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Pompierii au avut un sfârşit de săptămână plin de evenimente

Zeci de misiuni în judeţ

Pompierii militari din cadrul unității și subunităților
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” au
desfășurat, sâmbătă şi duminică, 54 de misiuni, din
care 12 misiuni de stingere a
incendiilor, o misiune de salvare a unei persoane și 41 de
intervenții pentru acordarea
primului ajutor caliﬁcat.

Potrivit ISU, sâmbătă dimineaţa, pompierii Detașamentului
1 Oradea au stins un incendiu
izbucnit în holul unei locuințe
situate pe strada Petre Ispirescu
din municipiul Oradea, împiedicând propagarea ﬂăcărilor la
încăperi și salvând astfel bunuri
de o valoare semniﬁcativă.
Evenimentul, generat, cel
mai probabil, de un tablou
de distribuție suprasolicitat,
s-a soldat cu arderea acestuia. În aceeaşi zi, pompierii
Detașamentului 2 Oradea au localizat și lichidat un incendiu izbucnit la o anexă din cadrul une
gospodării de pe strada Piersicilor din municipiu, construcție
în care era amplasată o centrală
termică. Incendiul, a cărui cauză probabilă a constituit-o depozitarea jarului nestins în apropierea materialelor combustibile,
s-a soldat cu pagube constând
în circa un metru cub lemne de
foc, aproximativ 300 de kilograme de cărbune, o mașină de
spălat și circa 20 de metri pătrați
din acoperișul anexei. În aceeași
zi, echipajele Detașamentului 1
de Pompieri Oradea au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în
podul unei locuințe de pe strada
Vasile Pârvan din municipiu.
Pagubele înregistrate în urma
incendiului provocat, cel mai
probabil, de un mijloc de încălzire nesupravegheat, au constat în aproximativ 30 de metri
pătrați acoperiș, un dulap și un
scaun. Pompierii militari au împiedicat propagarea ﬂăcărilor
la încăperile locuinței. În seara
zilei de sâmbătă, pompierii din

cadrul aceleiași subunități au
stins, în aproximativ 10 minute, un incendiu izbucnit la coșul
de fum al unei locuințe de pe
strada Sintezei, reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la
acoperiș. Evenimentul, a cărui
cauză probabilă a fost un coș de
fum necurățat de funingine, nu
s-a soldat cu pagube. Tot sâmbătă, un incendiu a izbucnit la
o gospodărie de pe strada Tudor
Vladimirescu din localitatea
Marghita.
Flăcările se manifestau violent în dormitorul locuinței, încăperile adiacente ﬁind afectate
de fum și gaze ﬁerbinți, existând un risc ridicat de extindere
a ﬂăcărilor la întreaga locuință,
la construcțiile auxiliare din
cadrul gospodăriei și la casa învecinată. Cei 15 pompieri militari mobilizați la fața locului au
acţionat cu două autospeciale de
lucru cu apă și spumă, dispozitivul adoptat vizând localizarea şi
lichidarea incendiului şi protecţia încăperilor neafectate de ﬂăcări, a anexelor și a casei situate
în vecinătate.
Pompierii militari paramedici, prezenți la fața locului cu o

ambulanță de tip B2, i-au acordat primul ajutor proprietarului
locuinței, care, încercând să
stingă incendiul înainte de sosirea echipajelor specializate, a
suferit arsuri la nivelul feței și al
căilor respiratorii. Bărbatul, în
vârstă de 75 de ani, a fost predat ulterior echipajului de terapie intensivă mobilă al SMURD
Oradea care l-a transportat la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Clinic Județean Oradea. Acţiunea de stingere, care
a durat aproximativ o oră și 30
de minute, a fost îngreunată de
existenţa numeroaselor materiale combustibile (materiale textile, corpuri de mobilă etc.) ce au
favorizat dezvoltarea pe timpul
arderii a unor temperaturi înalte
şi degajarea unei cantităţi mari
de gaze şi de fum. Echipajele de
pompieri au stins incendiul în
limitele găsite, reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la
celelalte încăperi, la garaj, în
care se aﬂau două autoturisme,
la o altă construcție anexă și la
casa învecinată. Alte incendii au
izbucnit şi în Spinuș, Păulești,
Husasău de Tinca, Mișca, Tărcaia, Cotiglet și Avram Ian-

cu. Duminică, un apelant al
numărului unic 112 solicita
intervenția echipajelor specializate ale Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor pentru salvarea unui septuagenar, precizând
faptul că acesta s-ar ﬁ putut aﬂa
într-o situație de urgență. Două
echipaje de pompieri militari
din cadrul Detașamentului 2
Oradea, din care unul de prim
ajutor caliﬁcat, s-au deplasat cu
operativitate pe strada Sovata
din municipiu, unde, utilizând
echipamentele și accesoriile
din dotare, au pătruns în apartamentul indicat de apelant (situat la etajul 3 al unui bloc de
locuințe), găsindu-l pe proprietar căzut în holul locuinței, în
stare de conştienţă, dar în imposibilitatea de a se mişca din
cauza unor probleme de natură
medicală. Echipajul de pompieri militari paramedici a acordat
bărbatului, în vârstă de 75 de
ani, îngrijirile necesare, transportându-l ulterior la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Clinic Județean Oradea.
 R.C.

Lucrări de peste 105 milioane lei la Drumul Apusenilor

Contract de execuţie semnat

urmare din pagina 1
... – Drumul Apusenilor:
reabilitarea și modernizarea
DJ108K Remeți - limită județul
Cluj (Valea Drăganului)”, lungimea drumului ﬁind de 12,893
km. Potrivit CJ Bihor, valoarea contractului pentru primul tronson de drum este de
84.025.166,05 lei + TVA, în
timp ce tronsonul 2 va costa
21.689.547,57 lei +TVA. Ambele contracte vor ﬁ executate de
către asocierea de ﬁrme formată
din SC Drumuri Orăşeneşti SA,
SC MBS Group SRL, SC Aquacons SRL și D’Agostino Angelo Antonio Costrutioni Generali
SRL. „Astăzi (ieri – n.r.), am
făcut un pas important pentru
realizarea acestui drum extrem

de important pentru dezvoltarea
durabilă a județului Bihor. Este
un traseu montan prin care dorim să dezvoltăm economic și
turistic această zonă a județului
nostru, asigurând o accesibilitate crescută zonei Munților
Apuseni printr-o infrastructură
rutieră de calitate, la standarde
europene. Această asociere de
ﬁrme este formată din companii de construcții serioase, ceea
ce mă face să ﬁu încrezător în
capacitatea acestora de a respecta termenele de execuție pe
care și le-au asumat. Sper ca
până cel târziu în toamna anului 2023 drumul să ﬁe gata, iar
bihorenii și turiștii să poată circula pe acest traseu foarte spectaculos”, a declarat Ioan Mang,

vicepreședintele Consiliului Județean Bihor cu ocazia semnării
celor două contracte de execuție.
Finanțarea pentru cele două
investiții va ﬁ asigurată prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de pro-

iecte
POR/103/6/1/Creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate
în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor
județene.


Agenda politică

Facturi peste limitele
suportabilităţii
Liderul consilierilor municipali ai PSD,
Liviu Sabău-Popa, critică Primăria Oradea
pentru facturile uriaşe pe care le au de plătit
orădenii la Termoﬁcare şi pentru creşterea
anuală a preţului gigacaloriei asumată de
municipalitate, preţ estimat să ajungă la
371 lei în 2022, adică cu aproape 100 lei mai
mult decât azi.
Factura la încălzire pentru luna ianuarie a
ajuns la cel mai mare nivel din ultimii ani,
ajungându-se ca persoanele care locuiesc în
garsoniere să plătească peste 400 lei, iar cei
la trei camere să aibă de plătit peste 900 lei.
Termoﬁcare Oradea justiﬁcă facturile record
prin majorarea cu 8% a preţului gigacaloriei,
scăderea mediei temperaturilor faţă de luna
decembrie şi faptul că au fost luate în considerare 35 de zile, adică cinci săptămâni, faţă de
doar patru săptămâni în mod normal. Situaţia
care i-a nemulţumit pe majoritatea orădenilor
racordaţi la sistemul de termoﬁcare centralizat
a fost prezentată şi de lideul consilierilor PSD
din Consiliul Local Oradea, Liviu Sabău-Popa,
care a amintit şi faptul că problemele se vor
agrava, având în vedere planul tarifar aprobat
în şedinţa extraordinară de marţi, 19 februarie,
care prevede creşterea anuală a preţului gigacaloriei plătit de populaţie de la 282,84 lei (TVA
inclus) în 2019 la 559,65 în 2038. Mai exact,
potrivit documentului aprobat de consilierii
liberali, preţul estimat de municipalitate pentru
gigacalorie este următorul: 318,27 lei în 2020;
351,58 lei în 2021; 371,19 lei în 2022; 382,87 lei
în 2023; 394,29 lei în 2024; 406,38 lei în 2025;
418,84 lei în 2026; 431,68 lei în 2027; 444,92 lei
în 2028; 458,56 lei în 2029; 468,62 lei în 2030;
479,31 lei în 2031; 490,03 lei în 2032; 501 lei
în 2033; 512,21 lei în 2034; 523,68 lei în 2035;
535,4 lei în 2036; 547,39 lei în 2037; 559,65
lei în 2038. Sumele includ TVA. Liviu SabăuPopa a menţionat că, practic, municipalitatea
estimează o creştere a preţului gigacaloriei cu
aproape 100 lei pentru 2022. În acest context,
el a citat o declaraţie a primarului Ilie Bolojan
care, în 2017, care susţinea că Termoﬁcare va
încasa 19 milioane de euro din vânzarea pe piaţă a energiei electrice produse în cogenerare de
noua centrală pe gaz, iar proﬁtul va ﬁ reinvestit
în reabilitarea reţelelor. „Acest proﬁt nu a fost
reinvestit, reabilitarea reţelelor făcându-se din
fonduri europene. Ce s-a întâmplat cu aceşti
bani?”, a declarat Sabău-Popa. De asemenea, el
a remarcta faptul că preţul de vânzare a energiei electrice s-a dublat în ultimul an, deci suma
încasată ar ﬁ trebuit să ﬁe mai mare. Cu toate
acestea, orădenii nu au simţit nicio îmbunătăţire la factură. „Logic ar ﬁ să se respect ce s-a
promis, iar banii să compenseze factura către
populaţie, în condiţiile în care reabilitarea reţelelor se face din fonduri europene”, a aﬁrmat
liderul grupului PSD din Consiliul Local. El
s-a referit şi la o declaraţie a şefului Termoﬁcare, Stănel Necula, care „se laudă” cu proﬁtul
obţinut de societatea pe care o conduce. „Serviciile publice care deţin monopol nu ar trebui să
genereze proﬁt, ci să ﬁe pe zero, pentru că clienţii acestor companii nu pot să opteze pentru
o altă variantă, sunt clienţi captivi”, susţine Liviu Sabău-Popa. În privinţa soluţiilor propuse,
social-democratul a menţionat că, la momentul
introducerii noii centrale, grupul PSD a propus
menţinerea cazanului pe cărbune, cu retehnologizarea acestuia, precum şi utilizarea zăcământului de apă geotermală. În plus, susţine acesta,
sunt noi soluţii de încălzire ecologice, cum ar
ﬁ dotarea blocurilor cu centrale individuale,
montarea de panouri solare ori montarea unor
așa-zise „turnuri de gheaţă”.
 Ioana MATEAŞ

