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Pompierii au intervenit, miercuri, în zona Beiuşului

Copaci căzuţi, subsoluri
inundate
Mai multe subsoluri şi
curţi au fost inundate, miercuri, la Beiuş, în urma ploilor, pompierii ﬁind chemaţi
în ajutor pentru evacuarea
apei, dar şi pentru degajarea
unor copaci doborâţi de vânt.

Potrivit
Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana”, în data de 20 septembrie, în interval de 11 ore
(08.10 -19.10), pompierii militari din cadrul Secției Beiuș
au desfășurat 13 misiuni de
înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase manifestate în raionul
de intervenție al subunității.
Astfel, echipajele Secției de
Pompieri Beiuș au intervenit
în localitatea Tărcaia, unde
au degajat copacii doborâți
de vântul puternic peste
două locuințe, respectiv în
localitățile Petrani și Beiuș,
unde au îndepărtat elementele de construcție instabile din
structura acoperișului unei
biserici, al unei case și al unui
bloc de locuințe, elemente
care, desprinse parțial de vijelie, periclitau siguranța tre-

Flash rutier

Accident în intersecţie
Luni, la ora 08.15, la intersecția străzii Vlad
Alexandru cu strada Viorelelor din localitatea
Sântandrei, o tânără de 20 de ani, din municipiul Oradea, în timp ce conducea un autoturism, nu a respectat semniﬁcația indicatorului
rutier „Cedează Trecerea” și nu a acordat
prioritate de trecere autovehiculelor. Astfel, a
acroșat un autoturism condus regulamentar de
un bărbat de 39 de ani, din Oradea. În urma
accidentului rutier, conducătorul celui de-al
doilea autoturism a suferit leziuni ușoare.
Polițiștii rutieri continuă cercetările.

A acroşat un copil
şi a fugit

Tot luni, pe o stradă adiacentă drumului
național 19, în localitatea Roșiori, un bărbat de
36 de ani, din Roșiori, în timp ce conducea un
vehicul cu tracțiune animală, fără număr de
înregistrare, a acroșat un minor de 6 ani, din
Roșiori, care se aﬂa nesupravegheat, pe partea
carosabilă. După producerea evenimentului
rutier, conducătorul atelajului a părăsit locul
producerii accidentului fără încuviințarea
poliției, ﬁind identiﬁcat cu operativitate de
polițiștii rutieri. În urma accidentului rutier,
minorul a suferit leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital. În cauză
a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri
continuă cercetările.

Pompierii au avut zile ﬁerbinți pe cod galben de ploaie
cătorilor. Totodată, pompierii brie 1918, Republicii, Panduriaceleiași subunități au acționat lor și Alexandru Ioan Cuza din
pentru evacuarea apei, acu- municipiul Beiuș. În contextul
mulate în urma ploilor abun- atenționării meteorologice de
dente, din cinci subsoluri și cod galben sub incidența cărepatru curți situate pe străzi- ia se aﬂă județul Bihor și având
le Finișului, Mihai Viteazul, în vedere posibilitatea averseGheorghe Crișan, 1 Decem- lor cu căderi semniﬁcative de

Duminică, 24 septembrie,

Ziua orașului
Nucet

Manifestările
dedicate Zilei
orașului Nucet
vor avea loc
duminică, 24
septembrie, în
organizarea
Primăriei și a
Consiliului local
Nucet. Acestea
vor debuta cu
activitățile
sportive, incluse
în săptămâna
sportului
european, iar din miez de zi în miez de
noapte, pe scena din centrul orașului, vor
ﬁ prezenți artiști bihoreni, dar și voci de
nivel național.
Ina Rus, recent câștigătoare a concursului „Mamaia Copiilor”, Larisa Oneț, ﬁnalistă
Next Star, și Luminița Moza sunt tinerele în
ascensiune, așteptate la sărbătoare. Muzica
Etno are reprezentanții ei de seamă în Simona Brișcan și Claudiu Borza. Tinu Vereșezan,
Angela Rusu, Jean de la Craiova sau Adi Sînă
și Akcent sunt nume arhicunoscute, care certiﬁcă un spectacol de calitate la Ziua Nucetului.
Programul complet al evenimentului este
următorul: la ora 9.30, competiții sportive,
incluse în Săptămâna Sportului european;
13.00, program CJCPCT Bihor I; 16.15, Tinu
Vereșezan; 17.00, program CJCPCT Bihor
II; 18.30, Ina Rus; 18.45, Larisa Oneț; 19.00,
Luminița Moza; 19.15, Anca Maria Pirtea;
19.45, Simona Brișcan; 20.15, Claudiu Borza;
21.00, Angela Rusu; 21.45, Jean de la Craiova;
22.30, Akcent și Adi Sînă; 23.45, focuri de artiﬁcii.
 L.I.

apă, în scopul preîntâmpinării
producerii pagubelor materiale
provocate de inundații, autorităţile recomandă populaţiei
să ia măsuri pentru curățarea
șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. 

Colaborare cu femei din estul Europei

Social-democrate, în China
Vicepreședintele
Organizației
Naționale de Femei a PSD, respectiv vicepreședintele PSD Bihor, Lilla
Debelka, s-a aﬂat în Republica Populară Chineză, la Beijing, Hangzhou
și Shanghai, în perioada 27 august
- 9 septembrie a.c., la invitația „All China Women’s Federation”.

Tematica principală a vizitei s-a axat
pe rolul femeilor în cadrul inițiativei
guvernului chinez „O centură şi un
drum”. Această inițiativă dorește reconstruirea „Drumului Mătăsii”. Drumul Mătăsii şi Centura Economică pun
accentul pe traversarea regiunii dintre
China şi Europa (Marea Baltică), trecând prin Asia Centrală, Rusia, dar și
pe legătura dintre China, Golful Persic și Marea Mediterană, trecând prin
Asia Centrală şi Asia de Vest. Potrivit direcției inițiativei „O centură și
un drum”, aceasta se va concentra pe
construirea în cooperare a unui nou
pod terestru între Asia si Europa și alte
coridoare internaționale de cooperare economică, folosindu-se de rutele
internaționale de transport, de sprijinul
orașelor principale situate de-a lungul
Centurii și Drumului și utilizând ca
platforme de cooperare parcurile industriale cu economii importante. Pe apă,
inițiativa se va concentra pe construirea
în comun a unor rute de transport sigure și eﬁciente care vor lega principalele
porturi situate de-a lungul Drumului și
Centurii.
„După cum știm, există în multe

părți ale lumii mari probleme cum ar
ﬁ schimbările climatice, insecuritatea alimentară, creșterea populației,
lipsa apei. Inițiativa ,,Belt and Road”
încearcă să sublinieze problemele
globale, având drept scop crearea celei mai mari platforme economice de
coordonare economică a lumii. Prin
această inițiativă, China, împreună cu
partenerii strategici, dorește să prevină
o nouă criză economică care ar afecta
economia mondială. Cred că seminarul a făcut un pas serios către stabilirea relațiilor internaționale, pentru că
participanții la acest seminar au fost
femei din Europa de Est, care ocupă
poziții de conducere și joacă un rol
important în politica internă a țării lor.
Consider că este important să avem un
obiectiv comun cu femeile din Estul
Europei, pentru a ajuta la problemele menționate în „Inițiativa Belt and
Road”, a precizat Lilla Debelka.
 R.C.

Biciclist accidentat

De asemenea, luni, la ora 22.30, în localitatea Diosig, un tânăr de 21 de ani, din comuna
Oșorhei, în timp ce conducea o autoutilitară, a
acroșat un bărbat de 73 de ani, din Diosig, care
circula pe bicicletă și se angajase în traversarea
carosabilului pe bicicletă, fără să se asigure și
fără a ﬁ echipat corespunzător. În urma testării
cu aparatul etilotest, s-a constatat că biciclistul
prezenta o concentrație alcoolică de 0,61 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Biciclistului i-au
fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma accidentului rutier,
biciclistul a suferit leziuni ușoare.

Pieton acroşat

Miercuri, pe Bulevardul Dacia din municipiul Oradea, un bărbat de 30 de ani, din
comuna bihoreană Nojorid, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Bulevardul Dacia
- Șoseaua Borșului, nu a acordat prioritate de
trecere pietonilor. După sensul giratoriu cu
strada Carpați, la trecerea de pietoni marcată
și semnalizată corespunzător, a acroșat un
minor de 15 ani, din municipiul Oradea, care
se angajase în traversarea carosabilului, în mod
regulamentar din partea dreaptă a direcției de
deplasare a autoturismului. În urma accidentului rutier, victima a suferit leziuni ușoare.

Copil accidentat

Tot miercuri, în localitatea Roșia, un bărbat
de 33 de ani, din municipiul Oradea, în timp
ce conducea un autoturism pe direcția Căbești
- Roșia, a acroșat un minor de 7 ani, lasat
nesupravegheat, care se angajase în traversarea
carosabilului în mod neregulamentar. În urma
accidentului rutier, minorul a suferit leziuni
ușoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările.

Autoturism
răsturnat în vale

De asemenea, miercuri, la ora 19.45, pe DN
76, în afara localității Răbăgani, o femeie de
45 de ani, din localitatea Budureasa, în timp
ce conducea un autoturism pe direcția Oradea - Beiuș, nu a adaptat viteza de deplasare
la condițiile de drum. Astfel, pe un carosabil
umed, timp ploios și vizibilitate redusă, a
pierdut controlul asupra direcției de deplasare,
autoturismul a ieșit în afara părții carosabile
în partea stângă a direcției sale de deplasare, a
acroșat un cap de pod și s-a răsturnat în vale.
În urma accidentului rutier, conducătoarea
autoturismului a suferit leziuni ușoare. 

