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Apropierea cu pași repezi a alegerilor locale din acest an obligă forma�iunile politice angrenate în lupta electorală să adopte strategii care 
să mobilizeze activul de partid, pentru a câștiga votul cetă�enilor. În jude�ul Vrancea, partidele aflate pe dreapta eșichierului politic  (...)
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În perioada următoare, administra�ia
locală din Adjud are în vedere reabilitarea
mai multor locuri de joacă din oraș, ac-
�vitate ce va consta în repara�ii și dotare
cu mobilier specific. Primăria a încheiat
deja un contract cu o societate din
jude�ul Prahova, LAVITEX PROD, care va
asigura serviciile de repara�ii ce vor cos-
ta aproape 6.000 de euro fără TVA,
adică 29.000 de lei din bugetul propriu.
Aceș� bani vor asigura lucrările din par-
cul aflat în zona gării, respec�v înlocuirea
unor elemente de lemn, vopsirea struc-
turilor metalice etc. Aceeași firmă se va
ocupa și de dotarea cu mobilier a mai mul-
tor spa�ii pentru cei mici. Contractul
încheiat de municipalitate se ridică la
87.539 lei fără TVA, adică aproxima�v
18.000 de euro, sumă ce provine din fon-
duri europene. În mare se are în vedere
achizi�ionarea de balansoare, leagăne, un
carusel, un tobogan și diverse figurine.
Deși în Adjud par să fie destule locuri de
joacă, multe dintre acestea necesită o rea-
manajare și u�lare cu obiecte conform
normelor Uniunii Europene.

De al�el, edilul Constan�n Armencea
a recunoscut că ini�ial realizarea unor
asemene locuri de joacă nu prea a fost în
ton cu prevederile legale și tocmai din
acest mo�v s-a luat măsura reabilitării
acestora.

„Reabilităm toate locurile de joacă
din Adjud, avem contract cu o firmă care

ne-a adus deja mobilierul și mai ame-
najăm unul nou pentru creșa de copii.
Trebuie să intrăm în legalitate pentru că
cei de la OPC ne-au cerut ca aceste locuri
să fie agreate de cei mici, adică sunt niște
condi�ii impuse de lege pe care nu le-am
respectat la un moment dat. Acum in-
trăm în legalitate, le și reparăm... par-
curile au fost închise în această pe-
rioadă și ne străduim să le dăm în folo -
sin�ă cât mai repede, adică sperăm să le
reabilităm în cel mult o săptămână”,
ne-a spus primarul Constan�n Armencea.
De fapt, pe lângă reabilitarea spa�iilor des-
�nate recreerii copiilor din Adjud se are
în vedere, așa cum am amin�t anterior,
și dotarea cu mobilier însă proiectul pe
bani europeni este mult mai amplu.
Dacă toate repara�iile vor ajunge unde-

va la 230.000 de lei, proiectul ce cuprinde
locuri de joacă, amenajare și înfiin�are par-
curi, reabilitarea unor școli etc. se duce la
3,6 milioane lei.

„În Adjud sunt locuri de joacă  dar
avem un proiect pe Axa 3 – îm-
bunătă�irea calită�ii vie�ii - unde mai în-
fiin�ăm un loc de joacă în zona judecă-
toriei cu locuri de joacă foarte multe, la
Adjudul Vechi avem prins încă unul, cu
tot ce trebuie pentru copiii de acolo, în
parcul central avem o zonă de fitness
pentru adul�i și încă un loc de joacă și în
zona salcâmilor, la spital, mai avem un
părcule�. Pentru repara�ii vom folosi bani
din bugetul ins�tu�iei (230.000 de lei) iar
pentru dotări și înfiin�area de noi păr-
cule�e accesăm fonduri europene. Este
un proiect amplu în valoare de aproxi-
ma�v 3,6 milioane de lei dar suntem în
faza de precontractare dar sper ca în iulie
să semnăm contractul de finan�are.
Aici intră și reabilitarea școlilor, parcul
central...”, ne-a lămurit edilul munici piului
Adjud, Constan�n Armencea.

Se poate sau nu se poate realiza mo -
dernizarea în Pia�a Moldovei din Focșani?
Aceasta este întrebarea la care Primăria
Focșani vrea să afle răspunsul în urma
unei consultări a pie�ei ini�iate pe SEAP
care ar urma să stabilească pre�ul servi-
ciului, în vederea stabilirii valorii es�mate
pentru prestarea serviciului de elaborare
a Documenta�iei de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI) pentru realizarea
obiec�vului „Reorganizarea, ex�nderea
și amenajarea spa�iului public – Pia�a
Moldovei”. Nu este prima dată când se
discută acest proiect cumva futuris�c pen-
tru municipiul nostru, dat fiind că se
dorește ca în locul actualei pie�e să se
ridice un nou ansamblu de corpuri de
clădiri care să includă chiar și terase, cu
spa�ii verzi și zone de agrement.„Ansam-
blul de clădiri va fi dotat cu grupări de
scări, rampe/ rampe autorulante și as-
censoare, în vederea accesului facil în-
tre cele patru niveluri propuse”,se arată
în explica�iile licita�iei.

Dată fiind amploarea lucrărilor, ideea
ini�ială ar fi ca ansamblul de corpuri de
clădiri să se realizeze în trei etape, pen-
tru asigurarea unei func�ionări la cote de
avarie. „Etapa I se va realiza în partea de
nord a ansamblului, pe o suprafa�ă de
teren de cca. 2.900 mp, ce cuprinde un
tronson din strada Greva de la Grivi�a,
trotuarul situat la nord aferent acestui
tronson și partea de sud a unei parcări
adiacente străzii Greva de la Grivi�a. La
nivelul parterului, strada Greva de la
Grivi�a se va păstra în integralitate și va

facilita accesul în zonele de parcare
propuse a se realiza la nivelul parteru-
lui și în subsol. Nivelul etajului 1 și tera-
sei circulabile de la etajul 2 se vor ex�nde
deasupra străzii Greva de la Grivi�a.

Etapa II se va realiza în partea de sud
a ansamblului, pe o suprafa�ă de teren
de cca. 4.000 mp, ce cuprinde actuala
 “Pia �a Nouă” sau “Pia�a de Carne”,
parcarea din partea de sud a acestui
spa�iu și o fâșie de teren situată în est,
cu acces din strada Mare a Unirii. La
nivelul parterului, parcarea și accesul
 exis tent spre subsolul clădirii înveci-
nate în partea de sud – “Hala Moldovei”
– se vor păstra în integralitate. Nivelul
etajului 1 și terasei circulabile de la
etajul 2 se vor ex�nde deasupra parcării
și rampei de acces la subsolul clădirii în-
vecinate existente.

Etapa III se va realiza în partea cen-
trală a ansamblului “Pia�a Moldovei”,
pe locul pie�ei vechi. Nivelul parterului
și eventualului subsol vor cuprinde spa�ii
de parcare, în �mp ce la nivelul etajului
1 se vor regăsi func�iunile de comer� și
alimenta�ie publică. La nivelul terasei de
la etajul 2 vor fi amenajate spa�ii verzi
și zone de agrement. În cazul în care
propunerea de expropriere a spa�iilor ex-
istente ce apar�in unor persoane fizice/
juridice par�culare nu se va realiza,
nivelul parterului va include aceste
spa�ii existente ce se vor men�ine”, se mai
precizează în anun�ul primăriei.

Ideea este de ceva �mp și va mai dura
o perioadă până când se va putea trece
efec�v la „ac�iune”. În ianuarie 2019, în
Consiliul Local Focșani se propunea un

proiect care prevedea completarea și
modificarea unei hotărâri din 2015,
privind  aprobarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniului privat al mu-
nicipiului, adică intabularea unor
suprafe�e. La acea dată, consilierii nu s-
au în�eles, iar proiectul a picat după ce
grupul PNL s-a ab�inut. Explica�ia din
spatele proiectului era aceea că se im-
punea intabularea „unei por�iuni din stra-
da „Greva de la Grivi�a” și a spa�iului de-
numit „parcare”, situat la nord de
această stradă, pentru realizarea obiec-
�vului de inves��ii „Reorganizarea, ex-
�nderea și amenajarea spa�iului public
„Pia�a Moldovei” din Focșani”. ... Spa -
�iul public este situat în zona centrală, de-
limitat de patru străzi și reprezintă o zonă
aglomerată din cadrul UAT Focșani.
Spa�iul este alcătuit din zone agro-ali-
mentare, zone de alimenta�ie publică și
zone comerciale cu spa�ii de deservire
aferente. ..necesită lucrări de reorgani-
zare, ex�ndere și amenajare, în vederea
ob�inerii confortului și a unui standard

ridicat al calită�ii vie�ii și sănătă�ii cetă�e-
nilor ce folosesc/ vor folosi acest spa�iu,
îmbunătă�irea rela�iilor interumane,
fluidizarea traficului auto și pietonal și
ex�nderea spa�iilor comerciale exis-
tente și a locurilor de parcare afe rente”. 

În mare parte, explica�iile erau ace-
leași ca și cele expuse în anun�ul de con-
sultare a pie�ei pentru documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţie. „Pia�a
Moldovei se prezintă ca o grupare de
spa�ii deschise pe contur, dar acoperite
în mare parte, și spa�ii închise pe contur
și acoperite, de �p pavilionar, intercalate,
având func�iunea de servicii, des�na�ii
de comer�, alimenta�ie publică. De
asemenea, în spa�iul descris se găsesc,
intercalate, imobile ce prezintă o formă
pătrată în plan, cu regim de înăl�ime
parter, realizate din cadre de beton și
închideri din cărămidă, cu aceleași �puri
de func�iuni men�ionate mai sus, ce
apar�in unor persone fizice/ juridice
private”.

� Nicoleta CRISTEA

� Lucian BĂLĂRIE

Administrația locală din Adjud pregătește locurile de joacă
pentru copii în cadrul unui proiect derulat pe bani europeni

Primăria Focșani face o consultare a pieței pentru
lucrările de modernizare din Piața Moldovei
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Născut în 1923 la Sascut, jude�ul Bacău,
colonelul Ion Durnescu se apropie de  ve ne -
rabila vârstă de o sută de ani, însă �mpul care
i-a încărun�it părul nu a reușit să-i înfrângă
și spiritul. Chiar dacă nu mai are vioiciunea
din �nere�e, fostul militar de carieră reușește
să-și îngrijească gospodăria de la Mărășeș�
așa cum scrie la carte, micu�a grădină din
fa�a casei fiind aranjată la linie, după �picul
militar, ca o adevărată garnizoană în
miniatură. Colonelul Durnescu a trăit vre-
muri tulburi, grele, când România a fost
târâtă în Al Doilea Război Mondial, el însuși
par�cipant ac�v la conflictul care a cuprins
întreaga lume civilizată. În 1941, tânărul
Durnescu, pe atunci în vârstă de doar 18 ani,
și-a început cariera militară la Școala de sub-
ofi�eri de ar�lerie de la Făgăraș, ins�tu�ie pe
care nu avea să o termine întrucât 3 ani mai
târziu a intrat în focul bătăliei. Sergentul ma-
jor Ion Durnescu a fost înrolat și mânat de
dragostea fa�ă de �ară, ca mul�i al�i cama-
razi de front, și a luptat până în momentul în
care a fost rănit în Cehoslovacia, fără să-i treacă
vreun moment prin cap că ar putea să se
predea trupelor inamice. 

„În 1944 nu terminasem încă Școala de
subofi�eri și ne-au dus la Bucureș�, să

eliberăm capitala de trupele germane. De
atunci și până în ul�ma zi de război am lup-
tat pentru eliberarea �ării. Ne-am bătut de
la Bucureș� și până la Praga. Eu mi-am iu-
bit �ara încă de când eram copil. Bunicul
meu a fost militar și a par�cipat la Primul
Război Mondial, a luptat chiar aici, la
Mărășeș�. El mi-a insuflat această iubire
fa�ă de patrie și să ș��i că cea mai impor-
tantă armă a poporului nostru a fost
dragostea fa�ă de �ară. Strigau la noi ger-
manii să ne predăm că ne mănâncă rușii
dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să fac
acest lucru. Asta a pornit de la educa�ia  mi -
litară dar și de la cea pe care o primisem
de la bunicul. O dată am stat ascuns trei zile
pe front, într-o magazie, ne era foame de
leșinam, dar nu ne-am predat”,își amintește
colonelul Durnescu.

Cetă�ean de onoare al unui oraș din 
Cehoslovacia și decorat de Regele Mihai

În 1945, în �mp ce apăra un cămin de
copii din orașul Nove Mesto (Cehoslovacia),
Ion Durnescu a fost rănit grav și transportat
la un spital de campanie din localitate, aco-
lo unde a primit îngrijirea medicilor militari
�mp de mai multe luni. Ulterior a fost tri -

mis la Bucureș� unde a stat internat și s-a
putut recupera în urma rănilor primite, însă
popula�ia micu�ului oraș ceh nu l-a uitat pen-
tru sacrificiul de care a dat dovadă și i-a acor-
dat �tlul de cetă�ean de onoare, mai târ ziu,
în 2007. Din război își amintește pierderile
suferite de români pe teritoriul Ungariei, dar
și momentul când a fost decorat de rege,
alături de al�i camarazi, pe patul de spital din
Bucureș�.

„În Cehoslovacia, la Nove Mesto, am
luptat pentru înfrângerea trupelor ger-
mane. Într-o zi, ocupasem pozi�ie chiar pe
clădirea unui cămin de copii și ne străduiam
să respingem un contraatac inamic. Atun-
ci am fost rănit și m-au dus la un spital de
campanie. Domnule, după aceea m-au fă-
cut cetă�ean de onoare, au spus că am
apărat copiii (râde). În război, pe teritori-
ul Ungariei, am avut pierderi însemnate și
mă refer aici atât la cele materiale cât și la
efec�ve umane. Popula�ia îi informa pe ger-
mani unde suntem plasa�i, așa că de
multe ori ne luau ca din oală. Plecau ostașii
să caute de mâncare și nu mai veneau
înapoi. Când ne duceam să-i căutăm îi
găseam cu beregă�ile tăiate și cu pământ
în gură. Otrăveau alimentele și apa...era
groaznic. Din Cehoslovacia m-a adus la spi-
tal la Bucureș�, rănit. Acolo era o criză de

alimente, o ho�ie... dormeam câte trei în
pat. Și cineva a făcut un raport către rege
că murim de foame. Atunci Majestatea Sa
a venit în inspec�ie la spital. După vizita
regelui am început să avem de toate, mân-
care, stăteam câte unul în pat, ne-au de -
corat... Regele i-a decorat pe to�i cei care
i-a găsit în sala de opera�ii iar printre ei mă
număram și eu. Pe �mpul �mpul acela  ve -
te ranii erau foarte respecta�i. Cumnatul
meu a fost rănit și el în război, pe frontul
de est, și erau îmbrăca�i în uniforme, nu
pentru că n-aveau ce purta, ci ca să-i
cunoască lumea, să se vadă că sunt  ve -
terani”, rememorează colonelul Ion Dur-
nescu întâmplări petrecute demult.

Despre Mărășeș�, Marian Oprișan și
Parcul Memoriei Na�ionale

După război, în 1950, colonelul Ion Dur-
nescu face Școala de ofi�eri însă nu ac�vează
prea mult în armată. O rană căpătată pe
front îl obligă să renun�e la cariera militară.
Se stabilește la Mărășeș�, oraș cu rezonan�ă
în istoria modernă a României pe care îl
iubește cum doar un veteran de război o
poate face. De al�el, ofi�erul este și cetă�ean
de onoare al orașului, dis�nc�ie ce i-a fost

acordată de autorită�ile locale în 2009. Din
păcate, crede el, localitatea nu a benefi ciat
de aten�ia cuvenită, administra�iile ce s-au
perindat în cei 30 de ani de la Revolu�ie
nereușind să onoreze numele orașului de-
venit erou după încleștările din prima con-
flagra�ie mondială.

„Mărășeș�ul este o ladă de gunoi. Oraș
erou! Cel pu�in dacă s-a construit, nu-l dis-
truge! S-a ditrus fabrica, spitalul... Am
discutat despre situa�ia acesutui oraș cu mai
mul�i prefec�i și mi-au spus că nu am ș�ut
la ce ușă să bat. Așa e, la nevoie ș�u să �in
și ușa numai să fac dreptate... Orașul ăsta
a avut și are istorie... dar nu a fost nimeni
în stare să facă ceva, l-au lăsat, nu au fă-
cut nimic. Închipui�i-vă că de la Revolu�ie
nu s-a mai construit un veceu în Mărășeș�”,
spune cu triste�e veteranul de război. Cât
despre administra�ia jude�eană, colonelul
Ion Durnescu nu prea are cuvinte de laudă.
Mai mult, el ne-a istorisit un episod din
„măre�ul” proiect al CJ Vrancea, Parcul
Memoriei Na�ionale.

„Am să vă spun o ches�e... La 6 august
anul trecut am fost ul�mul care am depus
coroană de flori, singur. Lumea ne-a
aplaudat, a venit Oprișan să ne pupe. Pe
cuvântul meu dacă am vorbit vreodată cu
Marian Oprișan. Eu nu-l pre�uiesc pe
omul acesta pentru că n-a făcut nimic pen-
tru Mărășeș�. O fi făcut ceva pentru
jude� dar pentru orașul nostru n-a făcut
nimic. Și altă problemă, în loc să dai de mân-
care faci pădure în Mărășeș�? Mie mi-e
foame și tu plantezi copaci? Nu po�i să stai
flămând la umbră, domnule! Întâi și întâi
rezolvă condi�iile de trai! O altă ches�une
este că m-au luat ca propagandă la plan-
tat de arbori (Parcul Memoriei Na�ionale
n.r.). A venit o mașină militară m-a dus aco-
lo... eram singurul veteran. O să râde�i dacă
vă spun ce-am pă�it! Era o duduie de la An-
tena 3, nu mai ș�u cum o cheamă, și-mi
spune să plantez cu dânsa un copac. Ne-
am dus acolo la o gaură dar am așteptat
aproape jumătate de oră să ne aducă cine-
va un hârle� cu coada vopsită în cele trei cu-
lori na�ionale. Pe lângă asta, ș��i cum s-au
plantat copacii acolo? Bătaie de joc! Cum
punea bunica fasole, cu piciorul, așa se
acopereau stejarii. Eu am trăit vremuri
grele, domnule, dar ca acum...”

Ce-și mai dorește un veteran...

Acum, când doar câ�iva ani îl despart de
centenar, colonelul Ion Durnescu nu-și

mai dorește decât ca Mărășeș�ul să se în-
fră�ească cu un alt oraș din Fran�a. Nu ș�e
care, asta să o decidă autorită�ile, el însă a
făcut demersurile necesare și alături de un
consilier local, Mihaela Baclov, s-au dus la
ambasada Fran�ei. Acolo au explicat că sin-
gura șansă pentru ca Mărășeș�ul să-și
ocupe cu adevărat locul în istorie, să se dez-
volte și să devină cu adevărat un ORAȘ este
o înfră�ire între localită�i, as�el încât in-
ves�torii francezi să vină în Vrancea și să facă
ceea ce nu au izbu�t administra�iile locale
de-a lungul celor 30 de ani.

„Vreau să se realizeze înfră�irea dintre
Mărășeș� și un oraș din Fran�a, să las ceva
frumos în urmă. Asta nu înseamnă să mă
pup c-o fran�uzoaică (râde) ci să vină in-
ves�tori aici, să ridicăm economic orașul
Mărășeș�. Și aș vrea să mai trăiesc să văd
iarăși o Românie adevărată! Și vă mai spun
ceva, parlamentarii ăș�a ai noștri spun „Jur
să respect Cons�tu�ia” dar nu spun „Jur să
fiu pedepsit dacă mă îmbogă�esc pe ne-
drept”, asta nu spune nimeni. Nu-i între-
abă nimeni nimic. Eu i-aș pune să dea
rapoarte din 6 în 6 luni în care să spună ce
au făcut din func�ia pe care o de�in. Presa
română, ori măcar o parte a ei, ar trebui
să aibă mașini blindate și mitralieră! De ce?
Pentru că trăim într-o perioadă în care  zia -
riș�i se bat cu unii care au tun! A�i în�eles?
Ziariș�i sunt plămânii �ării!”, ne-a mai
spus cu vocea ridicată colonelul Ion Dur-
nescu.

Interviul video integral poate fi vizualizat
în edi�ia online a co�dianului Jurnal de
Vrancea.

� Lucian BĂLĂRIE

Amintirile unui veteran de război. Colonelul (rtr) Ion Durnescu:
„Aș vrea să mai trăiesc ca să văd iarăși o Românie adevărată!”
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Soartă „crudă” a avut Casa de
Cultură „Emanoil Petru�” din
Mărășeș�, atunci când a venit vorba
de lucrările de reabilitare. În urmă cu
câ�iva ani, imobilul beneficia de aju-
tor pentru a-și schimba fa�a și interi-
orul, însă lucrările începute în primă-
vara lui 2016 nu au avut sor�i de
izbândă. A urmat un proces cu con-
structorul care se angajase să fina -
lizeze lucrările pe bani frumoși, iar au-
torită�ile au recuperat o parte din bani.
Acum, proiectul a fost reanalizat, iar
Ministerul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administra�iei promite să
pună la dispozi�ie fondurile necesare
con�nuării lucrărilor. 

„Proiectul de reabilitare,  mo -
dernizare și dotare a Casei de Cultură
„Emanoil Petru�” din Mărășeș�i Vran-
cei a fost reavizat la Compania
Na�ională de Inves��ii și indicatorii
tehnico-economici aproba�i în cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administra�iei. As�el,
așezământul cultural din oraș ar
urma să fi reparat și redat publicului,
în condi�ii de spectacol îmbunătă�ite,
printr-o inves��ie de 6.483.703,60 lei.
Îmi doresc ca, de această dată, in-
ves��ia să se realizeze la standarde
moderne și într-un �mp rezonabil,
pentru a face uitată licita�ia ante-
rioară total ratată de autorită�i.
Mărășeș�ul are nevoie de proiecte
majore, în toate domeniile, iar MLP-
DA, prin unită�ile din subordine, va

 rea liza o serie de inves��ii în locali-
tate pentru a crește calitatea vie�ii
locuitorilor”, a promis ministrul Ion
Ștefan. 

Casa de Cultură este prezentată pe
pagina Primăriei Mărășeș� ca fiind un
obiec�v turis�c, probabil și de aceea
imobilul construit în doar 6 ani (1978
- 1984) a fost inclus pe lista obiec-
�velor care meritau inves��ii serioase.
Așa că pe 7 mar�e 2016 a fost sem-
nat contractul de execu�ie lucrări de
reabilitare la Casa de Cultură din
oraș, în valoare de 3,5 milioane lei, cu
tot cu TVA. Inves��ia era finan�ată de
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administra�iei Publice, prin CNI, care
a preluat clădirea în administrare pe
parcursul derulării lucrării. Lucrarea a
fost câș�gată prin licita�ie de SC Icarus
Trading SRL, din Bucureș�, care s-a

obligat, conform contractului, să ter-
mine lucrările în 12 luni (9 iunie
2017). În fapt, lucrările nu au fost re-
alizate niciodată, drept pentru care
CNI a dat în judecată constructorul. În
2018, instan�a a decis defini�v că so-
cietatea trebuie să achite CNI suma de
550.634,81 lei (fără TVA) cu �tlu de
penalită�i de întârziere, „precum și pe-
nalită�i de întârziere de 0,2% pe zi în
con�nuare, începând cu 27.02.2018
și până la data de 22.03.2018”. Din
ac�iune rezulta că, înainte de data la
care ar fi trebuit să fie finalizate lu-
crările, în mar�e 2017, a fost încheiat
un prim act adi�ional - pentru modi-
ficarea termenului de finalizare a
obiec�vului de inves��ii, fiind stabilit
termen de finalizare 27 iulie 2017. Ul-
terior, în iunie 2017 era încheiat un al
doilea act adi�ional, cu o altă dată li -

mi tă: 11 august 2017. 
„Pârâta nu a finalizat în termen

lucrările, mo�v pentru care, la data
de 12.10.2017, CNI-SA a emis no�fi-
carea prin care i s-a pus în vedere că
datorează penalită�i în sumă de
130.049,43 lei. Valoarea lucrărilor ră-
masă de executat la termenul de fi-
nalizare a lucrărilor este în cuan-
tum de 1.383.504,55 lei (fără TVA),
după cum reiese din fișa obiec�vului.
Totodată prin no�ficarea nr.
xxxxx/12.10.2017 antreprenorul a
fost informat că se vor calcula în con-
�nuare penalită�i de întârziere până
la data îndeplinirii întocmai a  obl -
iga�iei de finalizare a lucrărilor con-
tractate”, se arată în mo�varea
hotărârii, preluată de Rolii. Tot aici
apare și scuza constructorului, având
în vedere că nici la data introducerii
ac�iunii de către CNI – mar�e 2018 -
lucrările nu erau finalizate: nu prim-
ise detaliile de execu�ie de la proiec-
tant, iar „ritmul de lucru este unul
foarte lent, datorat lipsei de for�ă de
muncă și a personalului specializat/
calificat pentru execu�ia lucrărilor
specifice inves��iei, nefiind respectat
graficul fizic și valoric”. Chiar și cu
această sumă ob�inută defini�v în
noiembrie 2018, rămâne situa�ia  evi -
dentă: de la 15 ianuarie 2018, când s-
a dispus sistarea lucrărilor, dar și de
la data rezilierii contractului - 22 mar-
�e 2018 – și până în urmă cu câteva
zile, nimeni nu a reușit să facă ceva
concret pentru Casa de Cultură din
Mărășeș�.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administra�iei a semnat, la
începutul acestei săptămâni, o serie
de proiecte finan�ate pe bani eu-
ropeni, prin Programul Opera�ional
Regional, care ar urma să fie imple-
mentate peste tot în �ară. Ministrul
Ion Ștefan a semnat contracte care
urmează a fi implementate de unită�i
administra�v-teritoriale, ins�tu�ii
publice și beneficiari priva�i cu o  va -
loare totală de aproape 400 mi lioane
lei. 

Pentru jude�ul Vrancea, ministrul
Ștefan a aprobat două proiecte pen-
tru orașele Panciu, acolo unde
urmează a se înfiin�a un centru de di-
agnos�c în cadrul Ambulatoriului In-
tegrat al Spitalului Orășenesc, cu o  va -
loare a lucrărilor de 10.193.789,88 lei,
și pentru Odobeș�, care vizează îm-
bunătă�irea serviciilor educa�ional
recrea�ve și a accesului la u�lită�i
pentru popula�ie, cu o valoare de
14.519.445,60 lei.

,,Proiectele pe POR vizează in-
ves��ii importante în domenii ca
inovare în studiul medicinei, ilumi-
nat public ecologic, creșterea efi-
cien�ei energe�ce, modernizarea
sistemului de învă�ământ și a celui
sanitar, protec�ie socială, dezvoltarea
infrastructurii ru�ere și inves��ii în
sectorul IMM. De la începutul anu-
lui și până în prezent, MLPDA a
plă�t către beneficiarii publici și pri-

va�i mai mult de un miliard de lei și
am semnat peste 500 de noi con-
tracte de finan�are prin POR, pe
diferite axe. Proiectele des�nate
jude�ului Vrancea sunt extrem de im-
portante pentru comunită�ile locale
și sunt sigur că vor aduce dezvoltare
economică, deci o via�ă mai bună
locuitorilor. Banii europeni sunt o
solu�ie pentru comunită�ile din în-
treaga �ară, în contextual procesului
de redresare economică și limitarea
efectelor pandemiei de COVID-19”,
a spus Ion Ștefan, ministrul lucrărilor
publice, dezvoltării și administra�iei. 

� Nicoleta CRISTEA

Se reia proiectul de reabilitare, modernizare și dotare
a Casei de Cultură „Emanoil Petruț” din Mărășești
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Ministrul Ion Ștefan a semnat contracte de
25 milioane lei pentru  Panciu și Odobești
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Sta�iunile de tratament balnear
s-au redeschis săptămâna trecută și vor
putea trata pacien�ii pe baza pre-
scrip�iilor procedurilor de recuperare
recomandate de medici. Într-un co-
municat de presă al Ministerului
Muncii și Protec�iei Sociale a fost
transmis un set de reguli pentru
românii care vor merge să se trateze
în sta�iunile balneare. Ministrul Vio -
leta Alexandru a vizitat la jumătatea
săptămânii trecute un astfel de cen-
tru pentru a vedea dacă sunt res -
pectate prevederile ordinului emis de
Ministerul Sănătă�ii cu privire la  re -
gulile instituite care privesc dis-
tan�area socială, siguran�a și igiena.

"Beneficiarii biletelor de trata-
ment balnear pot reveni pentru a în-
cepe procedurile de recuperare aşa
cum au fost prescrise de medicul lor
de specialitate. Am vrut să mă asi -
gur personal că totul este pregătit
în detaliu pentru ca aceştia să se
poată caza şi urma tratamentele în
condiţii de siguranţă. Hotelul Dacia,

din Covasna, una din bazele de
tratament, s-a pregătit ca să
primească primele persoane. Deja
începuseră să sosească, urmând ca
intrarea în circuit să se realizeze în
mai multe tranşe, zilnice, tocmai

pentru a se evita aglomerarea. Sunt
oameni cu diverse afecţiuni, ma-
joritatea pensionari, cărora le doresc
odihnă placută şi multă sănătate.
Seriile dar şi condiţiile de cazare sunt
disponibile atât pe site-ul TBRCM cât

şi la casele judeţene de pensii", a
spus Violeta Alexandru. Odată cu re-
deschiderea acestor centre de trata-
ment, au început să sosească și
primii beneficiari. Aceștia trebuie
să cunoască și să respecte toate
regulile pentru prevenirea răspândirii
coronavirusului. La intrarea în uni-
tatea balneară se va efectua în mod
obligatoriu un triaj epidemiologic
de către un asistent medical instru-
it. Triajul epidemiologic constă în mă-
surarea temperaturii cu termometrul
noncontact, iar temperatura înre -
gistrată nu trebuie să depăşească
37,3 grade Celsius. Dacă temper-
atura depășește pragul de 37,3 grade
Celsius, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii după o pe-
rioadă de 2-5 minute de repaus. Pa-
cien�ii care prezintă simptome res-
piratorii şi/sau alte semne/simp-
tome de boli infectocontagioase
acute, nu vor fi primiţi în incinta
unităţiilor balneare şi li se anulează
în mod obligatoriu programarea.

Ministrul Sănătă�ii, Nelu Tătaru a
transmis un mesaj foarte clar pentru
cei care se așteapă ca data de 1 iulie să
aducă noi măsuri de relaxare. Într-un in-
terviu acordat postului Digi24, ministrul
a spus că la acest moment există o
transmitere comunitară accentuată a
virusului și că o serie de noi măsuri nu
pot fi luate în discu�ie dacă oamenii nu
respectă măsurile de precau�ie. Nelu
Tătaru pune creșterea progresivă a
cazurilor de infectare cu noul  coro -
navirus pe seama relaxării din 15 iunie,
dar și pe weekend-urile prelungite
din aceeași perioadă.

„Sunt creșteri asumate câtă vreme
nu depășim o creștere progresivă și
trecem la o creștere exponen�ială.
Avem raportări de peste 300 de
cazuri pe zi, în contextul în care a fost
o perioadă de două zile în care am
avut între 200 și 250. Este o trans-
mitere comunitară accentuată, dar o
punem și pe seama celor trei măsuri
de relaxare și pe weekendurile pre-
lungite”, a spus ministrul. 

Nelu Tătaru a făcut un apel la
popula�ie pentru respectarea dis-
tan�ării sociale și pentru men�inerea
regulilor de igienă. 

„Recomand păstrarea distan�ării,
men�inerea regulilor de igienă, a
purtării măș�i în spa�iile închise și în
mijloacele de transport, evitarea

zonelor aglomerate. Faptul că s-au
luat măsuri de relaxare nu înseamnă
că au fost ridicate toate restric�iile.
Evolu�ia favorabilă nu poate să se facă
decât în contextul colaborării popu-
la�iei”, a declarat ministrul Sănătă�ii
pentru postul de televiziune citat.
Acesta a mai adăugat că transmiterea
comunitară va duce la un număr mare
de infectări care va sufoca unită�ile
medicale.

„Nerespectarea acestor reguli poate
duce la o transformare a creșterii pro-
gresive într-o creștere exponen�ială și
atunci avem și o transmitere comunitară
accentuată care va duce la un moment
dat, dacă nu respectăm aceste reguli, la
niște restric�ii. Progresiv mergem spre re-
laxarea cvasi-totală, dar aceasta nu se
poate produce când avem transmitere co-
munitară accentuată și vedem că acele
reguli de protec�ie sau de precau�ie nu

sunt aplicate. Transmiterea comunitară
accentuată devine îngrijorătoare când de
la o zi la alta avem un număr crescând ex-
ponen�ial de cazuri care vor sufoca
unită�ile de primiri urgen�e sau terapie in-
tensivă”, a mai adăugat Nelu Tătaru.
Prac�c, noile măsuri de relaxare așteptate
de cei mai mul�i cetă�eni vor putea fi apli-
cate doar dacă aceș�a vor în�elege să re-
specte toate regulile de protec�ie care sunt
în vigoare la acest moment.

Au fost redeschise stațiunile balneare din România. Pacienții
care merg la tratament trebuie să respecte o serie de reguli

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru spune că dacă nu sunt respectate
regulile de precauție nu vor exista alte măsuri de relaxare
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Administrația locală din Adjud pregătește
locurile de joacă pentru copii în cadrul
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Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru spune că dacă
nu sunt respectate regulile de precauție nu vor
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Cunoscut ca ministrul „altă în-
trebare” - ar�zan al Ordonan�ei
13, Florin Iordache a condus o
scurtă perioadă Ministerul Jus��iei
(5 ianuarie 2017 – 10 februarie
2017). A demisionat ca urmare a
protestelor împotriva ordonan�ei de
guvern promovate de el și care
modifica Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal și Legea nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală,
as�el că din aprilie 2017 a rămas
doar cu func�ia de vicepreședinte a
Camerei Deputa�ilor. Deputatul PSD
Florin Iordache are nevoie însă, ca
orice alt demnitar care se respectă,
de oameni care să îl ajute, să îl sfă-
tuiască și să transmită mai departe
mesajele pline de în�elepciune. Iar
una dintre persoanele angajate în
acest scop este chiar o focșăneancă,
Valen�na Căldărescu. Dacă ne uităm
la informa�iile publice, aflăm totuși
că focșăneanca nu a fost chiar de la
început cu domnul Iordache, pen-
tru că prima declara�ie completată
de aceasta în calitate de angajat în
sistemul public poartă data de 12
decembrie 2018. Declara�iile Valen-
�nei Căldărescu pot fi găsite la de-
partamentul legisla�v, aceasta fiind
consilier parlamentar la cabinetul vi-

cepreședintelui Florin Iordache.
Aflăm că în 2018 era novice în

Camera Deputa�ilor, dat fiind că
veniturile pe anul fiscal anterior
proveneau doar din ac�vitatea de
avocatură și mediere. Doamna
Căldărescu scria că a încasat 31.000
lei din „servicii avoca�iale/ mediere
contravaloare contract onorarii”, ac-
�vitate desfășurată în „Cabinetul In-
dividual de Avocatură – Birou Me-

diator Focșani, strada Horea, Cloș-
ca și Crișan, nr. 3 bis”. Însă numele
dumneaei nu se regăsește în tabelul
avoca�ilor vrânceni, ci doar în cel al
mediatorilor. Dată fiind �tulatura
cabinetului, care îngloba cuvântul
„avocat”, ar fi de în�eles că a avut
ac�vitate așa bănoasă, în condi�iile
în care medierea nu este un dome-
niu foarte ofertant. Doamna este cu
adevărat avocat defini�v, însă în
Baroul Bucureş� - înscrisă încă din
aprilie 1998, dar ac�vitatea acesteia
este suspendată. Și profesia de me-
diator are ceva real la bază:
„Căldărescu Valen�na a urmat cur-
surile organizate de Centrul Re-
gional de Facilitare și Negociere, pe
care le-a absolvit în anul 2010. În
data de 20 mai 2011 s-a emis
hotărârea în baza căreia Căldăres-
cu Valen�na își poate exercita pro-
fesia de mediator autorizat. Biroul
de mediere Căldărescu Valen�na
este specializat în orice �p de dis-
pută”, se arată în explica�iile de pe
Camera Mediatorilor Vrancea, care

recunoaște că doamna consilier
face parte din această asocia�ie. 

Revenind la prima declara�ie de
avere, aflăm și că doamna, împre-
ună cu so�ul, aveau un Volkswagen
Golf fabricat în 2013, iar ca propri-
etă�i apar în document un teren in-
travilan de 3.200 metri pătra�i în
Corbeanca – Ilfov, cumpărat în
2017, dar și un apartament în
Focșani, cumpărat în 2004. Tot la
proprietă�i mai apare un spa�iu
comercial în Bucureș�, cumpărat de
so� în 2017. So�ul, Constan�n Ciocîr-
lan, este executor judecătoresc în
Capitală, și avusese venituri în anul
anterior de 152.000 lei. Tot în 2018,
familia Ciocîrlan – Căldărescu în-
străinase o casă și un teren, cu
230.000 de euro. 

În urmă cu un an, consilierul par-
lamentar de la cabinetul vi-
cepreședintelui Florin Iordache
completează o a doua declara�ie de
avere, în care spa�iul comercial din
Bucureș� e transformat magic în
apartament, iar capitolul bunuri
mobile capătă un alt punct – un
Audi A8, fabricat în 2016. Aflăm că
pe anul anterior, 2018, doamna
Căldărescu câș�gase venituri nece-
sare traiului de zi cu zi doar de la
Parlament, de când se angajase –
decembrie 2018. As�el, ac�vitatea
de consiliere fusese răsplă�tă cu
5.430 lei. Pe de altă parte, so�ul
doamnei își con�nuase ac�vitatea
de executor judecătoresc, de unde
apar venituri de 345.000 lei. De
men�ionat că numele doamnei nu
apare pe lista func�ionarilor publi-
ci parlamentari care au părăsit sis-
temul în ul�mii 3 ani, de unde de-
ducem că în con�nuare Valen�na
Căldărescu îl sfătuiește de bine pe
Florin Iordache. 

� Nicoleta CRISTEA

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

• IMOBLIARE • IMOBLIARE •IMOBLIARE • IMOBLIARE • IMOBLIARE • IMOBLIARE • IMOBLIARE • 

Consilier focșănean la cabinetul lui Iordache „altă întrebare”
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