasaţi din taxa de participare ﬁind donaţi, integral,
pentru terapiile copiilor cu
dizabilităţi.
Marcel Anghel, CEO-ul Qubiz, spune despre eveniment:
„La Qubiz, pe lângă tehnologie, ne este foarte drag sportul,
mersul cu bicicleta ﬁind unul

Minibursă
prin AJOFM Bihor

La sfârşit de săptămână

Fundaţia Mihai Neşu, susținută de Qubiz Bike Ride
Qubiz, alături de Asociaţia
Woodfellas, îi invită pe bicicliştii orădeni şi din împrejurimi la o plimbare pe două
roţi în cadrul Qubiz Bike
Ride. Evenimentul va avea
loc sâmbată, 23 septembrie,
cu primul start la ora 9.00,
în zona Băile 1 Mai - Dealul
Şomleu (Betﬁa).

Miercuri, la Băile Felix

din sporturile noastre preferate. Avem colegi care vin frecvent cu bicicleta la birou, colegi
care ies împreună la ture după
lucru, colegi care au participat
la Thermal Enduro şi colege
care nu au pierdut nicio ediţie
de SkirtBike Oradea. Când
am observat un interes crescut
pentru acest sport, ne-am decis
să facem un pas şi mai decisiv
pentru a-l susţine. Astfel, neam hotărât să organizăm Qubiz
Bike Ride, un eveniment care
se adresează tuturor celor care
pedalează. Sunt invitaţi atât
bicicliştii experimentaţi, cât şi
amatorii, sau chiar şi începătorii. Ne dorim să organizăm un
eveniment fain, unde toţi cei
care participă să se simtă bine.
Mai mult, credem că e foarte
important să susţinem comunitatea locală, în măsura în care
putem. De aceea am luat legătura cu Fundaţia Mihai Neşu şi
am decis să direcţionăm taxa
de înscriere în întregime către
ei.”
Cei interesaţi de Qubiz Bike
Ride se pot înscrie pentru unul
dintre cele trei trasee. Traseul
Race 20 de km se adresează

bicicliştilor experimentaţi, în
care ﬁnaliştii vor ﬁ premiaţi,
pe categorii, cu echipamente
de ciclism oferite de Bellotto,
accesorii oferite de GreenBike
şi vouchere KreaKarting. Cei
care preferă un ritm mai lejer
se pot înscrie la Open 10 km,
un traseu mai scurt care are setată doar o limită de timp: maxim 3 ore. Al treilea traseu se
numeşte Cursa Familiei şi este
un traseu de 3 km adresat familiilor, adică grupurilor formate
de copii însoţiţi de cel puţin un
adult (părinte, unchi, mătuşă
etc). Participanţii la Open 10
km şi la Cursa Familiei vor ﬁ
înscrişi la o tombolă cu premii
oferite de Bellotto, Cinema Pa-

lace, Carrefour, KreaKarting
şi Benvenuti.
Toţi participanţii vor primi
câte un pachet de start cu produse oferite de Decathlon Oradea, GreenBike şi Carrefour
Oradea. Pachetele de start vor
putea ﬁ ridicate în 21 sau 22
septembrie de la sediul Qubiz
pe strada Făcliei nr. 1, în baza
unui act de identitate.
Cei care doresc să participe
se pot înscrie pe site-ul evenimentului www.qubizbikeride.ro până joi, 21 septembrie.
Informații suplimentare: Ioana
Silaghi, telefon 0742/064.278
sau pe email la ioana.silaghi@
qubiz.com.
 L.I.

Banii vor ﬁ donaţi pentru terapiile copiilor cu dizabilităţi

În perioada 15 – 17 septembrie a.c., poliţiştii
rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au acţionat pe
şoselele bihorene. 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 sfârșit de săptămână, au fost aplicate
259 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi
în valoare de 96.445 lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 20 de permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute opt certiﬁcate de
înmatriculare, au fost constatate opt infracţiuni
şi 17 tamponări. 89 de sancţiuni au fost aplicate
pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 67
de participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă, au fost sancționați
14 bicicliști, 13 sancţiuni au fost aplicate pentru
folosirea telefonului mobil la volan fără sistemul de tip „mâini libere”, iar 76 de sancţiuni au
fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

În direct de la Poliţie

Lemne conﬁscate

Vineri, în intervalul 18.00 – 22.00, polițiști
din Beiuş şi Ştei au acționat pe raza de
competență pentru a preveni și combate delictele silvice. În cadrul acțiunii au fost legitimate 45 de persoane, au fost controlate 36 de
autovehicule, iar pentru neregulile constatate
au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale,
cu amenzi în valoare de 8.675 lei, din care trei
conform prevederilor Legii nr. 171/2010, 12
potrivit O.U.G. nr.195/2002 și una la alte acte
normative. Totodată, au fost ridicați în vederea
conﬁscării 9,2 metri cubi de lemne de foc, în
valoare de 969 lei.

Prins în ﬂagrant

Tot vineri, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Marghita au prins în
ﬂagrant un bărbat de 55 de ani, din Marghita,
bănuit că tocmai ar ﬁ sustras dintr-un magazin
din localitate, din locul special amenajat pentru
bagaje, o sacoșă care conținea diverse bunuri,
ce aparținea unei femeie din comuna Chișlaz.
Prejudiciul a fost recuperat și restituit proprietarei. În cauză a fost întocmit dosar penal,
iar cercetările sunt continuate de polițiști din
cadrul Poliției Municipiului Marghita, pentru
documentarea întregii eventuale activități
infracționale a bărbatului. 

