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Vineri, 29 iunie 2018

În vizită la Penitenciarul Oradea

Cum se trăiește în pușcărie
La doi pași de Republicii
și câteva minute de centrul
orașului, lângă Prefectură,
timpul curge diferit pentru 480 de oameni. Fie că
au ajuns închiși pentru crimă, viol, tâlhărie sau furt,
deținuții se învârt într-o
lume care înceacă să copieze realitatea, să simuleze
normalul, dar care rămâne
încremenită în regulile ei,
unele scrise, altele purtate
din gură în gură.

„Condiții cum nu au unii
dintre noi acasă”, ar spune cei
mai mulți care ar vizita Penitenciarul Oradea. Perfect adevărat, cu o singură mențiune:
libertatea. Adică acel ceva pe
care nu pui valoare până când
nu îl pierzi.
583 de paturi la un efectiv
de 480 de deținuți (numărul
variază pentru că sunt foarte mulți „în trecere”), sală de
sport, chioșc, cabinet medical,
cabinet stomatologic, capelă,
ateliere ocupaționale, săli de
clasă, bibliotecă, cam acesta
este universul carceral al Penitenciarului.
„Gradul de ocupare, în acest
moment, este de 105%. Avem
280 de deținuți cu regim de
detenție închis, 54 cu regim
deschis, 21 semideschis, 42
regim de maximă siguranță,
49 arestați preventiv și 32
neincluși, adică pentru care
nu s-a stabilit încă regimul de
detenție”, a explicat, încă de la
intrarea în închisoare, inspectorul de penitenciar Gabriel
Tiponuț. Alături de el, Silviu
Ghergheleș, Marius Marian și
Alexandru Catană au ghidat
curioșii pe culoarele pușcăriei
ieri, în cadrul Zilei porților
deschise, eveniment desfășurat
cu ocazia Zilei lucrătorilor din
penitenciarele din România.
Sala de sport este preferata
deținuților. Este bine dotată și
folosită de 50-60% dintre ei de
două ori pe săptămână (câte o
oră) sau de trei ori, în cazul
celor cu regim închis. Unii au
transformat activitatea întrun adevărat hobby, câștigând
cupe și medalii în competiții
locale, județene sau naționale,
desfășurate cu alți deținuți.

Salvat de la
spânzurătoare

Sistemul de valori din penitenciar copiază și el, într-o oarecare măsură, sistemul bancar
din libertate. Deținuții au câte
un card personal cu care pot
cumpăra bunuri de la chioșc
(în valoare maximă de 1.425
de lei săptămânal), cu care
pot afla detalii despre zilele de
detenție rămase, zilele scăzute în urma practicării muncii,
pot citi ce îi interesează din
legile în vigoare etc., folosind
infochioșcurile de pe fiecare
secție. Cardurile nu pot fi alimentate decât din închisoare,
de către aparținători.

PRIMĂRIA COMUNEI BATĂR,
cu sediul în comuna Batăr nr. 404, organizează
concurs în vederea ocupării unei funcţii publice
vacante de INSPECTOR ASISTENT (studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice, vechime în specialitatea
studiilor de minim 1 an).
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 10.08.2018, ora 10.00, la sediu;
Proba interviu: 14.08.2018, ora 10.00, la sediu;
Depunerea dosarelor: 29.06.2018-18.07.2018, la
sediu.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia
şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0259/3122-65.
(451)

CABINET INSOLVENŢĂ
RUSU CONSTANTIN
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva:

În închisoarea din Oradea, timpul curge diferit pentru 480 de oameni
Cei care au probleme cu sănătatea pot merge la cabinetul
medical al unității.
„Vin însoțiți la cabinet.
Consultația este confidențială.
Suntem doi medici, iar
permanența este asigurată de
asistenții medicali. Avem în jur
de 200 de bolnavi cronici cărora le asigurăm asistența medicală, dar afecțiunile cu care
se prezintă sunt cele comune în
90% din cazuri. Am avut și cazuri de agresiune și autoagresiune în ultimul an, dar sunt
în scădere comparativ cu anii
precedenți. Un deținut a vrut
să se spânzure, dar am reușit
să intervenim și să îl salvăm cesc câte 8-9 ore pe zi”, spune cărți și de la familii. Ca autori,
la timp. Am mai avut ingerare inspectorul de penitenciare cred că cei mai citiți sunt Sandra Brown și Sidney Sheldon”,
de corp străin sau tăieturi, dar Silviu Ghergheleș.
În
funcție
de
locul
în
care
o
povestește unul dintre deținuții
sunt cazuri rare”, povestește
dr. Emil Fildan, medicul închi- desfășoară, munca în peniten- care se ocupă de bibliotecă.
sorii. La cabinetul stomatolo- ciar le aduce deținuților puncPenitenciarul face eforturi
gic vin mai puțini, cam 1.000- te, bani sau scăderea unor zile pentru a se alinia standardelor
1.200 de vizite pe an, dar dr. din pedeapsă. Majoritatea op- europene așa că are deja un paRareș Borza este mulțumit cu
tează pentru scăderea acestor vilion declarat corespunzător
noul unit stomatologic cumpă(care respectă condițiile prerat anul trecut. Cei care vor să- zile. Pe lângă asta, deținuților
văzute de Legea nr. 169/2017),
și omoare timpul pot participa li se mai scad zile și pentru că
la ateliere ocupaționale unde spațiile din închisoare nu sunt cu 124 de locuri. Aici stau
pot picta sau face origami. corespunzătoare. Pentru 30 de deocamdată cei arestați preAceștia primesc credite care, zile petrecute în spații necores- ventiv și neinclușii (cărora nu
li s-a stabilit încă regimul de
atunci când ajung la un anumit număr, se transformă în punzătoare, deținuților le sunt detenție). În plus, anul acesta,
recompense, vizite din partea scăzute din pedeapsă 6 zile.
au fost reamenajate și dotate cu
Pentru că închisoarea trebu- mașini de spălat și frigidere 9
aparținătorilor, spre exemplu.
15-20 de deținuți participă în ie să și educe, există săli rezer- camere de deținere (cu toaletă
mod activ la ateliere. Și la ca- vate cursurilor. 50 de deținuți și duș) și sunt în desfășurare
pela ordodoxă, condusă de un
sunt incluși în procesul de lucrări de renovare la vestipreot voluntar, pot participa.
arul angajaților, camerele de
Pentru cei care sunt de alte cul- școlarizare, în clasele I-VIII și
te religioase există preoți care clase de liceu cu profil tehno- deținere și pavilionul administrativ.
logic.
țin slujbe într-o altă locație.
Oricât de europeană ar fi, o
Pentru ei, și pentru cei care
închisoare rămâne închisoavor să se destindă, există și o
Sandra Brown,
re. Iar pușcăriile românești nu
literatură carcerală bibliotecă, cu 6000 de volume, sunt tocmai modele, de vreme
Camerele deținuților sunt una dintre cele mai bine dotate ce, așa cum spunea în urmă cu
decente. Au televizor, unele au din vestul țării.
câțiva ani comisarul-şef Ga„Este frecventată de aproxi- briel Ţica, director adjunct pe
duș în cameră, au toalete și câte
două telefoane fixe. Deținuții mativ 40% de persoane. Pen- educaţie la Penitenciarul Oraau alocate câte 60 de minute tru că spațiul este mic, cei mai dea, 50% dintre deţinuţi recidilunar (cu excepția celor închiși mulți primesc cărțile în came- vează. Cel mai probabil pentru
în regim de maximă siguranță re. Se citește în special bele- cei care trec prin experiența
care au doar 30 de minute) și tristică, romane de dragoste, închisorii, în ciuda dotării și
pot da 10 apeluri către 10 nu- polițiste, dicționare. Sunt mulți eforturilor de îmbunătățire a
mere diferite de telefon.
care ajung în închisoare din di- condițiilor, vorba lui Jean-Paul
„În cameră dorm mai mult, ferite țări și care încearcă să își Sartre, „iadul sunt ceilalți”.
pentru că cei mai mulți mun- perfecționeze limba. Pot primi
n Vasilică ICHIM

Denumire societate
SC Evotrade SRL
SC Mobilaelit Style Design SRL
SC Impex Alex SRL
SC Dobesim SRL
SC Sharis Market SRL
SC Devi Trade SRL

Cod fiscal
27708107
28631290
54689
15250447
29436599
4905762

Nr. Dosar
1666/111/2018
1641/111/2018
1742/111/2018
1536/111/2018
1696/111/2018
1459/111/2018

În cazul în care înregistraţi creanţe faţă de
debitoare, vă solicităm să depuneţi cerere de
admitere a creanţelor, în două exemplare, la
registratura Tribunalului Bihor.
Informaţii tel : 0741/50-46-29.
(452)

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

îşi anunţă consumatorii că, în ziua de luni 02.07.2018,
din cauza lucrărilor de intercalare a unei noi reţele de alimentare cu apă pe strada Oneştilor, lucrare executată de
către antreprenorul SC ULIDAN SRL, furnizarea apei
potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 16.00.
Vor fi afectaţi consumatorii alimentaţi prin staţia de hidrofor SH 522 cu străzile arondate acesteia:
STAȚIE
HIDROFOR
522

STRĂZI AFECTATE
Mareșal I. Antonescu, Oneștilor,
Xenopol, Henri Coandă

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă
pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea
în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă
deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei,
vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul
central al companiei, la numerele de telefon 0259/430.928
sau 0359/410.203.
(455)

Lichidator judiciar
Cabinet Individual Practician în Insolvenţă
Rusu Constantin
organizează
LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Pentru valorificarea bunurilor Societate Cooperativa de Consum Consumcoop Diosig:
CONSTRUCŢIE ŞI TEREN AFERENT PARŢIAL ÎN INDIVIZIUNE, în suprafaţă de 266 mp,
proprietate înscrisa în CF 7160 şi CF 7150 /Diosig,
şi 350 mp teren în indiviziunea înscris în CF cu nr.
7150/Diosig, situată în comuna Diosig, str. Livezilor nr. 146, jud. Bihor - 87400 EURO
CONSTRUCŢII ŞI TEREN AFERENT, CF
nr. 771/Vaida şi CF cu nr. 848/Vaida,situată în localitatea Vaida nr. 213, comuna Roşiori, jud. Bihor
- 13.500 EURO
Preţurile nu conţin TVA
Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora
10.00, Oradea,str. Aleea Sulfinei nr. 8, bl. G1, sc. B,
ap. 22, parter, Bihor.
Relaţii la tel: 0741/50-46-29.
(453)

