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Lucrurile încep să se miște și pentru jude�ul Vrancea! O serie de inves��ii în infrastructura ru�eră, capitol la care Vrancea suferă, au demarat
și con�nuă într-un ritm sus�inut. Este vorba despre repara�iile la covorul asfal�c pe drumul care (...)
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apare în fiecare luni

Cu un ministru liberal al Lucrărilor Publice în Guvernul României,
este timpul ca Vrancea să se dezvolte!
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Elaborarea documenta�iei pentru Autostrada A7-Moldova, care va tranzita Vrancea, merge în pași repezi
Guvernan�ii liberali spun că șoseaua de mare viteză îi va aduce acasă și pe cei care acum își câș�gă pâinea

în străinătate, prin atragerea inves�torilor
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Lucrurile încep să se miște și pen-
tru jude�ul Vrancea! O serie de in-
ves��ii în infrastructura ru�eră, capi-
tol la care Vrancea suferă, au demarat
și con�nuă într-un ritm sus�inut. Este
vorba despre repara�iile la covorul as-
fal�c pe drumul care leagă Dum brăve-
niul de Dumitreș� și, mai sus pe Valea
Râmnicului, de Chiojdeni și până la
Vin�leasca. Aici, pe DN 2N, lucrările de
asfaltare sunt aproape de final, condi -
�iile de trafic îmbunătă�indu-se. Cei de
la Drumuri Na�ionale au intervenit și
în satul turis�c Lepșa, acolo unde a
fost refăcut drumul spre Mănăs�rea
Lepșa, ș�ut fiind că în această pe-
rioadă, chiar dacă suntem în con� -
nuare în stare de alertă din cauza pan-
demiei de COVID-19, economia nu se
poate opri, iar turiș�i ajung în zonă
pentru relaxare. 

Întâlniri de lucru săptămânale
pentru Autostrada Moldova

După o serie de ședin�e tehnice la
Ministerul Transporturilor, la care a
par�cipat și ministrul Ion Ștefan, de la
Dezvoltare, au fost semnate actele
pentru începerea Studiilor de feza -
bilitate și a Proiectelor Tehnice la
drumul care leagă Focșaniul de Brăi-
la, dar, mai ales, pentru Autostrada
A7-Moldova, care va tranzita Vrancea
de la sud la nord. Pentru șoseaua de

mare viteză, ministrul Ștefan și con-
ducerea Companiei Na�ionale de Ad-
ministrarea a Infrastructurii Ru�ere
din Ministerul Transporturilor, fac
apel la edilii localită�ilor care vor fi
străbătute de autostradă să emită
toate documentele necesare, într-un
�mp cât mai scurt. )

”Moldova s-a săturat să fie ul�ma
regiune istorică a României fără nici-
un kilometru de autostradă!
Moldovenii sunt sătui de promisiuni
și șosele făcute numai pe hâr�e. În
tot acest �mp în care al�ii ne-au
promis autostrăzi, drumul european

care tranzitează Moldova, de la sud
la nord, este unul dintre cele mai  peri -
culoase din Europa, dovadă fiind
crucile mor�ilor de pe marginea lui.

Am sus�inut permanent în cadrul
Guvernului Orban că așa nu se mai
poate și că Moldova trebuie ascultată
și sus�inută prin inves��ii. Nu fac un
secret din faptul că, săptămânal,
merg la CNAIR și Ministerul Trans-
porturilor, la ședin�a de lucru pe A7,
pentru a ajuta parcurgerea proce-
durilor în �mpul cel mai scurt. Pe
această cale fac un apel la edilii
vrânceni să dea drumul actelor nece-
sare rapid și, acolo unde întâmpină
dificultă�i, să ceară ajutorul echipei
ministeriale”, a spus ministrul Ion
Ștefan. 

Cum a stat autostrada în pixul lui
Oprișan...

Reamin�m faptul că, în perioada
sărbătorilor de iarnă din 2014, preșe -
dintele CJ și al PSD Vrancea, Marian
Oprișan, se lăuda că în 2016 vom putea
circula pe autostradă la Focșani. Anul
2016 a venit, în plină guvernare PSD, dar
promisiunea social democra�ilor nu s-a
adeverit, așa cum nu s-au împlinit nici
altele. Totuși, este de remarcat faptul
că acum, în Guvernare liberală, preșe -
dintele CJ Vrancea a catadicsit să sem-
neze un cer�ficat de urbanism pentru
acest important proiect de infrastruc-
tură pentru Vrancea, ca de al�el pen-
tru întreaga Moldovă.

”Este îmbucurător că șeful CJ
Vrancea, Marian Oprișan, dă o sem-

nătură pentru documenta�ia Au-
tostrăzii A7. Mă întreb însă, ce l-a �i nut
de mâini până acum, să nu între-
prindă mai mult pentru cei pe care îi
reprezintă?! În 2014 promitea în fa�a
copiilor că, în 2016, vom avea au-
tostradă în Focșani. Apoi, a dat vina pe
tragedia de la Colec�v pentru incom-
peten�a PSD, uitând că acolo au mu-
rit și �neri vrânceni. Din 2014 și până
în prezent, copiii pe care i-a min�it,
mul�i dintre ei, au plecat în străinătate
la părin�ii care au fost izgoni�i de lip-
sa perspec�velor din Focșani și din
Vrancea. Noi, guvernarea liberală,
vom construi această autostradă și
pentru cei care au rămas, dar și pen-
tru cei care au plecat și vor să revină,
în Focșani și în Vrancea, pentru rudele
rămase acasă”, a mai spus ministrul lu-
crărilor publice, Ion Ștefan. 

Cu un ministru liberal al Lucrărilor Publice în Guvernul României,
este timpul ca Vrancea să se dezvolte!
�
�
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18 unită�i de învă�ământ din
Vrancea vor beneficia de fonduri de la
Ministerul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administra�iei pentru re-
abilitare, dotare și construire. Este
vorba despre unită�i de învă�ământ atât
din mediul urban, cât și din mediul ru-
ral. Focșaniul se află pe lista de inves��ii
cu un număr de zece unită�i care vor
intra într-un amplu proces de reabi -
litare și modernizare. Pe lângă alte in-
ves��ii, lista a fost completată cu zece
unită�i școlare din municipiul Focșani,
o grădini�ă și o școală din comuna
Bilieș�, trei grădini�e din comuna
Boloteș�, câte o grădini�ă din comuna
Coteș� și Urecheș� și o scoală gim-
nazială din comuna Bordeș�. 

Ministrul Dezvoltării, liberalul Ion
Ștefan a semnat, săptămâna trecută,
ordinul pentru aprobarea listei cu in-
ves��iile din cadrul Subprogramului
”Unită�i de învă�ământ de stat”, prin -
tre care și lista celor 18 obiec�ve din
jude�ul Vrancea.

“Lista aferentă jude�ului Vrancea
a fost completată cu 18 noi amplasa-
mente, obiec�ve ce ar trebui constru-
ite, reabilitate, modernizate și dotate
atât în mediul rural, cât și în cel urban.
Voi urmări cu mare aten�ie ca toate
aceste noi inves��ii adăugate Listei de
la CNI să fie bugetate și realizate în
teren, în cel mai scurt �mp posibil. Nu
accept ca priorită�ile școlilor să fie
tratate cu indiferen�ă, ca pe vremea so-
cialiș�lor. Noi, guvernarea libe rală, ne
dorim o genera�ie viitoare care să aibă
la dispozi�ie grădini�e, școli și licee
modernizate și dotate pentru ca fiecare
copil care va frecventa cursurile să își îm-
plinească poten�ialul și vom inves� în
acest sens. Avem nevoie să ne creștem
frumos genera�iile care vin din urmă, iar
educa�ia a fost, pe nedrept, subfi-
nan�ată. În mandatul meu la minister
nu se va mai face această greșeală”, a

transmis ministrul Dezvoltării, Ion Ște-
fan.

Lucrările vor fi derulate de Minis-
terul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administra�iei, prin Compania  Na�io -
nală de Inves��ii. Iată lista completă a
celor 18 obiec�ve ce urmează să intre
în procesul de reabilitare și moder -
nizare:

• Bilieș�, Reabilitare, modernizare,
ex�ndere și dotare Grădini�a cu pro-
gram prelungit nr. 1;

• Bilieș�, Reabilitare, modernizare
și dotare Școala Gimnazială;

• Boloteș�, Reabilitare, moder -
nizare, ex�ndere și dotare Grădini�a nr.
2 sat Găgeș�;

• Boloteș�, Reabilitare, moder -
nizare și dotare Grădini�a nr. 1, sat
Găgeș�;

• Boloteș�, Reabilitare, moder -
nizare și dotare Grădini�ă, sat Boloteș�;

• Bordeș�, Reabilitarea termică,
modernizarea și dotarea Școlii ”În-
vă�ător Ghe. Asanache”, sat Bordeș�;

• Coteș�, Reabilitarea, mode -
rnizarea, dotarea și ex�nderea gră-
dini�ei din sat Coteș�;

• Focșani, Renovare a trei corpuri
de clădire reprezentând căminele in-
ternat și can�na Colegiului Tehnic ”Ion
Mincu”, strada 1 Decembrie 1918, nr.
32;

• Focșani, Construire și dotare
Centru de ș�in�e aplicate Colegiul
Na�ional ”Unirea”;

• Focșani, Lucrări de reabilitare,
modernizare și dotări atelier de coa-
fură/frizerie Liceul Tehnologic ”G. G.
Longinescu”, strada Mărășeș�;

• Focșani, Construire sediu Liceul
de Artă ”Ghe. Tatarăscu”, strada Ale-
cu Sihleanu;

• Focșani, Reabilitare, moder nizare

și dotare Colegiul Na�ional ”Al. I. Cuza”,
corp M și C și construire sală mul�-
func�ională, strada Cuza Vodă nr. 47;

• Focșani, Ex�ndere Școala Gim-
nazială ”Duiliu Zamfirescu” cu opt săli
de clasă, strada Tinere�ii nr. 2;

• Focșani, Construire și dotare
corp Școala Gimnazială ”Ion Basgan”,
strada Mare a Unirii nr. 64;

• Focșani, Ex�ndere și dotare
Colegiul Na�ional ”Spiru Haret”, stra-
da Timotei Cipariu nr. 5;

• Focșani, Ex�ndere cu 12 săli de
clasă a Școlii nr. 3, strada Dornei;

• Focșani, Reabilitare, moder nizare
și dotare inves��ie pentru Grădini�a cu
program prelungit nr. 2, strada Alecu
Sihleanu, nr. 6;

• Urecheș�, Reabilitarea,  mo -
dernizarea și dotarea sediului Gră-
dini�ei din sat Urecheș�.

� Daniel PALADE

18 unități de învățământ din Vrancea vor fi construite, reabilitate și
dotate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Consiliul Jude�ean Vrancea s-a hotărât
să mai facă un pas, poate de data aceas-
ta unul decisiv, către „creșterea trans-
paren�ei și accesibilită�ii serviciilor furnizate
către cetă�ean”, așa cum indică caietul de
sarcini a unei noi achizi�ii ce urmează să
fie făcută de administra�ia jude�eană.
Prac�c, CJ va plă� unei societă�i suma de
54.876 lei fără TVA (aproxima�v 11.300
de euro) pentru elaborarea unei strate-
gii de comunicare publică ce face parte
din proiectul „Inovare și performan�ă în
administra�ia publică a Consiliului
Jude�ean Vrancea”. Dacă nu a�i în�eles
nimic din pomposul �tlu al proiectului,
încercăm să facem un scurt rezumat.
Strategia asta de care se vorbește, că ni-
meni nu mai are idei în ziua de astăzi, ci
doar strategii, zice-se că va fi menită să
pregătească cuconetul din ins�tu�ie,
specializat, chipurile, pe comunicare, în
așa fel încât încrederea boborului în

consiliul jude�ean să înflorească exploziv,
așa ca Puya Raimondii, cunoscută în
popor ca Regina Anzilor, o plantă care în-

florește o dată la 100 de ani. În paranteză
fie spus, credem că ini�ia�va CJ este cum
nu se poate mai nimerită, acum că toc-

mai am serbat și noi Centenarul, așa cum
se cuvine, adică tradi�ional, la Mau-
soleul de la Mărășeș�. Alte două obiec-
�ve urmărite prin derularea acestei
strategii ar urma să fie schimbarea per-
spec�vei (a punctului de vedere, dacă
vre�i) vrâncenilor asupra ac�vită�ii care
se derulează la nivelul administra�iei
jude�ene și „îmbunătă�irea manage-
mentului organiza�ional la nivelul au-
torită�ii publice locale”. 

Și, ca să încheiem apoteo�c, ar mai
trebui spus că „segmentele” spre care
Consiliul Jude�ean Vrancea ar trebui să-
și îndrepte nobila fa�ă în urma aplicării
strategiei sunt 10 la număr: cetă�enii
jude�ului, func�ionarii din ins�tu�iile pu -
blice, elevii, studen�ii și profesorii, mass-
media, organiza�iile nonguvernamen-
tale, partenerii externi, u�lizatorii de in-
ternet, mediul de afaceri, autorită�ile și
ins�tu�iile care colaborează cu CJ și
structurile na�ionale și interna�ionale în
care consiliul jude�ean are calitatea de
asociat.  

� Lucian BĂLĂRIE

După 30 de ani de la căderea comunismului în România, CJ Vrancea își propune să devină
și mai transparent. Propunem mutarea administrației județene într-o clădire din sticlă!
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Totul �ine de educa�ie – o ș�u și edilii
vrânceni, care nu se uită la bani atunci când
e vorba de instruiri. Așa se face că adminis-
tra�iile locale au încheiat contracte pentru di-
verse instruiri, la pachet cu cazări pentru o săp-
tămână de cursuri. Pur întâmplător, cursurile
la care vor par�cipa unii bugetari se des-
fășoară inclusiv pe litoral, în plin sezon es�-
val. Sau în Deltă, aici fiind cazul comunei Ure-
cheș�, care a luat de la Expert Diploma�c Busi-
ness un curs „Resurse Umane și Salarizare”,
care se va desfășura între 10 - 16 august la
Resort Puflene-Murighiol, Delta Dunării. 

„Costul cursului este de 950 ron, cost ce
include par�ciparea la sesiunea de training
pentru o persoană, mapă, suport de curs și
coffeebreak-urile din �mpul cursului. 3.940
lei taxa servicii conexe evenimentului (cazare
și organizare ) se vor achizi�ona din Expert
Diploma�c Tour SRL”. Care este valoarea
achizi�iei? 800 lei, adică 165,21 euro, însă mult
mai mult a plecat către serviciile de cazare.
Așa că Urecheș�ul s-a conformat specifi-
ca�iilor: a luat servicii cazare la Resort Puflene
pentru 10 - 16 august, cu 3.940 lei (813,55
euro). „Costul par�ciparii este de 3.940 lei
- servicii cazare, pentru 7 zile/ 6 nop�i”, se
arată în încredin�area directă.

Ca să nu rămână angaja�ii neinstrui�i,
aceeași comună a încheiat în iunie și un curs
de Management în achizi�iile publice, care se
va desfășura în Complexul Steaua de Mare.
Costul cursului este de 950 lei, ce include ace-
leași beneficii ca la cel de mai sus. Tot ca mai
sus, era o condi�ie, anume ca serviciile de
cazare în sumă fixă, 4.150 lei, să fie achizi�on-
ate de la Expert Diploma�c Tour SRL. Și cum
nu se putea fără cazare, 856,75 euro au fost
da�i pentru as�el de servicii în Complexul
Steaua de Mare - Eforie Nord - pentru 8 zile/
7 nop�i, pentru perioada 9 - 16 august.

Tot în iunie, dar pe la sfârșitul lunii, și co-
muna Goleș� a dat 204,38 euro pentru cur-
suri pe linia accesării fondurilor europene –
Aplica�ii prac�ce. „Curs de perfecţionare...
adresat personalului de specialitate din
cadrul administra�iei publice. Cer�ficat de
absolvire în ocupaţia „Expert accesare fon-
duri structurale şi de coeziune europene”, se
eliberează par�cipanţilor care au studii su-
perioare finalizate cu diplomă de licenţă/
master. Par�cipanţilor care nu îndeplinesc

criteriile de studii li se eliberează cer�ficat
de par�cipare cu denumirea cursului eliberat
sub antetul Lectoform Consul�ng”, se arată
în încredin�area directă. Și, cum fondurile eu-
ropene sunt o prioritate, al�i 2.890 lei (596,85
euro) au fost da�i către SC Lectoform Travel
SRL pentru „servicii de cazare la Hotel Co libi�a
– Hotel Fisherman's”. Într-adevăr, nu e
cazare pe litoral, dar imaginile cu acest com-
plex din Bistri�a-Năsăud î�i taie respira�ia. Unde
mai pui că la serviciile de cazare se adaugă și
un tur la obiec�vele turis�ce. Se merită! 

„Pachetul include cazare 6 nop�i în
cameră dublă și mesele – mic dejun, prânz
și cină în regim de bufet suedez pentru 2 per-
soane. Excursie de socializare la obiec�vele

turis�ce din zonă. Oferta este valabilă doar
la achizi�ionarea programelor de formare
profesională disponibile. Serviciile hote-
liere se valorifica pentru cursan�ii Lectoform
Consul�ng în perioada 10 - 16 august”, sunt
câteva explica�ii din încredin�area directă.

Zilele trecute, și comuna Pufeș� a făcut
o afacere bună, achizi�ionând un pachet com-
plet cursuri – cazare, pentru 6.190 lei
(1.278,45 euro). La bază este vorba despre

formare profesională pe „Managementul
Crizei și Ges�unea Riscurilor”: „Pachet ser-
vicii formare profesională și cazare în pe-
rioada 26.07 - 02.08 Hotel Interna�ional. Se
asigură fiecărui par�cipant la programul de
formare profesională mapă de curs cu ur-

mătorul conţinut: suport curs în format
�părit, suport curs şi materiale de formare
în format electronic, agendă personalizată,
pix personalizat. Se eliberează diplomă de
par�cipare sub antetul Formav Expert SRL.
Cazare: Băile Felix, Hotel Interna�ional –
5.200 de lei/ cameră”.

Campioana absolută la instruire în sezon
es�val este comuna Bilieș�:

• 900 lei (185,92 euro la data  achi -
zi�ionării) încredin�a�i direct către Inspire
Partner SRL pentru un curs de formare pro-
fesională „Urbanism și amenajarea terito-
rial”, la pachet cu 3.333,33 lei (689,03 euro)
către Inspire Travel pentru servicii de cazare
pentru cursurile de formare profesională or-

ganizate de Inspire Partner ce au loc în Ma-
maia, Hotel Majes�c în perioada 29.07 - 02.08;

• 900 lei (186,04 euro) - curs de formare
profesională „Func�ia publică. Atribu�ii și com-
peten�e”, la pachet cu 3.333,33 lei (689,03
euro) - servicii de cazare pentru cursurile de
formare profesională ce au loc în în Mama-
ia, Hotel Majes�c în perioada 29.07 - 02.08;

• 900 lei - curs de formare profesională
„Taxe și impozite locale”, la pachet cu

3.333,33 lei (689,03 euro) - servicii de cazare
pentru cursurile ce au loc în Mamaia, Hotel
Majes�c în perioada 29.07 - 02.08;

• 900 lei - curs de formare profesională
„Protec�ia drepturilor copilului și al familiei
în legisla�ia românească”, la pachet cu ser-
vicii de cazare pentru cursurile de formare pro-
fesională ce au loc în Mamaia, Hotel Majes-
�c în perioada 29.07 - 02.08, în sumă de
3.333,33 lei; 

• 910 lei (187,94 euro) - curs de formare
profesională „Management financiar și
contabilitate bugetară în ins�tu�iile publice”,
la pachet cu 3.323,81 lei (686,47 euro) - ser-
vicii de cazare pentru formare profesională
organizate în Mamaia, Hotel Majes�c, pe-
rioada 15 - 20.07;

• 3.838 lei (792,55 euro) - servicii de
cazare pentru cursurile de formare profe-
sională organizate de Inspire Partner, ce au
loc în Mamaia, Hotel Majes�c, în următoarele
perioade: 12 - 19.07; 19 - 26.07; 26.07 - 02.08;
02 - 09.08; 9 - 16.08 + 970 lei (200,31 euro)

pentru cursul de formare profesională
„Func�ia publică. Atribu�ii și competen�e”.
Aceste încredin�ări au fost pe la începutul se-
zonului, alături de cele pentru „Sistem de con-
trol intern managerial”, în sumă de 970 lei
(200,43 euro) - cursul de formare profesională
pentru Chirilă Vasile (perioada 12 - 19.07) și
serviciile de cazare aferente, în sumă de
4.752,38 lei (981,98 euro). Tot la Hotel Ma-
jes�c.

• 4.530 lei servicii de formare profe-
sională la Mamaia- Complex Mediteranean,
între 30.06 - 05.07, pe buget, finan�e, achiz-
i�ii publice, resurse umane, taxe, codul ad-
ministra�v, asisten�ă socială, cadastru, ma -
nagementul deșeurilor etc... adică cam tot ce
e bun la casa omului: „Taxă curs = 690 lei (ac-
�vitatea de training/ mapa de curs, mate-
riale de lucru, suport de curs în format elec-
tronic/ diplomă de par�cipare/ pauzele
de cafea). Servicii hoteliere = 3.840 lei/ pen-
siune completă. Înso�itorul beneficiază de
gratuitate”, stă scris negru pe alb în specifi-
ca�ii.

• 596,64 lei (123,23 euro) – curs „Co-
municarea organiza�ională. Măsuri speci-
fice necesare sectorului public”, 14 - 21.06,
la pachet cu  3.514,29 lei (725,87 euro) - ser-
vicii de cazare pentru formare profesională,
7 nop�i Hotel President SPA Băile Felix.

Răspunsul previzibil la o întrebare neros-
�tă ar fi că func�ionarii publici au nevoie în
permanen�ă de instruiri adecvate, pentru a
�ine pasul cu modificările survenite în legis-
la�ie. Însă se pare că nu este musai să pleci
la mare vara pentru un curs de o săp-
tămână, iar aceasta o dovedește comuna
Boloteș�, care a ales să achizi�ioneze un ser-
viciu de instruire în sistem online. Luna tre-
cută, comuna a dat prin încredin�are direc-
tă suma de 1.050 lei pentru „Control Finan-
ciar Preven�v”, la care vor par�cipa nu
una, ci trei persoane. Nici nu ne-a venit să cre-
dem că este posibil așa ceva, dar licita�ia pe
SEAP e clară: cursul era anun�at pentru 16 -
17 iunie, pe pla�orma Zoom Cloud Mee�ng. 

(surse foto: Facebook).

� Nicoleta CRISTEA

La mare, la soare... primăriile sunt goale. Cum se instruiesc bugetarii
în hoteluri de trei stele, minim o săptămână în sezonul estival
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Este deja clar pentru toată lumea că
pandemia și-a lăsat amprenta nega�vă
asupra vie�ii economice din România și
a afectat serios anumite categorii de busi-
ness, zeci de mii de români pierzându-
și locurile de muncă. Cu toate acestea,
unele afaceri au explodat, cum ar fi cazul
farmaciilor, magazinelor online ori
firmelor de curierat, iar altele au reușit
să supravie�uiască, fără mari preten�ii.
Nici în Vrancea situa�ia nu a fost dife rită
fa�ă de cea din �ară. Au fost companii
care au pus lacătul pe ușă, au disponi-
bilizat angaja�ii iar acum încearcă din răs-
puteri să se pună pe picioare. Alte
firme, însă, și-au păstrat stabilitatea, chiar
dacă au fost momente când acest lucru
părea imposbil. Una dintre aceste com-
panii este cea care de�ine re�eaua Paco
Supermarket, unul dintre cei mai im-
portan�i retaileri din jude�ul nostru. Fonda-
torul acesteia, Felicu Paraschiv, ne-a
dezvăluit câteva dintre strategiile pe care
le-a adoptat pe �mp de criză dar și cum
a traversat pandemia fără să dea afară
un singur angajat.

Reporter: Am în�eles că vă des -
chide�i un nou magazin?

Feliciu Paraschiv: Da, avem în plan
să deschidem un centru logis�c pentru
aprovizionarea magazinelor noastre și
probabil că vom vinde și la ter�i, în sen-
sul că vom comercializa către magazine
mici, la pre�urile la care vom cumpăra noi
de la furnizori. Cu alte cuvinte, dacă noi
vom cumpăra mai mult, vom avea o put-
ere de negociere mai mare și vom ob�ine
niște pre�uri mai mici, pre�uri la care vom
vinde și către comercian�ii mai mici ca
noi, asta ca să-i ajutăm în lupta cu re-
tailerii mari.

R: Ce vă iese la afacerea asta?
F. Paraschiv: În primul rând o să

punem pentru comercian�ii mici costuri
minimale de logis�că, asta ca să ne
scoatem cheltuielile de depozitare, trans-
port, încărcare, descărcare și depo -
zitare. Pentru că luăm o can�tate mai
mare de marfă, ob�inem un pre� mai bun
de la furnizor și, în final, asta se va re-
flecta la ra�, într-un pre� mai bun al pro-
duselor din magazinele noastre. Și atun-
ci e păcat să nu dăm și la al�ii mai mici,
așa cum eram și noi pe vremuri.

R: Această nouă ex�ndere a fost
planificată?

F. Paraschiv: Eu sunt vicepreședintele
Asocia�iei Comercian�ilor Mici și Mij locii
și m-am inspirat din nevoile comer-
cian�ilor mici care niciodată nu au acces
la un pre� bun. În al doilea rând, exista
necesitatea unui depozit logis�c mai
mare. E drept, aveam unul, dar foarte
mic și nu ne puteam descurca bine.  Exi -
stau restric�ii la intrat cu transport mai
mare de 16 tone și așa mai departe.
Acum putem primi și �ruri mai mari de
22 de tone. Noul magazin va fi amplasat
exact pe centură.

R: Cum vede�i deschiderea unei
noi afaceri în contextul crizei generate
de coronavirus?

F. Paraschiv: Se pot face afaceri în
aproape toate domeniile de ac�vitate cu
unele excep�ii. De exemplu, ca să începi
un business în domeniul telecomuni-
ca�iilor trebuie să fii foarte puternic, ca
și în domeniul media TV sau farma. E

greu să deschizi acum o farmacie, trebuie
să ai licen�ă... și așa mai departe. Astea
sunt niște domenii închise dar 80% din
zonele unde se pot face afaceri sunt  des -
chise. Se poate face business rela�v
ușor doar că trebuie foarte multă voin�ă.
În primul rînd, cine se pornește să con-
struiască o afacere trebuie să ș�e că o
să petreacă mai pu�in �mp cu familia,
mai pu�ine distrac�ii, mai multe res -
tric�ii, o să aibă o perioadă grea, o să
treacă prin momente în care ar vrea să
se răzgândească, eventual să aban-
doneze. Ei, bine, nu trebuie să renun�e,
trebuie să se adaptaze din mers la ob-
stacolele care apar pe parcurs, nu trebuie
să modifice direc�ia principală pe care
merge, adică să nu renun�e la �elul pro-
pus. Și atunci afacerea are șanse mari de
reușită.

R: Care a fost impactul pandemiei
asupra economiei na�ionale?

F. Paraschiv: Pandemia a avut un im-
pact mare și con�nuă să aibă unul și mai
mare pentru că nu ș�m deocamdată și
nu avem capacitatea de a privi următorii
ani prin prisma a ceea ce facem astăzi.
Acum, din cauza pandemiei, consumăm,
și vă spun din proprie experien�ă, o
mul�ime de resurse și rezerve. De ex-
emplu, în unele cazuri au fost bani arun-
ca�i pe fereastră. Noi am cumpărat 600
de viziere, atunci când aveau un pre� uri-
aș, iar acum nu se mai poartă. Nu ș�u să
vă spun de ce... nu mai sunt la modă...
în toată industria noastră nu mai poartă
nimeni. Noi trebuie să ne gândim și la
sustenabilitatea afacerii. În ceea ce ne
privește, nu ne putem plânge... pentru
că retailul a func�ionat în perioada asta
și am avut resurse să trecem cu bine. Noi,
ca re�ea, am avut trei poli�ci pe parcursul
pandemiei. În primul rând, am avut gri-
jă să nu ne infectăm oamenii întrucât ei
sunt principala noastră resursă. În al
doilea rând, ne-am asigurat să rămânem
aproviziona�i deoarece eram cam singurii
deschiși care puteau furniza popula�iei
bunurile necesare, as�el încât aceasta
să nu fie nevoită să facă deplasări foarte
lungi și să stea în casă. În al treilea rând,
ne-am străduit să nu devenim un focar
de infec�ie și de transmitere a bolii. Am
avut grijă ca oamenii să pășească în
magazinele noastre în deplină sigu-
ran�ă. Toate aceste principii pe care am

mers ne-au consumat foarte multe
resurse însă nu ne putem plânge pentru
că, totuși, am func�ionat, în compara�ie
cei din HoReCa care acum plâng în
pumni. La capitolul acesta, nu în�eleg de
ce la noi nu se dă drumul măsurilor de
relaxare așa cum au făcut-o alte state,
mult mai afectate de pandemie ca noi.

R: În această perioadă a�i sim�it pre-
siuni pe pia�ă?

F. Paraschiv: Am încercat să nu
mărim deloc pre�urile și la unele produse
chiar am reușit. La altele nu s-a putut
pentru că evolu�ia pre�ului de achizi�ie
a fost foarte mare. De exemplu, spirtul
a crescut cu sută la sută și lumea a în-
ceput să comenteze. Atunci am scos fac-
turile și am arătat că spirtul a stat un an
pe loc, fără să crească un leu, a avut un
salt de 10% în prima etapă a pandemiei
și după aia încă un salt de 80%. Dacă s-ar
fi scumpit alcoolul ori acciza ar fi trebuit
să regăsim această creștere și în pre�ul
băuturilor... dar nu a existat! La alte pro-
duse am reușit să stabilizăm pre�ul
după discu�ii cu producătorii și furnizorii.
Cât despre controlul pre�urilor de către
stat, acest lucru nu se poate! Trăim în
democra�ieși asta înseamnă pia�ă liberă,
adică fiecare poate să vândă cu cât vrea
el. Cu o condi�ie, însă: să poată face acest
lucru. Mai demult, în comer� era o vor-
bă nescrisă care spunea cam așa: pre�ul
de vânzare al unui produs trebuie să fie
cel mai mare cu care îl po�i vinde pe o an-
umită pia�ă. Pia�a trebuie să regleze
pre�urile în func�ie de cerere și ofertă.

R: În această perioadă a�i avut
nevoie, mai mult decât înainte, să vă
convinge�i clien�ii? A�i abordat noi
strategii de marke�ng?

F. Paraschiv: Da, în această pe-
rioadă a fost nevoie ca oamenii care nu
puteau ajunge la magazin să poată
primi produsele acasă. Așa că am deschis
un serviciu care se numește DeliveRo, cu
livrare la domiciliu, care se adresează în
special persoanelor în vârstă. Este vor-
ba de o comandă telefonică, întrucât per-
soanele de peste 50 de ani nu au abilită�i
în folosirea dispozi�velor inteligente.
Noi am creat o aplica�ie prin care o per-
soană, nu neaparat vârstnică, făcea
comanda la telefon. Aceasta era prelu-
ată imediat de un speaker aflat în ma -
gazin care punea produsele în coș, chiar

în acel moment. În următoarele mo-
mente coșul era totalizat, se trimitea un
mesaj ori se dădea un apel cu valoarea
iar dacă respec�vul client era mul�umit,
pachetul pleca prin curier. Al doilea ser-
viciu pe care l-am înfiin�at este cel numit
cash-back, unic în România, prin inter-
mediul căruia oamenii pot retrage nu-
merar de până la 200 de lei de pe card,
chiar de la casele de marcat. Fără comi-
sion. Statul a plafonat suma la 200 de lei
pe tranzac�ie dar se pot face mai multe
tranzac�ii la distan�ă de câteva minute.

R: Cum au resim�it întreprinzătorii
criza pe plan local? 

F. Paraschiv: Pe partea de retail nu
cred că au fost probleme deosebite, în
sensul că dacă în prima parte a pan-
demiei au fost vânzări foarte mari, în cea
de a doua parte acestea au scăzut.
Foarte rău o duc acum cei din HoReCa,
cei cu restaurante sau cu săli unde se or-
ganizează evenimente și de aici foarte
mul�i angaja�i: bucătari, chelneri, ospă-
tari etc. Foarte greu au dus-o și cei care
aveau prestări servicii, cum ar fi frizerie,
coafură etc. care s-au închis de tot. De
asemenea, au avut de suferit micile
croitorii care făceau rochii și costume
pentru evenimente. Toate aceste lu-
cruri s-au produs în lan� și i-au afectat pe
cei mici, mijlocii, cu alte cuvinte pe cei cu
afaceri nu foarte mari. În schimb, au mers
foarte bine farmaciile și firmele de curi-
erat. Totuși, în ansamblu, toate firmele
au avut de suferit.

R: Este pregă�tă re�eaua PACO
pentru o nouă stare de urgen�ă, pre-
supunând că vom ajunge acolo?

F. Paraschiv: Noi suntem pregă��i tot
�mpul. Avem contracte bine stabilite și
un sistem de plată către furnizori, așa
cum pu�ine sunt în România. Noi plă�m
furnizorii la livrare, avem un business
foarte corect fa�ă de alte re�ele care au
ajuns cu termenele de plată la 60 de zile.
Asta ne conferă echilibru economic foart
bun, o rela�ie excelentă cu furnizorii și sta-
bilitate pe pia�ă. În pandemie am fost tot
�mpul supraaproviziona�i, nu am avut
lipsă de făină, produse de bază, carne...
În general, lucrăm cu producători locali
și asta vrem să facem și pe viitor.

R: Cum au depășit angaja�ii situa�ia
de fa�ă

F. Paraschiv: Să ș��i că le-a fost foarte
greu. Mul�i au fost și sunt încă speria�i.
Noi am în�eles și le-am oferit tot spriji -
nul nostru și tot suportul de care am fost
capabili. Dacă un angajat doar strănu-
ta, îl trimiteam imediat acasă ori la
doctor. Oamenii vin la serviciu cu teama
de a nu-și îmbolnăvi ceilal�i membri ai
familiei. Și �ine�i cont că ei sunt în linia
întâi. Dacă un medic merge la spital și are
pacien�i bolnavi de Covid-19, el ș�e la ce
riscuri se expune, la noi un angajat nu
poate ș� dacă are în fa�ă un bolnav sau
nu. Stă în spatele geamului de pro-
tec�ie și poate lua boala doar prin sim-
pla a�ngere a banilor. În acest context
noi am luat măsuri maxime. Din fericire,
până acum nu s-a întâmplat nimic. Mai
mult decât atât, noi nu am disponibilizat
din personal nici atunci când ne-au
scăzut vânzările. Cum să dau oamenii
afară?

� Lucian BĂLĂRIE

Feliciu Paraschiv: „Pandemia continuă să aibă un impact
foarte mare asupra economiei naționale”
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De Zilele Focșaniului ac�vită�ile au fost
ceva mai speciale fa�ă de cele din al�i ani
și, printre acestea s-a numărat și un tur
pieonal ghidat „Descoperă Focșaniul”.
Ce mai po�i descoperi la Focșani, orașul în
care trăim? – probabil s-au întrebat mul�i,
inclusiv fiul meu, atunci când i-am poves�t
experien�a mea. Ei bine, ca par�cipant la
acest tur mi-am dat seama că po�i afla
multe detalii interesante, mai ales că ele
ne-au fost explicate de o persoană în mă-
sură să o facă: un ghid turis�c autorizat.
Nici nu ș�am că există așa ceva, până nu
l-am cunoscut pe Florin Sima. Iar turul pe
la câteva dintre obiec�vele turis�ce din
Focșani, alături de acesta, a fost cu ade-
vărat o experien�ă memorabilă. Nu m-am
oprit aici, ci am vrut să aflu mai multe de-
spre ce înseamnă a fi ghid turis�c, o pro-
fesie prea pu�in cunoscută. Și așa am ben-
eficiat de un „tur privat”, ocazie cu care am
aflat că pentru Florin Sima a fi ghid turis-
�c �ine de pasiune. Nu a făcut dintot-
deauna aceasta, dat fiind că de aproape
18 ani este jandarm, armă pe care a ales-
o după ce a terminat școala militară. 

Florin Sima a iubit istoria de mic, dar
istoria care îi era poves�tă în familie,
prin prisma experien�elor pe care le-au
avut bunicul și străbunicul acestuia în
război. Bunicul din partea tatălui, Florea
Sima, a fost oficiant sanitar (asistentul
medical de azi), inclusiv în război. De la
acesta i-a rămas, printre altele, un jurnal
pe care bunicul său l-a scris în �mpul în
care era pe front. „Începe pe 28 iulie 1941,
ora 16.00. Bunicul își nota și orele și scrie
că la ora 8.15 a traversat Prutul pe
pământul sfânt al Basarabiei, răpit anul
trecut de hoardele bolșevice. Avea 39 de
ani”, ne povestește Florin Sima. Așa i-a fost
spusă și lui istoria, înainte de a o învă�a din
căr�i, la școală. „Aceasta e marea mea
provocare: să le spun �nerilor să scrie.
Dacă mai au bunici, să își noteze poveș�le
lor. Pentru că aceasta este istoria, nu cea
din manuale. Iar un jurnal sau câteva foi
sunt, cu adevărat, istorie”, e de părere
Florin Sima. Iar când spune de foi, cu sig-
uran�ă își aduce aminte de străbunicul din
partea mamei, Ion Chitacu, care a fost per-
ceptor. Chiar și cu această ocupa�ie im-
portantă în anii războiului, până la urmă
acesta a fost încorporat și a ajuns în august
1916 în Regimentul care a cucerit orașul
Sfântu Gheorghe.

Are o poveste frumoasă în spate
Florin Sima, așa că urmarea firească a fost
ca la 14 ani, să aleagă un profil de istorie,
la Liceul Pedagogic (actualmente colegiu).
Putea fi, în acest context, chiar profesor.
Însă via�a a ales altceva pentru el. „Am fost
atras de latura aceasta umanistă, dar era
mai mult o pasiune pentru poveș�. Mi-a
plăcut istoria, mai ales că l-am avut pro-
fesor pe regretatul Ionel Sârbu, un cadru
didac�c desăvârșit. În liceu a fost pusă
temelia, iar de acolo au început să curgă
întrebări: cine suntem, de ce suntem noi
românii așa și nu suntem mai puternici ca
�ară? De ce am rămas neînsemna�i ca
oraș, deși suntem importan�i în istorie?

Am trecut mai departe, la alte întrebări,
legate de minorită�i... ce s-a întâmplat cu
ele?”

Și ai aflat?

„Am aflat... un răspuns a dat mai
multe răspunsuri. Și am aflat inclusiv de
ce azi suntem în acest punct”, ne-a spus
acesta. Explica�iile și cauzele sunt mul�-
ple, însă adevărul istoric despre Focșani și
importan�a municipiului nostru rămâne.
Iar Florin Sima consideră că, în loc să priv-
im doar în urmă, am putea – fiecare din-
tre noi – să punem umărul la promovarea
tradi�iilor și a lucrurilor care ne definesc.
Nu e pasionat doar de istoria clădirilor –
așa cum ne-a prezentat-o în �mpul turu-
lui „Descoperă Focșaniul”, ci și a locurilor.
Iar aceasta tot din familie a venit: „Eu plec
pe munte de la 16 ani, este o pasiune.
Primii mun�i au fost cei ai Vrancei, am fost
și pe Bucegi la 18 ani sau pe mun�ii
Făgăraș. Fiecare munte are frumuse�ea
lui, la fel ca zonele istorice. Pentru că într-
un fel am văzut Odessa, unde a călcat
bunicul meu, fa�ă de alte locuri”.

În �mp, s-a născut ideea de a deveni
ghid turis�c, o ocupa�ie prea pu�in avută
în vedere la noi. Să dea ceva din cunoșt-
in�ele sale mai departe. Iar ac�vitatea
acestuia nu se limitează la parcurgerea
traseelor montane, ci face și alte �puri de
excursii, dacă le putem numi așa: vizite la
mausoleele din jude�, degustări de vinuri,
ba chiar tururi în afara jude�ului, la Iași. „Cu
Organiza�ia Civică Vrancea am fost prin
muzee, case par�culare, biserici și mau-
solee. La aceste tururi – „Clubul de isto-
rie vrânceană” - au par�cipat chiar ele-
vi din Turcia, Armenia și Spania, care
veniseră în cadrul unui proiect Erasmus.
Eu așa cred, că aceasta este cheia:
cunoașterea și educa�ia”, ne spune Florin
Sima.

Își aduce aminte că, la o vizită în
Fran�a, a fost uimit că unor turiș� le-au fost
puse în vedere regulile care trebuiau re-
spectate și totul era bine pus la punct. Una
dintre aceste reguli era ca grupul să fie în-

so�it de un ghid profesionist. Pe când la
noi, turiș�i se avântă singuri în excursii,
fără a anun�a măcar autorită�ile pe ce
trasee aleg să viziteze muntele, spre ex-
emplu. Așa că de multe ori nici nu poate
fi vorba ca cineva să se gândească cât de
important ar fi ca la o drume�ie pe munte
să fie nevoie de sprijinul unui ghid. Nu ar
fi greu de ob�inut un atestat de ghid au-
torizat, dacă îl ascultăm pe Florin Sima, dar
se pare că în România nu prea există in-
teres. E adevărat, după cum povestește
acesta, totul pare extrem de facil. Spre ex-
emplu, atunci când ne-a spus cum și-a
ob�inut atestatul de ghid, acum mai bine
de un an. Totul, după un curs de 8 luni la
Bucureș�, încheiat cu un proiect de 30 de
pagini, un echivalent al licen�ei la facultate.
Atunci, în lucrarea sa a scris despre
Vrancea, Haiducul Bucur – cel care a infi-
in�at Bucureș�ul – și Baba Vrâncioaia. Însă
în afară de aceasta, cursul urmat l-a
pregă�t pentru mai multe situa�ii. Și, dat
fiind că este autorizat, are o responsabil-
itate fa�ă de cei cu care pleacă în drume�ii:
„Este un risc, pentru că este vorba și de
rezisten�ă fizică. Eu încerc să iau doar oa-
meni pe care îi cunosc sau care vin cu re-
comandări”. Așa se face că au fost cazuri
în care a refuzat persoane care doreau să
par�cipe la excursiile propuse pe munte,
atunci când acestea nu respectau regulile
„de supravie�uire”. Din experien�ele sale,
muntele nu are secrete, dar atunci când
ai și responsabilitatea altora, traseul ales

trebuie să fie unul sigur. „Sunt 12 trasee,
dar nu toate sunt în regulă. Sunt trasee
făcute prin anii 70, unele sunt chiar lun-
gi, se fac în 8 sau chiar 14 ore, de aceea
sunt necesare adăposturi sau refugii.
Acum folosim chiar stâne părăsite. Și mai
e ceva: în 2011 am fost la remarcare și am
pus panouri, dar în �mp s-au mai stricat”.

În ul�ma aventură pe care o propune
turiș�lor pe munte este vorba despre
traseul Coza - Strâmtura Cozei - Stâna Cîr-
nituri și Turnurile Cozei: „Hai cu noi în
Vrancea sălba�că!”. Turul este programat
pentru 9 august, iar dificultatea este una
medie. Aten�ie, însă: „Respectăm regulile
muntelui și indica�iile ghidului”.

„Plecarea este de la ora 07:00 din
Focșani cu mașinile personale. Prima
parte a traseului se face cu autoturismul
până la ul�mele case din satul Coza
apoi urcăm către zona cu stâncă - Tur-
nurile Cozei. Mers lejer pe traseu de di-
ficultate medie cu diferen�ă de nivel de
700 de metri. Pe vârf admirăm panora-
ma, fotografiem caprele negre (dacă
avem noroc), ascultăm legendele
mun�ilor Vrancei. Timp de parcurgere a
traseului aproxima�v 8 ore dus/ întors.
La întoarcere trecem pe la Casa Babei
Vrâncioaia. Revenim pe seara în oraș.
Echipament obligatoriu: bocanci de
munte, rucsac, pelerină de ploaie. 

Pre�: 89 lei/ persoană - include ghi-
dajul și asisten�a turis�că. Numărul de
locuri este limitat. Pentru detalii trimite�i
un mesaj pe Whatsapp la 074540336”,
sună invita�ia ghidului Florin Sima. Po�i să
spui nu, dacă iubeș� muntele? 
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� Nicoleta CRISTEA

Florin Sima, ghidul turistic care dezvăluie secretele Vrancei
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Au rămas mai pu�in de două luni până
când elevii ar trebui să se întoarcă la
școală. Însă, cel mai probabil, clopoţelul va
suna pentru prima dată virtual. Ministrul Ed-
uca�iei, Monica Anisie a anun�at săptămâ-
na trecută că varianta deschiderii anului şco-
lar în formatul obişnuit este puţin probabilă.
Potrivit ministrului Educa�iei, cel mai bun
scenariu pentru deschiderea anului școlar
2020-2021 este ca o parte dintre elevi să
meargă la școală, în �mp ce altă parte să
con�nue cursurile în sistem online, ur-
mând ca apoi să se facă rocadă, în func�ie
de situa�ia epidemiologică. Ministrul Edu-
ca�iei a spus că nu există "o decizie luată"
și că sunt conturate trei scenarii care
privesc modul în care se vor desfășura cur-
surile - fizic, online sau în formulă combi-
nată. Totul va depinde de deciziile pe care
le va lua Ministerul Educa�iei în ceea ce
priveşte desfăşurarea noului an şcolar și se
va �ine de recomandările Ministerului
Sănătăţii, iar la acest moment sunt aștep-
tate normele sanitare pe care vor trebui să
le respecte toate unită�ile de învăţământ din

România. Monica Anisie a precizat că la în-
tâlnirea de săptămâna trecută a primit prop-
uneri, de la grupurile de lucru, ca elevii din
învăţământul preşcolar şi învăţământul
primar să par�cipe la cursuri fizic, în sala de
clasă.

"Inclusiv partenerii noştri de dialog so-
cial sau reprezentanţii organizaţiilor nongu-
vernamentale care au par�cipat în
grupurile de lucru, cu toţii am ajuns la con-
cluzia că putem începe în mod normal, aşa
cum este structura anului şcolar pe 14 sep-
tembrie, dacă situaţia epidemiologică nu
o să fie atât de gravă. În acelaşi �mp, un
alt scenariu care s-a conturat în cadrul
grupurilor de lucru a fost acela hibrid, în
care unii vor fi fizic în clasă, iar alţi elevi vor
urmări în acelaşi �mp cursurile de acasă
în sistem online, urmând ca după aceea să
alterneze grupurile de elevi. (...) Şi un alt
treilea scenariu este acela în care vom în-
văţa numai online, dacă situaţia epi-
demiologică va fi una foarte gravă (...)", a
arătat Monica Anisie la dezbaterea online
de săptămâna trecută, organizată de Fun-

daţia World Vision. 
Întrebată dacă ia în calcul în acest mo-

ment descentralizarea deciziei privind for-
mula în care vor învăţa copiii, în funcţie de
specificul epidemiologic al judeţului, oraşu-
lui, comunităţii locale, ministrul Educaţiei
a răspuns: "Se ia în calcul şi as�el de vari-
antă, să descentralizăm decizia, chiar
mergând până la nivelul unităţilor de în-
văţământ".

În oricare dintre scenarii, până la toam-
nă, toţi elevii trebuie să fie dotaţi cu
tablete. În plus, specialiş�i în educaţie
spun că mulţi profesori nu sunt pregă�ţi
pentru predarea pe internet. Tot săp-
tămâna trecută, Ministerul Educaţiei şi

Cercetării a lansat în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP) licitaţia pentru
achiziţia de tablete pentru elevi. Conform
anun�ului din pla�orma de achizi�ii publice,
statul urmează să achizi�ioneze peste
250.000 de tablete la nivel naţional. Dacă
este să ne raportăm la strict la jude�ul
Vrancea, Inspectoratul Școlar Jude�ean a
primit raportări de la peste 5.000 de elevi
și aproape 20 de profesori că nu dispun de
dispozi�ve pentru a urma cursurile online.
Decizia finală în ce privește modul în care
se vor desfășura cursurile în anul școlar
2020-20121 va fi luată de ministerul Edu-
caţiei doar cu aprobarea ministerului
Sănătăţii. (D.P.)

Legea privind caran�na și izolarea a
fost votată, la finele săptămânii trecute,
de plenul Senatului. A fost nevoie de trei
zile de dezbateri și negocieri aprinse
pentru ca parlamentarii din Comisia
Juridică a Senatului să ajungă la un
consens. Proiectul de act norma�v,  ini -
�iat de Guvernul României, a fost amen-
dat de Camera Deputa�ilor, însă după
aprige discu�ii între senatori, proiectul
a fost votat în plenul Senatului cu o se-
rie de modificări.

Comisia Juridică a Senatului a adop-
tat mai multe amendamente la Legea
caran�nării. Una dintre modificări se
referă la obliga�ia Ins�tutului Na�ional
de Sănătate Publică (INSP) de a comu-
nica separat numărul cazurilor noi de
cele retestate. Un alt amendament
prevede ca izolarea unui pacient minor
să fie dispusă, în primă fază la domici -
liu. Un punct important care a fost
eliminat din proiectul ini�ial este cel al
caran�nării bunurilor. De asemenea, în
forma finală, Ministerul Sănătă�ii va fi
obligat să creeze un corp al voluntarilor
pentru situaţii de urgenţă la care sta tul
să poată apela atunci când este nevoie.

Comisia Juridică a Senatului a mai
decis ca persoanele care contestă juridic
caran�narea sau izolarea să fie moni-
torizate medical. În ceea ce privește
caran�narea la domiciliu, ar�colul 7 al
al proiectului de Lege prevede ca per-
soanele care sosesc din zone în care
riscul epidemiologic este ridicat și per-
soanele care au intrat în contact direct
cu persoane confirmate, să intre în
caran�nă la domiciliu. Conform aceluiași
document, persoanele care nu respec-

tă măsura caran�nării la domiciliu,
acestea vor fi preluate de organele
abilitate și introduse în spa�iile de
caran�nă puse la dispozi�ie de au-
torită�i. 

Izolare în spital sau la domiciliu

„Izolarea se ins�tuie pentru per-
soanele bolnave cu semne şi simp-
tome suges�ve specifice definiţiei de
caz, precum şi pentru persoanele purtă-
toare ale agentului înalt patogen, chiar
dacă acesta nu prezintă semne şi simp-
tome suges�ve (...), la domiciliu, la o lo-
caţie declarată sau, după caz, în unităţi
sanitare”, prevede ar�colul 8 discutat
în comisie. Printre textele dezbătute în
comisie se regăsește și perioada de
izolare. As�el, conform documentului,
măsura izolării va fi ins�tuită pe o du-
rată limitată în mod nediscriminatoriu
şi proporţional cu situaţia de fapt care
o determină și trebuie să aibă ca scop

principal prevenirea răspândirii unei
boli infecto-contagioase, pentru sigu-
ranţa persoanei şi sănătatea publică. 

„Izolarea persoanelor se ins�tuie
într-o unitate sanitară pentru cel mult
48 de ore exclusiv în vederea efectuării
examenelor clinice, paraclinice şi a
evaluărilor biologice atunci când
medicul constată riscul de transmitere
a unei boli infecto-contagioase cu risc
iminent de transmitere comunitar. La
expirarea termenului de 48 de ore, pe
baza examinărilor clinice şi paraclinice,
dacă se menţine riscul transmiterii
unei boli infecto-contagioase cu risc de
transmitere comunitară medicul re-
comandă prelungirea măsurii izolării
persoanelor (...) în unitatea sanitară ori,
după caz, la domiciliul persoanei sau la
altă locaţie declarată de aceasta. Izo-
larea la domiciliu sau la locaţia de-
clarată se ins�tuie dacă nu există riscul
contaminării altor persoane sau al
răspândirii bolii infecto-contagioase.

Izolarea la domiciliu sau la altă lo-
caţie declarată nu poate fi dispusă în
situaţiile în care informaţiile ş�inţifice
oficiale referitoare la �pul agentului
înalt patogen, calea de transmitere şi
rata de transmisibilitate impun izolarea
persoanelor exclusiv în unităţile san-
itare stabilite prin hotărâre a Guver-
nului”, prevăd textele.

De asemenea, persoana care este
izolată nu poate să părăsească uni-
tatea sanitară sau locaţia declarată fără
acordul medicului sau a reprezentantului
direcţiei de sănătate publică. Măsura
izolării va înceta la data la care persoana
va fi declarată vindecată pe baza ex-
aminărilor clinice şi paraclinice, dar și la
recomandarea medicului care constată
că riscul de transmitere a bolii nu mai ex-
istă.

În situaţia în care persoana refuză
măsura izolării dispusă sau dacă per-
soana nu respectă măsura izolării dis-
pusă la domiciliu sau în locaţia de-
clarată pe durata acesteia, deşi a con-
simţit-o anterior, medicul sau, după
caz, organele de control informează
de îndată direcţia de sănătate publică
judeţeană, care poate confirma sau in-
firma măsura recomandată de medic a
izolării persoanei în unitatea sanitară
printr-o decizie cu caracter individual.

Conform procedurii, forma finală a
proiectului de Lege trebuie să stea 2 zile
la Parlament, �mp în care poate fi ata-
cat la Curtea Cons�tu�ională a României,
după care Legea va fi trimisă către pro-
mulgare la Președintele României. După
promulgare, Legea va fi publicată în
Monitorul Oficial și va intra în vigoare la
trei zile după aceea.

� Daniel PALADE

Ministrul Educației, Monica Anisie: ,,Trei scenarii posibile
pentru începerea anului școlar în 14 septembrie”

Legea carantinei a trecut de votul Parlamentului. Care sunt noile condiții
pentru carantinarea și izolarea unei persoane
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După 30 de ani de la căderea comunismului în România,
CJ Vrancea își propune să devină și mai transparent. 
Propunem mutarea administrației județene 
într-o clădire din sticlă!
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La mare, la soare... primăriile sunt
goale. Cum se instruiesc bugetarii
în hoteluri de trei stele, minim 
o săptămână în sezonul estival
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Ministrul Educației, Monica Anisie:
,,Trei scenarii posibile pentru începerea
anului școlar în 14 septembrie” P

A
G
7

Ul�ma săptămână a adus și
o înmul�ire a cazurilor de coro-
navirus la nivelul întregii �ări, lu-
cru care a făcut ca popula�ia să
se împartă în două: cei care cred
în existen�a virusului și cei care
neagă cu înverșunare acest lu-
cru. Dacă prima categorie poate
argumenta cu subiect și predi-

cat cele sus�inute, cea de-a
doua se zbate între argumente
contradictorii și idei inoculate
de min�ile roșii. Unul dintre ar-
gumentele propagate atât în
mediul online cât și prin viu grai
este acela că ei ş�u că nu există
virusul întrucât nu cunosc pe ni-
meni care să fie bolnav. Pot să
le spun doar că sunt simpli
norocoși prinși în capcana pro-
priei neghiobii. Tentaţia de a
dezbate cu ei trebuie înăbuşită
pentru că este inu�lă. Am ajuns
la concluzia că nu are rost să ex-
plici cuiva că Japonia există ca
�ară chiar dacă nu ai vizitat-o.
Un lucru este clar: la acest mo-

ment contează foarte mult mo-
bilizarea oamenilor normali îm-
potriva celui mai popular com-
plot care a existat din toate �m-
purile: complotul imbecililor.
Chiar dacă mul�i nega�ioniș�
cred că au permisiunea de a nu
crede în acest virus, asta nu
înseamnă neapărat că se poate
încadra la libertatea de opinie.
Atât �mp cât numărul
poveș�lor despre tragedia care
pare să îngenuncheze o în-
treagă planetă cresc de la o zi la
alta, este de neconceput cum
un cetă�ean care are propria
opinie fundamentată greșit nu
respectă durerea celor care își
pierd părin�ii, surorile sau fra�ii
într-o pandemie care ucide zil-
nic. Este vorba despre un ego-
ism mizerabil. Un egoism dus la
extrem, atunci când sus�ii ideile
unora care nu fac altceva decât
să îndemne la nepurtarea măș�i
de protec�ie sau ideile celor
care „au auzit” că medicii
plătesc rudele pentru ca dece-
sele să fie raportate într-un

mod anume. 
Sunt patru luni. Patru luni de

când primesc informa�ii atât
de la pacien�i, de la medici sau
de la rudele celor care și-au
pierdut via�a. Unele dintre măr-
turii te șochează de-a dreptul,
altele î�i nasc întrebări dintre
cele mai negre. Însă am tras o
concluzie clară: virusul nu se
uită la situa�ia financiară, nici la
pozi�ia în societate. Și am mai
în�eles un lucru: cei care neagă
existen�a COVID se încadrează
în �parul persoanelor care
preferă să stea cu berea în
mână, sprijini�i de gard, în �mp
ce autorită�ile le deszăpezesc
cur�ile.

Mi-aș permite să încadrez
„nega�ioniș�i” în două cate-
gorii cu mentalită�i diferite:
 idio tul rezervat și mârlanul
șmecher.

Așadar, dacă nu a�i cunoscut
bolnavi de COVID ar trebui să vă
sim�i�i norocoși.

� Daniel PALADE
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Alătură-te echipei noastre! Jurnal de Vrancea 
angajează agent de marketing și publicitate

JURNAL DE VRANCEA ANGAJEAZĂ AGENT DE MARKETING ȘI PUBLICITATE

Responsabilită�ile postului:
• Candidatul ideal are ca activitate principală promovarea și vân-

zarea spa�iului de publicitate din cotidianul online și cel al săptămâ-
nalului print.

• Identifică și atrage poten�iali clien�i
• Eviden�iază beneficiile serviciilor și se implică în prezentarea lor
Cerin�ele postului:
• Abilită�i de comunicare și prezentare a ofertei
• Capacitate de organizare
• Corectitudine, seriozitate și spirit de echipă
• Atitudine prietenoasă, carismatică, dinamism și flexibilitate
• Persoane cu reale calită�i de negociere și persuasiune
• Capacitatea de valorificare a oportunită�ilor de vânzare
• Experien�a în vânzări sau publicitate constituie un avantaj, însă

nu va reprezenta un criteriu eliminatoriu
Beneficiile oferite:
• Condi�ii de muncă avantajoase, într-un mediu de lucru profe-

sionist
• Salariu atractiv
• Oportunitatea de a lucra într-o echipă tânără și dinamică
• Bonusuri în func�ie de rezultatele ob�inute

Cei interesa�i pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: marketing@jurnaldevrancea.ro
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OPINIE: Criza COVID și teoria conspirației. De ce ar trebui să
se simtă norocoși cei care nu cunosc bolnavi de coronavirus


