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Etapa pe unitate a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă

Competiţie dedicată pompierilor
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor a organizat, vineri, în municipiul
Marghita, etapa pe unitate
a „Concursurilor Serviciilor
Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă”, competiţie
la startul căreia au fost prezente echipele de pompieri
militari ale Detașamentului
1 de Pompieri Oradea, Detaşamentului 2 de Pompieri
Oradea și ale Detaşamentului de Pompieri Marghita,
echipe care au obținut cele
mai bune rezultate la faza pe
subunitate.
Pregătirea profesională, aptitudinile sportive şi spiritul de
fairplay ale pompierilor militari participanţi la competiţie
au fost veriﬁcate timp de şase
ore, pe parcursul celor patru
probe speciﬁce: ,,Scara de fereastră”, proba prin care se veriﬁcă deprinderile servantului
de a urca, în cel mai scurt timp
şi în siguranţă, până la nivelul
trei al unei construcţii; ,,Pista
cu obstacole pe 100 de metri”,
proba individuală care urmăreşte abilităţile servantului de
a escalada gardul de doi metri, de a trece cu furtunurile în
mână peste bârna de echilibru
şi de a realiza un dispozitiv de
stingere, în cel mai scurt timp;

Instanța supremă

Restituirea unor
indemnizații
percepute necuvenit
Odată la un anumit interval de timp,
pe toate canalele de
mass-media, ﬁe că
vorbim despre presa
scrisă ori despre presa
audiovizuală, suntem
martorii unor situaţii
dramatice, situaţii în
care persoanele care
au calitatea de însoţitor pentru persoane cu
dizabilităţi ori persoane care sunt pensionari, sunt nevoite să restituie o serie de sume
de bani plătite acestora de către autorităţi cu
titlu de pensie, indemnizație socială pentru
pensionari ori indemnizație pentru însoțitor.

Prima treaptă a podiumului a fost ocupată de echipa Detaşamentului de Pompieri Marghita
,,Ştafeta 4 x 100 de metri”, proba de echipă care urmăreşte
realizarea unei suite de activităţi similare celor desfăşurate pe timpul intervenţiilor:
trecerea peste macheta unei
căsuţe, escaladarea gardului
de doi metri, trecerea peste
bârna de echilibru şi stingerea
unui incendiu real, în timpul
cel mai scurt; ,,Realizarea dispozitivului de intervenţie la
motopompă”, proba de echipă
care urmăreşte realizarea, în
timpul cel mai scurt, a unui

Piaţa Unirii, în weekend

dispozitiv de stingere cu apă,
alimentarea motopompei din
sursă fără presiune şi acţiunea
cu jet compact asupra unor
ţinte. Concursul a început la
ora 08.00, cu proba ,,Scara de
fereastră”, care s-a desfășurat
la sediul Detaşamentului de
Pompieri Marghita, celelalte
trei probe ﬁind susținute pe
Stadionul Municipal din Marghita. Pe parcursul derulării
celor patru probe, ﬁecare echipă (formată din zece sportivi,
un antrenor şi un conducător

de lot) a dat dovadă de implicare, pregătire, concentrare şi
bineînţeles, viteză de reacţie,
altfel spus, atribute necesare
pentru a interveni, de ﬁecare dată, mai bine, în sprijinul
cetățenilor. La ﬁnalul competiţiei, prima treaptă a podiumului a fost ocupată de echipa
Detaşamentului de Pompieri
Marghita, pe locul II s-a situat echipa Detașamentului 2 de
Pompieri Oradea, iar pe locul
III, Detașamentul 1 de Pompieri Oradea. 

Boli transmise prin vectori

Se restricționează Aveți grijă unde faceți baie!
circulația auto
Comisia de circulație din cadrul Primăriei Oradea a aprobat închiderea circulației
rutiere în Piaţa Unirii începând din data de
24 iunie, în ﬁecare weekend, de sâmbătă dimineaţa până duminică noaptea.
Măsura vine în urma intenţiei municipalităţii de a restricţiona complet circulaţia auto în
zona centrală, acest lucru realizându-se treptat, pe măsură ce se vor crea condiţii pentru
rute alternative, precum şi parcări noi în zona
centrală.
Astfel, într-o primă etapă, în ﬁecare sfârșit
de săptămână, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10.00 (sâmbătă) și 22.00 (duminică),
în centru va ﬁ permisă doar circulaţia taxiurilor şi autobuzelor, urmând ca ulterior încheierii lucrărilor la parcarea subterană de pe strada
Independenţei şi darea acesteia în folosinţă,
circulaţia spre centru să ﬁe complet închisă.
Legat de această măsură, viceprimarul Florin Birta a menționat: „Luăm această măsură
pentru a crea un acces cât mai facil pietonilor în Piața Unirii, pentru a crea un mediu cât
mai prietenos cu pietonii, mai ales că în ultima perioadă tot mai mulți turiști vin în zona
centrală. Pe viitor, când se va ﬁnaliza parcarea
subterană de pe strada Independenței și Podul
Centenarului, pentru ca șoferii să poată circula și parca în condiții bune, circulația în Piața
Unirii se va închide total.” 

Temperaturile din ultima vreme,
aﬂate la pragul caniculei, sunt numai
bune de făcut baie. DSP Bihor atrage
însă atenția că în cazul îmbăierilor în
Criș sau în alte lacuri naturale există
pericolul contractării unor îmbolnăviri, iar apa curată din ștranduri și
piscine devine periculoasă dacă cei
care fac baie nu respectă norme elementare de igienă personală.
Perioada aceasta a anului este una
mai relaxată nu doar datorită vremii,
ci și a numeroaselor concedii care se
iau. Acestea însă se pot termina la spital dacă oamenii nu țin cont de câteva
reguli simple.
„În Bihor nu există zone de îmbăiere
naturală. Toate locurile sunt igienizate,
dar contează mult igiena personală a ﬁecăruia. Scăldatul în Criș nu este ferit
de pericole”, susține Călin Sonea de la
DSP Bihor.
Există o serie de boli care sunt transmise prin diferiți vectori și care pot ﬁ
contractate din mediul înconjurător:
malaria, infecţia cu virusul West-Nile,
boala Lyme, encefalita de căpuşă, febra
butonoasă.
Malaria este o boală parazitară tropicală care se transmite prin înțepătura
ţânţarului anofel. În perioada 20032012 au fost înregistrate în România
32 de cazuri, toate de import. Măsurile
recomandate sunt: controlul vectorilor
(ţânţarilor): pulverizare cu insectici-

de remanente și protecţie individuală
(plase, spray, îmbrăcăminte, repelenţi),
plus chimioproﬁlaxia antimalarică.
Infecţia cu virusul West-Nile este o
boală febrilă determinată de virusul
cu același nume, transmisă de ţânţarul
Culex, secundar păsări migratoare. În
România, până în 2012, au existat 15
cazuri cu un singur deces. Măsurile
recomandate sunt: controlul vectorilor
(ţânţarilor): pulverizare cu insecticide remanente și protecţie individuală
(plase, spray, îmbrăcăminte, repelenţi),
plus screeningul produselor transfuzabile, a țesuturilor și organelor.
Boala Lyme este determinată de spirochete Borrelia burgdorferi și se transmite prin căpuşa Ixodes. În România
până în 2012 au fost conﬁrmate 698
de cazuri și 191 probabile, cu cea mai
mare incidență în Sibiu. În Bihor au
fost 6 astfel de cazuri, fără niciun deces. Se recomandă controlul populaţiei
de căpuşe, controlul animalelor gazdă,
domestice şi sălbatice și protecţie individuală.
Encefalita de căpuşă este o boală determinată de ﬂavivirus, transmisă prin
căpuşa Ixodes. Până în 2012 în România au fost raportate 3 cazuri.
Febra butunoasă este o zoonoză
determinată de Rickettsia conorii și
transmisă prin căpuşa Riphicephalus.
În România au fost înregistrate, până în
2012, 129 de cazuri, niciunul în Bihor.
 V.I.

Astfel de acţiuni întreprinse de către autorităţile statului au ca şi fundament încasarea
acestor bani cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru
însoțitor, în mod necuvenit. La nivelul anului
2014, legiuitorul a adoptat Legea 125 din
2014 privind scutirea de la plată a unor debite
provenite din pensii, însă cu toate că exista un
act normativ în vigoare, în practică au existat
situaţii în care autorităţile statului au procedat
la obligarea contribuabililor la restituirea unor
sume de bani percepute cu titlu de pensie,
indemnizație socială pentru pensionari ori
indemnizație pentru însoțitor. Trebuie subliniat
faptul că Legea 125 din 2014 evidenţia faptul
că – „debitele constituite sau care urmează a ﬁ
constituite în sarcina pensionarilor aﬂaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării
în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume
încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie
pentru însoţitor, nu se recuperează” (articolul 1
aliniatul 1 Legea 125 din 2014). Însă, pe lângă
faptul că aceste sume nu se mai recuperau,
legiuitorul a stabilit şi faptul că – „sumele cu
titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru
pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor
provenite din debite şi recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi
până la data intrării în vigoare a prezentei legi
se restituie eşalonat, pe o perioadă de 5 ani
calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie
2015, prin plăţi anuale egale” (articolul 1
aliniatul 2 Legea 125 din 2014). Pentru a stopa
activitatea aceasta de recuperare a unor sume
de bani percepute de către contribuabil cu titlu
de de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru însoțitor, a fost
necesară intervenţia instanţei supreme, care,
prin decizia cu numărul 33 din 2017, publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I,
numărul 467 din 21 iunie 2017, a stabilit faptul
că – „nu se recuperează sumele reprezentând
pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, încasate
necuvenit după data de 1 octombrie 2014, dacă
aceste sume reprezintă drepturi aferente unei
perioade anterioare datei de 1 octombrie 2014”.
Aşadar, nu contează momentul încasării sumelor de bani cu tiltu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru
însoțitor, atât timp cât ele reprezintă drepturi
născute anterior datei de 1 octombrie 2014, ele
nu pot să facă obiectul unei restituiri.
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