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Poliţişti, jandarmi şi pompieri au intervenit

Exerciţii la Penitenciar
Echipaje de pompieri, po-

liţişti şi jandarmi au inter-
venit, ieri dimineaţă, la Peni-
tenciarul Oradea, acolo unde 
s-a desfăşurat un exerciţiu 
tactic. Potrivit scenariului, 
mai mulţi deţinuţi s-au ba-
ricadat într-o baie, refuzând 
să se supună ordinelor, iar 
apoi un incendiu a izbucnit 
în două celule.

Penitenciarul Oradea în 
colaborare cu partenerii 
instituționali, parte a sistemu-
lui de siguranță națională și 
ordine publică, a desfășurat, 
ieri, un exercițiu tactic care a 
presupus angrenarea structu-
rilor de intervenție aparținând 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Crișana” al 
Județului Bihor, Inspectoratu-
lui de Poliție Județean Bihor 
și Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Bihor. Au fost simu-
late două situații ipotetice care 
au presupus angrenarea, cola-
borarea și acționarea în echi-
pe mixte pentru soluționarea 
incidentelor. Un scenariu a 
presupus refuzul deținuților 
de a se supune ordinelor, ur-
mat de  baricadarea în baia 
camerei de deținere, exercițiu 
soluționat de membrii structu-

rii SASS aparținând Peniten-
ciarului Oradea, sub coordo-
narea ofi țerului responsabil și 
a directorului adjunct pentru 
siguranța deținerii și regim 
penitenciar care a avut rolul 
de conducător al exercițiului. 
Ulterior, un incendiu declanșat 
la două camere amplasate la 
nivelul superior al pavilionu-
lui celular, a presupus evacu-
area deținuților custodiați atât 
pe căile standard de evacuare, 
cât și  salvarea  de la înălțime 
cu ajutorul autospecialei ISU 
cu platformă, acționându-
se simultan pentru limitarea 
și stingerea incendiului și 
acordarea ajutorului medical 
specializat. Urmare a pro-
ducerii incendiului, forțele 
speciale ale unităților de co-
operare aparținând IPJ Bihor 
și IJJ Bihor, au sprijinit per-
sonalul penitenciarului pentru 
menținerea persoanelor eva-
cuate în interiorul perimetru-
lui stabilit pentru prevenirea 
posibilelor incidente majore. 
Pentru rezolvarea incidentului 
operaţional simulat, au acţi-
onat în sistem integrat forţe 
aparţinând Inspectoratului de 
Poliție Județean Bihor cu un 
detașament din cadrul Servi-
ciului pentru Acţiuni Specia-

le format din 12 membri sub 
coordonarea șefului serviciu-
lui, cu două autospeciale de 
intervenție; din cadrul Inspec-
toratului Județean de Jandarmi 
Bihor a participat o formaţiune 
compusă din 10 membri din 
cadrul grupei de acțiuni speci-
ale sub coordonarea primului-
adjunct, cu două autospeciale 
de intervenţie; din cadrul In-
spectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Crișana” al 
Județului Bihor, fost implicat 
un efectiv de 10 pompieri mili-
tari care au intervenit cu două 
autospeciale de intervenție 

cu apă și spumă și o autospe-
cială SMURD,  sub coordo-
narea unui ofi țer. „Aplicația 
interinstituțională a avut ca 
scop general creşterea capaci-
tăţii operaţionale a structurilor 
participante şi rezolvarea dife-
ritelor situaţii tehnico-tactice 
cu angrenarea participanţilor, 
în funcţie de situaţia operativă, 
efectivele avute la dispoziţie, 
dar și armonizarea acţiunilor 
diferitelor forţe ale instituţii-
lor statului”, a precizat Adina 
Bîrda, purtătorul de cuvânt al 
Penitenciarului Oradea.
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Cele mai multe contracte de fi nanțare semnate
Premiu de la ADR Nord-Vest

Municipalitatea orădeană 
a fost premiată luni, 24 sep-
tembrie, în cadrul Zilelor 
Regio, eveniment dedicat 
Programului Operațional 
Regional și organizat la Cluj-
Napoca de Agenţia de Dez-
voltare Regională Nord-Vest.

Din partea Primăriei Oradea 
a participat la eveniment Ma-
rius Moș, directorul Direcției 
Direcției Management Proiec-

te cu Finanțare Internațională, 
care a ridicat cele două premii 
obţinute de municipalitate. 
Astfel, Primăria Oradea a luat 
locul I la secțiunea „Cele mai 
multe contracte de fi nanțare 
semnate” pentru 10 contracte 
de fi nanțare semnate pentru 
perioada de fi nanţare 2014-
2020, în valoare totală de 
149.634.057,57 lei. 

Totodată, Primăria Oradea 
a fost premiată și la secțiunea 

„Mobilitate Urbană – Munici-
pii Reședință de Județ” pentru 
implicarea administrației pu-
blice orădene în dezvoltarea 
de proiecte de mobilitate ur-
bană. „Banii atrași prin Pro-
gramul Operațional Regional 
au avut un impact major pen-
tru perioada 2007 – 2013, din 
247 de milioane de euro con-
tracte de fi nanțare semnate de 
municipiul Oradea, peste 100 

de milioane de euro au fost 
prin POR. Pentru perioada 
2014 – 2020 se conturează 
deja un portofoliu frumos, de 
la proiecte de mobilitate urba-
nă și până la cele de efi ciență 
energetică, infrastructură 
educațională și de sănătate, in-
frastructură de afaceri sau clă-
diri de patrimoniu”, a declarat 
Marius Moș.  

 R.C.

Film documentar la 
Sinagoga Sion
„Suntem evrei 
din Wrocław”

Orădenii sunt invitați să vizioneze fi lmul 
documentar „Suntem evrei din Wrocław” și 
să se întâlnească cu regizorii acestuia, Karin 
Kaper și Dirk Szuszies. Evenimentul va avea 
loc sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 20.30, 
la Sinagoga Neologă Sion. 

Erau tineri și priveau cu speranţă şi încredere 
spre viitor. Anii copilăriei și ai adolescenței 
i-au petrecut în orașul lor natal îndrăgit, 
Wrocław, care, pe atunci, adăpostea cea de-a 
treia mare comunitate evreiască din Germa-
nia. Însă, odată cu ascensiunea la putere a 
lui Hitler, totul s-a schimbat în jurul lor. Din 
acel moment, destinele acestor tineri s-au 
împletit din cauza traumei colective cauzate 
de persecuții și torturi. Unii dintre ei au fost 
salvați, alții s-au salvat, iar alții au supraviețuit. 
Chiar dacă fuseseră privați de tot ceea ce-i lega 
adineaori de orașul lor natal, întâmplarea a 
făcut ca acești tineri să ajungă în locuri sigure 
și să aibă încredere într-un nou început.

Documentarul de 108 minute - „Suntem 
evrei din Wrocław” -, regizat de Karin Kaper și 
Dirk Szuszies, prezintă 14 povești cutremură-
toare relatate de martori, iar difuzarea acestuia 
va avea loc sâmbătă, 29 septembrie 2018, de 
la ora 20.30, la Sinagoga Neologă din Oradea 
(str. Independenței nr. 22). Filmul este subtitrat 
în limba engleză, iar intrarea la eveniment este 
liberă.

Eveniment organizat de regizorii (Karin 
Kaper și Dirk Szuszies), respectiv de Colecti-
vul de Limbă şi Literatură Germană (Departa-
mentul de Limbă și Literatură) al Universității 
Creștine Partium, în parteneriat cu Comuni-
tatea Evreilor din Oradea și Primăria muni-
cipiului Oradea prin Fundația de Protejare 
a Monumentelor Istorice din județul Bihor 
(Oradea Heritage).
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Investiție de 1,2 milioane de euro
Clinică nouă în Oradea

Orădenii care vor să-și facă consultații și 
invesigații în privat au, începând de ieri, o 
nouă alternativă. La Oradea Plaza s-a inau-
gurat, în prezența ofi cialităților și a apro-
ximativ 80 de persoane, medici, asistenți și 
invitați, Hyperclinica MedLife.

La eveniment au participat Alexandra Sîrb, 
managerul Clinicii, Mihai Marcu directo-
rul și președintele la nivel național, Adrian 
Jivan, managerul regional și Traian Bodea 
vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

„MedLife este o echipă de medici români 
pentru că noi, peste tot unde deschidem clinici, 
construim cu medicii de acolo. Este a 20-a 
clinică inaugurată în România, unde mai avem 
6 spitale și 29 de laboratoare. Cum și Centru 
de Imagistică Transilvania a fost cumpărat de 
noi, putem spune că, în Oradea, putem oferi 
clienților tot ce ține de imagistică”, a spus, 
printre altele Mihai Marcu.  

Managerul regional Adrian Jivan a spus că, 
în decizia de a investi 1,2 milioane de euro 
în noua Clinică, a contat mult și dinamica și 
frumusețea orașului. 
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