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Drumul expres care va face legătura între municipiul Focșani și municipiul Brăila este cu un pas mai aproape de a fi realizat.
Săptămâna trecută, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunica�iilor a fost semnat (...)
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apare în fiecare luni
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ENET SA Focșani, societatea care a
fost botezată de liberali în urmă cu câ�i-
va ani „gaura neagră” din bugetul local,
a luat o traiectorie tristă după ce în oc-
tombrie 2019 Primăria Focșani a ob�i -
nut în instan�ă insolven�a acesteia.
Scopul acestei strategii declarat atun-
ci de șeful administra�iei locale a fost re-
organizarea societă�ii și, implicit, de-
grevarea de datoriile imense pe care
ENET le-a acumulat de-a lungul �m-
pului. Prac�c, prin intrarea companiei
în insolven�ă conturile sale nu au mai
putut fi blocate , as�el încât sumele în-
casate nu aumai intrat în buzunarul fis-
cului ci în bugetul societă�ii. Este ade-
vărat, situa�ia ENET la finalul anului 2019
nu era dintre cele mai fericite, asta ca
să folosim un eufemism, pierderea
constatată de auditorul independent la
31 decembrie 2019 ridicându-se la
38.766.272 lei, adică pu�in peste 8
milioane de euro, diferen�ă uriașă fa�ă
de anul precedent (2018), atunci când
compania ieșea în pierdere cu
„doar”6.158.125 de lei, respec�v
1.273.655 de euro. 

Ce spun rapoartele oficiale

De al�el, același auditor scria în ra-
port : „La data autorizării situa�iilor fi-
nanciare individuale, societatea nu
are un plan oficial de reorganizare care
să indice măsuri de redresare (...)
aceste aspecte indică existen�a unei in-
cer�tudini semnifica�ve care ar putea
genera îndoieli cu privire la capacitatea
societă�ii de a-și con�nua ac�vitatea”.
Prac�c, potrivit auditorului, soarta
ENET este pecetluită pentru totdeau-
na. De fapt, un alt raport, de data
aceasta al administratorului judiciar al
societă�ii (aceasta aflându-se, așa cum
am spus, în faliment) indică fără pu�n�ă
de tăgadă că lucrurile nu merg spre bine.
Spre exemplu, la 31 decembrie 2019
numărul salaria�ilor companiei era în
scădere fa�ă de 2018, cu o diferen�ă de
25 de angaja�i (219 în 2019 fa�ă de 244
în 2018) deși în organigrama ins�tu�iei
sunt prevăzute 280 de posturi. Mai mult
decât atât, cu toate că anul trecut au fost
operate creșteri salariale (pentru  res -
pectarea salariului minim pe economie
stabilit de lege), fondul de retribu�ii a fost
sub cel prevăzut de bugetul de venituri
și cheltuieli pentru simplul mo�v că a fost
redus numărul de personal. În același
context, raportul administratorului ju-
diciar relevă că în 2019 cheltuielile cu per-
sonalul au fost mai mari cu 15,50% fa�ă
de anul anterior.

Debranșările popula�iei - o lovitură
de măciucă 

Un alt aspect important, poate cel
mai important în declinul ENET a con-
stat fenomenul debranșărilor de la sis-
tem, scăderea can�tă�ilor de energie
termică livrate având ca efect secundar
diminuarea livrărilorde energie electrică.
După cum se ș�e, până la darea în
func�iune a noii centrale și reabilitarea
re�elei de furnizare a energiei termice

(care nu a parcurs de abia o singură
etapă, cea de a doua aflându-se în curs),
oamenii au început să renun�e din ce
în ce mai des la serviciile ENET și au tre-
cut pe centrale de apartament. Oricum
ar fi, acest fenomen ce s-a men�inut
constant în ul�ma decadă a avut efec-
tul unei lovituri de baros dată la temelia
unei case șubrede. As�el, s-a ajuns ca
la finele lui 2019, din 29.405 aparta-
mente (câte apar în scripte la Focșani)
doar 10.685 au mai rămas conectate la
sistemul centralizat, 18.720 beneficiind
de alte surse de încălzire. Concret, nu-
mai 36,33% dintre proprietarii de unită�i
loca�ve din oraș au rămas fideli sis-
temului centralizat. Evident că un rol im-
portant în destabilizarea treptată a
ENET l-au avut și al�i factori cum ar fi
pre�ul gazului (mai mare cu 43,53% fa�ă
de cel din 2017), al energiei termice
(care a crescut de două ori în 2019), al
energiei electrice și, nu în ul�mul rând,
datoriile istorice pe care compania le-a
acumulat cu răbdare de furnică de-a lun-
gul și de-a latul zecilor de ani. Structurat,
evolu�ia ENET se profilează cam așa în
ul�mii 5 ani: 2015 – profit 821.913 lei
(169.992 euro); 2016 – pierdere
1.692.321 lei (350.014 euro); 2017 –
profit 870.458 lei (180.032 euro); 2018
– pierdere 6.158.125 lei (1.273.655
euro); 2019 – pierdere 38.766.272 lei
(8.017.843 euro). 

Pe unde se scurg banii

„Pierderea din anul 2019 se da-
torează în cea mai mare parte pena -
lită�ilor înregistrate pe costuri, în  va -
loare de 29.293.491 lei, dar și cheltu-
ielilor cu provizioane care s-au con-
s�tuit după 270 de zile de la neplata
facturilor de către clien�i, fa�ă de pe-
rioada anterioară când provizioanele
de la clien�i se calculau și se înregistrau
pe costuri după 3 ani de la neachitarea
facturilor. As�el, suma înregistrată

suplimentar în conabilitate a fost de
3.016.000 lei. Prin urmare, dacă scă-
dem din total pierdere penalită�ile și
provizioanele calculate suăplimentar
rezultă o pierdere de 6.456.781 lei”, se
arată în raportul administratorului ju-
diciar al ENET. Potrivit aceluiași docu-
ment, pierderile se men�in din cauza
pre�ului la gaze care a crescut în fiecare
an. De exemplu, în 2019 acesta a fost
cu 34,40% mai mare decât în 2018, în
�mp ce 60% din totalul cheltuielilor
reprezintă costurile aferente gazelor
naturale. De asemenea, mai trebuie
adăugat că ENET nu a reușit să �ină pa-
sul cu majorarea pre�ului la gaze, adică
în �mp ce acesta a crescut anual,
pre�urile acceptate de ANRE pentru
popula�ie au suferit modificări minore:
2017 – 341, 04 lei/gcal.; 2018 – 331,49
lei/gcal; 2019 – 343,96 lei/gcal.; 2020 –
345,03 lei/gcal. La toate acestea se
adaugă și faptul că tarifele ENET pen-
tru transport, distribu�ie și furnizare nu
au mai suferit modificări din 2012. 

„Prin urmare, rezultă că SC ENET SA
nu poate să su�ină cu pre�ul actual chel-
tuielile societă�ii”, este verdictul final
al administratorului judiciar al companiei
focșănene, intrată, așa cum am amin�t
încă de la început, în insolven�ă la în-
ceputul lui octombrie 2019. Nu în ul�mul
rând trebuie amin�te și sumele pe care
le are de încasat ENET de la datornici. Ast-
fel, la sfârșitul anului 2019, unită�ile
bugetare au de plă�t către societate
2.737.826 lei (566.251 euro), datorie de
2,3 ori mai mare decât în 2018 (1.190.406
lei), agen�ii economici au de plată
1.352.090 lei (279.646 euro), creștere de
1,74 ori fa�ă de 2018 (775.276 lei) iar
restan�a popula�iei se ridică la 10.418.836
lei (2.154.878 euro), mai mică, ce-i
drept, cu 4% fa�ă de 2018 când ajungea
la 10.851.670 lei. Prin urmare, la finele
anului 2019, ENET avea de recuperat cre-
an�e ce totalizau 15.520.988 lei
(3.210.131 euro), sumă uriașă care cu
greu, dacă nu imposibil, ar putea fi re-
cuperată într-o perioadă scurtă de �mp.  

De ce și mai ales cum a devenit ENET SA Focșani
„gaura neagră” a bugetului local 
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Candidatul independent la
Primăria Focșani, Liviu Macovei,
se ghidează în viitoarea campanie
electorală după o platformă struc-
turată în 10 puncte (#ZecePen-
truFocșani) ce cuprinde, în opinia
sa, elementele esen�iale, sine
qua non, dacă vre�i, unei dez-
voltări reale a municipiului nostru,
reședin�ă de jude�. Primul dintre
aceste puncte se referă la trans-
paren�a și digitalizarea întregii
activită�i derulate de adminis-
tra�ia locală, în condi�iile în care,
potrivit opiniei sale, cheltuielile
municipalită�ii sunt publicate
par�ial, greu de urmărit și con-
tabilizat, parcă pentru a eluda
legea. Din punctul său de vedere,
Liviu Macovei propune un sis-
tem viabil, de tip open data, ce
oferă tuturor cetă�enilor posibi -
litatea de a urmări cheltuielile în
timp real. „Odată ajuns la
primărie, îmi propun ca toate
cheltuielile și toate contractele să
fie publice iar aceste rapoarte să
fie prezentate într-un format de
tip ”open data” pentru ca infor-
ma�iile să poată fi prelucrabile de
oricine și accesul la informa�ii să
fie în timp real. Înfiin�area unei

comisii de transparen�ă în sub-
ordinea Consiliul Local care să
dea aviz oricărui proiect ini�iat în
acest for. În acest fel, se elimină
orice furt sau tentativă de mită,
iar orice societate comercială
poate participa la licita�iile or-
ganizate de primărie, oferind,
astfel, pre�ul cel mai mic”, spune
Liviu Macovei. De asemenea, el

consideră că digitalizarea tutur-
or serviciilor din primărie va
aduce nenumărate avantaje, de
la plimbarea hârtiilor de colo-
colo până la eliminarea totală a
statului la cozi. Acest lucru este
posibil, în opinia sa, prin dez-
voltarea unei aplica�ii menite să
gestioneze întreaga activitate
desfășurată la nivelul primăriei,

de la plata  ta xelor până la
emiterea unui banal aviz. „În
acest fel eliminăm timpii lungi
de așteptare, oferim cetă�ea nu-
lui comoditate în interac�iunea
cu cei pe care îi plătesc dar, de
asemenea, eliminăm orice tip de
mică aten�ie sau șpagă”, spune
Liviu Macovei.

Doi parlamentari USR, deputa tul
de Ilfov Cornel Zainea și senatorul de
Brașov Allen Coliban, au ini�iat un
proiect de lege, care a și fost adop-
tată de Parlamentul României, prin
care se declară război deschis
poluării olfac�ve. Numită suges�v
Legea Mirosurilor, noul act norma-
�v a pornit de la o idee a vi-
cepreședintelui USR Timișoara, Ro -
di ca Militaru, și a fost conceput ca
urmare a numeroaselor sesizări fă-
cute de cetă�eni în toată �ara și sta-
bilește obliga�ii clare atât pentru au-
torită�ile publice cât mai ales pentru
agen�ii economici a căror ac�vitate
este sursă de mirosuri neplăcute. Ac-
tul norma�v, așa cum l-au gândit  ini -
�iatorii săi, este des�nat să protejeze
cetă�enii din toată �ara de efluviile
pes�len�iale generate de ferme,
fabrici, zone pline de gunoi etc.
aflate în proximitatea zonelor

locuite, oamenii care au fost obli ga�i
ca din cauza poluării au ajuns să nu
poată deschide ferestrele ori să
iasă la plimbare prin parcuri. ,,De ce
avem nevoie de o Lege a Miro-
surilor? Pentru că avem un vid le -
gisla�v care trebuie acoperit. Gar-
da de Mediu a refuzat mult �mp să
sanc�ioneze poluatori, spunând că
nu are legisla�ia necesară. Legea
Mirosurilor face parte din viziunea
pe care o are USR în ceea ce
privește calitatea vie�ii. Avem
nevoie de un aer proaspăt. Nu
doar în poli�că, ci și cel respirat”,
spun cei de la USR. Printre regle-
mentările noii legi se numără oblig-
a�vitatea autorită�ilor locale de a
 rea liza un Plan de ges�onare a dis-
confortului olfac�v (a cărui nere-
spectare va atrage chiar sus-
pendarea temporară a ac�vită�ii
celui vinovat, în cazul agen�ilor eco-
nomici). De asemenea, adminis-
tra�iile locale vor fi obligate „să re-
glementeze, inclusiv prin inter zicerea
permanentă sau temporară, des-
fășurarea ac�vită�ilor ge ne ratoare
de mirosuri în zonele de locuit,
recreere, odihnă, tratament și agre-
ment, să controleze preven�v și la se-
sizarea publicului ac�vită�ile care nu
se supun reglementării din punct de
vedere al protec�iei mediului”, în
conformitate cu noua lege. (L.B.)

Digitalizarea și transparența în administrația publică locală, obiective
importante în strategia candidatului independent Liviu Macovei
� Lucian BĂLĂRIE
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�in minte că la un moment dat,
prin copilăria mea, am de�inut cu
mândrie o pereche de pantofiori
croșeta�i de o mână dibace. Să fi fost
tare demult, pentru că nu mai re�in
culoarea – să fi fost albi, crem sau
bleu deschis – și nici modelul exact,
dar ș�u că îmi plăceau grozav. Și am
crezut că as�el de încăl�ări au dis-
părut complet, până să le regăsesc
la o focșăneancă, pe Facebook.
Aceasta se numește Cătălina Ștef și
încăl�ările lucrate manual de ea sunt
adevărate minună�ii. Încăl�ările
croșetate de aceasta sunt cu mult
mai deosebite fa�ă de ceea ce îmi
amintesc eu vag că am purtat în
copilărie. Sumedenie de culori și
modele, de la sandale, la pantofi și
până la cizme mai lungi sau mai
scurte, inclusiv pe pla�orme. Am
vrut să aflu mai multe despre această
ocupa�ie a sa și am aflat că totul a
pornit dintr-o întâmplare: și-a dorit
niște cizmuli�e croșetate. Dar până
să le aibă a fost o întreagă aventură,
ne-a poves�t Cătălina Ștef, pentru că

nu mai croșetase niciodată.
„Acum pot să zic că este o pasi-

une, însă la început a fost doar o cu-
riozitate. Am făcut și am desfă-
cut... Dar am zis ca trebuie să îmi
iasă. Nici nu ș�u cât �mp mi-a luat
să le fac, dar produsul finit a fost
destul de drăgu� pentru prima încer-
care”, ne-a spus aceasta. Acum,
după aproape trei ani de la prima

pereche croșetată, produsele sunt
variate, în func�ie de dorin�a clien-
tului. Cert este că folosește materi-
ale de calitate: firul este rezistent,
special pentru încăl�ăminte, iar tal-
pa este ușoară și flexibilă. Atât firele
cât și talpa sunt alese însă de clien-
tele sale, în func�ie de ce model
doresc acestea. 

Iar în �mp, „plaja” de cliente s-a
mărit. Nu are comenzi doar din �ară,
ci a lucrat câteva perechi de încăl�ări
și pentru doamne din Italia sau
Fran�a. În prezent, Cătălina Ștef lu-
crează la un proiect comandat de o
clientă din Belgia. Și vârsta clien�ilor
variază, pentru că focșăneanca nu re-
alizează încăl�ări doar pentru adul�i,
ci și pentru copii. Chiar zilele acestea
urma să finalizeze o pereche de es-
padrile pentru un copil de 6 ani.

„Foarte important pentru mine
este ca doamnele să fie mul�umite,
să încal�e modelul ales cu plăcere și
să fie mândră că îl poartă. Am avut
chiar ocazia de a lucra seturi mamă-
fiică și sunt foarte mândră de asta.
E foarte plăcut să te întâlneș� cu
doamna și fe��a prin oraș și să
vezi că poartă același model de
încăl�ăminte lucrat de �ne. Nu se va
demoda niciodată acest �p de
încăl�ăminte. Dacă place ceva de pe
pagină și clienta dorește acel mod-
el sigur că îl fac pe acela, dar dacă
se dorește altceva mi se trimite o
poză cu modelul și realizăm”, ne-a
împărtășit focșăneanca.Acum ceva
�mp, Cătălina Ștef a creat o pagină

de Facebook - Catalina Stef Hand
Made, special pentru încăl�ările pe
care le realizează. Aici, clientele pot
să admire proiecte deja realizate,
într-o paletă de culori și modele
diferite. Totul �ine de imagina�ie. 

Trebuie spus că focșăneanca
face aceste încăl�ări ca o metodă de
relaxare în �mpul liber. Este angajată
la UPU-SMURD, iar �mpul nu este în-
totdeauna generos. Însă faptul că lu-
crează cu pasiune face totul mai
ușor: „Dacă lucrezi cu drag și chiar
î�i place ceea ce faci, nu este deloc
complicat. E adevărat, necesită

�mp, implicare și plăcere, dar se
poate. Și când vezi că doamna este
mul�umită, atunci sim�i că ai rea lizat
ceva frumos, u�l și unicat. După o
zi petrecută la serviciu, când ajung
acasă, mă relaxez pu�in lucrând. De
aceea și �mpul de realizare variază.
Pentru că mă împart între casă, ser-
viciu, copii... De aceea nu pot să zic
că le fac într-un anumit �mp. Dar
sunt lucrate cu drag și pasiune,
așa că fiecare pereche are câte o
păr�cică din dragostea  mea”.

Ne-a mai mărturisit focșăneanca
ceva, tot pentru a-mi sa�sface curi-
ozitatea. Pentru că eu, personal,
mi-aș dori din toate modelele și
toate culorile câte o pereche. Dar
Cătălina Ștef spune că pentru ea nu
a lucrat așa multe: „Nu am o pereche
preferată, fiecare e unicat în felul ei.
Toate îmi sunt dragi  și toate  mo -
delele sunt frumoase. Dar nu am
așa multe, cred că patru sau cinci
perechi. De fiecare dată când am de
realizat o comandă cumpăr și pen-
tru mine materialele necesare, dar
nu reușesc să le fac. Să ș��i că sunt
o fire veselă, îmi plac plimbările. Nu
e tot universul meu în lucrul de
mână, aceasta este doar o pasiune
și o relaxare. Dar da, printre altele
îmi mai fac și mie  câte ceva”.

Pasiune și culoare: încălțările croșetate ale Cătălinei Ștef
fac deliciul doamnelor și domnișoarelor

� Nicoleta CRISTEA
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Asocierea SA&PE CONSTRUCT,
SPEDITION UMB și TEHNOSTRADE
este favorita pentru proiectarea și
execu�ia lucrărilor pentru con-
struc�ia Autostrăzii Brașov - Târgu
Mureș - Cluj - Oradea, în lungime de
12,24 km, după ce a ofertat un pre�
de nerefuzat. De la valoarea totală
es�mată a contractului, în sumă de
730.509.125,51 lei fără TVA,
asocierea de firme garantează că
poate face lucrări de calitate pe cei
12,24 km, pentru doar
680.405.395,28 lei fără TVA. Cu
acest pre� „le-a luat fa�a” contra-
candida�ilor, grupul spaniol FCC
CONSTRUCCION SA și societă�ii
turce Nurol Insaat ve Ticaret. Con-
tractul nu a fost încă atribuit, ci abia
pe 12 iunie a fost desemnat câș�gă-
torul licita�iei, potrivit Companiei
Na�ionale de Administrare a Infra-
structurii Ru�ere. De acum se poate
întâmpla orice, inclusiv – în lipsa
unor contesta�ii - ca asocierea de
firme să se �ină de cuvânt și să își
aducă muncitorii pe teren pentru a
începe lucrările. 

„Ofertantul desemnat caș�gă-
tor este ASOCIEREA SC SA&PE
CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION
UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL,
cu ...un punctaj total de 100
puncte, din care 45 de puncte pen-
tru componenta financiară și 55 de
puncte pentru componenta
tehnică. Pre�ul pe km de au-
tostradă este de 55.588.676,08 lei
fără TVA, reprezentând 11.495.
238,86 Euro fără TVA. Durata con-
tractului este de 156 de luni, din
care 12 luni perioada de proiectare,

24 luni perioada de execu�ie a lu-
crărilor, 120 de luni perioadă de
garan�ie a lucrărilor. Obiectul con-
tractului îl reprezintă proiectarea
și execu�ia lucrărilor pentru con-
struc�ia Autostrăzii Brașov - Târgu
Mureș - Cluj - Oradea, Subsec�iunea

3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km
13+260 - km 25+500), în lungime de
12,24 km.

Semnarea contractului de achi -
zi�ie publică va fi posibilă după ex-
pirarea perioadei de depunere a
eventualelor contesta�ii si respec-
�v după solu�ionarea tuturor con-
testat�ilor/plângerilor formulate în
cadrul procedurii de atribuire”, in-
forma și CNAIR despre soarta con-
tractului finan�at cu fonduri ale
Uniunii Europene, prin Programul
Opera�ional Infrastructura Mare –
POIM.

Ce nu a informat Compania este
aceea că firmele care stau în spatele
asocierii sunt mult mai multe, 11 la
număr. Dintre acestea, 7 sunt sub-
contractori, cu procente din lucrări
cuprinse între 0,03% și 1,77%: Iri-
dex-Group-Plas�c, Integrated En-
gineering Systems, CIS GAZ, Argif
Proiect, Pirotehnic OSB, Elektra In-
vest și inclusiv Muzeul Jude�ean

Satu Mare. Ofertan�i sunt SC SA&PE
Construct, Spedi�on UMB și
Tehnostrade, iar ter� DP Consult. In-
teresant este că cei trei ofertan�i
sunt societă�i de�inute de familia
„regelui asfaltului”, Dorinel Um-
brărescu. Afaceristul s-a retras câte

un pic din societă�i, care în acest
moment sunt de�inute de fii săi. 

SC SA&PE Construct este însă de

la început a fiilor lui Dorinel Um-
brărescu. Societatea a fost înfi-
in�ată în 11 iulie 2013 și „locuiește”
pe Calea Mărășeș� 145 - Bacău,
asocia�i fiind Petru Răzvan Um-
brărescu și Alexandru Teodor Um-
brărescu și are un sediu secundar,
în Vrancea. Tehnostrade este înfi-
in�ată în 2004, are sediul principal
pe Bulevardul Unirii 77 în Bacău și
de�ine 10 sedii secundare, în
Vrancea și Olt. Firma Tehnostrade
a fost însă înfiin�ată de Dorinel
Umbrărescu și so�ia sa, iar în 2011
are loc o fuziune prin absor�ie, în
urma căreia „se cooptează în soci-
etate, ca asociat, SC Spedi�on
UMB SRL, persoană juridică
română cu sediul în municipiul
Bacău, calea Mărășeș� nr. 145”,
după cum se arată în Monitorul Ofi-
cial. SC Spedi�on UMB SRL se re-
trage la scurt �mp și transmite
so�ilor Umbrărescu păr�ile sociale
din Tehnostrade. În 2017, în soci-
etate intră Petru Răzvan Um-
brărescu și Alexandru Teodor Um-
brărescu: „regele asfaltului” re-
nun�ă la 70% din ac�iuni, as�el că
so�ia acestuia ajunge să de�ină 89%

din societate, iar cei doi fii câte 5%.
Dorinel Umbrărescu rămâne
ac�ionar cu doar 1%.

Cât despre Spedi�on UMB SRL,
aceasta este cea mai veche soci-
etate înfiin�ată de Dorinel Um-
brărescu, în 1997. Atât Tehnos-
trade cât şi Spedi�on UMB au
aceeaşi structură a acţionariatului,
formată din Mirela Umbrărescu
(89% din acţiuni), Alexandru Teodor
Umbrărescu (5%), Petru Răzvan
Umbrărescu (5%) şi Dorinel Um-
brărescu (1%), potrivit datelor de la
Registrul Comerţului. (FOTO: conex-
iuni-firme1, conexiuni-firme2)

Societă�ile de�inute de familia
Umbrărescu au mai făcut „casă
bună” și în trecut. Asocierea SA&PE
Construct SRL - Spedi�on UMB SRL
- Tehnostrade SRL - Consitrans SRL
a fost desemnat câș�gatorul pentru

Tronsonul 2 - Lotul 1 din drumul ex-
pres Craiova-Piteș�, cu o valoare a
ofertei de 661.452.009,54 lei fără
TVA, precum și a Tronsonului 2 - Lo-
tul 2, cu o valoare a ofertei de
792.189.981,56 lei fără TVA.
Asocierea Tehnostrade - Spedi�on
UMB SRL a fost favorită și pentru
proiectarea şi execuţia autostrăzii
Lugoj - Deva Lot 4. Aceleași două
firme au făcut o asociere cu Artera
Proiect SRL și au luat construc�ia lo-
tului 3 al Autostrăzii de Centură Bu-
cureș�, cu preţul de 882.363.613,61
lei, fără TVA. Omul de afaceri a
reușit totodată să prindă și con-
tractul pentru lucrările la Centura
Bacăului, care includ 16 kilometri
din Autostrada Moldovei (A7), însă
acestea sunt doar câteva exemple.

În ceea ce privește ter�ul din
asocierea care a fost desemnată
câș�gătoare pentru Autostrada
Brașov - Târgu Mureș - Cluj –
Oradea - DP Consult, aceasta este
o firma înfiin�ată în noiembrie1997,
din Cluj Napoca, și se ocupă cu „ac-
�vită�i de inginerie și consultan�ă
tehnică legate de acestea”. Soci-
etatea are trei asocia�i.

� Nicoleta CRISTEA

Familia Umbrărescu și-a făcut o asociere de firme și a câștigat un contract
pentru 12 kilometri din Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj – Oradea
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Toaletele insalubre din cur�ile
unită�ilor de învă�ământ din jude�ul
Vrancea ar putea deveni istorie. Con-
form cifrelor date publicită�ii de Minis-
terul Educa�iei anul trecut, în România
existau 2.219 unită�i de învă�ământ
care aveau grupurile sanitare în exteri-
or, fără apă și fără canalizare. Jude�ele
din zona Moldovei conduceau detașat
clasamentul, printre ele numărându-se și
jude�ul Vrancea. Topul era condus de
jude�ul Vaslui cu 266 de uni�ă�i cu toalete
în exteriorul clădirii, în �mp ce Botoșa-
niul se afla pe locul al doilea cu 218
unită�i. Raportul clasa jude�ul Vrancea
pe un rușinos loc 7 cu un număr de 105
unită�i de învă�ământ cu toalete în
fundul cur�ii. La un an distan�ă de la pu -
blicarea topului rușinii Guvernul PNL
condus de Ludovic Orban a adoptat o
hotărâre prin care s-a decis repar�zarea
a peste 31 de milioane de lei pentru lu-
crări de amenajare a grupurilor sanitare
și asigurarea cu u�lită�i a acestora, în
unită�ile de învă�ământ preuniversitar
de stat. Din această sumă, 17 milioane
sunt pentru con�nuarea lucrărilor la
grupuri sanitare unde inves��iile au
fost finan�ate în 2019, dar nefinalizate,
în �mp ce diferen�a de peste 14  mi -
lioane lei sunt des�nate finan�ării lu-
crărilor de amenajare a unor grupuri
sanitare, precum și pentru asigurarea cu
u�lită�i a acestora,  în 103 unită�i de în-
vă�ământ preuniversitar de stat, care nu
dispun de grupuri sanitare conforme.

În ceea ce privește suma alocată
pentru școlile și grădini�ele din jude�ul
Vrancea, aceasta depășește suma de un
milion de lei, bani ce vor fi folosi�i pen-
tru lucrări aflate deja în derulare și
pentru inves��ii noi. Vorbim despre
1.135.000 lei aloca�i pentru două unită�i

școlare din comuna Reghiu, două unită�i
școlare din comuna Slobozia Bradului,
câte trei unită�i din comunele Tâm-
boieș�, Andreiașu de Jos, Chiojdeni și
Corbi�a, dar și pentru câte patru unită�i
școlare din comunele Nereju, Ploscu�eni
și Tătăranu. 

,,Am discutat cu doamna ministru
Anisie despre nevoile școlilor din
Vrancea și am convenit că școlarii din
satele Vrancei au nevoie urgentă de
aceste inves��ii. Este o ches�une care
�ine de sănătatea copiilor noștri, dar și
un mo�v pentru care popula�ia școlară

să nu mai abandoneze cursurile. Gu-
vernul Orban va con�nua inves��iile în
școlile româneș� pentru că pune accent
pe educa�ia noii genera�ii”, a spus
ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan. Banii
pentru inves��ia în toalete și alimenta-
rea cu apă a școlilor vor fi distribui�i prin
intermediul Inspectoratului Școlar
Jude�ean Vrancea, către bugetele locale,
primăriile fiind cele care vor asigura
derularea inves��iilor. 

Agen�ia Jude�eană a Finan�elor
Publice Vrancea a implementat un
proiect pilot prin care contribuabilii pot
solicita o întâlnire cu reprezentan�ii in-
situ�iei fără a mai fi nevoie să meargă
la ghișeele unită�ii. As�el, începând cu
data de 15 iunie 2020, contribuabilii din
Vrancea se pot programa online prin
intermediul Spaţiului Privat Virtual
(SPV) accesând secţiunea „Programări
on-line”. Prin intermediul acestui nou
serviciu contribuabilii care au nevoie
de eliberarea unor declaraţii fiscale,
caziere fiscale, avize şi autorizaţii pen-
tru casele de marcat pot face o pro-
gramare din fa�a calculatorului, ur-
mând ca în baza acesteia să meargă la
sediul ins�tu�iei pentru a ridica docu-
mentele solicitate.

„Serviciul de programări on line
este momentan implementat ca proiect
pilot doar la nivelul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi
şi este pus la dispoziţia contribua-
bililor pentru aspecte ce nu necesită
�mp îndelungat de soluţionare, �mpul

alocat fiecărei programări fiind de
maxim 30 de minute. Problema�ca fis-

cală pentru care se poate solicita pro-
gramare se referă la : declaraţii fiscale,

evidenţă pe plă�tor, executare silită,
cazier fiscal, asistenţă contribuabili,
evitarea dublei impuneri şi avize şi au-
torizaţii (case de marcat). Primirea
contribuabililor care au folosit servi ciul
disponibil prin SPV de „Programări
on line” se va face exact la ora la care
s-a efectuat programarea şi de aceea
contribuabilii sunt rugaţi să respecte ora
de programare”, se arată întru-un co-
municat de presă al AJFP Vrancea.

Responsabilii de comunicare au
mai transmis că accesul contribua-
bililor în sediile Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Vrancea va fi per-
mis după ce s-a efectuat operaţiunea
de termometrizare şi dacă aceş�a
poartă mască de protecţie pentru faţă
cu acoperirea nasului şi a gurii. În
situaţia în care contribuabilii nu în-
deplinesc aceste condiţii vor fi infor-
maţi că întâlnirea se anulează şi  că este
necesară reprogramarea acesteia cu
respectarea condi�iilor mai sus
menţionate. 

(D.P.)

� Daniel PALADE

Peste un milion de lei pentru toalete
curate în școlile din satele Vrancei

Serviciu pilot implementat la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vrancea. În baza unei programări
online contribuabilii pot solicita elibererea mai multor documente
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Amânarea concursului na�ional de  � -
tularizare a căzut ca un trăznet peste capul
celor care își doreau angajarea pe o pe-
rioadă nedeterminată într-una dintre șco-
lile patriei. Pentru a ob�ine o catedră, can-
dida�ii ar fi trebuit să su�ină examen, re-
spec�v proba scrisă, în data de 15 iulie 2020.
Printr-un Ordin de Ministru semnat de Mon-
ica Anisie în data de 17 iunie, exact cu o zi
înainte ca dascălii să își depună dosarele de
înscriere, examenul a fost amânat din
cauza prelungirii stării de alertă până după
încetarea acesteia, adică exact până la  mij -
locul lunii iulie, în data de 15. Este ciudat to-
tuși că în �mp ce absolven�ii claselor a VIII-
a și a XII-a au avut și au posibilitatea să
sus�ine examenele de Evaluare Na�ională
și respec�v bacalaureat, profesorii nu au
reușit să ob�ină aceste privilegii. Acest lu-
cru a fost posibil din cauza Legii 55/2020,
act norma�v care reglementează măsurile
privind starea de alertă pe teritoriul na�ion-

al. As�el, la ar�colul 27, alin. 3 se arată că
„Pe durata stării de alertă, în ins�tu�iile și
autorită�ile publice se suspendă orice �p
de concurs pentru ocuparea posturilor sau
func�iilor vacante și temporar vacante”.
Care va să zică, coronavirusul a intrat din nou

pe fir și a faultat concursul de angajare în
ins�tu�iile de învă�ământ întrucât, logic, con-
cursul na�ional de �tularizare nu este
altceva decât... un concurs de angajare, fie
el și în sistemul de educa�ie. Unele cadre di-
dac�ce văd însă prin această amânare o

oportunitate de a aprofunda materia de
 exa men. ,,Din punctul meu de vedere
această amânare este un lucru bun pen-
tru că mie, cel pu�in, îmi acordă mai mult
�mp pentru învă�at. Eu am avut până
acum ac�vită�i la școală. Două clase la care
predau au terminat școala în iunie și am
fost nevoită să fiu acolo ca să închei
mediile. Prac�c, eu de abia acum încolo am
�mp, cu adevărat, să mă ocup de studiu”,
ne-a spus Mihaela Vlădescu, profesor de
 edu ca�ie fizică. Anul acesta fuseseră scoase
la concurs 665 de locuri, cele mai multe în
municipiul Focșani. Pe de altă parte, anul
trecut, în jude�ul nostru s-au înscris la ex-
amenul de �tularizare 409 cadre didac�ce
însă doar 250 s-au prezentat la probe. 60
de candida�i au renun�at să mai par�cipe
din diferite mo�ve la concurs iar al�i 99 s-au
retras. În 2019 în topul preferin�elor s-au aflat
Limba și literatura română, pedagogia șco-
lară și metodica desfășurării ac�vită�ilor in-
struc�v-educa�ve, specializări pentru care
au optat 65 de cadre didac�ce.

Oficierea slujbelor religioase în in-
teriorul bisericilor a fost permisă odată
cu noile măsuri de relaxare care au in-
trat în vigoare miercurea trecută. Cre -
dincioșii care par�cipă la slujbe trebuie
să ș�e că au fot impuse o serie de  re -
guli de distanţare socială. Mai exact, păs-
trarea unei distanţe de 2 m în orice di-
recţie între credincioşi, sau obliga� -
vitatea folosirii măş�lor de protecţie
pentru preoţi şi credincioşi la
spovedanie, ca şi pentru toţi par�cipanţii
la slujbe.

Săptămâna trecută, Patriarhia
Română a dat publicită�ii un comunicat
prin care a transmis o serie de în-
drumări către toate unită�ile de cult ale
Bisericii Ortodoxe Române privind par-
�ciparea credincioșilor la sfintele slujbe
în interiorul și în exteriorul bisericilor.
Una dintre măsurile adoptate, în strân-
să legătură cu autorită�ile competente,
este aceea de a se pătra o distan�ă de
2 m între credincioși, în orice direc�ie.
În cazul în care numărul credincioșilor
este mai mare decât spa�iul disponibil,
ceilal�i credincioși vor asculta slujba din
exteriorul bisericii. De asemenea, una
dintre măsurile adoptate face referire

la obliga�vitatea folosirii măș�lor de
protec�ie pentru to�i cei care par�cipă
la slujbe, cu excep�ia celor care rostesc
rugăciuni, predică sau cântă la strană.
Credincioșii care asistă la slujbe din ex-
teriorul bisericii nu vor fi obliga�i să
poarte mască de protec�ie, în schimb
vor trebui să respecte distan�a de 1,5 m
în orice direc�ie. 

Este interzis accesul la slujbe per-
soanelor care prezintă simptome de in-
fec�ie, fie că este vorba despre tuse,
strănut, rinoree sau temperatură, per-
soanelor aflate în caran�nă, precum şi
persoanelor care au avut contact cu o
persoană infectată. Reprezentan�ii Bis-
ericii Ortodoxe Române se vor asigura
că folosirea spa�iului din interior va fi igi-
enizat și dezinfectat și se vor pune în
aplicare o serie de reguli care privesc
folosirea comună a spa�iului liturgic. Ast-
fel, se vor lua măsuri ca la intrarea şi la
ieșirea din biserică să nu fie necesară
a�ngerea sau prinderea uşii cu mâna.
Acolo unde este posibil, ușa de intrare
trebuie să fie diferită de cea de ieșire,
pentru a se evita intersectarea credin-
cioșilor. La intervale de patru ore,
potrivit dispozi�iilor autorită�ilor, lă-

cașul de cult va fi aerisit, iar la intrarea
în biserică vor fi amplasate solu�ii de
dezinfectare, fiecare credincios având
obliga�ia să se dezinfecteze în mo-
mentul în care intră în biserică. O altă
regulă dispusă de B.O.R. este inter -
zicerea organizării de agape în biserică
sau în spaţiile anexe ale acesteia.

Un alt capitol din regulile care vor
trebui respectate de către personalul
bisericii prevede ca obiectele liturgice
folosite la săvârșirea Sfintei Liturghii să
fie cură�ate înainte și după terminarea

slujbelor, iar stranele și pardoseala să
fie dezinfectate. Noile reguli privind la
organizarea slujbelor în interiorul bis-
ericii sunt prevăzute și într-un ordin co-
mun emis miercuri de Ministerul Afa -
cerilor Interne și Ministerul Sănătă�ii.
Conform acestora, linguriţa de îm-
părtăşanie trebuie dezinfectată după
fiecare u�lizare, iar obiectele a�nse
frecvent, cum ar fi mânerele uşilor,
balustradele, scaunele, trebuie dezin-
fectate o dată la 4 ore. 

(D.P.)

� Lucian BĂLĂRIE

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

Coronovairusul a amânat și examenul de titularizare. Cei care vor 
să se fixeze pe catedră mai au de așteptat până la mijlocul lunii iulie!

Slujbele în interiorul bisericilor permise cu respectarea unor reguli stricte
Purtarea măș�i de protec�ie este obligatorie iar distan�a între credincioși trebuie să fie de minim 2 metri�
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Peste un milion de lei pentru
toalete curate în școlile din
satele Vrancei P
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Serviciu pilot implementat la Agenția Județeană
a Finanțelor Publice Vrancea. În baza unei 
programări online contribuabilii pot 
solicita elibererea mai multor documente
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Coronovairusul a amânat și examenul
de titularizare. Cei care vor să se fixeze
pe catedră mai au de așteptat 
până la mijlocul lunii iulie!
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Drumul expres care va face
legătura între municipiul Focșani
și municipiul Brăila este cu un pas
mai aproape de a fi realizat. Săp-
tămâna trecută, la sediul Minis-
terului Transporturilor, Infra-
structurii și Comunica�iilor a fost
semnat contractul pentru elabo-
rarea studiului de fezabilitate și a
proiectul tehnic. Cu o durată de
 exe cu�ie de 24 de luni, inves��ia
derulată de Ministerul Transpor-
turilor, prin Compania Na�ională de
Administrare a Infrastructurii Ru-
�ere (CNAIR) va fi realizată pe o
distan�ă de aproape 76 de kilo-
metri. Este vorba despre tron-
sonul de drum care va lega mu-
nicipiul Focșani de municipiul Brăi-
la. La semnarea documentelor a
par�cipat și ministrul Dezvoltării,
Ion Ștefan care a subliniat că re-
alizarea acestui proiect reprezin-
tă o nevoie urgentă atât pentru
vrânceni, cât și pentru locuitorii din
zona Moldovei.  

„Am par�cipat la acest eveni-
ment important pentru vrânceni,
la invita�ia ministrului Transpor-
turilor, Lucian Bode, și a celor de
la CNAIR, cu care am discutat de-
spre nevoia urgentă a inves��iilor
în infrastructura ru�eră din
Moldova, singura regiune istorică
a României rămasă în urmă din
acest punct de vedere. Moldova
are nevoie de inves��ii în infra-
structură, așa cum are nevoie și
jude�ul Vrancea, iar legătura care
se va face prin acest drum expres
cu jude�ele de la Dunăre și apoi de
zona Dobrogei, este extrem de im-
portantă”, a spus ministrul Dez-
voltării, Ion Ștefan care a mai
adăugat că importan�a infrastruc-
turii în zona de est și nord-estul �ării
este una vitală pentru dezvoltarea
economică a zonei. De asemenea,
în viziunea ministrului Ion Ștefan re-
alizarea de autostrăzi în această
zonă va salva vie�ile românilor
care traversează �ara până în Cap-
itală. Acesta a dat asigurări că aces-
te inves��ii în infrastructura ru�eră
nu vor rămâne la stadiul de proiect. ,,Am spus mereu, și în cadrul

Guvernului, că Moldova are
nevoie să fie conectată cu Munte-
nia și Transilvania prin autostrăzi,
iar Guvernul Orban sprijină aces-
te demersuri și chiar le imple-
mentează. A venit �mpul ca
Moldova să beneficieze de o in-
frastructură de transport ru�er
modernă, necesară dezvoltării
economice și care să salveze
vie�ile românilor care, în prezent,
pentru a ajunge de la Bucureș�

spre Suceava, parcurg unul dintre
cele mai aglomerate și periculoase
sectoare de drum european.
Vrâncenilor, dar și moldovenilor,
le dau asigurări că toate aceste in-
ves��ii în infrastructură, asumate
de noi, nu vor rămâne doar niște
desene pe o hartă, așa cum le-au
tot trasat și le-au uitat prin sertare
guvernările anterioare, și că Gu-
vernul Orban va fi cel care le va
implementa!”, a mai transmis
ministrul Ion Ștefan.

VÂND TEREN INTRAVILAN
cu suprafața de 4.120 m situat în centru la Bizighești, 
la o distanță de 500 de metri de șoseaua națională.

Carte funciară, lățime 18 metri.  Preț 4 euro/m negociabil. 
TELEFON CONTACT: 0730.603.702
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Au fost făcuți primii pași pentru realizarea drumului
expres care va lega Focșaniul de Brăila
� Daniel PALADE


