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Bilanţ pe luna februarie în urma controalelor ITM Bihor

„Împreună pentru Crișul
Repede curat”

de colectare
Amenzi de peste 300.000 lei Acţiune
a deşeurilor
Potrivit datelor furnizate
de Inspectoratul Teritorial
de Muncă (ITM) Bihor, în
luna februarie a acestui an,
la nivelul instituției, au fost
controlate 392 unităţi și au
fost aplicate 498 sancţiuni
contravenţionale, din care
48 amenzi în cuantum de
323.500 lei şi 450 avertismente.

Din totalul de 498 sancţiuni
aplicate de ITM Bihor, luna
trecută, 328 au fost sancţiuni în
domeniul sănătate şi securitate
în muncă, iar 170 au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de
muncă. În domeniul sănătate
şi securitate în muncă, la ITM
Bihor, în februarie, ﬁgurează
un număr de 181 unităţi controlate. Cu ocazia controalelor
efectuate, s-au constatat numeroase abateri de la respectarea
aplicării legislaţiei în vigoare
şi s-au aplicat un număr de 328
sancţiuni contravenţionale, din
care 9 amenzi în cuantum de
35.500 lei şi 319 avertismente.
În domeniul S.S.M., din totalul
de 328 sancţiuni, nouă au fost
amenzi, iar 319 au fost avertismente.
În domeniul relaţiilor de
muncă, în februarie 2017, au
fost controlate un număr de
211 unităţi și s-au aplicat un
număr de 170 sancţiuni contravenţionale, din care 39 amenzi
în cuantum de 288.000 lei şi
131 avertismente. În domeniul
relațiilor de muncă, luna trecu-

Asociația Aqua Crisius în parteneriat cu
ABA Crișuri, Master Adventures, Grupul Pescarilor Sportivi Orădeni-GPSO,
Fundația Life pentru Tineret și Asociația
Learning Communities organizează
acțiunea „Împreună pentru Crișul Repede
curat”.

Au fost controlate 392 unităţi şi aplicate 498 de sancţiuni contravenționale
tă, din totalul de 170 sancţiuni,
opt au fost amenzi pentru munca fără forme legale, în cuantum de 100.000 lei, iar 162 au
fost sancţiuni pentru neconformităţi, altele decât munca fără
forme legale. Pentru deﬁcienţele constatate au fost dispuse
măsuri pentru intrarea în legalitate. Potrivit informațiilor
oferite de ITM Bihor, la 28
februarie, numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor era
de 20.727, iar salariaţi activi,
171.575. De asemenea, până
la data de 28 februarie 2017,
au fost eliberate, urmare solicitărilor angajatorilor, un nu-

măr de 1.103 registre speciale
de evidenţă a zilierilor. Pentru
luna februarie, la ITM Bihor,
55 angajatori au înaintat extrase ale registrului de evidenţă
a zilierilor, în conformitate cu
art.7 alin. 2 din Legea nr. 52
din 15 aprilie 2011, privind
exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate
de zilieri.
„Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bihor, în exercitarea
atribuţiilor de control a dispoziţiilor legale în domeniile sale
de competenţă, susţine respectarea drepturilor celor ce
muncesc şi nu acceptă sub nici

o formă desfăşurarea muncii
fără forme legale, urmărind cu
prioritate eradicarea acesteia
prin aplicarea pârghiilor legale. Siguranța lucrătorilor din
toate domeniile ﬁind prioritară, ne propunem asigurarea de
locuri de muncă sigure și sănătoase printr-o permanentă evaluare a riscurilor la care sunt
expuși aceștia. Un contract de
muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile adecvate care se impun,
pot salva vieţi”, a declarat Marius Rotar, inspector şef ITM
Bihor.
 L. IONAȘ

ABA Crișuri va pune la dispoziție mai multe
ambarcațiuni, inclusiv una pentru colectat
deșeuri, iar Master Adventures vor contribui cu
trei bărci de rafting și veste pentru 18 persoane
implicate. Se va acționa atât de pe maluri, cât
și din bărci. Mănușile și sacii menajeri vor ﬁ
asigurate de către organizatori. Cei interesați
sunt așteptați marți, 14 martie, începând cu ora
12.00, pe str. Sfântul Apostol Andrei, în parcarea din fața magazinului cu articole de pescuit
„Pescuit Total”, aproximativ 100 m amonte de
podul Decebal, pe malul drept al Crișului Repede. Acțiunea este organizată în cadrul Zilei
Internaționale a Râurilor, iar mai multe detalii
pot ﬁ obținute pe pagina evenimentului: https://
www.facebook.com/events/1657422734563892/
 L.I.

Flash rutier

Coliziune frontală
în Tileagd

Ieri-dimineaţă, la ora 06.30, pe DN 1, în
afara localității bihorene Tileagd, un bărbat de
53 de ani, din municipiul Oradea, în timp ce
conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzător în momentul efectuării manevrei de
depășire. Astfel, a intrat în coliziune frontală
cu un autoturism condus regulamentar din sens
opus de un bărbat de 27 de ani, din localitatea
Cordău, județul Bihor, iar apoi a acroșat o
autoutilitară condusă regulamentar, tot din sens
opus, de un tânăr de 23 de ani, din localitatea
Pleșoiu, județul Vâlcea. În urma accidentului
rutier, conducătorul celui de-al doilea autoturism a suferit leziuni ușoare. Poliţiştii rutieri
continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii
accidentului.

Modiﬁcări la
Elevii de la Liceul „Aurel Lazăr”,
traseul liniei 12 În vizită la azilul Consistoria Pieton accidentat uşor
Începând de luni, 13 martie, staţia de autobuz a liniei 12 de la Colegiul Economic
„Partenie Cosma” va ﬁ operaţională numai
în zilele lucrătoare cu şcoală sau vacanţă.
OTL a anunţat ieri că staţia liniei 12 de la
Colegiul „Partenie Cosma” va ﬁ operaţională
în zilele lucrătoare cu şcoală şi vacanţă. De
asemenea, în orele de vârf, traseul liniei 12
este: Nufărului (Kauﬂand) – Morii – Bumbacului - Piaţa Nucetului – Eforie – Velenţa
– Seleuşului – Războieni - Muntele Găina - D.
Cantemir - Piaţa E. Gojdu - Piaţa 1 Decembrie
– Independenţei - Piata Unirii - Avram Iancu
– Sucevei - Calea M. Basarab – Sucevei – Horea - Piaţa 22 Decembrie - Ghe. Costaforu - D.
Cantemir - M. Găina – Războieni – Seleuşului
– Velenţa – Eforie - Piaţa Nucetului – Bumbacului – Morii – Nufărului – Ogorului – Nufărului (Kauﬂand). În afara orelor de vârf, în
zilele lucrătoare cu şcoală sau vacanţă, sâmbăta, duminica şi în sărbători legale, pe sensul
de mers dinspre Piaţa Unirii către Kauﬂand
Nufărul autobuzele vor circula pe traseul modiﬁcat: de pe Avram Iancu – Horea - Piaţa 22
Decembrie - Ghe.Costaforu – Muntele Găina
– Războieni – Seleuşului - Piaţa Nucetului –
Bumbacului – Morii – Nufărului – Ogorului
– Nufărulului (Kauﬂand). Graﬁcele de circulaţie sunt aﬁşate în staţii. 

25 de elevi de la Liceul „Aurel Lazăr”, împreună cu patru profesori, au
mers joi, 9 martie, la azilul Consistoria pentru a ﬁ alături de vârstnici.
Elevii le-au făcut cadouri și au depănat împreună amintiri.

ținut de mâini, ne-am îmbrățișat. De
la ultima noastră vizită au urcat câțiva
la îngerași. Poate pentru ei am fost ultimele amintiri”, povestește profesoara
Carmen Bubela. Vizita la azil a fost a
X-a activitate a proiectului educațional
„Înﬁază un bunic”, desfășurat de Liceul
„Aurel Lazăr” și coordonat de Carmen
Bubela. Prin intermediul proiectului se
dorește trezirea interesului copiilor și al
părinților pentru valorile vieții, pentru
ceea ce este prețios, nobil și ﬁresc, şi
pentru a da dovadă de omenie și bunătate.
 Vasilică ICHIM

Mai întâi, cu ocazia zilei de 1 martie, trei copii și doi profesori au mers
la azil și au împărțit mărțișoare vârstnicilor. Apoi, pe 9 martie, 25 de elevi
din clasele a VI-a și a XII-a, alături de
profesorii Cristina Brădău, Ilisoi Eugen, Vasile Juncu, Ciprian Zopota și
Carmen Bubela, au vizitat împreună
azilul Consistoria. Elevii le-au oferit
vârstnicilor ﬂori, pufuleți și biscuiți.
„S-au depănat amintiri, s-au făcut altele noi, am râs și am plâns din nou. Neam amintit de bunicii noștri care nu mai
sunt și ne lipsesc, ne-au povestit despre
copiii lor, cărora le duc dorul. Unii dintre vârstnici ne-au spus ce au lucrat în
tinerețe, descoperind în acest fel meserii care astăzi nu mai există. Ne-am La activitate au participat 25 de elevi

Joi, în stația de taxi din Piața Unirii din
municipiul Oradea, un bărbat de 33 de ani, din
Oradea, în timp ce conducea un autoturism în
regim taxi, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi. Astfel, a acroșat o femeie
de 38 de ani, din Oradea, care se angajase în
traversarea carosabilului în mod regulamentar, în zona rezidențială. În urma accidentului
rutier, victima a suferit leziuni ușoare. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului. 

Austriac reţinut în Bihor
Un cetăţean austriac, condamnat la închisoare pentru spălare de bani, a fost reţinut
şi încarcerat de poliţiştii Compartimentului
Urmăriri.

Joi, poliţiştii Compartimentului Urmăriri –
Serviciul de Investigaţii Criminale împreună
cu poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale
au depistat și reţinut un bărbat de 47 de ani, din
Austria. Tribunalul Bacău a emis pe numele
său un mandat de executare a unei pedepse
privative de libertate, ﬁind condamnat la 2
ani şi 5 luni închisoare în regim de detenţie,
pentru comiterea infracţiunii de spălare de
bani. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul
Oradea, pentru executarea pedepsei la care a
fost condamnat. 

