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Miercuri, 13 martie 2019

Oradea. După ce a declanşat incendiul, a sărit de la etajul doi

Şi-a dat foc la apartament!
Un tânăr în vârstă de 25 de
ani din Oradea a ajuns, marți
dimineața, la spital, cu mai
multe traumatisme, după ce
a dat foc apartamentului în
care locuia și apoi a sărit pe
geam, de la etajul al doilea
al clădirii. Locatarii au fost
evacuați, iar două persoane
s-au intoxicat cu fum.

Pompierii din Oradea au
fost sesizați, inițial, marți în
jurul orei 5.10, că un tânăr s-a
aruncat de pe geamul de la etajul doi al unui bloc de pe str.
Piața Nucetului din Oradea,
iar ulterior, printr-un alt apel
a fost sesizată izbucnirea unui
incendiu, la aceeași adresă.
„În dimineața zilei de 12
martie, în jurul orei 05.10, un
apelant al numărului unic 112
informa Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Crișana
că o persoană s-a aruncat
de la etajul 2 al unui bloc de
locuințe de pe strada Piața Nucetului din municipiul Oradea,
moment în care au fost alertate
echipajul de terapie intensivă
mobilă al SMURD Oradea,
echipajul de pompieri militari
paramedici al Detașamentului
2 Oradea, precum și un echipaj
al Serviciului de Ambulanță
Județean. Victima, un bărbat
în vârstă de 25 de ani, a fost

evaluată și asistată de echipajele medicale, ﬁind transportată, în cod galben medical, la
Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Clinic Județean
Oradea”, a precizat mr. Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt
al ISU Bihor. La câteva minute
după primirea primului apel,
dispeceratul inspectoratului a
fost sesizat, tot prin Sistemul
Unic 112 cu privire la faptul
că din apartamentul respectiv ieșea fum, la fața locului
ﬁind mobilizate operativ trei
echipaje de pompieri militari
cu două autospeciale de lucru
cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime.
„Forțele de intervenție au
acționat simultan pentru stingerea incendiului și evacuarea
persoanelor care domiciliau la
etajele superioare, 3 și 4, întrucât fumul dens inundase casa
scării pătrunzând și în unele
apartamente. Unei femei și ﬁicei acesteia, care s-au intoxicat
ușor cu fum, le-au fost acordate îngrijirile necesare, acestea
ﬁind transportate ulterior la
spital. Pompierii militari au
localizat și lichidat incendiul
în limitele găsite, împiedicând
propagarea ﬂăcărilor la celelalte apartamente”, a adăugat mr.
Camelia Roşca. Au ars mobilierul din dormitor, 3 ferestre, o

ușă și mobilier din bucătărie,
iar din cauza fumului dens și
a temperaturilor ridicate s-au
degradat zugrăveala din apartament și corpuri de mobilier
din sufragerie și baie. Cercetările efectuate la fața locului
au indicat drept cauză proba-

bilă a evenimentului folosirea
intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.
Tânărul locuia în apartament
cu mama sa, care a fugit la
vecini în momentul în care au
izbucnit ﬂăcările.
 A. UNGUR

Concursul de educaţie ecologică și-a stabilit câștigătorii

„Jucându-ne, reciclăm!”
Cea de-a III-a ediție a concursului de educaţie ecologică „Jucându-ne, reciclăm!”
a avut loc în perioada noiembrie 2018 – martie 2019 și
s-a adresat grădinițelor din
Oradea.

În
perioada
noiembrie
2018-martie 2019, APM Bihor
şi Bene Internaţional Oradea,
în calitate de partener şi sponsor, au organizat concursul de
educaţie ecologică „Jucându-ne,
reciclăm!”, ediția a III-a, adresat grădiniţelor din municipiul
Oradea.
„Prin acest concurs, ne-am
propus informarea, educarea,
conştientizarea de către copii,
cadrele didactice, părinţi şi
comunitate a impactului deşeurilor nedegradabile asupra
mediului înconjurător”, a spus
Dorina Radoveț, reprezentanta
APM Bihor.
Potrivit acesteia, acţiunile
propuse în desfăşurarea concursului au fost: asigurarea
ﬁecărei grădiniţe participante
a unor recipiente pentru colectarea bateriilor şi a becurilor şi
tuburilor ﬂuorescente; preluarea periodică a deşeurilor co-

lectate la nivelul unităţilor de
învăţământ implicate pe baza
unei înţelegeri prealabile cu
conducerea grădiniţei; transportul deşeurilor în vederea
reciclării acestora; cântărirea
cantităţilor de deşeuri colectate
de către ﬁecare grădiniţă şi valoriﬁcarea acestora; evaluarea
rezultatelor şi stabilirea câştigătorilor; înmânarea diplomelor de participare grădiniţelor
participante şi asigurarea unui
premiu pentru grădiniţa care a
colectat cea mai mare cantitate
de deşeuri; promovarea şi mediatizarea concursului de educaţie ecologică.
În concurs s-au înscris nouă
grădiniţe din Oradea, care au
colectat o cantitate de 1.465,5
kg deşeuri reciclabile.
Premiile au fost asigurate
de SC Bene Internaţional SRL
Oradea și au constat în: Premiul I – un calculator; Premiul
II – monitor TFT + TV Tuner
– kit TV și Premiul III – imprimantă multifuncțională.
Grădiniţele care au adunat
cea mai mare cantitate de deşeuri reciclabile sunt următoarele: locul I (cu 696,7 kg) - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

Nu purtau centura de siguranţă

Amendaţi la volan

Peste 40 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi de polițiștii rutieri în acțiune
pentru nerespectarea prevederilor legale
privind portul centurii de siguranţă.
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor au continuat, luni, 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. 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 în 24 de ore, au fost aplicate
103 sancţiuni contravenţionale, cu amenzi
în valoare de 37.250 lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut șapte permise de conducere. De asemenea, a fost reţinut un certiﬁcat
de înmatriculare și au fost constatate două
tamponări. 43 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de siguranţă, 33
de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea
limitelor legale de viteză, au fost sancționați
doi căruțași, iar 25 de sancțiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul circulaţiei
rutiere 

Descinderi într-un dosar
de contrabandă cu ţigări

Zeci de percheziţii în Bihor
Polițiștii bihoreni au efectuat, ieri, 32 de
percheziții pentru documentarea activității
infracționale a 16 persoane bănuite de contrabandă cu țigări.

Competiția s-a adresat grădinițelor din Oradea
53 – Structura Grădinița cu kg, prof. Manuela Anca MoaProgram Prelungit nr. 19 Ora- le, Grădinița cu P.P. „Aleodor”
dea, prof. Eniko Timaru; locul Oradea - 15 kg, prof. Ancuța
II (cu 534,5 kg) - Grădiniţa cu Dumea, Grădinița cu Program
Program Prelungit nr. 54, prof. Prelungit nr. 34 Oradea – prof.
Paula Boța și prof. Ioana Ruge; Ioana Samuil, Grădinița cu
locul III (cu 102 kg) - Grădi- Program Prelungit nr. 45 Oraniţa cu Program Prelungit nr. dea, prof. Lucia Caciora și Li25, prof. Anca Florica Dumi- ceul Ortodox „Ep. R. Ciorogatrescu.
riu” Oradea – Structura G.P.P.
Totodată, au fost acorda- nr. 23 - prof. Mihaela Ana Pele.
te adeverințe și diplome de
„Mulţumim tuturor participarticipare cadrelor didactice panţilor pentru implicarea în
care au coordonat concursul cadrul acestei acţiuni practice
în cadrul ﬁecărei grădiniţe, în de protejare a mediului înconordinea descrescătoare a can- jurător, de dezvoltare a unei
tităţii colectate: Grădiniţa cu atitudini de respect şi preţuiP.P. nr. 53, Oradea - 89,3 kg, re pentru tot ceea ce înseamprof. Mirela Munteanu, Școala nă natură”, a mai spus Dorina
O. Doamna – Structura G.P.P. Radoveț.
nr. 47 „Amicii” Oradea – 28
 L.I.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, ieri, începând
cu ora 6.00, polițiștii Serviciului de Investigare
a Criminalității Economice, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului
Ordine Publică, Serviciului Arme, Explozivi
și Substanțe Periculoase, Poliţiei Municipiului
Oradea și Serviciului pentru Acţiuni Speciale
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor, în baza unor mandate de percheziţie
emise de către Tribunalul Bihor, au efectuat
32 percheziţii domiciliare la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
„Perchezițiile sunt efectuate pentru a documenta și proba activitatea infracțională a 16 persoane din județul Bihor, bănuite că în perioada
2018 – prezent s-ar ﬁ aprovizionat cu țigări
provenite din spațiul extracomunitar, fără a
deține documente legale, pe care ulterior le-ar
ﬁ distribuit și comercializat în diverse localități
din județul Bihor”, se arată într-un comunicat
transmis de IPJ Bihor. Prejudiciul creat în acest
fel bugetului general consolidat al statului
depășește 200.000 lei. 

