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NIS Petrol, precizări în urma revoltei de la Toboliu

„Toţi locuitorii afectaţi vor
ﬁ despăgubiţi”
În urma protestelor locuitorilor din comuna Toboliu, NIS Petrol a venit cu
precizări, menţionând că
operațiunile de prospectare
geoﬁzică în perimetrul EX-3
din județul Bihor se desfăşoară respectând legislaţia
din România. Totodată, compania anunţă că toţi fermierii afectaţi vor ﬁ despăgubiţi,
iar repararea drumurilor se
va face pe cheltuiala sa.
NIS Petrol menţionează, întrun comunicat de presă, că a
demarat în luna mai operațiuni
de prospectare geoﬁzică pentru petrol și gaze naturale în
perimetrul EX-3, din județul
Bihor, pe o suprafaţă de 234
kmp, teren situat pe teritoriul
comunelor Toboliu, Girișul
de Criș, Sântandrei, Sânnicolau Român, Gepiu și Nojorid.
Perioada în care se efectuază
operațiunile se întinde pe parcursul a 3-4 luni, în funcție de
condițiile climaterice.
Partenerii NIS Petrol în
acest proiect sunt companiile
Geolink, care furnizează servicii de autorizare și management de proiect, Naftagas
Oilﬁeld Services, subsidiară a
NIS ad, care asigură serviciile
de achiziție date 3D în perimetrele petroliere cu respectarea
proiectului aprobat, și Virom,
în sarcina căreia este asigurarea suportului logistic pentru
echipele și echipamentele de
prospectare geoﬁzică.
„Prospectarea geoﬁzică este
principala metodă folosită,
încă din anii ’50 în România,
pentru investigarea structurilor geologice și stratigraﬁce
complexe din subsol ce pot
prezenta situații favorabile
acumulării
hidrocarburilor.
Procesul constă în măsurarea timpului de propagare a
undelor sonore de mică inten-

Operațiunile de prospectare se întind pe parcursul a 3-4 luni
sitate, de la punctul de generare determinat cu exactitate
la suprafața Pământului, pe
drumul de emisie și, ulterior,
reﬂecția undelor către punctele
de recepție”, se precizează în
comunicat.
Potrivit NIS, etapele procesului de prospectare sunt: marcarea pe teren, de către echipa
de topograﬁ, din 40 în 40 de
metri, prin picheţi (ţăruşi de
lemn cu înălţimea de 50-60 cm,
înﬁpţi manual în pământ) a viitoarelor puncte de generare și
de recepţie a semnalului seismic, pe linii seismice (proﬁle),
în concordanţă cu speciﬁcaţiile
proiectului, în locații stabilite
cu precizie; generarea undelor
elastice din ﬁecare locație de
pe aliniamentul de generare
(sursă), prin vibrarea controlată, produsă de un sistem hidraulic, a unei plăci metalice
(presă) amplasate și ancorate
pe suprafaţa solului prin gre-

utatea utilajului care o transportă (vibrator). „NIS Petrol
desfășoară operațiunile în deplină conformitate cu legislația
română și în conformitate cu
cele mai înalte standarde de
protecție a mediului înconjurător. Protecția mediului
înconjurător este o prioritate
majoră și face parte integrantă
din strategia de eﬁcientizare a
operațiunilor companiei. Prospectarea se derulează cu
tehnologii sigure, neinvazive,
care nu afectează în niciun
fel pânza freatică, animalele
sau sănătatea populației. În
ultimii ani, operațiuni similare au fost derulate de companie în perimetre din județul
Timiș pe o suprafață de aproximativ 450 kmp, conﬁrmând
caracterul
responsabil
al
activității desfășurate. Startul operațiunilor de achiziție
a datelor geologice a fost
condiționat de obținerea tu-

turor autorizărilor, acordurilor și permiselor necesare
desfășurării acestor lucrări
și, în acest sens, compania a
fost într-un dialog permanent
și transparent cu autoritățile
locale, alte instituții abilitate
și persoane implicate, pentru a le oferi cele mai corecte
informații despre operațiunile
companiei noastre”, susţine
compania.
Potrivit NIS Petrol, au fost
semnate acorduri cu proprietarii de terenuri și fermierii pentru accesul pe terenuri, astfel
că vor ﬁ oferite despăgubiri celor care lucrează terenurile în
perimetrul respectiv, dacă leau fost afectate culturile. „De
asemenea, orice cale de acces
afectată de desfășurarea lucrărilor în perioadele ploioase va
ﬁ reabilitată integral pe cheltuiala companiei, în cel mai scurt
timp”, se mai menţionează în
comunicat. 

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins inclusiv în Bihor

Percheziţii la maﬁa lemnului
urmare din pagina 1
...unității de parchet 10 persoane. Din cercetări a reieșit
că persoane din conducerea
societăţii comerciale vizate,
începând cu anul 2011 şi până
în prezent, ar ﬁ coordonat activitatea de achiziţii de lemn
rotund de răşinoase provenit
din tăieri ilegale și deturnarea
licitațiilor publice, de la foarte
mulți furnizori, din majoritatea zonelor împădurite ale Ro-

mânei. Aceste materiale lemnoase livrate de furnizori ar ﬁ
provenit, în majoritatea cazurilor, din tăieri ilegale”, potrivit
IGPR. „Unii agenţi economici
au fost înlăturaţi de la licitaţiile de masă lemnoasă şi după
caz, impuşi alţii. Totodată, în
urma cercetărilor efectuate în
cauză, s-a stabilit că o parte din
cantitatea de masă lemnoasă
recepţionată nu a fost evidenţi-

ată în documente contabile. De
asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte
din masa lemnoasă recepţionată provenea din săvârşirea unor
infracţiuni de tăiere fără drept
de arbori. În desfăşurarea activităţilor ilicite, membrii grupului infracţional organizat au
beneﬁciat şi de sprijinul unor
funcţionari publici”, precizează DIICOT. În cauză, mai

precizează anchetatorii, au
fost conduse la sediul DIICOTStructura Centrală mai multe
persoane, în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost
asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acțiunea a
fost desfășurată cu sprijinul
Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție
București „Vlad Țepeș”.

După gratii, pentru că a
furat din tramvaie

Hoţ de buzunare
arestat

Un bărbat de 44 de ani, din Marghita,
bănuit de repetate furturi de portmonee din
tramvaie a fost reţinut de polițiștii orădeni şi
ulterior arestat de judecători.
Potrivit IPJ Bihor, luni, polițiștii Biroului de
Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea au depistat un bărbat de 44 de ani,
din municipiul Marghita, bănuit că, în timp
ce călătorea cu tramvaiul în zona Pieței Unirii
din municipiul Oradea, ar ﬁ sustras din geanta
unei femei un portmoneu care conținea 68 lei,
cartea de identitate şi diferite carduri bancare,
provocându-i un prejudiciu total estimat la
100 lei. Polițiștii orădeni au recuperat integral
prejudiciul și l-au restituit proprietarei. De
asemenea, bărbatul este bănuit de polițiștii
Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra
Persoanei din cadrul Poliției Municipiului
Oradea că, la 23 mai, în timp ce călătorea cu
tramvaiul, ar ﬁ sustras un portmoneu cu acte
și bani dintr-un ghiozdan pe care un călător îl
purta pe umeri, cauzând un prejudiciu declarat
de 400 lei. Și în acest caz bărbatul a fost depistat de polițiștii orădeni imediat după comiterea
faptei, iar prejudiciul a fost recuperat integral.
În urma continuării cercetărilor și administrării probatoriului în cauză, polițiștii l-au reținut
pe bărbatul de 44 de ani pentru 24 de ore în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Marți, acesta a fost prezentat la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Oradea, iar procurorii
s-au adresat Judecătoriei Oradea cu propunere
de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt caliﬁcat. Judecătorul
de drepturi și libertăți a admis propunerea
procurorilor și a dispus arestarea preventivă a
acestuia pentru 30 de zile. Poliţiştii precizează
că hoţii din buzunare sau genţi acţionează cel
mai adesea în locuri aglomerate, pieţe, magazine, în mijloace de transport în comun. Victimele sunt alese cu predilecţie din rândul persoanelor vârstnice, îngândurate, neatente la ce se
petrece în jurul lor, cu geanta ori poşeta într-o
poziţie favorabilă furtului. Pentru a evita aceste
evenimente, poliţiştii recomandă cetăţenilor să
ﬁe precauţi la modul în care îşi păstrează poşeta, geanta atunci când se aﬂă într-un loc public:
întotdeauna aceasta trebuie să ﬁe ţinută sub
braţ sau în partea din faţă a corpului, lipită de
haină. De asemenea, evitaţi transportarea unor
sume mari de bani dacă nu vă luaţi măsuri de
siguranţă corespunzătoare. Dacă, totuşi, aveţi
asupra dumneavoastră sume considerabile, nu
ţineţi toţi banii într-un singur loc.
Acordaţi mai mare atenţie poşetei decât plaselor cu cumpărături, deoarece hoţii speculează
această neglijenţă. Nu păstraţi bani, telefoane
mobile sau alte bunuri de valoare în buzunarele
laterale ale vestimentaţiei, genţilor sau sacoşelor. Banii se păstrează în buzunarele interioare
ale vestimentaţiei, poşete sau borsete care au
închizători sigure. În mijloacele de transport
în comun sau atunci când staţi la rând pentru
cumpărături, nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să
ﬁţi înghesuiţi. 

