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Curtea de Apel Oradea, locul doi pe ţară

Un volum uriaş de dosare
Vineri a avut loc Adunarea generală a judecătorilor
Curţii de Apel Oradea convocată în vederea dezbaterii
Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2016
de această instanţă şi instanţele din circumscripţie, eveniment la care au participat
în calitate de invitaţi preşedinţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel
Oradea.
Datele statistice prezentate
în cuprinsul raportului de bilanţ au relevat o scădere cu 8,4
% a volumului de activitate pe
anul 2016, raportat la anul precedent, respectiv 8.976 dosare,
faţă de 9.794 dosare, câte s-au
înregistrat în anul 2015.
Numărul cauzelor nou intrate a fost de 6.886 dosare.
Pe materii, ponderea cea mai
mare a dosarelor nou intrate au
deţinut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului
administrativ şi ﬁscal - 2.890
dosare, urmate de apelurile în
materie civilă - 1.089 dosare
şi apelurile în materie penală
- 1.012 dosare. Indicele general de operativitate al instan-

Legea salarizării, negocieri
fără rezultate

Poliţiştii anunţă
proteste

Sindicatele din poliţie care au negociat,
ieri, cu ministrul Muncii noua lege a salarizării, au anunțat că nu s-a ajuns la nicio concluzie, urmând ca la mijlocul lunii martie
să aibă loc proteste din cauza Hotărârii de
Guvern 1/2017, care stabileşte că salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată
este de 1.450 lei lunar, pentru un program
complet de lucru de 166 de ore. Sindicatele
arată că sporurile agenţilor de poliţie sunt
calculate conform salariului minim brut
din anul 2009, când acesta era de 600 de lei
lunar.

Curtea de Apel Oradea are o încărcătură de 683,8 dosare pe judecător
ţei calculat prin raportare la
numărul total de dosare aﬂate
pe rol a fost de 77,5%, valoare
apropiată de cea înregistrată în
anul precedent.
Cel mai mare volum de activitate pe anul 2016 l-a înregistrat Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi ﬁscal,
cu un număr total de 4.945 do-

Înşelaţi din
Penitenciar
urmare din pagina 1
...de pe lângă Judecătoria Sebeş, efectuează
8 percheziţii în judeţele Alba (7) şi Bihor (1), la
domiciliile a 4 persoane bănuite de înșelăciune
şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea”, se arată în comunicatul IGPR.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada
2015-2016, cei 4 bănuiţi de comiterea faptelor
de înşelăciune, ar ﬁ indus în eroare peste 7.500
de persoane, prin intermediul unor site-uri
unde puteau ﬁ publicate anunţuri privind diverse vânzări. Odată cu publicarea anunţului,
clienţii erau informaţi în legătură cu obţinerea, cu titlu gratuit, a unor carduri de reduceri
la cumpărături, cu o valoare de 150 de euro,
ce ar ﬁ putut ﬁ folosiți la achiziții de bunuri şi
servicii, de la anumiţi agenţi economici. Deşi
beneﬁciarii erau informaţi cu privire la faptul
că aceste carduri sunt gratuite, aceștia primeau cardurile la adresele de domiciliu, prin
intermediul unor societăţi de curierat, contra
unor sume cuprinse între 18 şi 28 lei, cu titlu
de cheltuieli de transport. În realitate, cardurile nu aveau nicio valoare, cu ajutorul acestora
nu puteau ﬁ obţinute niciun fel de reduceri, la
niciun comerciant, iar valoarea transportului era mult mai mică, diferenţa de bani ﬁind
însușită de persoanele bănuite de comiterea
faptelor de înşelăciune. Prejudiciul total cauzat este de 165.000 de lei, în dauna a 7.500
de persoane vătămate, iar cel prezumat pentru
valoarea cardurilor este de 1.125.000 de euro.
Poliţiştii au mai anunţat că vor pune în executare 3 mandate de aducere, emise pe numele a
3 persoane bănuite în cauză, cea de-a 4 aﬂându-se în Penitenciarul Oradea, pentru executarea unei pedepse privative de libertate.

sare, în timp ce Secţia I civilă
a avut de soluţionat 1.991 dosare, iar Secţia penală şi pentru
cauze cu minori, 2.040 dosare.
La încărcătura de dosare pe
judecător, Curtea de Apel Oradea se plasează pe locul doi
pe ţară, cu 683,8 dosare, după
Curtea de Apel Piteşti, care a
avut o încărcătură de 789,4 do-

sare/judecător.
În concluzie, activitatea
Curţii de Apel Oradea pe anul
2016 denotă efortul depus de
magistraţi pentru soluţionarea
cauzelor într-un termen rezonabil şi într-o manieră care să
corespundă standardelor impuse de un act de justiţie de
calitate. 

Lucrări atribuite către RER şi Adenandra

Acord pentru întreținerea
spațiilor verzi
Municipalitatea orădeană a atribuit lucrările de amenajare, întreţinere,
extindere şi modernizare a spaţiilor
verzi către ﬁrmele RER (două loturi)
şi Adenandra (un lot). Până săptămâna viitoare pot ﬁ depuse contestaţii,
după care vor ﬁ semnate acorduri cadru pe trei ani cu ﬁecare dintre cele
două ﬁrme.
Odată cu expirarea contractelor precedente, Primăria Oradea a demarat
procedurile pentru organizarea achiziţiei serviciului de amenajare, întreţinere, modernizare, extindere şi executare
a lucrărilor speciﬁce spaţiilor verzi.
Această achiziție privește serviciul
de amenajare, modernizare, extindere și executare a lucrărilor speciﬁce
spațiilor verzi și domeniului public din
municipiul Oradea, care nu sunt în administrarea altor structuri din cadrul
Primăriei Oradea sau persoane juridice
subordonate Consiliului Loacal.
Achiziţia va ﬁ ﬁnalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de
trei ani (2017 – 2020) și cuprinzând trei
loturi (sector I, sector II și sector III).
Potrivit municipalităţii, sectorul 1 este
delimitat de: mal stâng Crișul Repede
– Piața Independenței – Piața Cetății –
Gh.Costa-Foru – Piața 22 Decembrie –
Feldioarei - Cimitirul Rulikovsky – str.
Ogorului - Calea Aradului (zona Ioşia,
zona Ioșia-case și zona Ioșia Nord);

sectorul 2 este delimitat de: mal stâng
Crișul Repede – Piața Independenței –
Piața Cetății – Gh.Costa-Foru – Piața
22 Decembrie – Feldioarei – str. Toamnei – str. Ogorului (zonele: Nufărul I,
Nufărul II, Velența, Dragoș Voda și Tokai); sectorul 3 este delimitată de: mal
drept Crișul Repede – B-dul Decebal str. Eroul Necunoscut – str. Lacul Roşu
- str. Calea Bihorului (zonele Iorga și
Podgoria).
Achiziția a fost atribuită către RER
Ecologic Service pentru lot I și lot II
și către SC Adenandra pentru lotul
III. Valoarea totală a acordului cadru
pentru trei ani pentru lotul I este de
1.428.261, 84 lei (fără TVA), pentru
lotul II de 1.348.405,65 lei (fără TVA),
iar pentru lotul III de 1.070.221, 32 lei
(fără TVA). Până la data de 13 martie,
achiziția se aﬂă în termenul aferent depunerii eventualelor contestații.
 I. M.

„Cartoful ﬁerbinte este HG numărul 1, pentru că până acum nu am ajuns la un punct de
vedere comun privind aplicarea salariului minim pe economie, 1.450 de lei. Am format un
grup de lucru, discutăm pe noul proiect al legii
salarizării, sunt intenţii dar până la a materializa mai sunt multe de lămurit. Nu pot să spun
ce vom face în 14-16 cu privire la acţiunile de
protest, să vedem ce putem obţine. Ministrul
de Interne avut o poziţie corectă, dar când a venit vorba de încadrarea pe minim pe economie,
sunt păreri diferite”, a declarat Florin Vîlnei,
preşedintele sindicatului SED LEX.
La discuții au participat și ministrul Afacerilor Interne și cel pentru Dialog Social. „Noi
vrem să se aplice legea, Hotărârea de Guvern
trebuie respectată, lucru care, din păcate, se
aplică cu discriminare. Am semnale foarte puternice din teritoriu că oamenii se vor prezenta
la lucru, dar nu or să mai intre în serviciu.
Un poliţist în momentul de faţă îndeplineşte
atribuţiile a încă doi sau trei poliţişti. Astăzi, în
zona Ilfov este cod roşu la spargerea de locuinţe, încercăm să prindem acei infractori, dar cu
cine? Cu trei Dacii care sunt din 1900 toamna
şi şapte poliţişti din structuri diferite? Nu se
poate”, a completat Florin Vîlnei.
Reprezentanţii sindicatelor spun că Executivul refuză în acest moment să calculeze indemnizaţiile poliţiştilor la nivelul salariului minim
brut din 2017 și că ar accepta, cel mult, un
calcul bazat pe salariul minim brut din 2016.
„Noi, ca poliţişti, îi rugăm să aplice legea şi
nu vor. Transmitem la poliţişti să se pregătească de protest. Dacă nu se respectă Hotărârea
de Guvern numărul 1, în data de 16 martie,
poliştii din Bucureşti şi Cluj-Napoca vor ieşi în
stradă”, a spus Elvis Măceşanu, preşedinte al
sindicatului poliţiştilor Dolj.
Sindicaliştii sunt nemulţumiţi şi de faptul
că angajaţii din alte domenii de activitate au
venituri mai mari decât poliţiştii, deşi munca
pe care o desfăşoară un agent de poliţie este
mult mai solicitantă. „În data de 16 martie,
agenţii de poliţie vor ieşi în stradă. Nu putem
accepta ca o femeie de serviciu, din Ministerul
Sănătăţii, să câştige 3.500 de lei, iar un agent
de poliţiecare aleargă după hoţi să ia 2.500 de
lei. Aici e durerea cea mai mare”, a declarat
Constantin Mandache, reprezentant al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie. Pe de altă
parte, Ministerul Muncii transmite că s-a căzut
de principiu la un acord.
„Reprezentanții sindicatelor și cei ai ministerelor au căzut de acord, în ansamblu, asupra
proiectului legii salarizării unitare. S-a decis
formarea unui grup de lucru la care să participe și specialiști din cadrul instituțiilor militarizate, ai căror angajați nu pot adera la mișcări
sindicale”, potrivit sursei citate. 

