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Miercuri, 10 aprilie 2019

Precizări de la Casa de Pensii

Beneﬁciarii Legii 221/2018
Casa Județeană de Pensii
Bihor a trimis marți, 9 aprilie, un comunicat de presă,
cu informațiile referitoare la
recalcularea pensiilor pentru
cei care intră sub incidența
Legii 221/2018.

Legea 221/2018, publicată
în Monitorul Oﬁcial al României nr 661/30.07.2018, intrată
în vigoare la data de 2 august
2018, cuprinde dispozițiile cu
privire la stabilirea și recalcularea pensiilor pentru persoanele care au realizat vechime
în condițiile fostei grupe I de
muncă și în condiții speciale,
după cum urmează: persoanele care au realizat vechime în condițiile fostei grupe
I de muncă (anterior datei de
01.04.2001) și în condiții speciale, personalul navigant,
personalul artistic, pensionarii
care au beneﬁciat de majorarea
prevăzută de art 169 din Legea
263/2010 și care – până la data
de 31.12.2015 au avut drepturi
stabilite sau recalculate utilizându-se un stagiu de cotizare
mai mic decât cel prevăzut de
lege, datorită unor reglementări cu caracter special sau a
unor hotărâri judecătorești,
persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie
începând cu 02.08.2018 (data
intrării în vigoare a Legii
221/2018).
În ceea ce privește recalcularea acestor drepturi de pensie,
trebuie menționat că la nivelul
Casei Județene de Pensii Bihor
(Oradea) s-au recalculat 747
dosare, iar la Casa Locală de
Pensii Beiuș – 1145.

Numărul deciziilor expediate către beneﬁciari a fost de
728 la CJP Bihor, la Beiuș 1134.
Numărul deciziilor de recalculare trimise la plată a fost
de 724 la CJP Bihor, respectiv
1134 la Beiuș.
„Având în vedere că drepturile de pensie se achită în
intervalul 01-15 a lunii în curs
și ținând seama de faptul că
deciziile de recalculare pentru
persoanele care beneﬁciază
de prevederile Legii 221/2018
au fost emise după tipărirea
mandatelor poștale aferente
lunii aprilie 2019, vă aducem
la cunoștință că diferențele
reprezentând drepturile restante calculate de la data de
01.10.2018, vor ﬁ achitate la

domiciliul beneﬁciarilor în intervalul 11.04.2019-15.04.2019
prin intermediul factorilor
poștali. Această modalitate de
plată se aplică și celor care primesc drepturile de pensie prin
cont bancar”, se menționează
în comunicatul de presă.
Potrivit documentului, persoanele avizate la domiciliu își
vor putea ridica drepturile restante de la ghișeele poștale de
care aparțin începând cu data
de 17.04.2019.
Persoanele care nu beneﬁciază de prevederile acestei
legi sunt: persoanele care au
drepturi de pensie deschise
înainte de 01.01.2011 și care au
beneﬁciat de prevederile OUG
100/2008, a Legii 218/2008,
a OUG 209/2008, ordonanță

modiﬁcată prin articolul 169
din Legea 263/2010; pensionarii cu drepturi care se plătesc
după data de 01.01.2011 dar
care au intrat sub incidența
Legii 155/2016, adică minerii
care au desfășurat activitate în
subteran și persoanele care au
desfășurat activități în zonele
I și II de expunere la radiații;
pensionarii care au stabilite drepturi de pensie după
01.01.2011 încadrați în condiții
speciale, și care nu au activat
în aviația civilă sau ca balerini,
dansatori, acrobați, jongleri,
clovni, călăreți de circ, dresori
de animale sălbatice, soliști
vocali de operă și operetă,
instrumentiști la instrumente
de suﬂat, cascadori. 

Încheierea Poliţiştii cercetează mai mulţi tineri acuzaţi de furt
sezonului
Hoţi identiﬁcaţi
de încălzire Mai mulţi tineri bănuiți de excavator de pe raza localității unii de furt caliﬁcat. În urma
Termoﬁcare Oradea anunţă
că, având în vedere evoluția
temperaturilor exterioare din
ultimele zile, dar și prognoza meteo pentru perioada
următoare, a sistat furnizarea energiei termice pentru
încălzire către consumatorii
racordați la punctele termice
pe care le deservesc în municipiul Oradea și localitatea
Sînmartin, iar parametrii
agentului termic primar, la
plecarea din centrală, se vor
reduce la valorile necesare
doar pentru prepararea apei
calde de consum. Pe de altă
parte, Termoﬁcare precizează că în cazul în care în
perioada următoare se vor
înregistra scăderi ale temperaturilor medii exterioare
va relua furnizarea agentului
termic pentru încălzire. 

repetate furturi au fost identiﬁcaţi şi acum sunt cercetați
de polițiștii bihoreni.

Polițiștii din Nojorid și Sântandrei au identiﬁcat și cercetat
cinci tineri cu vârste cuprinse
între 18 și 21 de ani, toți din localitatea Sântandrei, bănuiți de
comiterea infracțiunii de furt
caliﬁcat. În urma cercetărilor
efectuate, polițiștii îi bănuiesc
pe aceștia că, în noaptea de 2
spre 3 aprilie a.c., ar ﬁ pătruns
prin efracție într-un imobil în
construcție din localitatea bihoreană Chișirid și ar ﬁ sustras
o drujbă și o motocoasă, în
valoare totală de 2.500 de lei,
bunuri recuperate de polițiști
de la cei în cauză. De asemenea, aceștia sunt bănuiți că, la
5 aprilie a.c., ar ﬁ sustras 15 litri de motorină dintr-un buldo-

Sântandrei. Prejudiciul în
acest caz, estimat la 90 de lei,
a fost recuperat de polițiști.
Aceiași tineri sunt bănuiți de
polițiști că, la 6 aprilie a.c., ar
ﬁ sustras dintr-o baracă situată
pe un teren viran din localitatea Sântandrei diverse scule
folosite în construcții, un hidrofor și un calorifer pe ulei.
Și în acest caz, prejudiciul, în
valoare de 1.500 de lei, a fost
recuperat de polițiști. Polițiștii
continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activități
infracționale a celor cinci persoane. De asemenea, polițiștii
din Oșorhei au identiﬁcat și
cercetat doi tineri de 15 ani,
ambii din comuna Oșorhei,
bănuiți de săvârşirea infracţi-

cercetărilor efectuate, polițiștii
bihoreni îi bănuiesc pe cei doi
tineri că, în noaptea de 2 spre 3
august 2018, ar ﬁ pătruns prin
efracție în incinta unui imobil
din comuna Oșorhei și ar ﬁ
sustras diverse produse de uz
casnic și alimente, provocând
un prejudiciu estimat la 800 de
lei, recuperat integral, pecuniar, de polițiști. Luni, polițiștii
Secției nr.5 de Poliție Rurală
Oradea – Postul de Poliție Ineu
au identiﬁcat și cercetat alți
doi tineri de 15 și 16 ani, din
comuna Tileagd și din municipiul Oradea, bănuiți că, la 7
septembrie 2018, ar ﬁ pătruns
într-o locuinţă din localitatea
bihoreană Ineu și ar ﬁ sustras
o bicicletă, în valoare de 500
de lei. Și în acest caz, polițiștii
bihoreni au recuperat prejudiciul. Cercetările continuă. 

Spărgători de locuinţe

Trimişi în judecată
Polițiștii bihoreni au ﬁnalizat cercetările și
au propus trimiterea în judecată, în stare de
arest preventiv, a patru bihoreni bănuiți de
repetate furturi din locuințe.
În cursul săptămânii trecute, polițiștii Secţiei
nr.5 de Poliţie Rurală Oradea, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Oradea, au ﬁnalizat cercetările față de un bărbat de 37 de ani, din comuna
Gepiu, și față de alți trei bărbați, de 43, 50 și
23 de ani, toți din comuna Sânnicolau Român
bănuiți de comiterea infracțiunilor de furt caliﬁcat în formă continuată și complicitate la furt
caliﬁcat în formă continuată. În urma cercetărilor efectuate în cauză, polițiștii îi bănuiesc pe
cei patru că, în perioada 1 iulie – 25 decembrie
2018, ar ﬁ pătruns prin escaladare și efracție în
șapte locuințe din localitățile Ineu, Sântandrei
și Livada de Bihor și ar ﬁ sustras diverse bunuri și bijuterii, provocând un prejudiciu total
în valoare de 39.000 de lei. Cei trei bărbați de
37, 43 și 50 de ani au fost cercetați de polițiștii
bihoreni în stare de arest preventiv, ﬁind
arestați, la 25 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Oradea, într-un alt dosar, în care au fost
cercetați de polițiștii Biroului de Combatere a
Infracțiunilor contra Patrimoniului din cadrul
Poliției Oradea sub aspectul comiterii infracții
de furt caliﬁcat în formă continuată, dosar
ﬁnalizat cu trimiterea în judecată a acestora.
Și în acest caz, polițiștii au ﬁnalizat cercetările
și au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere
în judecată a celor patru. Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au beneﬁciat de suportul de
specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din
cadrul Poliției Române și al Unității Teritoriale
de Analiză a Informațiilor Oradea. 

Informare de la APM Bihor

Despre speciile protejate
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
informează persoanele ﬁzice și juridice cu
privire la obligațiile ce le revin referitor la
exemplarele de păsări sau alte specii strict
protejate capturate sau ucise accidental.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr.
323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale
ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale
speciilor strict protejate prevăzute în anexele
nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a ﬂorei şi faunei sălbatice: persoana ﬁzică sau
reprezentantul unei persoane juridice care observă sau deţine accidental exemplare de faună
sălbatică sau cadavre ale acestora are obligaţia
să le declare la comisariatul judeţean al Gărzii
Naţionale de Mediu şi să semneze declaraţia
privind capturarea/uciderea accidentală a unei
specii de păsări sau a unei specii strict protejate
prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Nedeclararea
de către persoanele ﬁzice a cazurilor de captură
sau ucidere accidentală a unor exemplare aparţinând speciilor prevăzute la art. 1 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 1.000 lei la 5.000 lei. Nedeclararea de către
reprezentantul persoanei juridice a cazurilor de
captură sau ucidere accidentală a unor exemplare aparţinând speciilor prevăzute la art. 1
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Lista speciilor cuprinse în cele două anexe menționate
mai sus se regăsește pe site-ul APM Bihor. 

