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Anul trecut, mii de străini şi-au stabilit reşedinţa în Bihor

Zeci de sancţiuni şi decizii
de returnare
În cursul anului 2018,
polițiștii Serviciului pentru
Imigrări al județului Bihor
au asigurat managementul șederii şi rezidenţei pe
teritoriul României pentru
3370 de persoane, dintre care
1229 provenind din state
terțe și 2141 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au
fost emise 34 decizii de returnare și au fost aplicate 82 de
sancțiuni contravenționale în
valoare de peste 17.300 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru
Imigrări - Serviciul pentru
Imigrări al județului Bihor, în
cursul anului 2018, au asigurat
managementul șederii şi rezidenţei, pe raza județului pentru 3370 de persoane, dintre
care 1229 străini din state terțe,
cei mai mulți din Republica
Moldova și Israel şi 2141 de
cetățeni ai Uniunii Europene/
SEE, majoritatea din Italia și
Ungaria. Principalele scopuri
pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe raza judeţului Bihor sunt: reîntregirea
familiei, membrii de familie ai
cetăţenilor români, studii, respective studenți din Republica Moldova și Israel, bursieri ai
statului român sau angajare în
muncă. În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada
de referinţă au fost soluţionate 55 de invitații depuse pentru

străini din Irak, Egipt, Pakistan, India, Tunisia, Iordania,
Algeria, Nigeria etc. În aceeaşi
perioadă, au fost înregistrate 190 cereri pentru eliberarea
avizelor de angajare în muncă,
ﬁind emise 183 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi un aviz pentru detaşat.
De asemenea, au fost soluţionate 751 de cereri de reglementare a dreptului de ședere și
au fost emise 732 de permise
de ședere temporară și 45 de
permise de ședere pe termen
lung. În cursul anului 2018,
au fost înregistrate 482 cereri
de înregistrare a rezidenței și
acordare a rezidenței perma-

Săptămâna viitoare

„Oradea donează o pâine”

Trei locații din Oradea vor
sta la dispoziția celor care au
nevoie de o mână de ajutor,
marți, 22 ianuarie, între orele
14.00 și 17.00. Vor ﬁ împărțite
câte 50 de pâini din ﬁecare
locație în cadrul unui proiect
intitulat „Oradea donează o
pâine!”
Cele trei locații vor ﬁ amplasate în Oradea Plazza, Piața
Rogerius și Magazinu Crișul.
Se dorește a ﬁ un eveniment lunar, aceasta ﬁind prima ediție.
„Suntem o mișcare a câtorva
cetățeni ai acestui oraș, persoane ﬁzice, scopul nostru ﬁind de
a oferi minimul existențial, o
pâine, unei persoane care chiar
are nevoie de ea. Persoanele
care pot beneﬁcia nu aparțin

anumitor pături sociale, etnii,
religii, vârste etc. Nu facem
parte din vreo asociație, ong.,
partid politic, cult religios, este
strict o inițiativă a unor oameni
de rând care doresc să întindă o
mână comunității orădene.
Venim și în atenția celor care
doresc să se implice: se poate ajuta, material sau cu pâine, însă totul organizat. Orice
ajutor indiferent care ar ﬁ el,
este bine venit și îl așteptăm la
adresa oradeadoneazaopaine@
yahoo.com”, susțin organizatorii într-un comunicat semnat de
Alexandru Petricaș, care mai
aﬁrmă că pentru eveniment
există aprobări de la Primărie,
Poliția Locală și Jandarmeria
Română.
 R.C.

nente pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Pe linia
combaterii șederii ilegale, în
perioada de referință, au fost
organizate acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții
în domeniu, în urma cărora au
fost depistaţi 16 străini care
nu respectau regimul juridic
al străinilor în România. Împotriva străinilor aﬂaţi în situaţii ilegale sau care nu mai
întruneau condiţiile prevăzute
de lege pentru acordarea sau
prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 10 decizii de
returnare prin care s-a stabilit
obligația şi termenul pentru

plecarea voluntară de pe teritoriul României.
Pentru informaţii privind
activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii
dreptului de şedere, tipuri de
formulare şi alte informaţii,
se poate accesa site-ul oﬁcial
al instituţiei la adresa www.
igi.mai.gov.ro. De asemenea,
solicitanţii pot să utilizeze
aplicaţia on line de depunere a
documentelor, la adresa www.
portaligi.mai.gov.ro,
pentru
reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eﬁcientizarea
procesului de preluare a documentelor. 

Flash rutier

A pierdut controlul direcţiei
Duminică, la ora 23.50, pe
drumul județean 792/A, în
afara localității Ucuriș, un bărbat de 28 de ani, din comuna
Vladimirescu, județul Arad, în
timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și,
într-o curbă, a pierdut controlul asupra direcției și a pătruns
în șanțul din stânga direcției
sale de deplasare. În urma ac-

cidentului rutier, conducătorul
autoturimului a suferit leziuni
ușoare, iar o femeie de 28 de
ani, din Nădlac, pasageră în
autoturism, a suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportată la spital.
Polițiștii rutieri continuă
cercetările în cauză pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Autoturism acroșat din spate
Sâmbătă, pe DN 79, în afara localității bihorene Mădăras, o femeie de 27 de ani,
din comuna Zăbrani, județul
Arad, în timp ce conducea un
autoturism pe direcția Arad Oradea, nu a păstrat o distanță
suﬁcientă în timpul deplasării
față de un autoturism condus
în aceeași direcție de un bărbat
de 60 de ani, din comuna Cefa,
cu care a intrat în coliziune în
partea din spate.

În urma accidentului rutier,
atât conducătoarea primului
autoturism, cât și un bărbat de
26 de ani, din comuna Ion Neculce, județul Iași, pasager în
același autoturism, au suferit
leziuni ușoare.
Polițiștii rutieri continuă
cercetările în cauză pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. 

Băut şi cu permisul anulat

Reţinut de poliţişti

Un bihorean în vârstă de 52 de ani a fost
reținut de polițiștii rutieri bihoreni, după ce
a fost implicat într-un eveniment rutier fără
victime, în timp ce conducea cu permisul
anulat și sub inﬂuența alcoolului.
Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, vineri, la ora
13.54, pe strada Sovata din municipiul Oradea,
un bărbat de 52 de ani, din localitatea bihoreană Vârciorog, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, având anulat dreptul de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
a fost implicat într-un eveniment rutier fără
victime. În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat
că acesta prezenta o concentrație alcoolică de
1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost
întocmit dosar penal, iar în urma continuării
cercetărilor, polițiștii Serviciului Rutier l-au
reținut pe bărbatul de 52 de ani, pentru 24 de
ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor. Polițiștii rutieri continuă cercetările în
cauză. 

La sfârşit de săptămână

Amenzi şi permise
reţinute
Aproape 200 de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune, la
sfârșit de săptămână.
În perioada 11 – 13 ianuarie a.c., poliţiştii
rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au continuat
acţiunile 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. Ca urmare a abaterilor constatate
la sfârșit de săptămână, au fost aplicate 198
de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în
valoare de 62.145 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 șapte
certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate 10 infracțiuni și 20 de tamponări. 41 de
sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, 28 de participanţi la
traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea
prevederilor legale privind portul centurii de
siguranţă, au fost sancționați 23 de pietoni care
au traversat neregulamentar, nouă sancțiuni au
fost aplicate pentru neacordarea priorității de
trecere pietonilor, 27 de participanţi la traﬁc au
fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă,
șase sancţiuni au fost aplicate pentru punerea
în circulaţie a unor autovehicule care prezentau defecţiuni tehnice, iar 64 de sancțiuni au
fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

