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Miercuri, 19 decembrie 2018

Răzvan Vonea fusese condamnat la închisoare cu executare

Fostul director a fost eliberat
După mai puţin de două
săptămâni petrecute în penitenciar, unde a fost încarcerat după ce a fost condamnat
de judecătorii de la Curtea
de Apel la 3 ani şi 6 luni de
închisoare cu executare, pentru fapte de corupţie, Răzvan
Vonea a fost pus, luni, în libertate. Curtea a admis „în
principiu” o contestaţie în
anulare depusă de Vonea şi a
decis eliberarea acestuia, „de
îndată”.

Eliberarea din Penitenciar a lui Răzvan Vonea a venit
după ce judecătorii de la Curtea de Apel Oradea au admis
„în principiu” contestaţia în
anulare depusă de fostul director împotriva deciziei prin
care a fost condamnat la trei
ani şi şase luni de închisoare.
Executarea sentinţei din 5 decembrie a fost suspendată până
la soluţionarea contestaţiei în
anulare, termenul stabilit de
instanţă pentru judecare ﬁind
28 decembrie 2018. „În baza
art. 430 Cod procedură penală
dispune suspendarea executării deciziei penale nr. 579/A
din 05 decembrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 85/111/2016
până la soluţionarea prezentei
contestaţii în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului Vonea
Răzvan Lucian de sub puterea
mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 151/2018
emis de Tribunalul Bihor, dacă
contestatorul nu mai este reţinut sau arestat în altă cauză.
Deﬁnitivă”, se arată în decizia
instanței.
Procurorii de la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Bihor
au dispus urmărirea penală a

Un proces care a durat patru ani ar putea ﬁ reluat
lui Răzvan Vonea pentru traﬁc
de inﬂuenţă, abuz în serviciu,
cumpărare de inﬂuenţă, luare
şi dare de mită a scos la iveală modul în care directorul îşi
ajuta apropiaţii, rezolvând,
contra-cost, de la promovări
ale unor elevi care nu frecventau cursurile la obţinerea
unor note mari la examenele
de inspecţie, Vonea ﬁind acuzat inclusiv de încercarea de
fraudare a examenului de Bacalaureat. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bihor anunţau, în
2014, că împotriva lui Răzvan
Vonea, directorul Colegiului
„Andrei Şaguna”, a fost începută urmărirea penală pentru
traﬁc de inﬂuenţă, luare de
mită, cumpărare de inﬂuenţă, abuz în serviciu şi dare de
mită.
Potrivit anchetatorilor, la
începutul anului 2014, Vonea
a primit de la Ramona Bacter, şefa serviciului juridic în

cadrul Universităţii Oradea,
suma de 100 de euro şi diferite
produse, o sticlă de whisky şi
un pachet de cafea, „lăsândo să creadă că are inﬂuenţă
asupra profesorului Benţe din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice Oradea şi că îşi va
exercita inﬂuenţa asupra profesorului şi că îl va determina
să o promoveze pe sora ei, Teodora Iulia Hanciu, la examenul
de la disciplina pe care profesorul o predă”, se arata într-un
comunicat al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Bihor.
Tot Vonea, în luna februarie
2014, în calitate de director al
Colegiului Tehnic „Andrei Şaguna” Oradea, ar ﬁ primit de la
aceeaşi Ramona Bacter suma
de 100 de euro în scopul promovării elevului Aurel Bodea
a semestrului I al anului şcolar
2013 - 2014, în condiţiile în
care acesta nu frecventase cursurile instituţiei de învăţământ
şi nici nu a fost evaluat la nicio

disciplină. Tot potrivit anchetatorilor, directorul a încercat
să rezolve şi componenţa comisiei de examinare la Bacalaureat.
Concret, în aprilie 2014, Vonea i-ar ﬁ oferit tot Ramonei
Bacter, 5.000 de euro „în scopul ca aceasta să îşi exercite inﬂuenţa asupra unui funcţionar
din Ministerul Educaţiei cu
atribuţii în desemnarea preşedinţilor la examenul de bacalaureat în vederea numirii sale
drept preşedinte la centrul de
examinare „Mihai Viteazul”
Oradea la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2014.
Răzvan Vonea a mai fost
acuzat şi de abuz în serviciu
după ce anchetatorii au stabilit
că acesta şi-a încălcat atribuţiile de serviciu prin promovarea
unor elevi ai unităţii de învăţământ fără ca aceştia să frecventeze cursurile şi fără să ﬁe
evaluaţi la nicio disciplină.
 Alina UNGUR

Serviciul paşapoarte

Programări on-line
Pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele de
preluare cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie, persoanele care doresc să
solicite astfel de documente sunt îndemnate să
se programeze on-line pe site-ul www.epasapoarte.ro, accesând judeţul Bihor.
„Persoanele care nu au posibilitatea să facă
o rezervare on-line pot obține o programare
pentru ziua în curs, în baza unui număr de ordine
obținut de la ghișeul de eliberări al Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple. În ambele situații, cetățenii
se vor prezenta la ora programată, cu documentele prevăzute de lege și dovada achitării taxei
aferente”, se menţionează într-un comunicat de
presă al Instituţiei Prefectului judeţului Bihor,
în care se reaminteşte modiﬁcările legislative
intrate în vigoare în acest an care condiționează
eliberarea pașapoartelor temporare. Astfel, paşapoartele temporare vor ﬁ eliberate în termen de
cel mult trei zile doar în situaţii obiective în care,
din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei
pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar
pentru emiterea paşaportului simplu electronic
(ﬁind necesară prezentarea documentelor care
determină necesitatea şi urgenţa deplasării
persoanei în străinătate), rămânând valabile şi
celelalte situaţii prevăzute de lege în prezent
(călătoria în state aﬂate în stare de beligeranţă,
când paşaportul a fost depus pentru obţinerea
unor vize şi când în paşaport nu mai există ﬁle
disponibile pentru aplicarea vizelor). În celelalte situaţii paşaportul simplu temporar va ﬁ
eliberat în termen de 14 zile calendaristice. „Pe
platforma epasapoarte.ro puteți veriﬁca statusul
cererii dumneavoastră după numărul de cerere
sau după CNP și data depunerii cererii, accesând
următorul link ttps://epasapoarte.ro/veriﬁca/.
Totodată, informăm cetăţenii că paşapoartele
simple electronice pot ﬁ trimise la adresa de domiciliu, prin Poşta Română, la solicitarea scrisă a
acestora, serviciile de curierat ﬁind suportate de
către solicitanţi. Această măsură vine în întâmpinarea cetăţenilor, pentru evitarea aglomerației
la eliberarea documentelor”, se mai precizează în
comunicat.
 R.C.

Pesta porcină africană

Două noi focare în Bihor
DSVSA Bihor a anunţat că
au fost conﬁrmate două focare de pestă porcină africană:
unul la porcii domestici din
localitatea Șilindru, respectiv la porcii mistreți în fondul de vânătoare nr. 12 Fagu,
din localitatea Balc.

„Numărul total al focarelor
de PPA declarate în județul
Bihor este de 48 la porci domestici din gospodării ale
populației și două cazuri la
porcii mistreți din fonduri de
vânătoare”, se menţionează
într-un comunicat de presă al
Direcţiei Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor
Bihor. Pentru a preveni răspândirea bolii, au fost sacriﬁcați și
ecarisați toți porcii domestici

bolnavi și cei care au fost în
contact cu aceștia, respectiv
toate carcasele de porc mistreț
care au fost vânate concomitent cu mistreții bolnavi și au
fost recoltate probe pentru
examene de laborator de la
animalele moarte și de la cele
sacriﬁcate.
„Conform
procedurilor,
specialiștii din cadrul DSVSA
Bihor au luat imediat măsuri
privind punerea sub supraveghere sanitară veterinară
a exploatațiilor și zonelor de
vânătoare afectate, impunerea
de restricții de mișcare din și
către curțile și localitățile afectate, efectuarea dezinfecţiei
exploatațiilor afectate, a spaţiilor de cazare ale porcilor, a
aleilor, a perimetrelor, a usten-

De Crăciun

Programul de la
Starea Civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea
– Compartimentul de Stare Civilă a anunţat
programul de lucru cu publicul pentru perioada 24 - 26 decembrie 2018. Astfel, luni, 24
decembrie, programul la înregistrări naşteri
va ﬁ între orele 10.00 – 14.00, iar la înregistrări decese – între orele 8.30 – 12.30.

silelor şi a obiectelor potenţial
contaminate. DSVSA Bihor va
informa periodic publicul din
județ cu privire la evoluția bolii
și a măsurilor care trebuie respectate pentru a limita efectele

bolii și a preveni răspândirea
virusului”, se mai menţionează
în comunicat. Proprietarii animalelor afectate vor beneﬁcia
de despăgubiri.
 R.C.

Marţi, 25 decembrie, nu va funcţiona niciunul
dintre birouri. Miercuri, 26 decembrie, vor putea
ﬁ înregistrate decesele între orele 8.30 – 12.30.
Toate activităţile de stare civilă vor ﬁ reluate
joi, 27 decembrie, cu program normal de lucru
cu publicul, începând cu ora 8.30. În timpul
programului de lucru mai sus-menţionat, se pot
obţine relaţii la următoarele numere de telefon:
pentru nașteri - 0359/885.141, pentru decese
-0259/409.410. 

