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Diplome pentru cele mai bune companii

Agenda locală
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... în baza a 16 elemente din
situațiile ﬁnanciare utilizate
în metodologia de realizare a
topului ﬁrmelor”, se precizează într-un comunicat de presă
transmis ieri de Camera de Comerţ şi Industrie Bihor.
În anul 2016, au depus
bilanț contabil în județul Bihor 23.927 companii, din care
au fost selecționate pentru top
6.414 companii. În Top 10, s-au
clasat 2.979 companii, din care
în Top 3 s-au clasat 1.571 companii, conform metodologiei
aprobate.
Situația celor 1.571 de companii din județul Bihor clasate
pe primele trei locuri arată astfel: pe locul I s-au clasat 737 de
ﬁrme, având o cifră de afaceri
de 11 miliarde lei şi 32.700 de
salariaţi, pe locul II – 469 de
ﬁrme, cu o cifră de afaceri de
2,8 miliarde lei şi 10.600 de
salariaţi, iar pe locul III – 365
de ﬁrme, cu o cifră de afaceri
de 1,3 miliarde lei şi 4.600 de
angajaţi. Cele 1.571 de ﬁrme
clasate pe primele trei locuri
au, în total, o cifră de afaceri
de 15,1 miliarde lei şi 47.900 de
salariaţi.
Din județul Bihor, în Topul
Național, pe locurile 1-10, s-au
clasat 404 ﬁrme, cu o cifră
de afaceri de 9,8 miliarde lei
și un număr total de salariați

Consilierii locali au aprobat luni indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui pasaj suprateran pe şoseaua de
centură, la intersecţia cu str. Universităţii.
Lucrările, în valoare de 42 milioane lei, vor
trebui ﬁnalizate în termen de 18 luni şi vor ﬁ
ﬁnanţate din creditul pe care municipalitatea urmează să îl ia de la Banca Europeană
pentru Investiţii.

Topul ﬁrmelor din judeţul Bihor
de 28.740. În Top 3 la nivel
național s-au clasat: pe locul
I – 50 de ﬁrme bihorene, cu o
cifră de afaceri de 1,4 miliarde
lei şi 4.086 salariaţi; pe locul
II – 35 de ﬁrme, cu o cifră de
afaceri de 1,8 miliarde lei şi
3.285 de salariaţi, pe locul III
– 46 de ﬁrme, cu o cifră de afaceri de 2,1 miliarde lei şi 5.373
salariaţi. În total, în Top 3 la
nivel naţional, s-au clasat 131
de ﬁrme bihorene, cu o cifră
de afaceri de 5,3 miliarde lei şi
un număr total de salariaţi de
12.744.
Companiile bihorene clasate
în topul judeţean sau naţional
îşi desfăşoară activitatea în
domenii precum Cercetare –
Dezvoltare – High-tech (53 de
ﬁrme în Top 3 judeţul Bihor şi
6 în Top 10 Naţional); Industrie
(417 ﬁrme în Top 3 judeţul Bihor şi 169 în Top 10 Naţional);
Agricultură, Silvicultură, Pescuit (88 ﬁrme în Top 3 judeţul
Bihor şi 35 în Top 10 Naţional);
Construcţii (103 ﬁrme în Top 3
judeţul Bihor şi 21 în Top 10
Naţional); Servicii (424 ﬁrme
în Top 3 judeţul Bihor şi 82 în
Top 10 Naţional); Comerţ (429
ﬁrme în Top 3 judeţul Bihor şi
84 în Top 10 Naţional); Turism
(57 ﬁrme în Top 3 judeţul Bihor şi 7 în Top 10 Naţional).
„Camera de Comerț și Industrie Bihor mulțumește tu-

Preşedintele CCI Ioan Micula şi prefectul Ioan Mihaiu
turor participanților care și-au prezenți în economia județului
adus contribuția la realizarea cu rezultate cât mai bune”, este
acestei festivități și ne dorim mesajul instituţiei către comca și în anii următori să ﬁe paniile bihorene.  R.C.

Proiectul de lege a fost pus în dezbatere publică

Poliţişti cu autoritate
urmare din pagina 1
Măsurile propuse vin inclusiv
pentru că, în primele şase luni
ale anului 2017, numărul faptelor
de ultraj săvârşite asupra personalului Ministerului a crescut cu
aproape 22 la sută faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. În plus,
Ministerul consideră că se ajunge la un conﬂict între cetăţean şi
poliţist din cauza necunoaşterii
procedurilor legale. Procedurile
de legitimare, de încătuşare sau
de conducere la secţie pe care le
fac poliţiştii sunt norme interne
în prezent, însă vor ﬁ introduse în
texte de lege.
„Practic, procedurile poliţieneşti vor ﬁ introduse în lege. În
România este obligatorie cunoaşterea legii, nu a normelor interne
sau a unor ordine de ministru.
Tot în lege vor ﬁ inserate şi drepturile cetăţeanului. Este un pas
important, care se face în interesul cetăţeanului şi pentru creşterea gradului de siguranţă, dar şi
creşterea încrederii populaţiei în
poliţie”, a menţionat, ieri, şeful
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, comisarul şef Alin
Haniş. Astfel, potrivit proiectului
de lege, limitele amenzii pentru
refuzul persoanei de a se legitima
vor creşte de la 100 – 500 de lei
la 500 – 1.500 de lei. De asemenea, va ﬁ incriminată încălcarea
repetată a legii, prin ignorarea

avertismentelor poliţiei, ﬁind vizate faptele antisociale, care creează dinsconfort social. „Nu se
poate ca un cetăţean să streseze
jumătate din cartier, dând muzica
la maxim, de exemplu. Noi până
acum nu aveam prea multe pârghii
legale. Puteai să îl amendezi de 20
de ori într-o noapte. De acum va
ﬁ considerată infracţiune”, a mai
precizat inspectorul şef Alin Haniş. Tot potrivit proiectului, va ﬁ
considerată infracţiune şi folosirea cuvintelor sau expresiilor
jignitoare sau obscene, în public,
împotriva unui organ de urmărire
penală sau de ordine publică, aﬂat
în timpul lucrului. O altă măsură
propusă este ca persoana care este
dusă la secţie pentru veriﬁcare să
poată pleca după 24 de ore, chiar
dacă nu i-a fost stabilită identitatea. Poliţistul va avea şi obligaţia
de a întocmi un rapot scris care se
înregistrează în evidenţele unităţii
de poliţie. O copie a acestui raport
va ﬁ oferit persoanei în cauză sau
reprezentantului legal. Raportul
trebuie să conţină motivele conducerii persoanei la secţie, măsurile
realizate cu această ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor
ca urmare a aducerii la cunoştinţă, rezultatul controlului corporal, al bagajelor şi al vehiculelor,
dacă au fost utilizate mijloace de
constrângere, prezenţa unor urme
vizibile de violenţă la momentul

Un nou pasaj
peste centură

Alături de celelalte pasaje care au fost deja
realizate pe centură (cele din dreptul DN 76 şi
DN 79), acest pasaj are în vedere atât ﬂuidizarea traﬁcului, cât și eliminarea unei zone cu
potențial serios de accidente, soldate de multe
ori chiar cu decese. Indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect au fost aprobați
în ședința extraordinară a Consiliului Local
de ieri. „Conform studiului de fezabilitate,
valoarea totală a investiției este de 42.074.960
lei, din care partea de construcții și montaj
reprezintă 29.913508 lei. Durata de realizare a
pasajului care va avea o lungime de 645 metri
este de 18 luni. Avem o hotărâre a Consiliului Local prin care includem acest pasaj în
lista de proiecte ﬁnanțate prin creditul de 35
milioane de euro, luat de la Banca Europeană
pentru Investiții”, a spus viceprimarul Florin
Birta într-o conferinţă de presă, ce a precedat
şedinţa extraordinară a CLO de ieri. După
cum se ştie, intersecția străzii Universității
cu drumul de centură al municipiului Oradea
este realizată la nivel prin girație. Având în
vedere că amplasamentul este aproape de zone
de locuit, de supermarketuri, zone de instituții
și că deservește circulația de tranzit, ﬂuxul
circulației în zonă este mare, situația creând
dese blocaje în circulație. Totodată, după ﬁnalizarea amenajării/mutării Pieței Obor de pe str.
Islazului adiacent girației, va creşte circulația
dinspre centrul orașului spre noul amplasament
al pieței.
 Loredana Buz

legitimării şi al ﬁnalizării veriﬁcărilor, ora începerii şi ﬁnalizării
veriﬁcării situaţiei persoanei şi luării măsurilor legale.

Pătrundere în
locuinţă, fără mandat

Şeful IPJ Bihor a ţinut să sublinieze că nici controlul corporal,
nici controlul vehiculului nu sunt
percheziţii. În privinţa raportului
ce ar urma să ﬁe întocmit de poliţişti, comisarul şef a precizat că şi
în prezent se întocmesc acte, dar
fără ca cetăţeanului condus la secţie, spre exemplu, să i se înmâneze
o copie. „Şi până acum se întocmeau acte. De acum încolo va primi o copie şi cetăţeanul, iar dacă
are nemulţumiri se poate adresa
instanţei. În plus, în cazul în care
o instanţă constată că anumite măsuri au fost abuzive, poliţistul va
putea ﬁ tras la răspundere pentru
abuz în serviciu”, a subliniat Haniş. În ceea ce priveşte exercitarea
obligaţiei de a înlătura pericolele,
poliţistul va avea dreptul de a pătrunde într-o locuinţă sau în orice
alt spaţiu delimitat fără mandat,
dacă sunt indicii că în locuinţă
există o persoană în pericol, autorul unei infracţiuni ﬂagrante
comisă prin folosirea unei arme
ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante, prin violenţă,
ori de către o persoană mascată
sau deghizată sau se aﬂă autorul

unui act terorist. Cu toate acestea,
înainte de a pătrunde, poliţistul
are obligaţia de a raporta despre
aceasta, iar după înlăturarea pericolului ori prinderea autorului
infracţiunii, trebuie să iasă din
spaţiul respectiv fără a face percheziţii. De asemenea, poliţistul
va realiza, la ﬁnal, un raport scris,
pe care, la cerere, îl oferă în copie persoanelor cărora le aparţine
sau care folosesc spaţiul. Proiectul
de lege mai prevede că poliţistul
are dreptul să folosească forţa ﬁzică, procedee de autoapărare sau
lovituri, cătuşe sau alte mijloace
adecvate de imobilizare, mijloace
neletale, precum arme cu bile de
cauciuc sau dispozitive cu electroşocuri, arme albe şi de foc, mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea

sau deschiderea unor vehicule ori
spaţii închise în care se găsesc
persoane şi bunuri, ori pentru înlăturarea unor obstacole, însă toate acestea se fac după avertizarea
prealabilă asupra utilizării acestora şi după acordarea timpului
necesar persoanei pentru a se conforma solicitărilor. „Nu ne dorim
să afectăm în vreun fel sănătatea
sau viaţa cuiva. Toate aceste măsuri se vor lua doar atunci când va
ﬁ strict necesar şi doar dacă am
epuizat celelalte mijloace”, a menţionat şeful IPJ Bihor. Proiectul de
lege se aﬂă în dezbatere publică pe
site-ul Ministerului Afacerilor Interne începând de joi. Cei interesaţi pot transmite propuneri şi idei
în termen de 20 de zile, pe adresa
de mail dgj_transparenta@mai.
gov.ro. 

