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Poliţiştii şi inspectorii DSVSA au aplicat mai multe amenzi

Controale la brutării
Mai mulţi agenți economici
care produc și comercializează produse de paniﬁcație
au fost veriﬁcați, miercuri,
de polițiștii de investigare a
criminalității economice şi
inspectorii DSVSA. Controalele s-au lăsat cu amenzi pentru unele dintre ﬁrme, care
ﬁe nu au respectat normele
de igienă în spaţiile de producţie şi mijloacele de transport, ﬁe nu utilizau aparate
de marcat.
Potrivit informaţiilor transmise, ieri, de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Bihor, miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu polițiști
rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, alături de reprezentanți ai
Direcției Sanitar Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor
Bihor au acționat în traﬁc pentru veriﬁcarea persoanelor juridice care transportau produse
de paniﬁcație. Totodată, au fost
efectuate controale la sediile și
punctele de lucru ale agenților
economici cu proﬁl de activitate „producerea și comercializarea produselor de paniﬁcație”,
în vederea prevenirii și combaterii actelor ilicite de comerț.

Igienă precară și evaziune ﬁscală
“În urma neregulilor consta- lor de paniﬁcație, 8 agenți ecotate, au fost aplicate 26 de nomici au fost sancționați de
sancțiuni contravenționale cu către polițiștii de investigare a
amenzi în valoare de 23.760 criminalității economice penlei, specialiștii Direcției Sa- tru nerespectarea prevederilor
nitar Veterinare și pentru O.U.G. nr.28/1999 republicaSiguranța Alimentelor Bihor tă privind obligația agenților
au sancționat contravențional economici de a utiliza aparate
8 agenți economici pentru ne- de marcat electronice ﬁscale
respectarea normelor sanitar și conform prevederilor Legii
veterinare privind igiena în nr.12/1990 privind protejaspațiile de producție și în mij- rea populației împotriva unor
loacele de transport a produse- activități comerciale ilicite, iar

Beiușeanul a condus fără
permis, în repetate rânduri

10 sancțiuni au fost aplicate
pentru nerespectarea prevederilor O.U.G.nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice”, se arată într-un
comunicat transmis de IPJ Bihor. Totodată, potrivit aceleiaşi
surse, au fost conﬁscate produse de paniﬁcație în valoare totală de 465 lei, care erau transportate fără documente legale
de proveniență.
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Proiect cu ﬁnanțare europeană, câștigat în
premieră de DSP Alba, Teleorman și Bihor

Reţinut de poliţişti Cursuri de formare
Un beiuşean în vârstă de 29 de ani a ajuns
în spatele gratiilor după ce a fost prins, de
mai multe ori, conducând fără permis. Ultima dată s-a întâmplat duminică, când bărbatul a fost oprit pe strada Romana.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, duminică, la
ora 10.45, pe strada Romană din municipiul
Beiuș, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Beiuș au depistat în traﬁc un bărbat de 29
de ani, din Beiuș, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere
pentru nicio categorie de autovehicule. “Cel în
cauză a mai fost depistat în traﬁc de polițiștii
rutieri beiușeni la 5 septembrie a.c., pe strada
Gheorghe Crișan din municipiul Beiuș, tot în
timp ce conducea fără permis, iar în cursul lunii iulie a.c., magistrații Judecătoriei Beiuș au
emis pe numele său o sentință penală prin care
era condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de doi ani,
tot pentru comiterea infracțiunii de conducere
fără permis și pentru conducere sub inﬂuența
alcoolului”, a precizat comisarul Alina Dinu,
purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor. Duminică,
în urma continuării cercetărilor, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Beiuș au
dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore în
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, iar
luni, acesta a fost prezentat la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Beiuș. Polițiștii rutieri
beiușeni continuă cercetările în cauză. 

profesională pentru medici
Un proiect cu ﬁnanțare europeană
în valoare de 1.876.000 euro, pentru
formarea profesională a 667 de medici, depus de DSP Teleorman, în
parteneriat cu DSP Alba și DSP Bihor, a fost declarat câștigător. Astfel,
DSP Alba, Teleorman și Bihor au devenit singurele DSP-uri din țară care
au câștigat un proiect pe acest apel.

Proiectul a fost depus pe Programul
Operațional Capital Uman /91/4/8/ Îmbunătățirea nivelului de competențe
al profesioniștilor din sectorul medical și a fost admis de către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fonduri Europene. La acest
proiect, DSP Alba, DSP Bihor și
Fundația Romanian Angels Apeal au
fost parteneri, iar DSP Teleorman, solicitantul proiectului. Grupul țintă este
format din 667 de medici implicați în
implementarea Programului Național
de Sănătate Mintală, Programului
Național de sănătate a femeii și copilului, Programului de boli netransmisibile majore și Subprogramul boli
cardiovasculare. Obiectivul general al
proiectului propus spre ﬁnanțare este
îmbunătățirea nivelului de competențe
pentru 667 de specialiști implicați în
furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: sănătate
mintală, sănătatea femeii și copilului,
boli netransmisibile majore - Subprogramul boli cardiovasculare, participarea acestora la cursuri de formare, la
schimburi de experiență/stagii de lucru

și participarea la evenimente științiﬁce
(workshop-uri, conferințe). Medicii
care vor beneﬁcia de îmbunătățirea
compentențelor sunt de pe tot teritoriul
României. Bugetul proiectului este de
1.876.000 euro. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni. Pe lângă
cursuri, vor ﬁ organizate şi workshopuri tematice, iar personalul medical din
DSP-uri va beneﬁcia de schimburi de
experiență în afara țării. „Este primul
proiect cu ﬁnanțare europeană în care
DSP Alba este implicat. Prin acesta,
dorim să venim în sprijinul medicilor
de familie și nu numai, care vor beneﬁcia gratuit de cursuri de formare
profesională. Mă bucur că munca în
echipă își arată roadele, iar câștigarea
unor astfel de proiecte trebuie să devină o normalitate. De asemenea, trebuie să ﬁm conștienți că ne așteaptă
o muncă fantastică pentru ducerea la
îndeplinire a indicatorilor de proiect,
iar acești bani trebuie folosiți cât mai
bine în interesul personalului medical
și al cetățenilor. Mulțumesc, pe această cale, directorului DSP Teleorman,
dr. Mioara Comana, directorului DSP
Bihor, dr. Daniela Rahotă, dar și directorului general al fundației Romanian
Angels Apeal, Silvia Asandi, care conduce un ONG cu experiență de peste 25
de ani pe teritoriul României. Ne bucurăm că avem ocazia sa muncim alături
de profesioniști de la care avem multe
de învățat”, a declarat directorul DSP
Alba, ec. Alexandru Sinea. 

Primăria Tileagd,

cu sediul în comuna Tileagd nr. 1088, jud.
Bihor, organizează concurs pentru ocuparea
funcției publice de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului în
data de 31 octombrie 2017, ora 10.00, proba
scrisă și 02 noiembrie 2017, ora 11.00, proba
interviu.
Condiții minime de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor inginerești - specializarea
construcții civile, arhitectură sau urbanism;
Dosarele pentru înscriere se depun la registratura comunei Tileagd începând din data de
22.09.2017 până în 11.10.2017 inclusiv.
Informații suplimentare, la
telefon
0259/34-56-51.
(674)
ANUNȚ PUBLIC
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
anunță toți participanții la traﬁcul rutier despre închiderea circulației începând cu data de
23.09.2017 pe drumul județean DJ 108J Remeți
– Stâna de Vale, tronsonul de la km 20+500
până la km 30+650, și pe drumul județean DJ
763A din DN76 – Șuștiu – Limită Județ Arad,
tronsonul de la km 8+700 până la km 18+300,
întrucât aceste tronsoane de drum județean, au
fost grav afectate atât în ceea ce privește căzăturile de copaci, cât și în urma alunecărilor de
teren, urmând ca pe aceste porțiuni de drum
să ﬁe executate lucrări de consolidare și refacere a structurii rutiere.
Rugăm participanții la traﬁcul rutier să folosească rutele ocolitoare semnalizate pe panourile de avertizare - orientare. Vă mulțumim
pentru înțelegere.
(673)

SC Store Ami SRL,
cu sediul în Oradea, str. Publius Ovidius
Naso nr. 1/CVIII, angajează 3 manilupanţi
marfă, Cod Cor 933303.
Selecţia se face pe baza CV-urilor depuse
până la data de 26.09.2017.
(662)

SC Point Solutions Center SRL,
cu sediul în Oradea, str. Ovidiu nr. 1/CVIII, angajează 3 manipulanţi marfă, Cod Cor
933303.
Selecţia se face pe baza CV-urilor depuse
până la data de 26.09.2017.

(663)

Persoană ﬁzică închiriază pe termen lung
prin UZUFRUCT imobilul situat în centrul
municipiului SALONTA (lângă Primărie)
având suprafaţa totală 662 mp. Spaţiul poate ﬁ
utilizat pentru sediu bancă, spaţii comerciale,
birouri.
Informaţii, la tel. 0723/26-00-09.
(666)
S.C. CONSTRUCŢII BIHOR
S.A. ORADEA
ANGAJEAZĂ:
LUCRĂTORI
ÎN CONSTRUCŢII
CERINŢE:
- diplomă de caliﬁcare,
- experienţă,
- seriozitate.
Informaţii
la
telefon
0259/417512,
0259/417513 sau la sediul ﬁrmei pe str. Berzei
nr. 4 , Oradea.
Dacă aveţi un CV, îl puteţi trimite la nr. de
fax 0259/412716 sau depune la sediul ﬁrmei.
(670)

