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Premierul Ludovic Orban a anun�at, la finele săptămânii trecute, noi măsuri de relaxare pentru popula�ie care vor intra în vigoare
începând cu data de 1 iunie. Documentul  ela borat de Consiliul Na�io nal pentru Situa�ii de Urgen�ă prevede un (...)
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Pensiile vor fi majorate
de la 1 septembrie P
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Într-o interven�ie recentă, premierul Ludovic
Orban a anun�at că în urma analizelor economice
se va decide cu cât vor fi majorate pensiile de la
1 septembrie. Premierul s-a ferit să înainteze un
procent și a spus că este prematură orice discu�ie
pe acest subiect, înainte să (...)

De ce vrea Consiliul Județean Vrancea să
cumpere cu tot dinadinsul o casă monument
istoric din Focșani, după ce ani la rândul a
refuzat oferta proprietarilor? P
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Achizi�ionarea Casei Damian din Focșani,
monument istoric, de Consiliul Jude�ean Vrancea
a trecut într-o nouă fază. Imobilul, construit pe
la 1900 de un nepot al lui Manuc Bey, cel care
a ridicat celebrul Han al lui Manuc din Bucureș�,
a intrat prin 1928-1929 în posesia (...)

Olimpia Săpunaru și surpriza 
de 1 iunie: co.vIDeo theatre P
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Nicoleta Cristea: Cum e teatrul în pan-
demie, Olimpia Săpunaru? E perioada în care
se petrecea Stagiunea Teatrală a Elevilor
Vrânceni, te descurci cu sen�mentele astea?

Olimpia Săpunaru: Teatrul e bine-mersi,
cred. Omul-creator de teatru (...)
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Achizi�ionarea Casei Damian din
Focșani, monument istoric, de Con-
siliul Jude�ean Vrancea a trecut într-o
nouă fază. Imobilul, construit pe la
1900 de un nepot al lui Manuc Bey, cel
care a ridicat celebrul Han al lui
Manuc din Bucureș�, a intrat prin
1928-1929 în posesia unui negustor
din Adjud, Damian Nicolae, de unde
i-a rămas și numele, și a fost  na�io -
nalizat în 1950. Edificiul a fost retro-
cedat proprietarilor de drept în 2007,
printr-o dispozi�ie a consiliului
jude�ean, și dat în folosin�ă mai mul-
tor ins�tu�ii, printre care Muzeul
Vrancei și Centrul Cultural Vrancea. 

În 2015, clădirea și terenul aferent,
în total 1.703 metri pătra�i, a fost eval-
uate la 1.052.789 lei, adică 217.536
euro, și, în atâ�ia ani, nu a fost
cumpărată de CJ, în ciuda dreptului de
preem�iune și a faptului că propri-
etarul o scosese de mult la vânzare.
Iată că în anul de gra�ie 2020, ad-
ministra�ia jude�eană s-a hotărât să
facă un pas important și să cumpere
clădirea uzitând, în sfârșit, de dreptul
de preem�iune. Pre�ul de vânzare
cerut a ajuns la 180.000 de euro,
deși anul trecut era pusă la vânzare
pentru 238.000 de euro. Oricum, se
pare că decizia administra�iei jude�ene
de a cumpăra clădirea a ajuns un picu�
cam târziu, întrucât proprietarul a
anun�at că a găsit un cumpărător se-
rios, ceea ce înseamnă că CJ nu mai

poate negocia pre�ul. În acest context,
în ședin�a de săptămâna trecută, con-
silierii jude�eni PSD au aprobat  modi -
ficarea proiectului,  administra�ia
jude�eană renun�ând la dreptul pre-
em�iune și exprimându-și acordul de
principiu.

„Vreau să vă propun modificarea
proiectului în sensul în care să re-
nun�ăm la exercitarea dreptului de
preem�iune și să ne exprimăm doar un
acord de principiu în vederea de-
clanșării negocierilor. Fac această
propunere deoarece după includerea
acestui proiect pe ordinea de zi, vânză-
torul ne-a comunicat în scris că are un
cumpărător ferm, ceea ce înseamnă,
potrivit codului civil, că noi nu mai

putem negocia pre�ul. Deci dacă ex-
per�ii ne spun că imobilul nu merită
achizi�ionat la pre�ul cerut de vânză-
tor, noi nu am mai putea negocia
pre�ul și am fi obliga�i să cumpărăm
imobilul la pre�ul no�ficat. La acest
moment avem beneficiul că au trecut
cele 15 zile de la momentul no�ficării
vânzătorului și ca atare nu mai suntem
obliga�i să ne exercităm dreptul de
preem�iune, care ne restrânge op�iu-
nile, și putem să demarăm procedu-
ra de exper�zare și negociere cu
vânzătorul, în urma concluziilor ur-
mând să propun consiliului jude�ean
dacă achizi�ionăm sau nu imobilul
respec�v”, a spus Marian Oprișan. 

Pe de altă parte, consilierii libe rali

consideră că în situa�ia de fa�ă, adică
în posibila apropiere a unei crize eco-
nomice și imobiliare generată de pan-
demie, cumpărarea edificiului, fie el și
monument istoric, este cos�sitoare și
inoportună, chiar și în condi�iile în care
spa�iul ar fi cedat după renovare
Muzeului Vrancei.

„Este nepotrivit în contextul actu-
al să facem un demers în acest sens.
Op�iunile noastre de a valorifica acest
imobil, dacă îl vom cumpăra, sunt to-
tuși destul de limitate. Pentru clădiri
care pot avea des�na�ia muzeu, con-
siliul jude�ean are suficiente spa�ii
deocamdată și poate nici acelea nu
sunt valorificate în cel mai bun mod.
Nu cred că este un obiec�v prioritar
pentru CJ Vrancea de a-și ex�nde
proprietă�ile imobiliare. Dacă ur-
mărim patrimoniul consiliului jude�ean
vom observa că nu stăm foarte prost
la capitolul proprietă�i imobiliare.
Opinia noastră este că nu trebuie să
ne ex�ndem proprietă�ile și să lăsăm
pia�a privată să regleze această
ches�une”, a fost opinia liderului de
grup PNL din consiliul jude�ean, Liviu
Bostan. 

Dacă imobilul va fi cumpărat sau
nu, asta rămâne de văzut, însă este
clar că opiniile poli�ce din consiliul
jude�ean sunt divergente. Probabil că
totul se va încheia așa cum a început
dacă misteriosul cumpărător va oferi
pe Casa Damian o sumă pe care ad-
ministra�ia jude�eană nu va fi dispusă
să o plătească.

De ce vrea Consiliul Județean Vrancea să cumpere cu tot dinadinsul o casă monument
istoric din Focșani, după ce ani la rândul a refuzat oferta proprietarilor?
� Lucian BĂLĂRIE

Orașul Panciu pare să nu-i simtă lipsa
celui care nu i-a fost baci până la adânci
bătrâne�e, ci doar vreo 6 primăveri, și își vede
de treabă sub conducerea viceprimarului
Dumitru Huzum Șerban. Mai mult, noul șef
al administra�iei locale �nde să acorde o im-
portan�ă deosebită achizi�iilor, plănuind
probabil să dea iama prin SEAP ca un copil
prin vitrinele cu dulciuri. Nu ș�m ce �cluiește
noul șef al primăriei din Panciu dar cu  sigu -
ran�ă are ceva în cap. Altminteri, de ce ar
apela așa, pe nepusă masă, la serviciile de
specialitate ale unei firme de consultan�ă
în domeniul... a�i ghicit, achizi�iilor. 

Așadar, Primăria Panciu s-a pricopsit cu
o societatea care se va ocupa de tot ce
înseamnă cumpărări conform legii, de pe
pla�ormele de specialitate, așa cum ar fi
SEAP, de exemplu, adică Sistemul Electronic
de Achizi�ii Publice, pentru necunoscători.
E clar că nu te po�i aventura așa, în neant,

fără să ai cunoș�n�ă de chichi�ele care tre-
buie îndeplinite când târguieș� ceva spre
folosin�a pănceanului. Ei bine, consiliul lo-
cal al localită�ii a dat unde verde iar primăria
a bătut palma (prin încredin�are directă, se
în�elege) cu SEAP CONSULT TRAINING, în
baza unui abonament lunar cu o valoare to-
tală de 32.844 de lei cu TVA, adică taman
6.783 de euro, contractul urmând să se
deruleze până anul viitor, pe vremea asta.
De remarcat este că, din absolută întâm-
plare, firma care se va griji de tot ce
înseamnă achizi�ii publice, de la elaborarea
fișei de date și până la achizi�ia propriu-zisă,
are sediul în Panciu și apar�ine lui Mihai Răz-
van Purdel. 

Societatea a fost înfiin�ată în februar-
ie 2018, membru fondator la acea dată  fii -
nd Mircea Nicolae Jugănaru, și a pornit la
drum cu o cifră de afaceri de 33.800 de lei,
în același an înregistrând un profit net de

26.852 lei și datorii de aproape 3.000 de lei.
La doi ani și ceva de la înfiin�are, compania
s-a pus frumos pe picioare și a reușit un  pro -
fit net de 225.637 lei, cu datorii de numai
12.141 lei. Rămâne de văzut cât de eficientă
va fi această colaborarea și câte achizi�ii va
face Primăria Panciu de acum înainte. 
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Pentru aproape 7.000 de euro, Primăria Panciu și-a angajat
consultanță de specialitate pe achiziții publice
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Cele două rânduri de alegeri ar putea
fi organizate la sfârșitul acestui an. Ex-
ecu�vul condus de Ludovic Orban își
dorește alegeri locale în toamnă, în lu-
nile septembrie-octombre, iar alegerile
parlamentare s-ar putea organiza la în-
ceputul lunii decembrie. Recent, sena-
torul PNL de Vrancea, Cătălin Toma a de-
clarat într-o conferin�ă de presă că se
vrea ca alegerea primarilor și parla-
mentarilor să aibă loc la sfârșitul acestui
an. 

,,Guvernul României inten �ionează,
cu toate obstacolele pe care le crează PSD
în Parlament, să organizeze alegeri locale
la începutul lui septembrie, începutul lui
octombrie și alegeri parlamentare pe
data de 6 decembrie 2020. Toate aces-
te lucruri sunt sus�inute de legisla�ia în
vigoare", a spus Cătălin Toma.

Alegerile din acest an ar putea fi
umbrite și de actuala pandemie de coro-
navirus. În func�ie de evolu�ia pe teri-
toriul �ării noastre, cele două rânduri de
alegeri ar putea fi amânate până la în-
ceputul următor. Recent, premierul Lu-
dovic Orban a menţionat că, potrivit  eva -
luărilor realizate de epidemiologi, în lu-
nile iulie-august se va înregistra proba-
bil ,,o reducere foarte mare a numărului
de cazuri”, cu condiţia să fie respectate
,,toate măsurile şi regulile”  ins �tuite. De
aceea, nivelul persoanelor infectate tre-
buie să rămână scăzut pentru a se putea
organiza o ,,campanie electorală se-
rioasă”.

,,Pentru a putea face o campanie, ai
nevoie ca nivelul epidemiei să fie foarte
scăzut - numărul de persoane care sunt
infectate - şi de o perioadă de �mp în
care se poate face această campanie. Din
punctul nostru de vedere, cel mai bun
moment de organizare a alegerilor locale

ar fi sfârşitul lunii septembrie, începutul
lunii octombrie, când revine lumea din
concedii - pentru că iulie şi august sunt
luni de concedii - în septembrie, când încă
nu este anunţat valul al doilea. Es-
�mările privind valul al doilea sunt ca
acesta să înceapă între 15 octombrie - 1
noiembrie, deci avem posibilitatea în
această fereastră de oportunitate să
putem organiza o campanie serioasă, să
putem organiza alegeri”, a mai spus
şeful Guvernului, citat de Agerpress.

Deocamdată nu se ș�e cine va stabili
calendarul alegerilor din acest an: Par-
lamentul sau Execu�vul. O decizie în
acest sens va fi luată de Curtea Cons�-
tu�ională a României. Judecătorii CCR s-au
întâlnit în data de 27 mai pentru a lua o de-
cizie pe sesizarea privind Legea referi-
toare la prelungirea mandatelor au-
torităţilor administraţiei publice locale și
stabilirea datei alegerilor, după ce Par-
�dul Na�ional Liberal a atacat Legea
modificată în Parlament de PSD. Par�dul
Social Democrat dorește ca data
alegerilor să fie decisă de Parlament, nu
de Guvern, cum e prevăzut în prezent.
Judecătorii CCR au amânat luarea unei
decizii pentru data de 3 iunie. (L.B.)

Înfiin�ată de reprezentan�ii unei
asocia�ii ieșene nonguvernamentale
(Împreună pentru A8) ce milita pentru
realizarea Autostrăzii A8, Împreună
pentru Moldova este o forma�iune care
a căpătat statut de par�d la finele an-
ului 2019 și care și-a asumat „con� -
nuarea luptei pentru infratructura
Moldovei de dincolo de gard”, așa cum
spunea unul dintre fondatori, Cătălin Ur-
toi. Încă de la începutul acestui an,
noul par�d poli�c și-a anun�at inten�ia
de a par�cipa la bătălia electorală cu
candida�i proprii, ba, mai mult, la Iași se
propune chiar o alian�ă între USR, PLUS
și PMP pentru înfrângerea celor doi
coloși, PSD și PNL, la alegerile locale.

În Vrancea, par�dul Împreună pen-
tru Moldova (ÎPM) și-a creat o filială prin
mar�e 2020, mul�i dintre membri fonda-
tori, ca să spunem așa, provenind din
rândul celor suspenda�i din USR
Vrancea, liderul forma�iunii fiind ales
Cosmin Timo�e, ex lider al filialei
jude�ene USR. Încă de la început, prin
vocea liderilor săi, ÎPM și-a exprimat dor-
in�a de a sus�ine candidatura lui Liviu
Macovei, plecat și el din USR, la Primăria
Focșani. În momentul de fa�ă, ÎPM își
propune formarea unei echipe puternice
care să ducă la îndeplinire dezideratul

forma�iunii, acela de a uni interesele
regiunii Moldova cu jude�ul Vrancea, o
echipă care să sus�ină un candidat in-
dependent, liber de presiunile unor
par�de mari cum sunt PSD și PNL. De  alt -
fel, în opinia conducerii ÎPM, cei doi
coloși poli�ci duc o luptă surdă, însă una
de suprafa�ă care, în esen�ă, ascunde
aceleași modalită�i de a pune mâna pe
putere.

„Asistăm de mul�i ani, poate cu o in-
tensitate mai mare în ul�ma vreme, la
o luptă surdă între cei doi mari poli poli�-
ci: PSD și PNL. O luptă care este de
suprafa�ă dar care în substrat ascunde
aceleași modalită�i de a-și impune punc-
tul de vedere. Pârghiile pe care le folo -
sesc, modul în care ac�ionează când pun

mâna pe putere este iden�c. Considerăm
că un candidat independent este lipsit
cumva de această apăsare a unui aparat
de par�d și poate uni în jurul persona -
lită�ii sale, și mă refer aici la Liviu Ma-
covei care are o carieră în spate, inde-
pendent de poli�că, o echipă puternică.
Cred că focșănenii sunt interesa�i de un
as�el de om și de o candidatură care nu
se supune unor camarile de par�d”, este
de părere președintele ÎPM Vrancea,
Cosmin Timo�e.

Există însă o problemă de care cei
din Împreună pentru Moldova sunt
conș�en�i: pe de o parte scindarea
electoratului între cei doi poli de putere:
PNL și PSD, pe de altă parte dezintere-
sul unei păr�i din electorat de a ieși la

vot. În aceste condi�ii, șansele reale pe
care le poate avea noul par�d în lupta
electorală sunt destul de pu�ine. Din
acest mo�v, strategia aleasă de ÎPM este
de a scoate electoratul nehotărât din
case prin impunerea unui candidat on-
est, fără datorii poli�ce și cu o echipă
care să aducă o schimbare reală în
consiliul municipal. 

„Există în acest moment o parte din
electorat, 10-12% care nu ș�e cu cine să
voteze și unul care nu e hotărât încă.
Tocmai acelor oameni care stau în ex-
pecta�vă vrem să le oferim o alterna�vă
la vot. Cetă�enii vor ieși din case dacă
scoatem oameni care au o carieră în
spate, care au făcut ceva și care nu au
depins de aparatul de par�d și nu s-au
dezvoltat pe baza unei fraternită�i
transpar�nice. Cât despre cei care au în
acest moment o op�iune de vot, sperăm
că nu este târziu să le arătăm că in-
teresul nostru, în special al celor din
Moldova, este să avem obiec�ve clare
pentru această regiune”, a mai spus Cos-
min Timo�e. 

ÎPM mai crede că o strategie de dez-
voltare local-regională, cu implicare la
nivel na�ional, este calea de urmat pen-
tru o dezvoltare a societă�ii româneș�
din întreaga regiune a Moldovei, implicit
Vrancea, independentă de perindarea
par�delor la putere.

Împreună pentru Moldova Filiala Vrancea merge
pe mâna unui candidat fără apartenență politică
�Cosmin Timo�e: „Un candidat independent nu este constrâns de apăsarea unui aparat de par�d!”
� Lucian BĂLĂRIE

Marile par�de poli�ce din Vrancea nu
cru�ă niciun picuș de sudoare când vine
vorba de interesul cetă�eanului de rând,
al „boborului” impacientat la fiecare pa-
tru ani să-și exercite dreptul de vot, în
speran�a că va trăi mai bine și, de ce nu,
într-o �ară ca la televizor, pardon, într-o
provincie europeană. Întotdeauna jude�ul
nostru a fost „mai a�pic decât al lor”, în
sensul că lumea s-a obișnuit cu o anumită
comoditate de gândire, ceva de genul „a
furat, maică, dar a și făcut”. Dacă „de fu-
rat” se vede cu ochiul liber, fără să-�i pui
mâna streașină la frunte, cu „făcutul” este
mai greu, în sensul că nu-i prea ușor de
dibuit. Pe de altă parte, după ce am tra-
versat �mpurile de tristă amin�re ale gu-
vernării USL (2011 -2014), am intrat într-o
oarecare linie dreaptă, în sensul că cele
două forma�iuni s-au delimitat una de
cealaltă, marcându-și după posibilită�i
arealul de domina�ie, cu piciorul drept ori
cel stâng, în fun�ie de orientare, ridicat
gra�ios deasupra capetelor celor de jos,
acolo unde nu există democra�ie, vorba
bancului cu vulturul și iepurașul. 

În altă ordine de idei, toată suflarea
din partea dreaptă a eșicherului poli�c din
Vrancea și-a propus ca strategie indu-
bitabilă arderea pe rug a social-
democra�ilor, suficient de sătui ca să
lase și altora locul la masă. Cum nu se
putea al�el, rolul de lider în această vii -
toare bătălie electorală și l-a asumat

Par�dul Na�ional Liberal, hotărât ca de
data aceasta să nu mai scape prilejul de
a da cu �fla Paridului Social Democrat toc-
mai din prepeleacul căsoaiei din Pia�a
Unirii ce adăpostește glorios sediile con-
siliului jude�ean și primăriei orașului
reședin�ă de jude�. Cum socoteala de
acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa
cum nici cea a so�ului cu a ibovnicului la
ceas de seară, consensul ini�ial al luptă-
torilor pentru dezrobirea Vrancei s-a
pierdut pe parcurs, în colbul de la mar-
ginea șan�ului. Liberalii nu mai vor să îm-
partă apropiata victorie cu nimeni, con-
siderând că sunt prea puternici și impor-
tan�i pentru a mai lua pe cineva în barcă.
În siaj au rămas forma�iunile mai mari și
mai mici, libere să se descurce care cum
va putea fiecare. Prac�c, fărâmi�area
dreptei în mai multe cioburi a dus nu la
dezme�cirea unui electorat și așa buimac,
ci la adormirea acestuia spre veșnică
pomenire. 

Dacă dulăii au rămas să-și dispute
ciolanul, câinii nu au altceva de făcut decât
să se muște între ei cu speran�a că vor mai
apuca o așchie de ros. Bine, bine, dar cel
care dă de mâncare la stână este, până la
urmă, cetă�eanul de rând care, ex-
ercitându-și dreptul cons�tu�ional, se
simte și el important o dată la patru - cin-
ci ani. Problema este că, în momentul de
fa�ă, în condi�iile în care fiecare trage în
caiacul său, social-democra�ii vor mai
rade niște pălmi pe obrajii adversarilor
poli�ci tradi�ionali, câș�gând atât Focșa-
niul cât și consiliul jude�ean. Dacă lucrul
acesta a fost în�eles de par�dele mai mici
(fără folos și prea târziu, însă), PNL or-
becăie în visul de glorie și face exact ce nu
trebuie, adică dă șanse reale adversaru-
lui poli�c să mai �ină jude�ul o tură. În tot
acest �mp, aproape fiecare cetă�ean al
Vrancei s-a transformat într-unul tur-
mentat, întrebându-se tulbure, exact ca
personajul lui Caragiale, „Eu cu cine
votez?”. (L.B.)

Cine are de câștigat din spulberarea forței de dreapta în
județul Vrancea sau cum să înfrângi pe locul doi!

ALEGERI 2020: Vrâncenii ar putea fi
chemați la urne la sfârșitul acestui an

Scru�nul pentru alegerea primarilor ar putea avea loc la sfârșitul lui
septembrie. Alegerile parlamentare, la începutul lunii decembrie
�
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Ministerul Educa�iei a făcut
public calendarul Bacalaureatu-
lui 2020. Conform documentului,
înscrierile la examenul din acest
an se vor putea face între 3 și 10
iunie, iar începând cu data de 22
iunie au loc examenele scrise.
Conform procedurilor speciale
aprobate de Ministerul Educa�iei
și Cercetării și Ministerul Sănă -
tă�ii, la toate probele examenului
vor trebui respectate o serie de
măsuri pentru prevenirea răspân -
dirii noului coronavirus. Sălile de
clasă vor trebui aranjate în așa fel
încât, distan�a dintre elevi în
sălile de examen să fie de minim
2 metri unul fa�ă de celălalt.

,,Monica Anisie, ministrul edu-
caţiei şi cercetării, a aprobat, prin
ordin, noul calendar de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional
de Bacalaureat - 2020. Documentul
a fost publicat în Monitorul Oficial.
As�el, potrivit noului ordin, în con-
textul epidemiologic actual, se con-
sideră centru de examen unitatea de
învăţământ la care s-au înscris cel
puţin 30 de candidaţi proveniţi din
seria curentă şi/sau din seriile ante-
rioare. Condiţiile care trebuie îndepli-
nite pentru a fi centru de examen
sunt următoarele: organizarea sălilor
de examen  să se realizeze, as�el
încât în fiecare sală, candidaţii să fie
repar�zaţi la o distanţă de minimum

2 metri unul faţă de celălalt
stânga/dreapta – faţă/spate; sălile
de examen şi sălile în care îşi des-
făşoară ac�vitatea comisia din cen-
trul respec�v se află, de regulă, în
aceeaşi clădire; sălile deţin sisteme de
supraveghere audio-video”, se arată
într-un comunicat transmis de  Mi -
nisterul Educa�iei. O altă măsură
aprobată în documentul care a fost
publicat în Monitorul Oficial prevede
proceduri speciale pentru elevii care
se află în izolare sau sunt confirma�i
pozi�v cu noul coronavirus.

,,Elevii care se află în izolare sau cei
confirmaţi pozi�v cu noul  coro navirus,
dar şi cei care au diferite afecţiuni
cronice sau cei care prezintă un risc
crescut de infecţie/de a dezvolta com-
plicaţii asociate infecţiei Sars-CoV-2
vor susţine probele pentru examenul
naţional de Bacala ureat conform unei
proceduri speciale, ela bo rate de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Ministerul Sănătăţii”, precizează  mi -
nisterul.

Echivalarea şi recunoaşterea
competenţelor lingvis�ce şi digitale se
vor realiza în perioada 11-17 iunie
2020, conform unei metodologii rea -
lizate de Centrul Naţional de Poli�ci şi
Evaluare în Educaţie şi aprobate prin
ordin de ministru.

Pentru examenul naţional de Ba-
calaureat, supravegherea probelor
scrise va fi asigurată, pentru fiecare
sală de examen, de minimum un pro-
fesor asistent. Comisiile judeţene de
bacalaureat/a municipiului Bucureş�,

comisiile de bacalaureat din centrele
de  examen, comisiile de baca laureat
din centrele zonale de  eva lu are, comisia
judeţeană/a muni ci piului Bucureş� de
contestaţii au obligaţia aplicării întoc-
mai a tuturor procedurilor referitoare
la asigurarea securităţii igienico-sa -
nitare a elevilor şi a întregului personal
implicat în desfăşurarea exa menului
naţional de Bacalaureat.

CALENDARUL examenului 
de BACALAUREAT 2020

• 3 - 10 iunie 2020 - Înscrierea
candidaţilor

• 11 - 17 iunie 2020 - Echivalarea
şi recunoaşterea competenţelor
lingvis�ce şi digitale

• 22 iunie 2020 - Limba şi lite -
ratura română – proba E a) – proba
scrisă

• 23 iunie 2020 - Limba şi lite -
ratura maternă – proba E b) – proba
scrisă

• 24 iunie 2020 - Proba obligato-
rie a profilului – proba E c) – proba
scrisă

• 25 iunie 2020 - Proba la alegere
a profilului şi a specializării – proba E
d) – proba scrisă

• 30 iunie 2020 - Afişarea rezul-
tatelor la probele scrise - până la ora
12:00

• 30 iunie 2020 - Depunerea con-
testaţiilor în intervalul orar 16:00 –
20:00

• 1 iulie 2020 - Depunerea con-
testaţiilor în intervalul orar 8:00 –
12:00

• 1 - 4 iulie 2020 - Rezolvarea
contestaţiilor

• 5 iulie 2020 - Afişarea rezul-
tatelor finale.

Calendarul complet al Bacalaureatului 2020,
aprobat de Ministerul Educației
�

� Daniel PALADE

Înscrierile la examenul na�ional de Bacalaureat încep din 3 iunie.
Din 22 iunie au loc primele examene
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Rafael Grecu: Î�i aminteș� de
câte ori ai fost invitată într-un birou,
într-o ins�tu�ie, undeva unde �i se
spune cât eș� de important, chiar
dacă numai ca angajat? De exemplu
într-o bancă, undeva unde tu eș�
clientul... și poate mai și scrie pe un
perete „clientul nostru, stăpânul
nostru”. Dar tu stai pe un scaun, fie
de fier, fie un scaun ordinar, obișnuit,
iar cel din spatele biroului stă pe un
scaun directorial. Nu ș�u dacă ob-
servat, dar la mine e invers. 

Jurnal de Vrancea: Și observă oa-
menii diferen�a?

R. G.: Da, și să ș�i că le place. Am
cunoscu�i care vin de dragul scaunului.
În condi�iile în care am și canapea
înăuntru și ar putea să stea pe ea. Dar

preferă scaunul de director.
Ideea acestei afaceri a fost însă o

surpriză pentru to�i, dar Rafael Greu a
sim�it că aceasta este o nișă care poate
fi exploatată și nu s-a înșelat. După cum
singur spune nu a ajuns milionar, însă
este o afacere care, la nici un an de la
debut, aduce venituri constante. O
afacere care a mers în această perioadă
de pandemie și distan�are socială pen-
tru că, deși are un punct de desfacere
în Mărășeș�, produsele le-a livrat mai
mult online. Însă cel mai mul�umit este
că poate petrece mai mult �mp alături
de cei doi copii ai săi, Maya și Yannis.
Fe��a sa i-a fost în toată această cel mai
mare sus�inător, l-a ajutat prin atelier
și tot ea era cea care îl întreba mereu
de ce s-a apucat de această afacere.

JdV: Chiar, cum te-ai apucat să con-
fec�ionezi manșoane?

R. G.: La început și Maya mă între-
ba, chiar în fiecare zi: ta�... și cum �i-a
venit �ie ideea să faci manșoane? Și eu
trebuia să-i povestesc. Acum nu mă mai

întreabă, dar hai să î�i spun și �ie.
Aveam nevoie de huse pentru scaune
la două mașini și când am mers la ma -
gazin și am vazut că un set e 300 lei am
zis că de banii ăș�a îmi cumpăr o
mașină de cusut. Cum aveam eu niște
piele ecologică de ceva �mp chiar am
zis că le fac eu, așa mă aleg si cu huse
și rămân și cu mașina de cusut. Aveam
�mp în acea perioadă, așa că am cău-
tat și am găsit pe cineva în Gugeș�, care
vindea o mașină de cusut cu 250 de lei.
Am mers și am luat-o, însă acasă mi-am
dat seama că materialul pe care îl
aveam eu nu era potrivit pentru huse.
Mi-a venit altă idee, uitându-mă la
manșoanele de la Opelul Zafira pe care
îl am și acum. Vechi, urâte, m-am gân-
dit să fac manșoane noi. Și, printr-o îm-

prejurare, am aflat că este cineva care
vinde piele ecologică pentru tapiserie.
Și m-am dus acolo, am luat 2 metri. Nu
aveam nevoie de 2 metri pentru ce
voiam eu să fac, dar mi-a fost rușine să
iau doar 1 metru. 

Acasă am luat manșoanele de la
mașină, le-am desfăcut, am făcut
șabloane după ele și mi-am făcut un set
nou pentru mine. Și atunci m-am gân-
dit că poate așa cum am vrut eu să le
schimb, ar trebui să fie mul�i. Pentru că
două din zece mașini pe drum sunt Opel,
Astra G, Zafira A, B sau Astra H. Toate
sunt vechi și au manșoanele varză.
Este cerere și sunt mul�i care „im-
portă” pe e-bay chinezeș�. Dar nu se
compară. Și am zis să văd care e cererea
pentru ce făceam eu. Voiam să pun
anun� pe Olx cu manșoane, dar am zis
să nu fie doar modelul de la Opelul meu,
măcar două să am.

Și cum ș�am pe cineva care
dezmembrase un Golf4, m-am dus la el,
mi-a dat manșonul de la mașina
dezmembrată ca să mai fac un șablon.
Și a doua zi după ce am pus anun�ul am
și avut primul client de la Adjud, a ve -
nit după un manșon. Așa am făcut 20
lei, primii bani din afacere. A urmat un
client din Tecuci care mi-a dat
manșoanele lui vechi să îi fac după ele.
A fost super mul�umit. Următorul client
a fost cineva de la Bucureș�, mi-a
trimis poze peste poze și mul�umiri
multe, dar m-a întrebat unde să își ex-
pună public mul�umirea. Așa mi-a ven-
it ideea unei pagini de Facebook:
h�ps://www.facebook.com/manson -
auto. Apoi așa, în prima lună, am vân-
dut vreo 6 - 8 seturi.

JdV: Adică era cerere
R. G.: Da, mergea, dar trebuia să pot

face mai mult. Așa că am inves�t într-o
mașină de cusut specială pentru ma-
teriale groase, piele etc, am dat în jur de
1.000 de euro pe ea. Ș�am că voi re-
cupera inves��ia. Aveam nevoie și de un
atelier și am închiriat un spa�iu aici, în
Mărășeș�. Într-adevăr, un pic cam
mare, dar are o pozi�ie destul de bună,
așa că l-am împăr�it: în spate atelierul,
iar în fa�ă este magazinul de desfacere.
Și dacă tot e magazin am zis să mai pun
și ceva accesorii auto să nu fie doar

manșoanele mele.
Ș�i care a fost tot șpilul în afacerea

asta? Pu�ină nebunie sau să zic ne-
cunoașterea întocmirii unui plan de afa -
ceri. Când m-am apucat de treaba
asta nu m-am uitat să văd câ�i mai sunt
care mai fac așa ceva, ce experien�ă au,
ce pre�uri etc. M-am băgat ca și cum
eram un pionier al manșoanelor și pe
masură ce aveam clien�i și mă sus�ineau
și îmi dădeau avânt să merg mai de-
parte.

JdV: Și mai sunt care fac manșoa -
ne?

R. G.: Da, la Valea Călugarească, la
Brașov, la Craiova... pe care îi ș�u eu. Și
aceș�a sunt doar din cei care fac, ca și
mine, sunt producători. Dar sunt și
foarte mul�i care vând chinezării, ceea
ce face ca pia�a să fie destul de  aglo -
merată. Dar eu am avantajul că le fac
personalizate. Adică folosesc materiale
de culori diferite combinate, a�e  co -
lorate, modele diferite... Cel pu�in asta
cred eu.

Un vrâncean a îmbinat pasiunea
pentru mașini cu o afacere inedită nu
doar pentru micul oraș în care
locuiește – Mărășeș�, ci și pentru
jude�ul nostru. Confec�ionează
manșoane pentru mașini, iar totul a
pornit dintr-o întâmplare. Cum a în-
ceput totul ne-a poves�t chiar Rafael
Grecu, care ini�ial nici nu avea în plan
să își deschidă o afacere, ci pur și sim-
plu se gândise să își facă niște huse
pentru mașină. De la huse a trecut

însă la confec�ionarea unor manșoane
pentru mașina lui, iar apoi a con� nuat
să taie și să coasă pielea ecologică
pentru alte și alte modele. A învă�at
singur tot procesul, iar acum clien�ii
săi se întrec în laude. 

Rafael Grecu și-a transformat
atelierul și magazinul nu doar în
spa�iu al unei afaceri, ci și într-un loc
primitor pentru oricine îi trece pra gul.
Nimic nu a fost lăsat la voia întâm-
plării, iar cei care vin în vizită sau în
căutarea unor manșoane trebuie să
se simtă în largul lor.

� Nicoleta CRISTEA

Afacere inedită în Mărășești: I love my car, locul în care
găsești manșoane personalizate pentru mașini
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Nicoleta Cristea: Cum e teatrul în
pandemie, Olimpia Săpunaru? E pe-
rioada în care se petrecea Stagiunea
Teatrală a Elevilor Vrânceni, te descurci
cu sen�mentele astea?

Olimpia Săpunaru: Teatrul e bine-
mersi, cred. Omul-creator de teatru,
însă, e rău- mersi că întrebi. Şi nici
copilul tău nu e bine-mersi, că îi plăcea
pe scenă, ca stevist. Nici Oanei Andrei,
miezul lucrurilor organizatorice – Casa de
Cultură a Sindicatelor „Leopoldina
Bălănuţă” nu îi e bine-mersi. Nici Doinei
Boboc, profesor îndrumător în STEV, nici
lui Dumitru Popa (fost stevist, îndrumă-
tor pentru steviş�i juniori, acum student
la UNATC „I.L.Caragiale”)...

În pandemie, simţi cum creşte totul,
cum înmugureşte, înfloreşte, în capul tău,
şi trebuie să scuipi afară... în sens
metaforic scuipi, bineînţeles!... Ş�i cum
se simte?! E ches�a aia, copilăroasă, din
om, când tocmai ai spart un geam, el e
pus la loc repede-repede, ca şi cum nici
nu s-a întâmplat şi nu te-a ajuns nici
supărarea proprietarului, fiindcă ai fugit.
Deşi ai stat în ploaie o vreme, ascunsă
după un copac, pândind reacţiile, te-ai
colorat în obraji de la roz, la vineţiu, apoi
galbenul... Galbenul e primejdios... şi
roşul, şi toate culorile, culorile se scurg
şi se amestecă înduioşător, apoi seara,
hehei... seara, răceala te-nfioară între
strănuturi. Dar, dincolo de fereastra
aceea spartă nu e nicio reacţie care să
te-ajungă. E întristător... Dar mie îmi
place ca întristătoru’ să fie albastru.

N. C.: Olimpia, ne faci o destăinuire?
Ai spart o fereastră?

O. S.: Am spart! Acum vreo 30 de ani.
Proprietarul era director de liceu. Din
greşeală. Au par�cipat şi fetele dânsu-
lui, dar nu cred că tatăl lor ş�e încă. Ah,
acum o să par o pârâcioasă, aşa-i?
Oricum, în toate careurile care-au urmat,
în curtea liceului, am aşteptat să fiu
scoasă în faţă şi dată exemplu nega�v.
Eram pregă�tă, pentru orice eventua -
litate. Dar nu s-a întâmplat niciodată.
Auzi? 

Vreau să repar asta acum: Să mă ier-
taţi, domnule director!

De fapt, asta vreau să fac şi acum!
N. C.: Să ieşi... să repari...?
O. S.: Să sparg o fereastră!
N. C.: STOP! Opresc interviul aici, ca

să vă explic cum e cu Olimpia. Cu ea, to-
tul e o metaforă. Sau nu e, că nu mă
prind mereu. Cert e că are suflet de
ar�st și, implicit, gândește ca un ar�st.
Și se exprimă ca un ar�st și îmi place să
cred că ajungem undeva cu interviul
ăsta...  

O. S.: Putem să revenim la fereastră?
N. C.: Fără metafore! Juri?
O. S.: Nu sunt metafore, mă

copilăresc! Doar e 1 Iunie! Şi, oricum,
ceea ce am de gând să mai zic e un fel
de comunicat de presă! Un comunicat de
presă ca o scrisoare deschisă către co-
munitate. Fereastra asta vreau s-o
sparg: fereastra către comunitate!

N. C.: Cu?
O. S.: Cu teatru! La vârsta mea cred

c-aş plă� daunele al�el dacă aş sparge
fereastra către ea cu altceva.

N. C.: Con�nuă! Eu sunt aici să as-
cult. 

O. S.: Şi să obţii comunicatul ăla mai
repede!... Poţi să râzi, nu o să ş�e nimeni!

N. C.: De ce am senzaţia că m-ai
târât într-o piesă de teatru?

O. S.: Nu te-am târât, ai intrat de
bunăvoie în proiect! Dar te-aş târî, dacă
mi-ai cere-o, din prietenie. Teatrul e o
zonă liberă, oricât s-ar spune că nu, în
care spectatorul hotărăşte cât de liberă
e zona, dacă vrea să intre ori să iasă...

N. C.: Eu nu ş�u cum de te înţeleg
copiii...

O. S.: Păi, copiilor le place libertatea.
Eu sunt un fel de biscuite pentru ei.  Uno -
ra le place cu mere, altora cu miere. De-
asta am şi dorit să plănuim ceva pentru
ei de-acum încolo, când s-au mai liniş�t
lucrurile cu COVID-19. Ca să avem şi opţi-
uni neiden�ficate încă, Fie că sunt
„obraznici” sau „cuminţi”, copiii au
nevoie de un loc al lor în care să-şi exer -
seze libertatea. Pentru mai târziu. 

N. C.: Asta făceau la Atelier de
Teatru TREIspreZECE înainte de pan-
demie?

O. S.: Ai văzut trei spectacole „Mary
Poppins, Supercalifragilis�ck”. La rând.
Au fost la fel?! Ţi s-a părut că era stre-
sat vreun copil că a greşit? Sau că nu am
pus eu muzica la �mp? Nu răspunde
încă... Gândeşte-te mai întâi. Eu o să  pro -
fit şi o să anunţ acum lansarea unui in-
cubator de teatru. Azi e 1 iunie? Atun-
ci, cadou! 

Bine, ş�m cum e asta cu cadourile,
nu prea primim ce ne dorim, în general,
decât dacă ne întreabă mama/tata ce să
ne aducă moşii (Crăciun, Nicolae). Eu nu
am întrebat pe nimeni dacă cumva are
nevoie de teatru. Dar, dacă e nevoie, o
să târăsc tot Universul în acest proiect!

N. C.: Observ o oareşce agresivitate...
O. S.: O am, de-aia o observi! E o

agresivitate în situaţie. Când o am, o pun
într-un cuibar şi aşa iese ceva hibrid, pe
numele său: co.vIDeo theatre.

Un proiect on-line, un experiment
teatral. Prin care sper să se lipească
teatrul de toţi copiii, ca sărutu’ de
scrisoare.

N. C.: M-am speriat. Credeam că o
să spui „ca virusul...”

O. S.: Prezenţa virusului în logo e con-
textuală. Dar mărturisesc că îmi doresc
ca toţi oamenii să se infecteze cu teatru.
Dacă aş fi Dumnezeu...

N. C.: NU eş�! NU insista! 
O. S.: Dacă vrei să mă întrebi de ce

e logo-ul în limba engleză...
N. C.: Vreau! DE CE E?
O. S.: Fiindcă limba engleză e limba

online-ului. Şi fiindcă prietena mea,
Doina Boboc, e profă de engleză şi ne per-
mitem un incubator bilingv. Să spun şi un
secret: literele din C.O.V.I.D. sunt ini ţialele
noastre.

N. C.: Ce înseamnă „incubator” în
varianta O. S.?

O. S.: Un loc unde pui ceva, cloceş�
şi ies pui. Incubatorul co.vIDeo theatre e
un concurs şi va avea mai multe etape de
desfăşurare. Acum lansăm la apă proiec-
tul, spargem s�cla de şampanie. Asta e
cea mai uşoară ches�e. Pe urmă por nim
în larg, cu toate pânzele sus. 

N. C.: În largul teatrului, da?
O. S.: Într-acolo! Incubatorul va

lansa o serie de ac�vităţi-ouă, (re)cre-
a�ve (stand-up, improvizaţie, poezie,
scriere crea�vă, jurnalism, teatru-lectură
- în limba română şi în limba engleză şi
mule altele), surori cu teatrul, online, pe
diferite pla�orme, pe care o să le testăm
împreună cu cei ce se vor înscrie la ate-
lierele noastre (elevi, clasele I-XII). Şi, apoi,
în toamnă, să zicem pe 10 octombrie, de
ziua mea, vom scoate la iveală publicu-
lui rezultatele: un produs finit, nu doar
ambalat frumos, ci şi conţinut. Provocările
vor fi lansate pe rând, în diferite etape,
atât pe pagina de facebook a proiectu-
lui, cât şi pe site-ul o-cale.ro. Acolo vom
reveni cu amănunte în ce priveşte în-
scrierile şi alte detalii mai puţin ar�s�ce.
Avem şi-un slogan: „ARTist I�st”, precum
şi o temă(de reflecţie): what you see be-
neath your eyelids”. 

N. C.: Te vei simţi în largul tău
ar�s�c în online?

O. S.: Habar n-am! Mie îmi plac sălile
mari de spectacole. O să mă gândesc la
online ca la o scenă imensă.

N. C.: Crezi că vor fi încântaţi copi-
ii de proiect?

O. S.: Nici asta nu ş�u. Pe copii îi
încântă cadourile. Dacă o să facem rost
de sponsorizări pentru biscuiţi... Ş�i că
ziceam de fereastra aia către comuni-

tate? Acum o sparg! STEV-ul se întâm-
pla cu sprijinul Primăriei Municipiului
Focşani şi al Consiliului Local cu precădere
şi, într-o ediţie, acum vreo câţiva ani, au
fost şi sponsorizări obţinute de Irina
Boboc (Promo�s RO). Cum anul ăsta nu
va exista nicio ediţie STEV, din cauza pan-
demiei, poate că autorităţile vor vrea să
vină în întâmpinarea nevoilor noastre. De
fapt, oricine  crede că poate ajuta atât
financiar, cât şi cu un sfat sau implicare
voluntară, las numărul meu de telefon
aici: 0743783365.

Co. ăla, din logo, e de la comunitate,
de la companie... De la mai multe, dar
acum le folosim pe astea două. 

Vreau să fiu corectă şi să spun că nu
există încă şi premii. Dar ne vom strădui
să găsim oameni simpli sau complicaţi,
profesori etc, ca să ne sprijine proiectul
prin partenerii media Radio Dada şi
 Jur nal de Vrancea sau direct... Nu mă în-
trerupi?

N. C.: Aşteptam să ajungi la final. 
O. S.: Deocamdată, mă bazez pe

 prie tenii enumeraţi la început (inclusiv pe
�ne!). Pe care, i-am târât în această
poveste forţat. Mai puţin Doina, care s-a
legat singură, şi s-a lăsat târâtă de
bunăvoie. În afară de voi, am mai obli -
gat pe un vechi stevist, generaţie mai
veche, Liviu Vieru, să ni se alăture.

N. C.: Nu ţi-e teamă că pare aşa, o
ches�e neserioasă?! 

O. S.: Doar pentru că nu avem spon-
sori, deocamdată?! Da! Pare! Dar câte
ches�i nu par serioase şi nu sunt?! O
amăgire u�lă e mai bună decât un ade-
văr inu�l... parc-aşa!

N. C.: Hai că am reușit și interviul-
comunicat de presă. Îţi aduc mâine
cireşe? Le las la uşă...

O. S.: Adu-mi!!!

� Nicoleta CRISTEA

Olimpia Săpunaru și surpriza de 1 iunie: co.vIDeo theatre
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Într-o interven�ie recentă, pre-
mierul Ludovic Orban a anun�at că
în urma analizelor economice se va
decide cu cât vor fi majorate pensi-
ile de la 1 septembrie. Premierul s-a
ferit să înainteze un procent și a spus
că este prematură orice discu�ie pe
acest subiect, înainte să vină prog-
noza economică de la Comisia de
Prognoză a guvernului și cele de la
Comisia Europeană și de la FMI. Or-
ban, însă, a dat  asi gurări că pensiile
vor crește.

„Este prematură orice decla ra�ie
pe tema pensiilor. Când vom avea ra-
portul la 6 luni privind starea
economiei, de asemenea când vom
avea prognoza economică pe ur-
mătoarea perioadă de �mp, atât cea
a Comisiei de Prognoză, cât și
rapoartele Comisiei Europene, vom
lua această decizie. Când vom decide
ceva vom anun�a public. Ce pot să vă

spun este că pensiile vor crește”, a
anun�at joi, premierul Ludovic Orban.

Cu pu�in înainte de anun�ul pre-
mierului, ministrul Finan�elor, Florin
Cî�u a declarat că unul dintre sce-
nariile luate în calcul de minister este
creșterea pensiilor cu 10% începând
cu data de 1 septembrie. De cealaltă
parte, liderii PSD au decis, în cadrul
unei ședin�e a conducerii par�dului,
să depună o mo�iune de cenzură îm-
potriva Guvernului Orban, dacă ex-
ecu�vul nu va crește pensiile cu
40%, așa cum prevede legea făcută
de fostul ministrul al Muncii, Lia Ol-
gu�a Vasilescu. Imediat după anun�ul
social democra�ilor, premierul Orban
a declarat că Legea pensiilor poate
fi modificată prin Ordonan�ă de Ur-
gen�ă, acuzând Parlamentul că este
dominat de PSD, care torpilează
orice ini�ia�vă de dezvoltare eco-
nomică. (D.P.)

�
1 iunie vine cu un nou val de măsuri de relaxare

Se redeschid terasele și plajele, se ridică restric�iile privind deplasarea în afara localită�ii,
se reia transportul ru�er și feroviar interna�ional

Premierul Ludovic Orban a
anun�at, la finele săptămânii trecute,
noi măsuri de relaxare pentru popu-
la�ie care vor intra în vigoare începând
cu data de 1 iunie. Documentul  ela -
borat de Consiliul Na�io nal pentru
Situa�ii de Urgen�ă prevede un set de
măsuri care au fost adoptate prin
Hotărâre de Guvern. As�el, de la 1 iu-
nie, autorită�ile au decis permiterea or-
ganizării și desfășurării compe��iilor
spor�ve în aer liber, fără spectatori, cu
păstrarea măsurilor de igienă sanitară
stabilite prin Ordinul comun al Minis-
terului Sportului și a Ministerului
Sănătă�ii. Tot de la începutul acestei
luni s-au redeschis terasele în aer
liber cu respectarea unor măsuri de
protec�ie clare: la o masă vor putea sta
cel mult 4 persoane, iar mesele vor fi

așezate la o distan�ă de 2 metri una
fa�ă de cealaltă. Oamenii vor putea
merge și la plajă, accesul pe șez-
longuri fiind li mi tat la o distan�ă de cel
pu�in 2 metri, pentru persoane din
familii diferite.

De asemenea, de la 1 iunie va fi
permisă organizarea în bazine în aer
liber sau închise a ac�vită�ilor de
pregă�re fizică a spor�vilor profe-
sioniș�, fără spectatori și cu res -
pectarea măsurilor sanitare. O altă
prevedere le permite spor�vilor să se
pregătească pentru compe��ii în spa�ii
închise, dar cu asigurarea unei distan�e
de cel pu�in 7 metri între persoane.

Un alt ar�col din Hotărârea de Gu-
vern spune că de pe 1 iunie se vor
putea organiza spectacole, concerte și
alte evenimente culturale în aer liber,
cu par�ciparea a cel mult 500 de
spectatori, cu locuri pe scaune, cu o dis-

tan�ă între aceș�a de cel pu�in 2 metri
și cu obliga�vitatea purtării măș�i.

Restric�iile privind deplasarea în
afara localită�ii sau zonei metropolitane
au fost eliminate. Va fi reluat transportul
feroviar interna�ional și transportul ru-
�er interna�ional de persoane de către
to�i operatorii. Tot de la 1 iunie va fi per-
misă desfășurarea concertelor și spec-

tacolelor în aer liber, dar nu cu mai mult
de 500 de spectatori și cu o distan�are
de 2 metri între par�cipan�i. De aseme-
nea, spectatorii vor trebui să poarte
măș�. Documentul integral cu mă-
surile de relaxare adoptate în ședin�a
de guvern poate fi consultat în edi�ia on-
line a ziarului nostru. 

(www.jurnaldevrancea.ro).

� Daniel PALADE

Pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie
Cuantumul majorării va fi stabilit în urma unor prognoze

economice ale Comisie Europene
�
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Pentru aproape 7.000 de euro, Primăria
Panciu și-a angajat consultanță de 
specialitate pe achiziții publice P

A
G
2

Orașul Panciu pare să nu-i simtă lipsa celui
care nu i-a fost baci până la adânci bătrâne�e,
ci doar vreo 6 primăveri, și își vede de treabă
sub conducerea viceprimarului Dumitru
Huzum Șerban. Mai mult, noul șef al (...)

Calendarul complet al Bacalaureatului 2020,
aprobat de Ministerul Educației P

A
G
4

Ministerul Educa�iei a făcut public calendarul
Bacalaureatului 2020. Conform documentului,
înscrierile la examenul din acest an se vor putea
face între 3 și 10 iunie, iar începând cu data de 22
iunie au loc examenele scrise (...)

Afacere inedită în Mărășești: I love my car,
locul în care găsești manșoane personalizate
pentru mașini P

A
G
5

Un vrâncean a îmbinat pasiunea pentru
mașini cu o afacere inedită nu doar pentru
micul oraș în care locuiește – Mărășeș�, ci și
pentru jude�ul nostru. Confec�ionează
manșoane pentru mașini (...)

Ul�mele restric�ii impuse de
autorită�i în nou-declarata stare
de alertă maximă le-au pus neuronii
pe bigudiuri întâi autorită�ilor, care
în anul 2020 nu ș�au încă dacă
urbea dispune sau nu de zonă me -
tropolitană, și apoi cetă�enilor care,
evident, nu mai în�elegeau nimic din
toată sfada publică dintre reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu și șe-
ful administra�iei jude�ene. Avea
sau nu Focșaniul o as�el de zonă?

Răspunsul era imperios necesar
întrucât măsurile de relaxare
prevedeau în mod expres că
cetă�enii puteau umbla aproape
liberi și nes�ngheri�i, fără declara�ie
pe propria răspundere, pe o rază de
30 de kilometri în jurul orașului
reședin�ă de jude�, definită ini�ial ca
zonă metropolitană. Curios, de la
bătălia dusă la nivel de declara�ii be-
licoase pe pagini de socializare și
site-uri oficiale, a lipsit tocmai cel
care avea cel mai greu cuvânt de
spus în toată tărășenia, respec�v
primarul Cris� Misăilă. Retras în bâr-
log, edilul orașului nu a dorit să co-
menteze aspectul din varii mo�ve
necunoscute ori dintr-unul singur:
la nivelul Focșaniului nu există con-
s�tuită oficial, deci legal, o formă
asocia�vă care să poarte numele de
zonă metropolitană.

Așadar, dacă primarul nu a dat
curs provocărilor, peste toată su-
flarea din oraș, dornică să-și fluture
pletele în vântul eliberării
(condi�ionate?), s-a așternut o
cea�ă densă. Până la urmă, cel
care a rezolvat în mod onorabil
această dispută între autorită�i în-
tru folosul etern al umilului con-
tribuabil a fost Raed Arafat, chiar șe-
ful Departamentului pentru Situa�ii
de Urgen�ă, care a dat sfoară în �ară

că oamenii nu vor fi amenda�i de vi -
gilen�ii poli�iș� în cei 30 de kilometri,
fie zonă metropolitană sau ba. Cu-
rios este însă cum un lucru lesne de
lămurit încă de la început s-a trans-
format prin lipsa de claritate a dis-
pozi�iilor ini�iale într-un mult aștep-
tat duel, dus între corsarii poli�ci lo-
cali. 

De al�el, privită dintr-o per-
spec�vă mai largă, pandemia capătă
valen�a unei adevărate oportunită�i
pentru jucătorii celor două echipe:
PNL și PSD. Înfierbânta�i deja de
imaginea viitoarei încleștări elec-
torale, dar mai ales de tabolul unei
victorii asupra adversarului, cu tot ce
decurge de aici, poli�cienii nu

pregetă să-și vâre unul altuia
jungherul adânc între coaste. E clar
pentru toată lumea că PSD nu pierde
nicio ocazie de a da de pământ cu tot
ce înseamnă decizie luată de libe rali
la nivel local, în ciuda faptului că nici
ei nu s-au spe�t să aducă prosper-
itatea, așteptată de unii 30 de ani,
într-un jude� cum este Vrancea. 

Zona metropolitană a Focșaniului - șansa unei
noi confruntări politice între putere și opoziție?
� Lucian BĂLĂRIE


