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Aproximativ 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera în perioada sărbătorilor

Traﬁc crescut la graniţă
urmare din pagina 1
...a fost tranzitată de aproximativ 2.000.000 de persoane,
din care 1.070.000 pe sensul
de ieşire din ţară şi 930.000
pe sensul de intrare în ţară, şi
466.000 mijloace de transport,
ﬁind înregistrată o creştere
cu aproximativ 13% faţă de
acelaşi interval de timp dintro perioadă normală. Poliţia
de Frontieră Română a dispus
măsuri de suplimentare a personalului, sens în care peste
4.000 de poliţişti de frontieră,
în medie, au desfăşurat zilnic
activităţi de supraveghere şi
control la frontiera de stat. A
fost folosită la maximum capacitatea punctelor de trecere
a frontierei, în limita conﬁguraţiei acestora şi în cele mai
tranzitate, în funcţie de traﬁc,
au fost suplimentate arterele de
control pe sensul de intrare sau
de ieşire în/din ţară, precum şi
echipamentele folosite pentru
veriﬁcarea documentelor. De
asemenea, în mod constant,
au fost derulate activităţi de
cooperare cu autorităţile statelor vecine pentru a se asigura
sincronizarea măsurilor de suplimentare a personalului şi a
arterelor de control. Cele mai
mari valori de traﬁc, într-un
timp scurt, au fost înregistrate
la frontiera de vest, pe sensul
de intrare în România, însă, în
urma gestionării situaţiei prin
dispunerea unor măsuri imediate de ﬂuidizare, nu s-au înre-

gistrat blocaje sau timpi mari
de aşteptare, în cazurile respective procedându-se la aplicarea întocmai a prevederilor
Codului Frontierelor Schengen. Cele mai tranzitate au fost
punctele de trecere ale frontierei din vestul ţării, pe unde
au trecut aproximativ 727.000
persoane, cele aeroportuare 577.000 persoane, dar şi cele
de la frontiera cu R. Moldova
- 304.000 persoane. De exemplu, cel mai tranzitat punct
de frontieră a fost Aeroportul
Henri Coandă cu un traﬁc de
aproximativ 374.000 persoane,
urmat de Nădlac II, cu peste
262.000 persoane, şi Borş,
unde poliţiştii de frontieră au
veriﬁcat peste 172.700 persoane. De asemenea, în urma
activităţilor desfășurate în zonele de competenţă - punctele
de trecere şi „frontiera verde”
- poliţiştii de frontieră au constatat în perioada sărbătorilor
de iarnă (21 decembrie 2018
- 2 ianuarie 2019): 409 fapte
ilegale (195 infracţiuni şi 214
contravenţii) săvârşite atât de
cetăţeni români, cât şi străini;
au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 107.000 lei; au fost
descoperite, independent sau
în colaborare cu alte instituţii,
bunuri nedeclarate (ce urmau a
ﬁ introduse ilegal în ţară), care
depăşeau plafonul vamal admis
ori suspecte a ﬁ contrafăcute,
în valoare totală de aproxima-

tiv 1.227.000 lei; nu s-a permis
intrarea în ţară unui număr de
185 cetăţeni străini ca urmare
a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea
unui număr de 150 cetăţeni
români şi străini din diferite motive legale. Deoarece în
perioada imediat următoare
mulţi cetăţeni români se vor
întoarce la reşedinţele lor din
străinătate, se preconizează
o creştere a traﬁcului de persoane şi a mijloacelor de transport la frontierele din vestul
tarii, fapt pentru care Poliţia de
Frontieră Română recomandă
folosirea tuturor punctelor de
trecere a frontierei de la frontiera româno-ungară unde sunt
11 puncte de trecere ale frontierei cu speciﬁc rutier şi, în
total, sunt disponibile, atât pe
sensul de intrare în țară, cât şi
pe sensul de ieşire, câte 52/54

de benzi de control pe sens. Pe
site-ul institutiei www.politiadefrontiera.ro este disponibilă
aplicaţia Traﬁc on-line care
prezintă o medie a timpilor de
aşteptare în punctele rutiere de
trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii
de aşteptare sunt actualizaţi în
timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconﬁgureze traseul către un punct de frontieră
ce înregistrează valori de traﬁc
scăzute. De asemenea, Poliţia
de Frontieră a pus la dispoziţia
participanţilor la traﬁcul transfrontalier numărul de telefon
021.9590 unde pot semnala
diferite aspecte despre modul
în care a fost efectuat controlul
la trecerea frontierei, sesizările
ﬁind preluate de către poliţiştii
de frontieră care vor acţiona în
consecinţă, legal, de la caz la
caz. 

Serviciul de Paşapoarte Procesul de bugetare participativă
şi Serviciul de Permise
şi Înmatriculări

Program
prelungit

Instituţia
Prefectului
judeţului Bihor a anunţat
prelungirea programului
de lucru cu publicul la serviciile Paşapoarte, respectiv Permise şi Înmatriculări
auto pentru recuperarea zilelor de 24 şi 31 decembrie.
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Bihor va
funcționa pentru public în
zilele 7-10 ianuarie, respectiv
14-17 ianuarie, cu program
prelungit, între orele 8.30 –
18.30. La fel se va întâmpla
şi în cazul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, care
va funcționa pentru public în
zilele 7-10 ianuarie, respectiv
14-17 ianuarie, cu program
prelungit, între orele 8.30 –
18.30. Totodată, I n s t i t u ț i a
Prefectului Județul Bihor va
funcționa pentru public în
zilele 7-10 ianuarie, respectiv
14-17 ianuarie, cu program
prelungit, între orele 8.00 –
18.00. 

Încă 17 zile pentru votul online
Orădenii interesaţi de procesul de bugetare participativă mai au la dispoziţie 17 zile
pentru a-şi exprima susţinerea, prin vot online, pentru
proiectele preferate din cele
52 validate de municipalitate. Până ieri, fuseseră înregistrate 5.800 de voturi pe
site-ul activ.oradea.ro.
Cele mai multe voturi le-au
primit, până acum, proiectul
privind iluminarea cu sisteme
LED a trecerilor de pietoni
nesemaforizate din Oradea,
amenajarea unei parcări auto
pentru Spitalul Clinic Județean
Oradea și modernizarea copertinelor pasajelor pietonale din
Oradea.
„Proiectele validate de comisie mai pot ﬁ votate până la
data de 20 ianuarie 2019, pe site-ul activ.oradea.ro. Inițiatorii
proiectelor, dar şi susţinătorii
acestora le pot distribui de pe
site-ul activ.oradea.ro și pro-

mova pe rețelele de socializare, în așa fel încât să adune cât
mai multe voturi. Votarea se
face prin accesarea platformei
de pe site-ul Primăriei Oradea
www.oradea.ro sau accesând
direct link-ul https://activ.oradea.ro/ și apoi prin autentiﬁcare sau prin logare cu contul
de facebook”, menţionează
Primăria Oradea care le recomandă orădenilor să analizeze
foarte bine proiectele dintr-o
categorie, deoarece, conform
regulamentului, pot vota un
singur proiect pentru un domeniu.
După ﬁnalizarea votului online, care va avea o pondere
de 50% din decizia ﬁnală, va
urma votul exprimat de orădeni la urne în cadrul dezbaterilor publice la nivel de cartier,
care va avea o pondere tot de
50%.
„Selecția ﬁnală a proiectelor
se va realiza după dezbaterea
în cadrul întâlnirilor publi-

ce cu cetățenii din cartierele
orașului. În cadrul întâlnirilor
organizate la nivelul cartierelor și al companiilor din oraș
se vor prezenta proiectele declarate eligibile, ocazie cu care
participanții la întâlnirile publice își vor putea exprima prin
vot direct opțiunea proprie.
Cele 10 proiecte care obțin
cel mai mare punctaj în urma
votului on-line și a dezbaterii
publice urmează să ﬁe cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Oradea pentru anul
2019”, mai precizează municipalitatea.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de
bugetare participativă, doritorii au la dispoziție platforma
online https://activ.oradea.ro;
email-ul bugetareparticipativa@oradea.ro; nr. de telefon
0259.437.000 interior 248.
 I.M.

Materiale pirotehnice
conﬁscate
Petarde, artiﬁcii și pocnitori interzise au
fost conﬁscate de polițiștii bihoreni în preajma intrării în Noul An.
Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției
Municipiului Oradea au depistat, luni, un bărbat de 49 de ani, din Oradea, în timp ce deținea
și oferea spre vânzare, dintr-un autoturism,
diverse articole pirotehnice, respectiv 900 de
petarde și 70 de artiﬁcii de diferite tipuri, toate
obiecte pirotehnice interzise, în valoare totală
de 1.500 lei. Tot luni, 31 decembrie 2018, pe
Calea Clujului, polițiștii orădeni de ordine
publică au depistat un bărbat de 42 de ani,
din Oradea, în timp ce oferea spre vânzare,
dintr-un autourism, diverse articole pirotehnice
interzise la deținere și comercializare de către
persoane ﬁzice, în valoare totală de 480 lei. De
asemenea, la 31 decembrie 2018, pe B-dul Dimitrie Cantemir, polițiștii orădeni au depistat
doi bărbați de 40 și 55 de ani, din Oradea, în
timp ce oferea spre vânzare, dintr-un autoturism, diverse articole pirotehnice interzise, în
valoare totală de 1.200 lei. La 29 decembrie
2018, pe strada Olimpiadei, polițiști de ordine
publică orădeni au depistat în traﬁc doi bărbați
de 31 și 32 de ani, din comuna Nojorid și din
municipiul Oradea, în timp ce transportau cu
un autoturism 8 baterii de artiﬁcii și 1.200
de petarde, articole pirotehnice în valoare de
1.000 lei. De asemenea, la 30 decembrie a.c.,
polițiștii din cadrul Poliţiei staţiunii Băile
Felix au depistat în ﬂagrant un bărbat de 43
de ani, din Oradea, în timp ce comercializa
din portbagajul unui autoturism parcat în
centrul localității bihorene Sânmartin diverse
materiale pirotehnice, respectiv 21 de baterii
de artiﬁcii și 3.300 de petarde, în valoare de
2.000 lei, fără a avea autorizaţie sau vreun act
de provenienţă a acestora. Tot la 30 decembrie
2018, pe strada Republicii din Salonta, polițiștii
din cadrul Poliţiei Municipiului Salonta au
surprins în ﬂagrant un tânăr de 22 de ani, din
localitatea bihoreană Ciumeghiu, în timp ce
deținea diverse obiecte pirotehnice de tip petarde şi artiﬁcii, interzise la deținere și comercializare de către persoane ﬁzice, în valoare
totală de 350 lei. Toate articolele pirotehnice
interzise au fost ridicate în vederea conﬁscării
și în ﬁecare dintre cazuri a fost întocmit dosar
penal. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi
și Substanțe Periculoase continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de
efectuarea fără drept de operațiuni cu articole
pirotehnice și a comercializarea fără drept de
articole pirotehnice. De asemenea, în data de
28 decembrie 2018, polițiștii Serviciului Arme,
Explozivi și Substanțe Periculoase împreună cu
polițiștii Serviciului de Ordine Publică și cei ai
Secției nr.3 de Poliție Rurală Biharia din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au
efectuat două percheziții domiciliare la două
imobile din localitatea bihoreană Roșiori,
aparținând unui localnic de 39 de ani. În urma
perchezițiilor efectuate, polițiștii bihoreni au
descoperit 351 de petarde de diferite tipuri,
obiecte pirotehnice interzise la deținere și comercializare de către persoane ﬁzice, precum și
2,8 kg de tutun vrac, deținut ilegal. Atât tutunul, cât și obiectele pirotehnice au fost ridicate
în vederea continuării cercetărilor. În cauză a
fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de
efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice
fără drept și deținerea de către orice persoană
ﬁzică în afara antrepozitului ﬁscal a peste 1 kg
de tutun de fumat. 

