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Lupul paznic la oi: Ofiterii de penitenciar fac averi
FURAND din banii si bunurile unitatii!

Stiri Maramures
Schimbarea directorului Penitenciarului Baia Mare, Horia Chis (de fapt, transferarea sa pe o functie
echivalenta la Penitenciarul Timisoara), ma determina sa vin din nou si sa va prezint date inedite despre
viata de dincolo de gratii, despre "profesionismul" celor care azi se numesc "functionari publici cu regim
special", dar care nu au trecut, in mentalitatea lor, de la nivelul mediocru in care se gaseau atunci cand s-au
angajat in sistem.
De fapt, deschiderea mentalitatii lor s-a produs in alte "zone", care tin mai mult de activitati infractionale decat de
respectarea legii! Ca sa nu credeti ca vorbesc prostii, am sa va dau numeroase exemple concrete, cu nume si fapte...
Atunci cand vin la angajare, cele mai multe cadre sunt abia iesite de la "coada vacii" (cum se spune in popor).
Amarati, dependenti de tata, mama sau nasul care le-a pus o vorba buna pentru ca sa fie angajati, chiriasi in oras,
speriati de viata, ei invata de la bun inceput ca viata la puscarie este o "ocazie" de care trebuie sa profite la maxim.
In primul rand, serviciul nu este deloc solicitant, banii (salarul) vin fara probleme (pentru ca obligatiile de serviciu
sunt facute foarte superficial), sporuri sunt cu duiumul ("pericolul" acestei meserii este oricum exagerat),
promovari se fac relativ repede. Cu timpul, cadrul invata sa isi gestioneze relatia cu detinutul astfel incat sa
"produca" tot felul de avantaje din asta. Asa se fac ca in cativa ani de la angajare "fraierul" de la coada vacii ajunge
"smecher" cu legitimatie, masina luxoasa, amanta si vila mare!
Ioan Marincas, fost director al puscariei din Baia Mare, si-a construit casa doar cu munca detinutilor! Dusi
la munca fortat, cu bata in spate, detinutii au ridicat o vila demna de un asemenea "demnitar"! Exemplul
oferit de dl Marincas a fost preluat si de alte cadre. N-o sa-i spun deocamdata pe toti, dar precizez ca FOARTE
multe cadre ale penitenciarului Baia Mare si-au construit vile DUPA ce s-au angajat la puscarie, desi veniturile lor
oficiale nu justifica obtinerea acestei averi! Il amintesc, de exemplu, pe ofiterul Daniel Filip care are o vila la
iesirea din Baia Mare, angajat in sistem ca pistolar dupa 1990, si "promovat" pe masura ce se afilia la grupurile de
putere existente in unitate.
Aproape TOATE cadrele puscariei si-au cumparat masini scumpe sau si-au schimbat masinile vechi pe altele noi.
Repet, problema e ca VENITURILE legale ale acestor cadre nu justifica TOATE bunurile de valoare achizitionate
intr-un timp relativ scurt! Nu stiu cine ar fi abilitat sa verifice originea averilor acumulate de cei care lucreaza in
sistemul penitenciar romanesc (in particular in penitenciarul Baia Mare) dar stiu ca daca s-ar face o asemenea
verificare s-ar putea intocmi multe dosare penale!
Din dorinta de a ajuta organele statului intr-o posibila ancheta pe aceasta tema, am sa dau aici un exemplu concret
de la care se poate incepe o investigatie...

Am vorbit de averi... Dar averile se construiesc cu bani! De unde vin banii "negrii" in sistemul penitenciar? De
exemplu... din "afaceri"! Concret, la penitenciarul Baia Mare, pe cand exista sectia de zootehnie, o firma privata
din Baia Mare aducea frecvent "concentrate" pentru hranirea animalelor. Cantitatile vehiculate erau foarte mari, iar
platile efectuate erau destul de importante! Tirul care era supra-incarcat cu concentrate se oprea seara la poarta
puscariei, se descarcau vreo 30-40 de saci de concentrate care erau introdusi in unitate (si folositi ulterior pentru
hranirea animalelor), dar restul cantitatii de concentrate (zeci de tone) era dus in oras si impartit in diverse locuri, la
alti consumatori care aveau nevoie de un asemenea produs!
Penitenciarul platea INTEGRAL tot Tir-ul de concentrate, dar primea doar acei 30-40 de saci. Banii rezultati din
vanzarea "la negru" a cantitatii de concentrate care ramanea in Tir se imparteau intre ofiterii de la comanda unitatii.
Domnul Marincas ar putea povesti despre aceasta afacere care l-a imbogatit si pe el, si pe ceilalti ofiteri care mai
activeaza inca. Dar domnul Marincas nu va fi niciodata verificat, pentru ca sotia sa este ofiter cu functie mare in
Politia Judeteana Maramures!
In interiorul Penitenciarului functioneaza o frumoasa Biserica Ortodoxa de lemn. Atunci cand s-a construit aceasta
biserica, prin 1994, detinutii au muncit sase luni prin paduri ca sa taie lemne. Au fost doua puncte de lucru
importante, La Izvoare si Cavnic. S-au taiat sute si sute de metri cubi de lemn, dar doar o mica parte a fost folosit la
constructia bisericii. Cea mai mare parte din lemnul taiat atunci de detinuti a fost inpartit intre ofiterii de la
comanda (Andreica, Suciu, Stoica etc). In Firiza era un gater la care ofiterii duceau lemnul pentru a-l taia.
Patronul acelui gater avea un nepot la inchisoare, iar ofiterii se intreceau in a-i oferi favoruri acelui nepot pentru ca
sa poata beneficia gratuit de serviciile gaterului, si sa poata valorifica apoi lemnul taiat de detinuti, si care ar fi
trebuit sa ajunga la construirea bisericii. Cu banii rezultati din asemenea afaceri, ofiterii isi ridicau vile (construite
tot de detinuti). Materiale de constructii obtineau in acelasi fel cum obtinusera lemnul. Gaseau mereu la inchisoare
cate un "nepot", frate, tata sau mama a cuiva care avea afaceri in domeniu, si pentru cateva favoruri primeau gratuit
materiale de constructii. Practic, se poate spune ca toate aceste vile construite pe numele celor care lucreaza la
penitenciar au fost ridicate fara sa se cheltuiasca nici un leu din veniturile legale ale celor care au beneficiat apoi de
ele! Materialele de constructie sunt obtinute prin santajarea rudelor celor inchisi (sau cu deplinul lor acord), banii
necesari pentru diverse cheltuieli sunt obtinuti prin "afaceri" de genul celor descrise mai sus.
Apropo... Ca uitasem... Daca vrea cineva sa verifice acele afaceri cu concentrate ar trebui sa inceapa sa puna
intrebari la SC AGROVET SA Baia Mare, sau celui care se ocupa personal de derularea afacerii (din partea acestei
firme), pe numele sau RADU VALER! Ma indoiesc insa ca se va incepe vreo ancheta deoarece intre timp am aflat
ca Agrovet face asemenea "afaceri" cu TOT sistemul penitenciar romanesc! Adica, firma livreaza concentrate
pentru animale (plus o multime de alte produse) la toate penitenciarele din Romania! Asa ca, banii negri rulati in
sistem fiind foarte multi, nu cred ca se va incumeta cineva sa zguduie "Monstrul"...
Atat pentru azi. Revin curand cu un alt material in care vorbim putin (din nou) despre afacerea cu telefoane mobile
care se desfasoara nestingherit in unitate, despre ofiterii implicati in aceste afaceri, despre metodele lor de lucru,
deloc legale, despre implicarea lui Horia Chis (fostul director, nou director la Timisoara) in pagubirea puscariei de
alte sute si sute de milioane prin acceptarea unor contracte paguboase, despre cum proteja Horia Chis afacerile
ilegale desfasurate in interiorul si in afara Penitenciarului si, ca sa fie tacamul complet, despre dezmatul sexual in
care se implica numeroase cadre, destramand familii, fortand sinucideri, santajandu-se apoi reciproc... si multe
altele. Pe curand...
Preluare dupa http://cornelsabou.blogspot.com
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