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Diana Cris�na Enache este o tânără din Focșani care stă în spatele succesului pe care îl au la public căr�ile pentru copii. Focșăneanca
ilustrează căr�i și le dă via�ă și culoare personajelor. Ea este cea care face căr�ile mai atrac�ve pentru cei mici (...)
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Noi măsuri de relaxare anunțate de Guvernul României.
Se redeschid grădinițele, after-school-urile, 
piscinele și casele de pariuri P
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Premierul Ludovic Orban a anun�at la finele
săptămânii trecute noile măsuri de relaxare care
vor intra în vigoare începând de luni, 15 iunie.
De asemenea, Guvernul a anun�at că va decide
prelungirea stării de alertă la începutul acestei
săptămâni. În Hotărârea de (...)

Biletele de tratament ar putea fi distribuite
din nou începând cu luna iulie P

A
G
5

De la începutul lunii iulie pensionarii ar
putea să meargă din nou la tratament în 
sta�iunile din �ară prin intermediul Casei
Jude�ene de Pensii Vrancea. Ins�tu�ia a început
să valorifice bilete încă de la începutul anului,
însă restric�iile impuse de autorită�i (...)

Impozitarea pensiilor speciale cu 90%
respinsă de senatorii PSD P

A
G
3

Plenul Senatului a respins săptămâna trecută
proiectul prin care pensiile speciale urmau să fie 
impozitate cu 90%. Proiectul ini�iat de parlamentarii
USR a fost sus�inut de parlamentarii liberali, însă 
majoritatea formată din PSD și UDMR a votat 
împotrivă. Proiectul USR propunea (...)
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Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 435/2020 ele-
vii din învă�ământul obligatoriu, profesional și cel
autorizat beneficiază de gratuitate la transport,
fie el feroviar, naval, cu metroul (încă nu este cazul
Focșaniului dar... cine ș�e?) sau cu autobuzul, chel-
tuielile aferente urmând să fie suportate din
bugetele locale și de stat. Însă pentru a putea călă-
tori fără probleme, așa cum se obișnuiește în
România, elevul (dar și transportatorul) trebuie
să urmeze o serie de etape birocra�ce fără de care
lumea noastră, așa cum o ș�m, s-ar putea sfârși.
As�el, potrivit legii, „Pentru a beneficia de gra-
tuitatea serviciilor publice de transport local,
elevii solicită centrelor de emitere a documentelor
de transport, apar�inând operatorului de trans-
port public local, în baza carnetului de elev emis
de unitatea de învă�ământ, vizat prin ștampilă pen-
tru anul în curs, eliberarea documentului de călă-
torie pentru transportul local de �pul legi�-
ma�ie de transport/abonament/card sau alte doc-
umente-�p, cu valabilitate lunară”. Așa cum am
spus, operatorul de transport trebuie să se pună
la punct cu o grozăvie de hâr�oage printre care ne
permitem să enumerăm: lista cu numărul de le-
gi�ma�ii de transport emise, lista cu beneficiarii,
facturi fiscale pentru fiecare unitate de în-
vă�ământ de unde transportă elevi etc. Dincolo
de aceste hă�ișuri birocra�ce, poate că elevii de
toate vârstele au fost bucuroși să audă că vor putea
călători gratuit până la finele anului, conform legii,
în baza, evident, legi�ma�iei emise de operatorul
de transport. Același veșnic și fără nume legiuitor
a prevăzut ca to�ii copiii ori studen�ii să voiajeze
fără bani până la sfârșitul anului calendaris�c, ur-
mând, cine ș�e, ca de la anul să beneficieze de o
nouă faptă bună din partea noului Guvern.
Până atunci, însă, transportatorii locali se străduiesc
să dea de capăt unor hibe din legisla�ie. Să luăm
ca exemplu municipiul Focșani! Societatea de
Transport Public (TPF) are obliga�ia să ducă ele-
vii gratuit doar pe raza orașului și pe o rază de 30
de kilometri în jurul acestuia, acolo unde are curse,
în cazul nostru fiind vorba de Mândreș�, Goleș�,

Câmpineanca și Crângul Petreș�. Dar ce te faci dacă
un copil vine de la Vin�leasca la Focșani? El va călă-
tori gratuit la Focșani, așa cum spune HG nr. 435,
însă din autogară și până la școală el va trebui să
plătească bilet ori să-și cumpere abonament la TPF.

Ce spun transportatorii locali 

„În lege scrie pe tot anul calendaris�c dar cu
siguran�a va începe în septembrie. Eu am ci�t le -
gea pe toate păr�ile și are câteva hibe. Dacă, de
exemplu, vine un copil de la Vidra, el are gratui-
tate până la autogară dar de aici și până la școală
nu are gratuitate, un lucru care le-a scăpat
legiuitorilor. El trebuie să circule cu abonament luat
de la Transport Public Local întrucât vorbim de o
altă societate de transport. Legea este făcută cam
în viteză. Elevul, ajuns în Focșani, va trebui să-și ia
abonament sau să plătească bilet, eu nu am al-
terna�vă. Noi asigurăm gratuitate pentru elevii
din Focșani și zonele limitrofe până la 30 de kilo-
metri. Pe de altă parte, în opinia mea, vor mai fi
clarificări pentru că sunt multe lucruri care au scă-
pat și este foarte multă birocra�ie”, ne-a declarat
directorul SC Transport Public Focșani, Ion Diaconu.
Deocamdată nu s-a înghesuit nimeni la TPF să
ob�ină acel card de călătorie. În opinia șefului TPF
nici nu vor fi cereri în următoarea perioadă, ele-
vii urmând să solicite călătorii gratuite odată cu
începerea anului școlar, adică în septembrie. Și aici
intervine o altă întrebare: se eliberează card până
din septembrie și până la sfârșitul anului calen-

daris�c, adică 31 decembrie, ori până la finele  anu -
lui școlar, respec�v iunie 2021? 

„În baza cardului el va putea circula nelimi-
tat tot anul calendaris�c însă legea nu specifică
cu claritate. Dacă se dă pe anul calendaris�c și vine
în sptembrie, eu îi dau card numai până în de-
cembrie, nu-i dau pe tot anul școlar? În momen-
tul de fa�ă nu s-a prezentat nimeni pentru a lua
card de gratuitate la transportul din Focșani dar
dacă în momentul de fa�ă vine un elev cu  ade -
verin�ă de la școală, ș�ind că va circula în perioada

verii, eu îi dau gratuitate și închei factură către
școală. În lege scrie că elevii pot beneficia de gra-
tuitate pe toată perioada anului doar că eu tre-
buie să am o situa�ie de la școli, să vină cu  ade -
verin�ă... Părerea mea este că toată această
ches�une va începe din septembrie, odată cu în-
ceperea anului școlar. Mai devreme nu cred că face
nimeni întrucât trebuie să vină la mine cu  ade -
verin�ă sau carnet vizat și nu cred că acum le mai
eliberează cineva aceste adeverin�e”, este de
părere șeful TPF, Ion Diaconu. (L.B.)
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Vor putea elevii călători gratuit până sfârșitul anului? Studiu de caz: municipiul Focșani

În anul 2016, primarul comunei
Soveja, Cos�că Ciolan, s-a gândit să dea
curs uneia dintre cele mai importante
promisiuni electorale făcute cetă�enilor,
aceea de a le aduce acestora mult râvni-
ta apă potabilă în cur�i. Dacă pentru
lumea civilizată din Europa lichidul vi-
tal este o necesitate absolut normală,
pentru localnicii din frumoasa așezare
montană apă a rămas la statutul de lux.
Prin urmare, edilul Sovejei a purces la
treabă și cum primăria nu avea banii
necesari în cont s-a recurs la un îm-
prumut. As�el, administra�ia locală a fă-
cut la CEC un împrumut în valoare de
500.000 de euro pentru realizarea
unui sistem de captare a apei și ex�n-
dere a re�elei de canalizare în comună,
efort financiar care a îndatorat locali-
tatea pentru următorii 15 ani. Din ne-
fericire, societă�ile care s-au ocupat de
proiect au făcut lucrări de mântuială în-
trucât nu se explică al�el faptul că la doi
ani de la începerea acestora nu to�i oa-
menii beneficiau de apă potabilă iar cei
care totuși aveau nu puteau să o
folosească din cauza impurită�ilor. În
același an, 2018, sta�ia de clorinare nu
func�iona iar cele șase bazine folosite
la decantarea și filtrarea apei erau fie
colmatate, fie secate. Pe lângă asta, so-
cietă�ile respec�ve nu izbu�seră să
decolmateze nici măcar locul de captare
a apei. Prac�c, re�eaua în care se in-
ves�se jumătate de milion de euro era

inu�lizabilă în propor�ie de 70%. Mai
mult, printr-o adresă din data de 22 au-
gust 2018, Direc�ia de Sănătate Publică
(DSP) dădea un verdict clar: apa din
re�eaua comunei nu este potabilă.

Bani arunca�i pe apa sâmbetei

Iată că, peste toate acestea, acum
vine o nouă veste proastă pentru sove-
jeni: apa care mai curge totuși prin prin
re�eaua de aduc�iune nu este bună de
băut. N-ar fi un lucru care să-i ia pe lo-
calnici prin surprindere, aceș�a fiind în
mare parte obișnui�i cu lichidul maro-
niu care curge la robinete. Obișnui�i, am
spune, însă nu împăca�i cu situa�ia
căci cine nu și-ar dori condi�ii civilizate
de via�ă? În urmă cu câteva zile, Ionu�
Filimon, candidatul liberal la Primăria
Soveja și un bun cunoscător al rea lită�ilor
din comună, a trimis la Direc�ia de Sănă-
tate Publică Vrancea o adresă prin

care solicita ul�mul bule�n de analiză
a apei din re�eaua comunei Soveja. Spe-
cialiș�i ins�tu�iei au confirmat faptul că
în data de 4 iunie, la solicitarea Com-
paniei Na�ionale de Inves��ii, cea care
a finan�at cu 220.000 de lei proiectul
„Modernizare sursă de captare apă, ex-
�ndere și modernizare sta�ie de tratare
apă potabilă, reabi litare și modernizare
rezervoare de înmagazinare a apei,
ex�ndere re�ele de distribu�ie apă, ex-
�ndere re�ea de canalizare menajeră și
sta�ie pentru localitatea Soveja”. Ei
bine, după toate aceste inves��ii spe-
cialiș�i DSP au aruncat bomba: „Apa
produsă și distribuită în sistemul de al-
imentare cu apă Soveja este necon-
formă (...) fapt ce reprezintă un peri-
col pentru sănătatea publică, prin dis-
tribuirea către consumatori a apei
care nu se încadrează cerin�elor de cal-
itate”. Mai precis, în apă (inclusiv în cea
care ieșea din sta�ia detratare) s-au găsit

o serie de bacterii care confirmau  exi -
sten�a unei contaminări de origine fe-
cală, apa nu era dezinfectată core-
spunzător și avea o concentra�ie foarte
mare de fier. Din toate aceste mo�ve,
DSP a solicitat Primăriei Soveja să in-
formeze cetă�enii prin toate mijloacele
că apa nu trebuie băută sub niciun mo-
�v. Mai mult, DSP a cerut administra�iei
locale efectuarea unei anchete pentru
a afla cauzele care au dus la infestarea
apei și să le comunice până pe data de
9 iunie. Evident, primarul nu a răspuns
acestei solicitări, fapt consemnat și de
DSP: „DSP Vrancea nu a primit nicio in-
formare de la Primăria Soveja, încăl-
cându-se prevederile art. 26 din HG
nr.974/2004”.

După investiții de sute de mii de euro, apa din Soveja nu este de băut!
� Lucian BĂLĂRIE
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Plenul Senatului a respins săp-
tămâna trecută proiectul prin care
pensiile speciale urmau să fie impo -
zitate cu 90%. Proiectul ini�iat de
parlamentarii USR a fost sus�inut de
parlamentarii liberali, însă majori-
tatea formată din PSD și UDMR a votat
împotrivă. Proiectul USR propunea o
impozitare cu 90% a pensiilor speciale
care depășesc suma de 3.500 de lei.
70 de senatori PSD, 9 de la UDMR și
7 senatori neafilia�i au votat împotri-
va proiectului care a fost sus�inut la
vot de senatorii Par�dului Na�ional
Liberal și ai Uniunii Salva�i România.
Propunerea legisla�vă pentru sta-
bilirea unor măsuri în domeniul pen-
siilor speciale şi restabilirea echili-
brului economic prin completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
va fi trimisă spre dezbatere Camerei
Deputaţilor, care este for decizional în
acest caz.

Parlamentarul PNL de Vrancea, Ion
Ștefan a avut prima reac�ie imediat
după votul dat în Senat. Acesta este
de părere că nu este echitabil să
primeș� o pensie specială în condi �iile
în care nu ai contribuit la sistemul pu -
blic de pensii și acuză majoritatea PSD
că vor să men�ină pensiile speciale
doar pentru ei. Mai mult decât atât,
Ion Ștefan consideră că respingerea
proiectului este o decizie poli�că a
senatorilor PSD care �in cu din�ii de
aceste privilegii ,,pentru că ș�u că, din
iarna acestui an, mul�i dintre ei nu vor
mai vedea decât la televizor sălile Ca-
sei Poporului”.

,,În vreme de solidaritate între
români, senatorii PSD sunt mai cu
mo� și vor pentru ei pensii speciale,
neimpozitate!

Nu este echitabil să primeș� o
pensie pentru care nu ai contribuit la
sistem. Nu este normal să beneficiezi
de o pensie specială ca parlamentar,
când tu eș� ales de cetă�eni să le
reprezin�i interesele și să lucrezi
pentru legi mai bune pentru TO�I, nu
doar pentru unele categorii, iar pen-
tru asta primeș� o indemniza�ie. Nu
este normal să respingi impozitarea
pensiilor speciale prevalându-te doar
de faptul că mai ai câteva luni de
mandat, în Senatul României, și că,
acum, pe ul�ma sută de metri, tre-
buie să ,,pârjoleș�” �ara și bugetul
doar pentru că ai majoritate poli�că
și te numeș� PSD. 

Nu este normală decizia poli�că
a senatorilor PSD care �in cu din�ii de
privilegii pentru că ș�u că, din iarna

acestui an, mul�i dintre ei nu vor mai
vedea decât la televizor sălile Casei
Poporului pentru că românii nu le vor
mai acorda votul și încrederea. Însă,
aceș�a sunt pesediș�i!”, a transmis
deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan
care a mai amin�t că Par�dul Na�io -
nal Liberal a depus un proiect prin care
se dorește impozitarea progresivă a
pensiilor speciale de la 10% până la
95%, banii urmând să fie direc�iona�i
către nevoile medicale actuale. ,,Cre-
de�i că PSD a acceptat această  pro -
punere? Buzunarul de pesedist le este
mai aproape decât un salon de spital
în România!”, a mai completat Ion
Ștefan. Proiectul de impozitare a pen-
siilor speciale va ajunge la vot în
plenul Camerei Deputa�ilor. 

,,În calitate de deputat PNL de
Vrancea, la momentul în care proiec-
tul de lege privind impozitarea pen-
siilor va ajunge în plenul Camerei
Deputa�ilor, voi vota în favoarea

taxării lor cu 90%! Am sus�inut, din
prima clipă, că nici nu ar trebui să  exi -
ste pentru parlamentari as�el de
privilegii, însă, încă o dată, PSD și ma-
joritatea toxică din Parlament, care
nu îi mai reprezintă pe români, au de-
cis al�el. Românii nu mai pot fi
min�i�i, iar PSD nu doar că ne minte,
dar ne și fură, sistema�c, prin jaful pe
care-l fac prin Parlament de decenii
întregi”.

Numărul de beneficiari de pensii speciale

La finalul lunii mai 2020, datele
centralizate de Casa Na�ională de
Pensii Publice (CNPP) arătau că 9.528
de persoane beneficiază de pensii de
serviciu. Cei mai mul�i, respec�v
4.088, erau beneficiari ai Legii
303/2004 privind statutul procurorilor
și judecătorilor, în cazul acestora în-
registrandu-se și cea mai mare pensie
medie, respec�v 20.988 lei, din care
17.790 lei cota suportată din bugetul
de stat, iar diferen�a din bugetul asi -
gurărilor sociale de stat.

Potrivit CNPP, 1.426 de pensio nari
beneficiază de pensii potrivit Legii
83/2015 pentru completarea Legii
223/2007 privind statutul personalu-
lui aeronau�c civil navigant profe-
sionist din avia�ia civilă din România,
cu o pensie media care se ridică la
11.569 lei, din care 7.759 lei suporta�i
din bugetul de stat.

De precizat este că aceste date nu
con�in nici numărul și nici cuantumul
pensiilor primite de foș�i angaja�i ai
Ministerului Afacerilor Interne,  Mi -
nisterului Apărării Na�ionale sau al Ser-
viciilor Secrete.

În contextul desfășurării alegerilor
locale la finele lunii septembrie, urmate
de cele parlamentare ce vor fi organi-
zate, cel mai probabil, la începutul lui
decembrie, USR se pregătește pentru
un sezon încărcat în care va fi testată
din nou capacitatea noii „mașini de lup-
tă” a unei forma�iuni poli�ce apărute
rela�v recent pe scenă și care printr-un
„blitzkrieg” uluitor a reușit să intre în
parlament, spre uimirea tuturor. 

În Vrancea, jude� a�pic ca alte
câteva din �ară, electoratul USR se
lasă însă așteptat. Cu o popula�ie îm-
bătrânită și cu mul�i oameni pleca�i să
caute o via�ă decentă în altă parte,
jude�ul nostru nu reprezintă chiar ide-
alul unui bazin electoral favorabil Uni-
unii Salva�i România. Cu toate acestea,
președintele filialei, Mihăi�ă Lepădatu
observă că în ciuda acestor neajunsuri,
înce�șor, simpa�zan�ii dreptei încep să
se orienteze către USR, mul�i dintre ei
nemul�umi�i de poli�ca dusă PNL.

„Cu o popula�ie îmbătrânită, foarte
mul�i oameni pleca�i în străinătate și
cu mul�i bugetari, Vrancea nu este, să
zicem, un jude� care să fie propice

USR-ului. În ul�ma perioadă am ob-
servat că mul�i oameni se îndreaptă
către noi, poate nemul�umi�i de mo dul
în care se comportă PNL la guvernare,
de felul în care se iau decizii în inte -
riorul filialelor. Ei sunt dezamăgi�i de
cursul pe care l-a luat PNL în ul�ma pe-
rioadă, de adoptarea unor măsuri
populiste care nu vizează interesul
na�ional ci mai mult interesele de
grup, dar astea sunt problemele PNL”,
ne-a declarat președintele USR
Vrancea, Mihăi�ă Lepădatu.  După
eforturi considerabile, organiza�ia a
reușit să se pună cât de cât pe picioare
și să organizeze 25 de filiale la nivel
jude�ean, alte 15 fiind în curs de înfi-
in�are. Dincolo de problemele organi-
zatorice, apropiatele alegeri ascut spi -
ritul de luptă electorală a primarilor din
jude�. Conducerea USR Vrancea con-
sideră că în mediul rural primarii celor
două mari par�de (PSD și PNL) fac
presiuni constante și de multe ori bru-
tale, așa cum s-a întâmplat la Reghiu
(unde primarul Rădu�ă Macovei l-a
amenin�at cu bătaia, c-atâta ș�e, pe can-
didatul USR), asupra membrilor și sim-
pa�zan�ilor Uniunii Salva�i România. Lid-
erul USR spune că atacurile verbale și

răspândirea a tot felul de idio�enii gen
„vin ăș�a și vă taie ajutoarele” sunt
armele de luptă ale adversarilor USR. 

„Atât PSD cât și PNL sunt agresivi
în teritoriu, în special în mediul rural,
acolo unde primarii celor două for-
ma�iuni fac presiuni asupra simpa -
�zan�ilor noștri. Avem destule exem-
ple unde primarii consideră că ins�tu�ia
ori localitatea sunt moșiile lor și se com-
portă cu oamenii ca și cum aceș�a ar
fi sclavi pe planta�ie. Lucrurile acestea
trebuie îndreptate pentru că nu este
normal așa ceva. Nu este normal cu ce
se întâmplă în sec�iile de votare, cu ce

fac primarii acolo. Se lansează zvonuri
că vine USR și le ia pensia, ajutoarele
sociale. Este o campanie de denigrare
a USR... Din păcate, în loc să se ocupe
de aducerea inves�torilor, crearea de
facilită�i pentru locuitori, dezvoltarea
localită�ilor prin mărirea poten�ialului
agricol, a turismului...ei se ocupă de lu-
crări de mântuială, amenin�ări, mi n -
ciuni...”, a mai spus Mihăi�ă Lepădatu.
El este convins că viitoarele alegeri
vor fi adevărate lupte la baionetă unde
nimeni nu va avea milă fa�ă de adver-
sar, o bătălie poli�că ce se va duce fără
menajamente și fair-play.

Impozitarea pensiilor speciale cu 90%
respinsă de senatorii PSD

Ion Ștefan: ,,Proiectul va ajunge în Camera Deputa�ilor și voi vota în favoarea taxării pensiilor speciale cu 90%”
� Daniel PALADE

USR Vrancea se pregătește de două runde de alegeri ce se anunță fără menajamente și fair-play!
� Lucian BĂLĂRIE
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Diana Cris�na Enache este o tânără
din Focșani care stă în spatele succesului
pe care îl au la public căr�ile pentru copii.
Focșăneanca ilustrează căr�i și le dă vi-
a�ă și culoare personajelor. Ea este cea
care face căr�ile mai atrac�ve pentru cei
mici prin prisma desenelor publicate în
mai multe volume, inclusiv în limba
engleză. Își aduce aminte cu emo�ie cum
a dezvoltat pasiunea pentru desen.
Când era de-o șchioapă, căr�ile erau in-
suficiente pentru po�a ei de colorat, așa
că tatăl era cel care îi făcea desene pe
caiete cu foaie velină.

„Pasiunea pentru desen este de
când eram mică. Îmi făcea tata desene
pe caiete cu foaie velină pentru că nu
mă mai mul�umeau căr�ile de colorat.
Apoi, când am crescut, am început să
desenez zâne și prin�ese ca orice fe��ă
de grădini�ă. De pictură m-am apucat
serios în clasa a V-a, atunci când m-a
înscris mama la Liceul de Artă “Gheo-
rghe Tă�ărescu”, acolo unde m-a de-
scoperit profesoana Anda Mazilu. Anul
acesta am aflat că am fost prima elevă
care a câș�gat primul premiu inter-
na�ional al liceului. Prac�c, am fost el-
eva care a spart ghea�a. Mai târziu, în
liceu m-au ajutat foarte mult orele pre-
date de doamna Elena Bârhală. De la
ea am învă�at iconografia. Îmi aduc
aminte și acum cât de încântată am
fost când am pictat prima icoană. Era
o pictură care reprezenta o ușă deschisă
către o nouă lume”. 

Diana Cris�na Enache nu își mai
aduce aminte cu exac�tate care a fost
primul desen, în schimb își amintește de
primul desen care i-a reușit așa cum își
dorea. 

„Primul desen de care am fost
foarte mul�umită era un pescar și în
sfârșit eram foarte mul�umită de mine,
pentru că de obicei sunt foarte cri�că,
nu de fiecare dată mâna ascultă ce îi
zice imagina�ia”.

Cris�na a con�nuat să-și dezvolte
pasiunea pentru desen și pictură și a
cunoscut succesul odată cu ilustra�iile
create pentru o carte în care copiii
erau învă�a�i că niciodată nu trebuie să
plece cu străini fără acordul oamenilor
mari care au grijă de ei. Odată cu
lansarea căr�ii "Fe��a cu fluturi în păr",
Cris�na a cunoscut-o pe fondatoarea
Găș�i Zurli, Mirela Retegan.  

„Am cunoscut-o pe Mirela Retegan
pur și simplu întâmplător la lansarea
unei căr�i ilustrate de mine cu Oana
Cris�na Tanase: "Fe��a cu fluturi în
păr". Mirela era invitată la acel eveni-
ment și mi-a spus cât de mult i-au plă-
cut ilustra�iile căr�ii și că este în căutare
de ilustrator. De acolo am �inut legă-
tura pe Facebook. Nu credeam că se va
concre�za ceva. Ș�am doar că este o
persoană foarte ocupată. După o lună
sau două a venit la Focșani cu un spec-
tacol și m-a sunat să ne întâlnim pen-
tru a ne cunoaște mai bine. Este o per-
soană atât de reală și naturală încât m-
a cucerit, în primul rând ca om. Eu ur-
măream postările ei de mai multă
vreme, dar ș�i cum e... este cu totul
altceva când sim�i omul fa�ă în fa�ă. Și
de aici a pornit prima poveste Zurli, cu
mari emo�ii pentru mine, deoarece ei
sunt foarte colora�i, foarte vii. Iar eu nu
eram foarte pastelată și așa ușor, ușor
am început să îndrăznesc să folosesc cu-

lori mai vii în toate ilustra�iile mele. Am
avut emo�ii foarte mari, dar întot-
deauna mi-au plăcut provocările, așa

că am acceptat. Surprinzător, încet,
încet am intrat în poveș�le lor și a în-
ceput să-mi placă tare. De atunci pot
spune că mi-a schimbat via�a person-
ală. Fără să-mi dau seama, am în-
ceput să port culori mai puternice și mi-
am decorat atelierul cu desene mult
mai colorate”.

De la primul desen creat pentru Gaș-
ca Zurli, Cris�na a reușit să ilustreze șase
căr�i. Nu este o muncă ușoară pentru că,
ne-a mai spus Cris�na, trebuie să existe
o rela�ie foarte strânsă între autor,
ilustrator, editor și grafician. Doar așa to-
tul iese pe măsura așteptărilor. „Munca
de ilustrator presupune multă docu-
mentare. Trebuie să citeș� tot textul,
să stai de vorbă cu autorul care să-�i ex-
pună viziunea lui, să-�i explice cum vede
el textul pe imagini. Abia după aceea
începi să pui creionul pe hâr�e. Întâi
facem o schi�ă, o trimitem la autor care

trebuie să-și dea acordul, după care în-
cep să colorez. Urmează o serie de alte
procese: scanare, prelucrare, grafică și
�par“.

Desenele pentru Gașca Zurli au fost
doar apogeul colaborărilor. Cris�na a
ilustrat zeci de căr�i pentru cei mici. Fie
că a fost vorba despre ilustra�ii cu zâne,
prin�i și prin�ese sau pisicu�e, focșănean-
ca a reușit să aducă un strop de culoare
în fiecare pagină a căr�ilor pe care le-a
ilustrat. 

„Prima carte pe care am ilustrat-
o a fost la o editură din Făgăraș -
,,Prin�i și prin�ese maniere alese". Apoi
am con�nuat cu ,,Fe��a cu fluturi în
păr” - cu Oana Cris�na Tănase, carte
publicată de Editura Litera, ,,Poveș�le-
flori și poveș�le-stele” și ,,Pisicu�a
Mimu” - de Petre Crăciun, ,,Poveș�le
Săltăre�e” - cu Ramona Bădescu,
,,Stelu�a Mia” - cu Mirabela Leș,
,,Sămân�a de păpădie” - cu Veronica
Cozma, ,,Am fost și eu odată mic” - in-
spirată din copilăria Părintelui Teofil
Părăian”.

Întrebată cum reușește să se îm-
partă între via�a de familie și pasiunea
pentru desen, Cris�na ne-a spus că nu
este un lucru ușor pentru că volumul de
lucru este foarte mare. În schimb, are un
avantaj: are atelierul acasă și este în per-
manen�ă lângă cei dragi.  

„Recunosc că nu sunt o persoană
foarte organizată, nu e punctul meu
forte. În crea�ie mă las purtată de val,
dar nu îmi permit luxul ăsta mereu,
deoarece sunt termene limită de foarte
multe ori. Și atunci caut ceva care să mă
ajute: o muzică, flori lângă mine sau
chiar un audiobook. Acum că este
cald, pictez afară pe terasă și peisajul
este mult mai ofertant. Am norocul să
am atelierul acasă și mă împart oare-
cum mai ușor între atelier și gă�t sau
alte treburi casnice. Când es� free-
lancer nu prea mai ai no�iunea �mpu-
lui. În schimb, am învă�at să-mi respect
ziua de duminică, să o dedic familiei, să
facem ceva frumos împreună”.

Alex este cel mai mic membru al
familiei. În vârstă de 10 ani, fiul Cris�nei
este pasionat de studiul insectelor și este
un mare iubitor de natură și animale. Cu
toate că are o imagina�ie fantas�că, Alex
nu dorește să calce pe urmele mamei
sale. Cris�na a descoperit talentul lui,
dar pasiunea pentru construc�ii LEGO
este mult mai mare decât cea pentru de-
sen.

Cris�na a oferit și lec�ii copiilor care
erau atrași de desen, în cadrul unui curs
pe care îl organiza în atelierul propriu.
Din cauza epidemiei de coronavirus, dar
și din cauza măsurilor de distan�are so-
cială, Cris�na a renun�at la a mai oferi
lec�ii micu�ilor. Se gândește ca pe viitor
să realizeze cursuri online prin care
to�i cei pasiona�i să poată să aibă acces
la lec�iile oferite de ea.

Cristina Diana Enache - Artista din Focșani
care aduce fericire pe chipurile copiilor
� Daniel PALADE
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De la începutul lunii iulie pen-
sionarii ar putea să meargă din
nou la tratament în sta�iunile din
�ară prin intermediul Casei Jude�ene
de Pensii Vrancea. Ins�tu�ia a în-
ceput să valorifice bilete încă de la
începutul anului, însă restric�iile
impuse de autorită�i din cauza pan-
demiei a oprit acest proces pe
jumătatea lunii mar�e. 

Cu toate acestea, în cele două
luni beneficiarii au depus 2.846 de
cereri programate până pe 10 iunie
și au fost eliberate bilete pentru
primele două serii, februarie și în-
ceputul lunii mar�e, 146 de bilete.
Acestea sunt repar�zate de la ni vel
central fiecărui jude� în parte, în
func�ie de numărul de pensionari. 

În Vrancea sunt 80.000 de
dosare de pensionare, însă numărul
pensionarilor este mai mic întrucât
o persoană poate avea mai multe
dosare. Oricum ar fi, la nivelul
jude�ului nostru, în anul 2019 au
fost înregistrate 6.169 de cereri
pentru ob�inerea unor bilete la
bazele de tratament, Casei de Pen-
sii Vrancea fiindu-i repar�zate un
număr de 5.039 de bilete din care
au fost date 3.795, 1.244 rămânând
nevalorificate întrucât nu au mai
fost cereri pentru anumite pe-
rioade când vremea a fost destul de
rece sau de Paște, când probabil oa-
menii au preferat să-și petreacă săr-
bătorile alături de familie. Ca în
fiecare an, cei mai mul�i pensionari
au optat pentru sta�iuni din Cov-
asna, Lacul Sărat, Vatra Dornei,
Sărata Monteoru, Băile Felix și Că-
ciulata iar în �mpul sezonului es�-
val beneficiarii au preferat sta�iunile
de la �ărmul Mării Negre, cum ar fi

Eforie, Mangalia și Techirghiol.
Ob�inerea unui bilet de tratament
se poate face rela�v simplu, prin
completarea unei cereri la Casa
Jude�eană de Pensii Vrancea, chiar
și cu 30 de zile înainte de plecarea
în sta�iune. În cerere, pensionarul
va specifica perioada în care ar
dori să se ducă la tratament și trei
sta�iuni, în ordinea preferin�elor.

„Biletele sunt de 16 zile și sunt
valorificate pe serii, în sensul că
imediat ce se termină o serie,
urmează alta. Întrucât sunt mai
multe cereri decât bilete este
nevoie de anumite criterii de de-
partajare care sunt menite să cal-
culeze punctajul fiecărui beneficiar
în func�ie de cuantumul pensiei, cât
de des a fost plecat în ul�mii ani
prin Casa de Pensii, cuantumul și

natura pensiei. Conform legii, el va
achita jumătate din pensie dar nu
mai mult decât valoarea unui bilet
la tratament care, spre exemplu,
anul acesta a ajuns la aproape
1.800 de lei, restul fiind acoperit
din Bugetul Asigurărilor Sociale.”,
ne-a spus directorul Casei Jude�ene
de Pensii Vrancea, Adrian Juravle.
Cu alte cuvinte, un beneficiar ar
avea mai multe șanse dacă are o
pensie mai mică ori dacă, în ul�mii
ani, a beneficiat mai rar de bilete
prin Casa de Pensii. De aceste
�chete pot beneficia și veteranii de
război, văduvele de veterani, per-
soanele cu handicap etc. 

Rămâne de văzut dacă de la în-
ceputul lunii iulie autorită�ile vor
da liber la biletele de tratament
pentru pensionari însă acest lucru

va depinde, în mod cert, de
evolu�ia pandemiei în �ara noastră.
Deocamdată, guvernul a anun�at
măsurile de relaxare care vor intra
în vigoare din 15 iunie, printre
acestea numărându-se reluarea
ac�vită�ii în domeniul tratamen-
tului balnear: „Se reia ac�vitatea
operatorilor economici care des-
fășoară ac�vită�i de tratament
balnear, cu obliga�ia respectării
normelor de prevenire stabilite
prin ordin al ministrului Sănătă�ii”,
se arată în ar�colul nr. 10. Deo-
camdată casele jude�ene așteap-
tă reglementări clare privind  eli -
berarea biletelor de tratament,
acestea putând fi valorificate, cel
mai probabil, începând cu 1 iulie,
atunci când se vor redeschide,
probabil, restaurantele.

Planuri la Odobeș�, pentru par-
cul din fa�a fostei gări, după ce
primăria a ob�inut finantare din fon-
duri ale Uniunii Europene prin POR
2014-2020. Acum, Primăria Odo -
beș� caută un inves�tor serios
care, pentru 567.006,75 de lei fără
TVA, să se ocupe de amenajarea
parcului. Contractul a fost scos la
 lici ta�ie și cuprinde atât servicii de
proiectare cât și execu�ia propriu-
zisă a lucrărilor pentru amenajarea
spa�iilor verzi și locurilor de
recreere, pe o suprafa�ă totală de
4.773,70 mp. 

Terenul respec�v este în pro-
prietatea Primăriei Odobeș� din
ianuarie 2018 și și arată deplorabil:
„plin de bosche�i, iar mobilierul ur-
ban existent (bănci) este degradat

aproape în totalitate”. Acestea
sunt câteva dintre concluziile unui
studiu de fezabilitate, în care se
arată că, indiferent de condi�iile de
aici, „cei se se bucură de această
zonă sunt persoane cu nevoi spe-
ciale provenite de la centrele de în-
grijire pentru persoanele cu nevoi
speciale. Datorită nevoilor preg-
nante de amenajare a spa�iilor
publice pentru persoanele cu  diza -
bilită�i fizice, conducerea orașului
Odobeș� a propus și hotărât ca
acest obiec�v de inves��ie – ame-
najare parc și zone verzi, să fie re-
alizat în special pentru aceste per-
soane cu nevoi speciale”. 

Accesul în parc se va realiza
din strada Caporal Diea, conside rată
stradă principală, iar planurile sunt
mari: pe lângă cele 34 de bănci, 13
coșuri de gunoi și alei pietonale, se

va înlocui sistemul de iluminat și vor
exista zone cu aparate de fitness,
platforme pentru toalete eco-
logice (care vor avea cabină
pentru bărba�i, femei și per-

soane cu dizabilită�i), dar și par-
cări auto. Suprafa�a verde pro-
pusă este de aproape 3.500 mp,
pe care se vor plata flori și
gazon.

� Nicoleta CRISTEA

� Lucian BĂLĂRIE

Primăria Odobești vrea să facă parc lângă gară, pentru persoanele cu dizabilități

Biletele de tratament ar putea fi distribuite
din nou începând cu luna iulie
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Fapta recunoscută este pe jumătate
iertată, spune o vorbă din popor, care
se aplică inclusiv în fa�a instan�elor de
judecată. Este și cazul unui angajat cu
state vechi de plată Direc�iei pentru  Evi -
den�a Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date (BJABDEP Vrancea),
cercetat ani întregi pentru două in-
frac�iuni de fals intelectual. În final,
acesta a căzut la în�elegere cu procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Jus�ţie – Direcţia de Inves�-
gare a Infracţiunilor de Criminalitate Or-
ganizată şi Terorism – Structura Centrală
– Sec�ia de Combatere a Criminalită�ii
Organizate, și-a recunoscut vina, iar
instan�a a admis acordul de re-
cunoaştere a vinovăţiei. Faptele parcă
nici nu au existat, instan�a fiind la rân-
dul său de acord că în cazul inculpatu-
lui se poate renun�a la aplicarea pedep-
sei, condamnarea constând într-un
aver�sment. Solu�ia pronun�ată la finele
anului trecut a și rămas defini�vă. 

Cazul angajatului BJABDEP Vrancea
este strâns legat de dosarul unui far-
macist din municipiu – judecat pentru
fapte de corup�ie, iar faptele datează din
anul 2014. Pe scurt, angajatul BJABDEP
Vrancea a acceptat interven�ia farma-
cistului „persoană respectată în co-
munitate” și a făcut modificări în două
acte de iden�tate, cu încălcarea legii.
Acesta a ajutat două femei recoman-
date ca fiind farmaciste să își facă
muta�ie în Focșani, în condi �iile în care
acestea aveau nevoie de domiciliu în
municipiul nostru pentru a-și ajuta
partenerii de via�ă, închiși în peniten-
ciar. Prac�c, cele două femei ori ginare
dintr-un jude� învecinat și-au făcut
muta�ie în Focșani fără ca măcar pro-
prietarii apartamentului să aibă habar
că au luat pe cineva în spa�iu! Poate nu
contează cine ș�e ce, dar Direc�ia pen-
tru Eviden�a Persoanelor și Adminis-
trarea Bazelor de Date face parte din
structurile de ordine și siguran�ă  publi -
că din subordinea Ministerului Aface rilor
Interne și este parte componentă a De-
partamentului de Ordine și Siguran�ă Pu -
blică.

„La data de 31.07.2014, urmare a
interven�iei anterioare a numitului H.
M., a primit cererea formulată de
martora Ș. L. V., în cuprinsul căreia era
inserată  men�iunea falsă privind con-
sim�ământul găzduitorului la stabilirea
reședin�ei și semnătura acestuia, și a
atestat în fals, în cuprinsul actului, că
a pri mit cererea cu respectarea condi -
�iilor de formă impuse de dispozi�iile ar-
�colul 28 alineatul 2 din OUG 97/2005
privind eviden�a, domiciliu, reședin�a
și actele de iden�tate ale cetă�enilor
români, deși proprietarul imobilului în
care a  fost stabilită reședin�a nu a fost
prezent și nu a dat declara�ia în fa�a sa
...subsecvent acestor  ac�iu ni, a înscris
în actul de iden�tate al martorei men -
�iunea privind stabilirea reședin�ei la
adresa din municipiul Focșani, scopul
acestei ope ra�iuni fiind de a facilita
transferul, din Penitenciarul B. în cadrul
Penitenciarului Focșani, a de�inutului S.
T. – la acea dată so�ul martorei Ș. L. V. 

La data de 31.07.2014, urmare a in-

terven�iei anterioare a numitului H. M.,
a primit cererea formulată de marto-
ra G. R. C., în cuprinsul căreia era in-
serată men�iunea falsă privind con-
sim�ământul  găzduitorului la sta-
bilirea reședin�ei și semnătura acestuia,
și a atestat în fals, în cuprinsul actului,
că a primit cererea cu respectarea
condi�iilor de formă ..., deși proprietarul
imobilului în care a fost stabilită reșe -
din�a nu a fost prezent și nu a dat de-
clara�ia în fa�a sa și care, subsecvent
acestor ac�iuni, a înscris, în actul de
iden�tate al martorei G. R. C., men�i-
unea privind stabilirea reședin�ei la
adresa din municipiul Focșani, scopul
acestei opera�iuni fiind acela de a fa-
cilita transferul, din Penitenciarul B. în
cadrul Penitenciarul Focșani, a  de�i  nu -
tului G.V. – la acea dată concubinul
martorei G. R. C..

Întrucât declara�ia de primire în
spa�iu a găzduitorului trebuia înso�ită
de �tlul loca�v (în original) al imobilului
în care urma să fie stabilită reședin�a
solicitantului, inculpatul V. L. a atestat,
prin semnătură, conformitatea cu ori -
ginalul a copiei �tlului de proprietate,
deși varianta auten�că a acestui act (con-
tract de vânzare-cumpărare) nu i-a fost
prezentată, încălcând în acest mod dis-
pozi�iile legale”, se explică mecanismul
în mo�varea solu�iei de condamnare,
document preluat de Rolii.

Chiar din �mpul anchetei inculpa tul
a recunoscut și a explicat toată situa�ia,
anume că falsurile le-a comis „urmare
a interven�iei numitului H. M., care l-a
contactat pe acesta și i-a comunicat că
îi va trimite pe cineva „din partea lui”
în vederea aplicării unei vize de reșe -
din�ă”. Pe lângă audieri și alte probe care
au creionat întreaga poveste, procurorii
au dispus efectuarea unei analize grafo-
scopice, în urma căreia s-a stabilit că
semnăturile de la rubricile „semnătură
solicitant” și „semnătură de primire” din
cuprinsul cererii au fost probabil  exe -
cutate de agentul de poli�ie cercetat. 

„Analizând materialul probator
administrat în cauză s-a constatat că
infrac�iunile re�inute în sarcina incul-
patului prezintă o gravitate redusă,
având în vedere natura și în�nderea ur-
mărilor produse, mij loacele folosite,
modul și împrejurările în care au fost
comise, precum și mo�vul și scopul ur-
mărit de inculpat, care a ac�ionat ur-
mare a interven�iei numitului H. M.,
care l-a determinat, prin renumele de

care beneficia pe plan local, să adopte
conduita ilicită ce i se impută. Fa�ă de
toate aceste criterii apreciem că, în ra-
port de persoana inculpatului, de con-
duita avută anterior săvârșirii in-
frac�iunii, de eforturile depuse de aces-
ta pentru dimi nuarea consecin�elor
infrac�iunii, precum și de posibilită�ile
sale de îndreptare, aplicarea unei
pedepse ar fi inoportună din cauza con-
secin�elor pe care le-ar avea asupra per-
soanei acestuia. 

Având în vedere circumstan�ele
concrete de comitere a faptelor și cele
personale ale inculpatului (acesta a
ac�ionat urmare a interven�iei unei per-

soane influente în comunitate, fără a
urmări ob�inerea vreunui beneficiu și
nu a avut reprezentarea scopului ur-
mărit de autorul moral prin solicitarea
ce i-a fost adresată, nu este cunoscut
cu antecedente penale sau sanc�iuni
disciplinare și pe parcursul evolu�iei pro-
fesionale a avut o conduită corectă, iar
aplicarea pedepsei ar fi inoportună, în-
trucât ar avea consecin�e importante
asupra carierei sale) se va dispune re-
nun�area la aplicarea pedepsei pentru
infrac�iunile re�inute în sarcina acestuia,
urmând ca inculpatului să i se aplice un
aver�sment, acesta urmând a fi
aten�ionat asupra conduitei sale vii -
toare și a consecin�elor la care se ex-
pune dacă va mai comite infrac�iuni.
Suplimentar, clemen�a organelor ju-
diciare este determinată de posibi -
lită�ile de îndreptare ale inculpatului,
care este integrat în familie și comu-
nitate, aplicarea unei pedepse apărând
ca excesivă în raport de efectele asupra
vie�ii și carierei acestuia.

În aceste condi�ii, �inând seama de
toate aspectele precizate, de persoana
inculpatului și comportamentul său
după comiterea faptei se apreciază că
func�ia de constrângere, realizată prin
aplicarea unui aver�sment este sufi-
cientă pentru sanc�ionarea conduitei
ilicite a acestuia”, se arată în solu�ia in-
stan�ei preluată de aceeași sursă. 

Cum a scăpat cu un avertisment un angajat de la Evidența Persoanelor, acuzat de fals:
infracțiunile prezintă o gravitate redusă, iar pedeapsa i-ar afecta viața și cariera
� Nicoleta CRISTEA
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Premierul Ludovic Orban a anun�at la
finele săptămânii trecute noile măsuri de
relaxare care vor intra în vigoare începând
de luni, 15 iunie. De asemenea, Guvernul
a anun�at că va decide prelungirea stării de
alertă la începutul acestei săptămâni. În
Hotărârea de guvern prin care sunt rela xate
anumite măsuri restric�ve din starea de
alertă se numără redeschiderea mall-urile,
a grădini�elor și a�erschool-urilor. De
asemenea, românii care se întorc în �ară din
anumite �ări nu vor mai fi nevoi�i să stea în
izolare la domiciliu. Este vorba despre �ări
precum Bulgaria, Grecia și Austria, acolo
unde rata de infectare cu coronavirus este
mai mică, respec�v are un coeficient de sub
5, în baza unei  evaluării a Ins�tutului Na�io -
nal de Sănătate Publică. De asemenea,
cursele aeriene către și dinspre aceste �ări
vor fi reluate. Cât privește autoizolarea la
venirea din aceste �ări, condi�ia este ca du-
rata de ședere să nu depășească 14 zile.
„Dacă sunt români care se duc într-un se-
jur de șapte zile în aceste �ări, ei nu vor mai
trebui să stea în izolare la întoarcere”, a ex-
plicat premierul.

Tot din 15 iunie vor fi deschise și mall-
urile, cu excep�ia restaurantelor și locurilor
de joacă din interior. Vor fi deschise și gră-
dini�ele și a�er-school-urile cu respectarea
unor condi�ii stricte reglementate printr-un
ordin comun al Ministerului Sănătă�ii și  Mini -
sterul Educa�iei. O nouă măsură de relaxare
vizează numărul de par�cipan�i la petre-
cerile private. As�el, dacă organizăm o pe-
trecere privată în spa�iu închis, numărul
maxim de persoane prezente poate fi de
20. În cazul evenimentelor private din
spa�iile deschise, acestea pot fi organizate
cu par�ciparea unui număr de maxim 50
de persoane.

De la aceeași dată vor fi permise și ac-

�vită�ile în piscinele exterioare și trata-
mentele balneare. Vor fi reluate ac�vită�ile
pentru jocurile de noroc, vor fi redeschise
casele de pariuri și Loteria Română. În
schimb, sălile de jocuri din mall-uri rămân
închise, la fel și cinematografele, locurile de
joacă și restaurantele, dacă acestea nu sunt
în spa�ii deschise. În plus, vor fi permise ac-
�vită�ile fizice desfășurate în grupuri de câte
6 persoane, nu grupuri de 3 cum era până
în prezent. 

Textul Hotărârii de guvern prin care de
la 15 iunie se relaxează anumite măsuri  res -
tric�ve din starea de alertă:

Art.1 Se exceptează de la măsura de
caran�nare/izolare persoanele sosite din
�ările stabilite pe baza analizei efectuate de
Ins�tutul Na�ional de Sănătate Publică,
aprobate prin hotărâre a Comitetului
Na�ional pentru Situa�ii de Urgen�ă. 

(2) Persoanele care vin în România din
�ările care fac obiectul excep�iei de la
caran�nare/izolare prevăzută la alin. (1), dar
care, înaintea plecării din �ara respec�vă,
nu au stat cel pu�in 14 zile pe teritoriul aces-
teia, intră în caran�nă/izolare la locuin�a/
loca�ia declarată, împreună cu colocatarii,
inclusiv familia/apar�inătorii, după caz. 

(3) Persoanele care, fie au plecat din

România și petrec o perioadă mai scurtă de
14 zile în altă �ară exceptată de la măsura
caran�nării/izolării, fie au petrecut o pe-
rioadă de cel pu�in 14 zile cumula�v în �ări
exceptate de măsura caran�nării/izolării nu
intră în caran�nă/izolare la intrarea în
România. 

Art.2 Se exceptează de la măsura
izolării/caran�nării persoanele care intră în
România pentru prestarea de ac�vită�i me -
dicale. 

Art.3 Se mărește la 6 numărul de per-
soane care nu locuiesc împreună și care pot
par�cipa la ac�vită�i recrea�ve și spor�ve
desfășurate în aer liber, respec�v ciclism,
drume�ii, alergare, canotaj, alpinism, vână-
toare, pescuit și alte ac�vită�i recrea�ve și
spor�ve desfășurate în aer liber, în condi�i-
ile stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătă�ii, după caz, cu ministrul �neretu-
lui și sportului, ministrul mediului, apelor și
pădurilor sau ministrul agriculturii și dez-
voltării rurale. 

Art.4 (1)Evenimentele private în spa�ii
închise se pot organiza cu par�ciparea unui
număr maxim de 20 persoane. (2) Eveni-
mentele private în spa�ii deschise se pot or-
ganiza cu par�ciparea unui număr maxim
de 50 persoane. 

Art.5 Se mărește la 6 numărul de per-
soane care nu apar�in aceleiași familii și pot
circula ori forma grupuri pietonale. 

Art.6Se pot relua zborurile către și din
�ările pentru care persoanele care sosesc în
România sunt exceptate de la măsura de
caran�nă / izolare, stabilite de Ins�tutul
Na�ional de Sănătate Publică și aprobate
de Comitetul Na�ional pentru Situa�ii de Ur-
gen�ă.

Art.7 (1) Se reiau ac�vită�ile de com-
ercializare cu amănuntul a produselor și ser-
viciilor în centrele comerciale în care îşi des-
fășoară ac�vitatea mai mul�i operatori eco-
nomici. (2) În interiorul centrelor comerciale

prevăzute la alin. (1), nu se permite: a) ac-
�vitatea restaurantelor, cafenelelor sau al-
tor asemenea localuri publice, cu excep�ia
celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu asigurarea unei distan�e minime de
2 metri între mese și cel mult 4 persoane
care nu sunt membri ai aceleiași familii la
o masă. b) exploatarea locurilor de joacă,
a sălilor de jocuri și a cinematografelor.

Art.8 Se ins�tuie obliga�ia operatorilor
economici care desfășoară ac�vită�i de
jocuri de noroc, îngrijire personală, primire
turis�că cu func�iuni de cazare, precum și
ac�vită�i de lucru în birouri cu spa�ii comune
în sistem deschis, de a respecta normele de
prevenire stabilite prin ordin comun al
ministrului economiei, energiei și mediului
de afaceri și al ministrului sănătă�i. 

Art.9 Se reia ac�vitatea operatorilor
economici care desfășoară ac�vită�i de
 admi nistrare a ștrandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fit-
ness, cu obliga�ia respectării normelor de
prevenire stabilite prin ordin comun al
ministrului �neretului și sportului și al mi -
nistrului sănătă�ii, în baza căruia își pot des-
fășura ac�vită�ile. 

Art.10 Se reia ac�vitatea operatorilor
economici care desfășoară ac�vită�i de
tratament balnear, cu obliga�ia respectării
normelor de prevenire stabilite prin ordin
al ministrului sănătă�ii. 

Art.11 Se permite desfășurarea ac� -
vită�ilor în creșe, grădini�e și a�er-school pe
perioada vacan�ei de vară, în condi�iile sta-
bilite prin ordin comun al ministrului edu-
ca�iei și cercetării, al ministrului sănătă�ii și
al ministrului muncii și protec�iei sociale.

Art.12Prezenta hotărâre se comunică
tuturor componentelor Sistemului Na�io nal
de Management al Situa�iilor de Urgen�ă,
pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administra�ve ale conducătorilor acesto-
ra.

Aproape 24 de milioane de lei
este suma totală a subven�iilor pe
care le-au primit par�dele poli�ce de
la stat în luna iunie. Autoritatea
Electorală Permanentă (AEP) a
anun�at că în conturile a opt for-
ma�iuni poli�ce au fost virate sub-
ven�ii în valoare totală de 23.852.254
lei.

As�el, PSD a primit cea mai mare
sumă, respec�v 11.915.746 lei, în
conturile PNL au intrat 6.613.873
lei, Uniunea Salva�i România (USR) a
primit 1.765.884, Par�dul Alian�a
Liberalilor și Democra�ilor (ALDE) -
1.445.594 lei, Par�dul PRO România
- 1.103.677 lei, în �mp ce Par�dul
Mișcarea Populară (PMP) are cu
794.647 lei mai mult în cont și Par-

�dul For�a Na�ională cu 176.588 de
lei. Cea mai mică sumă distribuită a
fost cea pentru Uniunea Na�ională
pentru Progresul României (UNPR),
respec�v 36.242 lei.

Începând cu anul 2008, par�dele
poli�ce din România primesc sub-
venţii de la bugetul de stat prin in-
termediul Autorităţii Electorale Per-
manente. Conform legii, suma care
poate fi alocată anual par�delor
poli�ce nu poate să fie mai mare de
0,04% din veniturile totale prevăzute
în bugetul de stat. Banii sunt aloca�i
în func�ie de numărul de voturi pri -
mite la ul�mele alegeri locale și par-
lamentare. Defalcat, 75% din buge-
tul anual este repar�zat de AEP pro-
porţional cu numărul de voturi  pri -

mite la alegerile parlamentare (dacă
au realizat pragul electoral), iar restul
de 25% este împărţit proporţional cu
numărul de voturi primite la alegerile
locale (dacă au obţinut cel puţin 50
de mandate de consilier judeţean).
Prac�c, votul dat de fiecare cetă�ean
unui candidat la alegeri îngroașă,
lună de lună, conturile par�delor
poli�ce. 

Sumele repar�zate de la bugetul
de stat se varsă lunar, în prima
decadă a lunii, în contul fiecărui par-
�d, prin bugetul Autorităţii Elec-
torale Permanente, bani care pot fi
folosi�i pentru întreţinerea şi
funcţionarea sediilor, pentru chel-
tuieli de personal, pentru presă și
propagandă, pentru organizarea de

ac�vităţi cu caracter poli�c, de de-
plasare în �ară și străinătate, tele-
comunica�ii, co�za�ii pentru organi-
za�iile poli�ce internaţionale la care
este afiliat par�dul poli�c, inves�ţii
în bunuri mobile şi imobile, cheltu-
ieli de protocol, biro�că, comisioane
bancare, pentru chiriile și u�lităţile
sediilor, pentru între�inere și reparaţii
auto, asigurare, transport și pentru
carburant. (D.P.)

Noi măsuri de relaxare anunțate de Guvernul României. Se redeschid
grădinițele, after-school-urile, piscinele și casele de pariuri

Ce subvenții au primit partidele politice în luna iunie.
Cinci milioane de euro împărțiți între „greii” din politică

� Daniel PALADE
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Vor putea elevii călători gratuit
până sfârșitul anului? Studiu
de caz: municipiul Focșani P

A
G
2

Primăria Odobești vrea să facă
parc lângă gară, pentru 
persoanele cu dizabilități P

A
G
5

Ce subvenții au primit partidele politice
în luna iunie. Cinci milioane de euro 
împărțiți între „greii” din politică P

A
G
7

• LOCURI DE MUNCĂ • LOCURI DE MUNCĂ • LOCURI DE MUNCĂ •  LOCURI DE MUNCĂ •

SCC FEDERALCOOP VRANCEA

ANGAJEAZĂ 1 vânzător gestionar, 
pentru Magazinul din comuna Broşteni, cu

normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Relaţii la sediul societăţii din Focşani, 
str. Unirea Principatelor nr. 2 sau la 

Telefon 0237616830.

Cei care vor să ob�ină permisul de
conducere o pot face începând de
mar�i, 16 iunie. Serviciul Public Co-
munitar Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor din
cadrul Ins�tu�iei Prefectului jude�ului
Vrancea a transmis un comunicat
prin care anun�ă că vor fi reluate ac-
�vită�ile de  exa minare la proba teo-
re�că a examenului pentru permisul
auto. Vor fi reluate și ac� vită�ile de
programare/reprogramare la proba
prac�că, conform procedurii în vigoare
până la data de 16.03.2020. Cei care
vor să se programeze sau să se repro -
grameze trebuie să ș�e că o pot face
doar online. Toate soli citările de pro-
gramare/reprogramare la proba teo-
re�că se vor efectua doar în baza pro-

gramării online, u�lizându-se ghișeul
de programare online „Înregistrare
dosare exa minare”. În același comu-
nicat de presă, Prefectura Vrancea
anun�ă că sala de examinare va avea
program în fiecare zi de mar�i, mier-
curi și joi, în intervalul orar 8:00 și
15:30. (D.P.)

Se reiau probele teoretice pentru obținerea permisului de conducere

Chiar dacă nu începuse panica creată
de riscul îmbolnăvirii cu coronavirus iar cu-
vinte precum măsuri restric�ve sau stare
de urgen�ă abia prindeau contur, de la în-
ceputul anului turismul jude�ului - și așa
șchiop - a intrat în declin. Dacă ne uităm
pe datele făcute publice de Ins�tutul
Na�ional de Sta�s�că, reiese că numărul
turiș�lor a scăzut constant în primele trei
luni ale anului, fa�ă de perioada similară
a lui 2019. INS a publicat sta�s�ca sosi rilor
turiș�lor în structuri de primire turis�că cu
func�iuni de cazare turis�că, pe �puri de
structuri, �puri de turiș�, datele fiind
colectate lunar de la unită�ile care au o ca-
pacitate de cazare existentă de minim 10
locuri-pat. As�el, dintr-un total de 3.531
persoane care au vizitat jude�ul nostru în
ianuarie 2019, 3.431 în februarie și 3.601
în mar�e, anul acesta sta�s�ca arată că
doar 3.073 de turiș� au sosit în Vrancea
în ianuarie 2020, 2.612 în februarie și
1.118 în mar�e. „Măcar” trendul se
păstrează: cei mai mul�i turiș� vin din tot
�ara noastră: 2.988 dintre cei sosi�i în ia -
nuarie, 2.577 din februarie și 1.117 din
mar�e. Aceasta înseamnă că doar 85
turiș� străini au fost interesa�i de fru-
muse�ile jude�ului în ianuarie, 35 în  febru -
arie, iar în mar�e un singur turist „s-a rătă -
cit” pe plaiurile miori�ce. 

Aceeași sta�s�că relevă și că cei mai
mul�i dintre turiș� au preferat să se
cazeze în moteluri - sau atât au găsit con-
venabil: 935 persoane au stat în as�el de
unită�i de cazare în ianuarie, 768 în  fe -
bruarie și 315 în mar�e. Următoarele în
topul preferin�elor de cazare au fost
hotelurile, așa că 924 dintre turiș�i sosi�i
în Vrancea în ianuarie s-au cazat în aseme-

nea unită�i, 931 - în februarie și 343 în mar-
�e. Vestea bună este că următoarele
preferin�e de cazare le-au reprezentat pen-
siunile agroturis�ce: 554 dintre turiș�i sosi�i
în jude� în ianuarie s-au cazat aici, 378 în
februarie și 129 în mar�e. Poate vă in-
teresează unde s-a cazat unicul turist
străin care a petrecut un sejur în Vrancea.
Ei bine, conform datelor publicate de INS,
acesta a preferat tot o pensiune agro-
turis�că. Cifre ceva mai ridicate au fost ra-
portate și la cazările din pensiunile turis-
�ce: 396 persoane în ianuarie, 374 în fe -
bruarie și 143 în mar�e. Ar mai fi de
men�ionat la acest capitol și că, fa�ă de anul
2019, când în primele trei luni ale anului
nu a fost înregistrată nicio sosire în
taberele de elevi și preșcolari, anul aces-
ta cifrele arată că în ianuarie 142 de per-
soane au sosit în as�el de unită�i în
Vrancea, în februarie 56, iar în mar�e 112.

INS a publicat zilele acestea și sosirile
turiș�lor pe localita�, de unde aflăm și
unde anume au poposit oamenii. Din
numărul total din sta�s�ca anterioară, au
sosit în Focșani 1.226 în ianuarie, 1.193 în
februarie și 493 în mar�e. Dintre aceș�a,

cei mai mul�i au fost înregistra�i în hoteluri,
respec�v 844 persoane în ianuarie, 868 în
februarie și 302  în mar�e. Din aceeași sta-
�s�că lămurim și faptul că „taberele” unde
s-au cazat elevii este de fapt una singură,
pe raza comunei Tulnici, dar și că în
această localitate au fost la mare căutare
din punctul de vedere al turiș�lor pensi-
unile agroturis�ce. Nu mai pu�in de 407
persoane au ales pensiunile agroturis�ce
din Tulnici în ianuarie, 168 în februarie și
25 în mar�e. Pensiuni de acest �p mai sunt
în Pufeș�, Goleș�, Coteș� și Mera, pe listă
apărând totodată turiș� sosi�i în as�el de
unită�i din Boloteș�, însă doar în februarie
(53 de persoane). Ar mai fi de men�io nat
că în această sta�s�că nu apare nicăieri
interes pentru localită�i ca Panciu sau Sove-
ja, localită�i care nici nu sunt men�ionate.
Avem în schimb sosiri în hoteluri din Ad-
jud, precum și moteluri din aceeași lo-
calitate, dar și în Mărășeș�, Tîmboeș�, Tul-
nici și Urecheș�. Turiș� au sosit și s-au cazat
în vile turis�ce din cele două municipii, pre-
cum și în pensiuni turis�ce din acestea și
din Odobeș�.

Lucrurile stau un pic mai bine din punc-

tul de vedere al sta�s�cii privind înnop-
tările în structurile de primire turis�că.
Poate și din cauză că această sta�s�că
reprezintă „intervalul de 24 de ore, în-
cepând cu ora hotelieră, pentru care o
persoană este înregistrată în eviden�a
spa�iului de cazare turis�că... chiar dacă
durata de ședere efec�vă este infe-
rioară intervalului men�ionat. Sunt avute
în vedere și înnoptările aferente pa-
turilor instalate suplimentar (plă�te de
clien�i)”, după cum se arată în explica�ia
INP. Cert este că la acest capitol scăderea
nu este foarte mare în primele două luni
ale anului - de la 4.682 înnoptări în ianuarie
2019 și 4.775 în februarie 2019, anul aces-
ta perioada similară a însemnat 4.020
înnoptări, respec�v 3.526. În mar�e a
scăzut însă destul de mult, de la 5.117 în
2019 la 1.933 anul acesta. Unită�ile de
cazare au fost căutate tot preponderent
de români, pentru că din sta�s�că reiese
că doar 131 înnoptări în ianuarie, 41 în fe -
bruarie și 2 în mar�e au fost atribuite
turiș�lor străini. 

Legat de turismul înfloritor din jude�ul
nostru mai există o sta�s�că, legată de ca-
pacitatea de cazare. Concret, de numărul
de locuri de cazare puse la dispozi�ia
turiș�lor de către unită�ile de cazare tur-
is�că, �inând cont de numărul de zile cât sunt
deschise unită�ile în perioada considerata.
La acest capitol, în Vrancea sta�s�ca arată
o capacitate de 38.257 locuri în ianuarie 2020,
35.467 în februarie și 23.347 în mar�e, cele
mai multe în Focșani, municipiul fiind urmat
de – surprinzător - comuna Urecheș�. De-
falcat pe �puri de unită�i de cazare, aflăm că
cea mai mare capacitate este (în general) la
hoteluri, urmate de moteluri, locurile din
taberele de elevi și preșcolari, pensiuni
agroturis�ce și pensiuni turis�ce. 

Vrancea turistică. Cine a vizitat județul nostru chiar înainte de pandemie
� Nicoleta CRISTEA


