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A fost nevoie de „doar” 30 de ani de la Revolu�ie, ani pe care cei mai mul�i dintre noi nu-i vom recupera niciodată, 
pentru ca așa numita „provincie europeană” să intre, împreună cu alte jude�e, în rândul lumii civilizate (...)

Destine de oameni și de comunități,
frânte prea devreme. Lipsa 
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Lucrările de la Școala 2, de la peste 6 milioane de lei
bani europeni la un contract de 4,4. Cât a dat școala
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Până la mijlocul lunii iulie, peste 2.300
de copii din Vrancea au fost înscriși 
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A fost nevoie de „doar” 30 de ani
de la Revolu�ie, ani pe care cei mai
mul�i dintre noi nu-i vom recupera
niciodată, pentru ca așa numita
„provincie europeană” să intre, îm-
preună cu alte jude�e, în rândul lumii
civilizate. Datele sta�s�ce ilustează o
realitate pe care PSD nu o mai poate
ascunde sub preș ori în spatele unor
vorbe meșteșugite ros�te cu emfază
la tot felul de paranghelii. Așadar,
potrivit informa�iilor oferite cu gene -
rozitate de Ins�tutul Na�ional de Sta-
�s�că, aproxima�v 121.000 de
locuin�e din Vrancea (case și aparta-
mente) u�lizează gazul pentru gă�t și
încălzire. Aici vorbim despre aproape
37.000 de locuin�e racordate la sis-
temul na�ional dar și de cele 83.000
de gospodării care depind de
tradi�ionalele butelii. Un alt fapt
dovedit este că în Regiunea de Sud-Est,
după jude�ul Tulcea, Vrancea a rămas
cu cea mai redusă re�ea de distribu�ie
a gazelor naturale. Așadar, racor-
darea la gaze a tuturor caselor și
apartamentelor din jude�ul nostru
trebuie să depășească stadiul de „lux”

și să devină o obișnuin�ă, un lucru co-
mun, asigurând oamenilor confortul
specific unei �ări civilizate, așa cum
pre�ndem că suntem. În acest sens,
încă de la sfârșitul anului 2018, Par-
�dul Na�ional Liberal a ini�iat și depus
un amendament pe marginea Legii
off-shore, amendament cu privire la
ex�nderea re�elelor de distribu�ie a

gazelor naturale în localită�ile care nu
beneficiază de acest serviciu. Liberalii,
prin vocea deputatului Ion Ștefan, gă-
siseră și rezolvarea financiară a aces-
tei probleme, proiectul ambi�ios ur-
mând a fi realizat din fondurile pe care

statul le încasează din concesionarea
rezervelor naturale de hidrocarburi din
perimetrul românesc al Mării Negre.

„Am sus�inut la momentul dez-
baterii și votării Legii offshore că o
parte din câș�gurile statului român
trebuie să fie u�lizate pentru bene -
ficiul cetă�enilor, iar principala di-

rec�ie pe care am transformat-o în
amendament personal și care a fost
sus�inut de PNL a fost aceea de  în -
fiin�are de re�ele de distribu�ie de
gaze naturale în localită�ile unde nu
există așa ceva, as�el încât gazul
românesc să ajungă în casele
românilor și să crească gradul de con-
fort pentru cetă�enii României”,
spunea atunci deputatul Ion Ștefan. 

9 comune din Vrancea vor fi
primele beneficiare ale proiectului
ini�iat de PNL

În acest context, TransGaz a rea -
li zat o documenta�ie prin care se
analiza posibilitatea înfiin�ării la nivelul
jude�ului Vrancea a încă patru rute de  ali -
mentare cu gaze: Gruparea de Sud-Vest,
în care sunt incluse comunele Boloteș�,
Vidra, Străoane, Fi�oneș�, Vizantea,
Bârseș� și Soveja, tronson ce va avea
o lungime de 30 de kilometri; Gru-
parea Centru, care se va în�nde pe 45
de kilometri și va face legătura între
Odobeș�, Jariștea, Mera, Reghiu, An-
dreiașu, Pal�n, Năruja, Nistoreș� și
Vrâncioaia; Gruparea Sud-Est, cu o
lungime propusă de 27 de kilometri,
în care vor fi prinse comunele Coteș�,
Urecheș�, Dumbrăveni, Tîmboeș�,
Sihlea, Băleș�, Gugeș�, Gologanu,

Milcovul, Tătăranu și Ciorăș�; Gru-
parea Est, lungă de 30 de kilometri, ce
va străbate Răstoaca, Suraia, Năneș�,
Vulturu și Călienii Vechi. 

Discu�iile cu TransGaz au con� -
nuat, însă la începutul lunii mai 2020,
conducerea ins�tu�iei s-a deplasat la
Focșani pentru a explica primarilor
vrânceni detalii din cadrul proiectului.
Planurile expuse atunci relevau faptul
că Vrancea ar putea fi legată de Buzău
și Gala�i prin opera�iuni de ex�ndere
a magistralelor. Iată că a venit, însă,
și momentul zero. În urma ini�ia�vei
parlamentarilor de Vrancea, sena-
torul Cătălin Toma și deputatul Ion
Ștefan, în scurt �mp vor demara lu-
crările de realizare a unei magistrale
de gaz din Buzău către Vrancea, de
care vor beneficia 25.000 de con-
sumatori casnici, 535 de ins�tu�ii
publice și 864 de agen�i economici.
Noua conductă va ajunge în jude�ul
nostru pornind din localitatea bu-
zoiană Ghergheasa și trecând prin
Râmnicu Sărat, Râmnicelu și Boldu.
Într-o primă etapă, comunele din
Vrancea care vor fi racordate la magis-
trală vor fi Obreji�a, Sihlea, Tâm-
boeș�, Dumbrăveni, Gugeș�, Slobozia
Ciorăș�, Milcovul, Răstoaca dar și
municipiul Focșani.

„Vă dau asigurări ferme că proiec-
tul de racordare a satului românesc
la gazul românesc se va face, dis-
cu�iile de la nivelul Guvernului
României fiind de realizare a unui
program na�ional de conectare a
locuin�elor la gaze, cu fonduri eu-
ropene. Implementarea acestui
proiect major de dezvoltare ar putea
fi realizat prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administra�iei,
prin Compania Na�ională de Inves��ii.
Interesul manifestat de adminis-
tra�iile locale din întreaga �ară este
unul important, la MLPDA, dar și la
Ministerul Fondurilor Europene fii nd
depuse sute de dosare cu studii de
fezabilitate”, preciza ministrul Ion
Ștefan.

� Lucian BĂLĂRIE

Racordarea la rețeaua de gaze naturale va deveni o realitate
pentru mulți locuitori din județul Vrancea

Candidatul Par�dului Na�ional
Liberal la președin�ia Consiliului
Jude�ean Vrancea este senatorul
Cătălin Toma, președintele filialei
jude�ene. În 2016, când era primarul
unei comune cu renume în vi�cul-
tură, Cătălin Toma declara că „atât
�mp cât vi�cultura este principala ra-
mură economică din Vrancea, iar la
nivelul administraţiei judeţene totul
se rezumă la lozinci electorale cu
proiecte pe hâr�e şi drumurile din
podgorii sunt pline de gropi, era
normal să mă implic. Pe de o parte
ca podgorean şi primar al unei co-
mune de vi�cultori, iar pe de altă
parte ca poli�cian într-un judeţ unde
vi�cultura oferă încă cele mai multe
locuri de muncă. Vi�cultura trebuie
să fie prioritatea nr. 1 în Vrancea.”Cu-

vintele lui nu au rămas doar pe hâr-
�e și odată ajuns în Parlamentul
României a fost ini�iator, alături de
Ion Ștefan, al legii privind acordarea
unei prime de comercializare pentru
producătorii de produse agricole
primare. Mai mult, la vizita în
Vrancea a actualului ministru al Agri-
culturii, Adrian Oros, Cătălin Toma a
prezentat situa�ia vi�cultorilor din
zona Bordeș� – Dumbrăveni, singu-
ra expusă fenomenului de grindină,
ob�inând promisiunea fermă că în
scurt �mp sta�ia an�grindină de la
Sihlea să devină func�ională. De
asemenea, senatorul Toma are în 
lucru un proiect de ecoturism, pen-
tru a îmbina cele două bogă�ii ale
Vrancei, turismul și vi�cultura,
proiect in�tulat „Vin’ în Vrancea!”
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În Vrancea, mult trâmbi�ata alian�ă
între PNL și USR menită să destabi-
lizeze PSD, ba, mai mult, să radă de-
fini�v cu șpaclul guvernarea social-
democrată la nivel local, pare să aibă
tot atâtea șanse de reușită pe cât a
avut Titanicul la întâlnirea amicală cu
ghe�arul. Aparent fără nicio logică, cele
două forma�iuni poli�ce care au de-
clarat oficial că luptă pentru înlăturarea
PSD de la putere nu par interesate în
mod real de o în�elegere care să le
șanse reale în lupta electorală. Fiecare
dintre păr�i confirmă că au avut loc ne-
gocieri și că sunt mai mult decât dis-
puse la o alian�ă, însă, concret, nimeni
nu mișcă în front, ba, mai mult, și-au
anun�at deja candida�ii proprii la
alegerile din toamnă. Singura explica�ie
ar fi că în culise reprezentan�ii celor
două par�de nu au putut ajunge la un
compromis, la un comun acord care să
mul�umească ambele păr�i. PNL nu
vrea să cedeze mai mult decât con-
sideră că merită, nerenun�ând la poz-
i�ia de for�ă, iar USR-PLUS nu vrea să
accepte în ruptul capului, se pare, o
umilitoare aliniere în spatele candi-
da�ilor liberali.

Iată că din pricina unor orgolii, mai
mari ori mai mărunte, în Vrancea PSD
are din nou șansa de a se (re)instala
confortabil la putere pentru încă 4 ani.
Un alt exemplu că mașinăria numită
„alian�ă” are mai multe angrenaje
defecte, este ceea ce se întâmplă în
orașul Adjud. Acolo, USR-PLUS aproape
că a încetat să mai existe, pe siglă
rămânând doar USR după plecarea mai

multor membri PLUS. Dacă la asta mai
adăugăm faptul că PMP va avea can-
didat la primărie în persoana unuia
care a trecut prin PNL și apoi prin PLUS,
Mihai Botez, și că la aceeași primărie
năzuiește și un independent, Nicolae
Dediu, ajungem la singura concluzie
plauzibilă: pe ruinele unei drepte di-
vizate, candidatul PSD va câș�ga
alegerile.

„Am propus candidatului PNL,
Florin Nechifor, să facem o alian�ă
pentru a câș�ga administra�ia și a
elimina din joc PSD-ul. Deocamdată
nu am primit niciun răspuns clar,
însă așteptăm. Noi suntem dispuși să
sprijinim fără nicio problemă candi-

datul PNL la Primăria Adjud care, și
suntem conș�en�i de lucrul acesta,
are mai multe șanse decât noi”, ne-
a spus pu�in dezamăgit candidatul
USR-PLUS la Adjud, Dorel Lazăr.

Pe de altă parte, în lipsa unui
răspuns clar de la centru, cel care va
reprezenta Par�dul Na�ional Liberal în
lupta pentru primărie, respec�v Florin
Nechifor, a recurs, cumva, la o strate-
gie ce ne amintește de spălatul pe mâi-
ni al lui Pilat din Pont.

„Până în acest moment nu am sta-
bilit nimic. Am purtat o primă rundă
de negocieri în urmă cu două săp-
tămâni și, din punctul meu de vedere,
mingea este la ei. A rămas să vedem

ce se întâmplă la nivel de jude� și după
aceea vom lua o decizie. Adică dacă
pe jude� nu se va încheia o alian�ă în-
tre PNL și USR, trebuie să vedem cum
abordăm noi problema la Adjud”,
ne-a declarat evaziv Florin Nechifor.
Iată, așadar, că alian�a de dreapta „nu
numai că nu există în Vrancea, ea
lipsește cu desăvârșire”, ca să
parafrazăm un celebru personagiu
din opera lui Caragiale. Toată lumea
vrea dispari�ia PSD de pe scena poli�că
din jude�, însă, ca de fiecare dată, or-
goliile de genul „eu sunt cel mai tare,
eu dictez” primează în defavoarea in-
tereselor reale ale cetă�enilor.

� Lucian BĂLĂRIE

De patru ani suntem constant în
stradă și vorbim cu vrâncenii. În ul-
�mele săptămâni am vorbit cu aceș-
�a despre alegerile locale din 27 sep-
tembrie, alegeri ce vor defini cursul
jude�ului pentru cel pu�in urmă-
torii 4 ani. Suntem încuraja�i să
con�nuăm munca bună depusă
până acum însă, inevitabil, avem
parte și de alte reac�ii, cum ar fi: "N-
ave�i nicio șansă!", "Sunte�i prea
mici pentru mafia asta mare din
jude�!", "Ce a�i făcut pentru
Vrancea?", "Nu mă interesează
poli�ca!", "De promisiuni suntem
sătui", "Să-i lăsăm maică tot pe ăș-
�a că au furat, dar au și făcut
ceva!". 

Îi în�eleg. De 30 de ani vrâncenii
au tot fost dezamăgi�i, fura�i, păcăli�i,
ignora�i, batjocori�i ori abandona�i
de mai to�i poli�cienii din Vrancea
care �in strâns în gheare jude�ul, sug-
rumându-i dezvoltarea și for�ând
mul�i vrânceni să plece de acasă.

Și atunci de ce ar avea încredere
vrâncenii în USR-PLUS și în candida�ii
săi?

Pentru că USR PLUS este primul
par�d din ul�mii ani care a plecat de
la fi rul ierbii. Oameni simpli, care nu
au mai făcut poli�că până în 2016,
sătui de toate abuzurile și jocurile
poli�cianiste, au decis să intre în USR
pentru a schimba sistemul din inte-

rior. Și în parte au reușit. Cel mai bun
exemplu este faptul că in�ia�va
"Fără penali în func�ii publice",
care a strans un milion de semnături
în stradă, a fost în sfârșit votată în
Parlament urmând să fie organizat

referendumul pentru aprobarea ei.
Parlamentarii USR, deși reprezintă
doar 9% din numărul total de par-
lamentari sunt singurii care au făcut
opozi�ie veritabilă, sanc�ionând de-
rapajele puterii și dând peste cap

în�elegerile oneroase dintre par-
�dele clasice, deseori în dauna in-
teresului pu blic.  

Și la nivel de Vrancea, candidat-
ul USR PLUS la primăria Municipiu-
lui Focșani, Corina Atanasiu, s-a im-
plicat voluntar în atragerea a 11 mil-
ioane de euro, fonduri europene.
Datorită Corinei Atanasiu, Primăria
Focșani a putut accesa fonduri eu-
ropene pentru mai multe proiecte
precum: reabilitarea unor locuri de
joacă, două proiecte pe iluminat
stradal, un centru integrat de asis-
ten�ă socială cu educa�ie și servicii
de sănătate și reabi litarea unei gră-
dini�e.

Vrem să schimbăm lucrurile și în
Vrancea. Ș�m ce trebuie făcut și ex-
istă resurse pentru a crea locuri de
muncă mai bine plă�te, un sistem de
sănătate mo dern, drumuri mai bune,
creșe, grădini�e și școli bine echipate.
Mai pu�ină birocra�ie și mai multă
grijă pentru oameni și nevoile lor.
Avem însă nevoie de sprijinul
fiecăruia dintre voi. Cetă�enii au o
putere mai mare decât își pot imag-
ina, VOTUL.

Iar în cabina de vot nimeni nu
poate impune pe cine să votezi. 

(Liviu Mălureanu, candidatul
Alian�ei USR PLUS pentru președ-
in�ia Consiliului Jude�ean Vrancea)

Alianța PNL – USR – PLUS blocată și la Adjud. Neînțelegerile dintre cele două formațiuni sfărâmă
dreapta și dau verde pentru încă un mandat candidatului PSD, Constantin Armencea
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În fa�a mor�ii suntem egali, iar no-
torietatea nu schimbă soarta omului.
Numărul accidentelor ru�ere petrecute
pe șoselele din România este, de la lună
la lună, din ce în ce mai mare, cauzele
principale ale tragediilor de pe șosele
 fiind viteza și neaten�ia. Sta�s�ca ul-
�milor 19 ani arată că pe șoselele din
România au murit peste 43.000 de
români, maximul fiind în anul 2008, cu
peste 3.000 de decese, iar minimul în
2014 cu 1.818 decese. Din anul 2000 în-
coace, parcul auto a crescut enorm, de
la 3 milioane, la 8 milioane de autove-
hicule în două decenii. O mare parte din
drumurile din România au fost mo der -
nizate, însă cu autostrăzile stăm foarte
prost: în 1989 erau 113 km, în 2009 erau
263 km, iar în prezent sunt 850 km.

Plecând de la sta�s�cile oficiale,
care plasează �ara noastră pe locul 1
într-un top european nega�v al eveni-
mentelor ru�ere nedorite, vom vorbi
despre tragediile care s-au abătut asupra
familiilor primarilor, viceprimarilor și
consilierilor locali din jude�ul Vrancea. În
ul�mii 10 ani, trei primari, un viceprimar
și doi consilieri locali și-au pierdut via�a
în urma unor accidente ru�ere.

Primarul din Tulnici, Vasile Aguridă
mort într-un cumplit accident ru�er

În anul 2011, vestea că primarul din
Tulnici, Vasile Aguridă, a decedat în
urma unui cumplit accident ru�er a șo-
cat întreaga comunitate. Edilul se afla la
volanul mașinii sale, în momentul în
care a pierdut controlul direc�iei de
mers și s-a răsturnat cu autoturismul în
albia râului Putna, în dreptul localită�ii
Lepșa. S-a întâmplat pe data de 8 mar-
�e 2011. Din declara�iile poli�iș�lor de la
acea vreme, primarul se afla singur în au-
toturismul Mercedes. Mașina condusă de
Vasile Aguridă a căzut 7 metri în gol, în
punctul cunoscut sub numele de Ciuta.
Medicii care au ajuns la fa�a locului nu au
mai putut face nimic pentru primarul din
Tulnici, decât să constate decesul. Vasile
Aguridă era la al treilea mandat de pri-
mar. Ales primar din partea PSD în anul
2000, Vasile Aguridă a murit la vârsta de
60 de ani.

Consilier local din Bordeș� și nepotul
acestuia de 10 ani deceda�i într-un
accident la Rm. Sărat. Viceprimarul

din comună se afla în 
același autoturism

O altă tragedie care a îndoliat co-
munitatea din comuna vrâncenă Bordeș�
a avut loc în data de 12 iulie 2017. Con-
silierul local Ion Gheorghe și nepotul aces-
tuia, în vârstă de 10 ani, au pierit într-un
groaznic accident de circula�ie. Auto-
turismul Dacia Logan în care se aflau trei
membri ai aceleași familii și vicepri-
marul din Bordeș� a fost izbit frontal de
un autocar la volanul căruia se afla un
bărbat din Piatra Neam�. Conform de-
clara�iilor poli�iș�lor din jude�ul vecin, au-
tocarul a virat stânga cu inten�ia de a in-
tra în parcarea unui restaurant, mo-
ment în care autoturismul vrâncenilor,
care circula către Focșani, l-a izbit în plin.
În urma impactului nimicitor autoturis-
mul s-a făcut praf. Viceprimarul Adrian
Gavrilă a fost rănit grav și a avut nevoie
de îngrijiri medicale. Pe mâna medicilor
a ajuns și ginerele consilierului din Bor-
deș�. 

Primarul din Vin�leasca a sfârșit tragic
în urma unui accident în jude�ul Brăila 

Primarul comunei Vin�leasca,
Georgel Spătaru și-a găsit sfârșitul într-un
groaznic accident de circula�ie în jude�ul
vecin. S-a întâmplat pe data de 14 de-
cembrie 2018, pe un drum jude�ean
din Brăila, între localită�ile Cuza –Vodă
și Viziru. În autoturismul Dacia Logan în
care se afla primarul și șeful SVSU din lo-
calitate a fost izbit puternic de un auto-
turism Opel condus de un constăn�ean.
Cei doi erau în drum spre Constanţa,
când maşina a fost izbită în plin de un au-
toturism scăpat de sub control, a cărui
șofer nu a adaptat viteza la condiţiile de
drum, respec�v carosabil acoperit cu
polei şi ceaţă densă. În urma impactului
extrem de violent, mașina în care se aflau

cei doi vrânceni a luat foc. Din nefericire,
în accident și-a găsit sfârșitul și șeful
SVSU, Dumitru Băcioiu. Imediat după im-
pact, cei doi au fost scoși din mașină de
par�cipan�ii la trafic, care au asistat la
tragedie, dar din păcate amândoi erau
deja decedaţi şi nu s-a mai putut face
nimic pentru a-i salva.

Viceprimarul din Vizantea Livezi 
strivit de tractorul pe care îl conducea 

O altă tragedie în care a fost implicat
un ales local a avut loc la Vizantea Livezi,
în luna august 2019. Viceprimarul co-
munei și-a găsit sfârșitul strivit de trac-
torul pe care îl conducea. În vârstă de 44
de ani, Săndel Găman se afla la volanul
u�lajului, pe un drum în pantă din co-
mună. La un moment dat, viceprimarul
a pierdut controlul direc�iei și s-a răs-
turnat cu tractorul, trupul acestuia fiind
prins sub cabina u�lajului. Medicii ajunși
la fa�a locului l-au resuscitat mai bine de
30 de minute, însă acesta nu a răspuns
manevrelor, fiind constatat decesul.
Tragediile s-au �inut lan� pentru familia
Găman. La șapte luni distan�ă de moartea
viceprimarului, so�ia acestuia a suferit un
accident după ce s-a dezechilibrat și a
căzut dintr-un tractor, ajungând sub
ro�ile acestuia. De această dată, u�lajul
era condus de un consătean și se întorcea
din pădure încărcat cu lemne. În urma ac-
cidentului, so�ia viceprimarului s-a ales
cu un picior fracturat, dar și cu alte răni
care, din fericire, nu i-au pus via�a în peri-
col. 

Consilierul local Aurel Proca decedat
într-un cumplit accident de circula�ie.
Microbuzul condus de acesta, impact
frontal cu un autoturism 

Consilierul local în Vizantea Livezi, Au-
rel Proca a decedat în urma unui tragic

accident de circula�ie, produs la jumă-
tatea lunii iunie 2020, pe drumul care
leagă Boloteș�ul de Focșani. Se întâmpla
la primele ore ale unei zile de mar�i. Au-
rel Proca se afla la volanul unui mi-

crobuz care făcea curse regulate între
Vizantea Livezi și Focșani. Microbuzul a
fost lovit frontal de un autoturism Fiat a
cărui șofer a pierdut controlul direc�iei
de mers. În urma impactului extrem de
violent, microbuzul s-a răsturnat pe
partea carosabilă. În momentul coliziu-
nii, în mijlocul de transport în comun se
aflau 11 pasageri, printre care și o fe��ă
de numai 4 anișori. Imediat după impact,
consilierul local și șoferul autoturismu-
lui au decedat. Autorită�ile din Vrancea
au declanșat planul roșu și au mobilizat
la fa�a locului mai multe echipaje de in-
terven�ie. La câteva ore după accident,
în spa�iul public au apărut și imaginile de
coșmar în care era surprinsă coliziunea
între cele două autovehicule. În vârstă de
58 de ani, Aurel Proca era consilier local
din anul 2016 și voia să candideze pen-
tru un post de primar la alegerile din
această toamnă.

Primarul din Câmpuri a murit nevinovat.
Camionul în care se afla a fost izbit de un
șofer neatent 

Ul�ma tragedie care a îndoliat co-
munitatea din jude�ul Vrancea s-a pro-
dus joia trecută, pe aceeași șosea în care
a decedat și consilierul local din Vizantea-
Livezi. Aflat la volanul unui autocamion
încărcat cu lemne, primarul din Cîmpuri
a murit strivit de cabina autovehiculului
după impactul cu un autoturism Opel.
Șoferul mașinii, care se îndrepta către
Boloteș� dinspre Focșani, nu a adaptat
viteza la condi�iile unui carosabil umed,
a pierdut controlul volanului și s-a izbit
frontal de autocamionul în care se afla
edilul din Cîmpuri. Impactul a fost unul
extrem de violent, de vreme ce  autou� -
litara s-a răsturnat în afara păr�ii caros-
abile. Costel Mateiu a decedat la scurt
�mp după impactul devastator. În
cumplitul accident de circula�ie și-a pier-
dut via�a și un pasager din autoturismul
care a pătruns pe contrasens. Alte trei
persoane din mașina mică au suferit răni
grave și au fost transportate la spitalul din
Focșani. În vârstă de 51 de ani, Costel
Mateiu era primarul comunei Cîmpuri din
anul 2012.

� Daniel PALADE

Destine de oameni și de comunități, frânte prea devreme.
Lipsa infrastructurii rutiere, un ucigaș tăcut



5ACTUALITATE www.jurnaldevrancea.ro

Nici două luni nu ne mai despart de
începerea anului școlar când, teore�c,
elevii se vor întoarce în bănci. Unii mai
norocoși, chiar în săi de clasă renovate,
cum e cazul copiilor care înva�ă la Școala
Gimnazială „Ion Basgan”. Despre această
unitate școlară am tot auzit că a bene-
ficiat de fonduri europene pentru schim-
barea la fa�ă, ba chiar că e 90% gata de
a-și redeschide por�ile, potrivit pri-
marului Cris� Valen�n Misăilă. Schim-
barea la fa�ă pe bani europeni ar trebui in-
terpretată mult mai ad-literam, dat fiind
că a fost vorba despre un proiect privind
Creșterea eficien�ei energe�ce „pentru
imobil corp școală, inclusiv lucrări
conexe”. Concret, reabilitare termică, fie
că era vorba de construc�ie, instala�ia ter-
mică sau cea electrică. Proiectul a pre-
supus as�el lucrări de reabilitare - de la
anveloparea în întregime a clădirii, la  rea -
bilitarea termică a sistemelor de încălzire
și de furnizare a apei calde, instalarea
unor sisteme alterna�ve de producere
a energiei electrice sau termice și  mo der -
nizarea instala�iei de iluminat. Teore�c,
era vorba și despre reabilitarea interioară
a clădirii, consolidarea funda�iei și rea -
bilitarea sistemului de ven�la�ie. E ade-
vărat, Școala 2 are o fa�ă complet schim-
bată, interior exterior, dacă ne uităm pe
cele mai recente poze publicate de pri-
marul Focșaniului, ceea ce înseamnă că
nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării,
chiar dacă contractul pentru care s-a
ob�inut finan�area europeană nu  aco -
perea toate lucrările efectuate aici �mp
de câteva luni. 

Proiectul pentru creșterea eficien�ei
energe�ce prin Programul Opera�ional
Regional - POR însuma un total de
6.333.298,22 lei, din care valoarea sumei
nerambursabile era de 6.089.745,30
lei. Contractul de finan�are cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și a Administra�iei
Publice a fost semnat încă din octombrie
2018. Când s-au calculat cele necesare
- potrivit cifrelor din „lista de echipa-
mente lucrări servicii”, a reieșit un total
de 5.329.620,61 lei fără TVA - cheltuieli
pentru inves��ia de bază, din care
5.229.391,66 lei sumă eligibilă și
100.228,95 lei neeligibili, care urmau a
fi acoperi�i din bugetul unită�ii de în-
vă�ământ. Ulterior, valoarea totală es-
�mată a contractului a fost de
4.704.318,93, pentru ca în final con-
tractul de lucrări să fie câș�gat de
PIF&LMS Company SRL pentru suma de
4.414.850,98 lei. 

Contractul nu a fost însă lansat în
SEAP fără câteva pregă�ri: în ianuarie

2019, Școala 2 a încredin�at direct către
Fabrica Fondurilor Structurale SRL 35.000
de lei pentru „Servicii privind ac�vitatea
de management de proiect din cadrul
proiectului”, iar la începutul lunii sep-
tembrie anul trecut, a fost făcută o altă
cumpărare directă, în sumă de 44.000
lei, pentru „Servicii de dirigenţie de
şan�er pentru proiectele de inves�ţii
privind creşterea eficienţei energe�ce
a clădirilor, finanţate prin Programul
Operaţional Regional - POR”, oferite de
95 FOA EDIBIOS. 

Lunile au trecut, lucrările exterioare
au avansat, iar vara aceasta „Ion Basgan”
a mai contractat și alte lucrări, pentru in-
terior, semn că nu chiar tot era acope -
rit de banii europeni. As�el, zilele trecute
a fost făcută o achizi�ie directă pentru în-
locuirea gresiei și a parchetului, contra
sumei de 249.611,07 lei (51.541,65

euro), adică „refacere pardoseli gresie
pe holuri, refacere pardoseli parchet în
sălile de clasă, cancelarii, birouri etc;
refacere trepte scări și placare de gran-
it, repara�ii la balustradă și mâna
curentă scări acces la Școala Gim-
nazială „Ion Basgan”, executare par-
doseli din gresie pe holuri”. 

Anterior, în aprilie, 1.680,67 lei erau
da�i tot prin încredin�are directă pentru
servicii dirigien�ie șan�er aferente obiec-
�vului de inves��ii „Execu�ie lucrări
repara�i curente de înlocuire a par-
doselilor”. Încredin�ări directe au fost fă-
cute inclusiv pentru lucrări în exterior -
39.530,79 lei (8.161,95 euro) - repara�ii
trepte exterioare („se vor placa cu
granit și gresie ceramică an�derapan-
tă treptele exterioare și podestul”),
scrie în achizi�ia de pe SEAP, de unde
aflăm că societatea care repară scările
din exterior se ocupă de regulă cu
furnizarea de alimente. 

Pe lângă acestea, luna trecută au fost
da�i 19.981,77 lei (4.127,19 euro) pen-
tru lucrări de igienizare. Contractul a fost
împăr�it în două: 9.341,78 lei pentru „Zu-
grăveli la fa�adă cu var aracet, repara�ii
tencuieli, zugrăveli simple interioare cu

var, aracet, oxid zinc, vopsit uși, vopsit
�evi diferite, vopsit calorifere, zugrăveli
superioare interioare cu var lavabil” și
10.639,99 lei pentru „Zugrăveli supe-
rioare interioare cu var lavabil alb, zu-
grăveli superioare interioare cu var
lavabil color, glet”. 

Tot în iunie, aceeași unitate căuta
să dea  92.427,2 lei pentru repara�ii îm-
prejmuire, plus  182.301,05 lei pentru
repara�ii curte, adică „repara�ii îm-
brăcămin�i asfal�ce cu decupare ma -
nuală, așternere covor asfal�c”, dar și
al�i 50.184,24 lei pentru refacere trepte
exterioare și tencuieli soclu. În plus,
școala a făcut și o inves��ie în mobi lier
școlar, ca să dea bine cu noua în-
fă�ișare: 101.678 lei (21.017,40 euro)
pentru pupitre școlare, scaune și poli�e
pentru ghiozdan. Era și nevoie de in-
ves��ii, dat fiind că Școala „Ion Basgan”
este una dintre cele mai vechi unită�i din
Focșani. „În lucrarea „Însemnări cu
privire la orașul Focșani”, editată în 1931
de I. M. Dumitrescu, este prezentată
Școala nr 2 de băie�i ca fiind cea mai
veche din �inutul Putna. De la des -
chiderea ei într-o zonă nou construită
a orașului, numărul de elevi a crescut
constant de la aproxima�v 1.000, la în-
ceput, la peste 2.800 în 1995 (când s-a
a�ns maximul), apoi stabilizându-se
în jurul a 1.000 de elevi, după anul 2000. 

... se confruntă cu pierderi de
 energie prin elementele exterioare la
care nu s-au făcut interven�ii decât prin
repara�ii curente la pere�ii exteriori,
ferestre și acoperișul �p terasă necircu-
labilă. Aceste pierderi de energie deter-
mină costuri foarte ridicate cu încălzirea
pe perioada iernii. ... Din analiza de-
gradărilor clădirii se poate trage concluzia
că aceasta nu a avut de suferit în princi-
pal de pe urma cutremurelor de pământ,
degradările datorându-se în general in-
filtra�iilor apelor meteorice. Clădirea a fost
construită în perioada 1985 – 1987 iar în
exploatare, din lipsa fondurilor, nu s-a in-
tervenit decât cu lucrări de �pul repara�i-
ilor curente și igienizări. Inves��ia privind
reabilitarea termică a școlii se impune ca
necesitate în vederea asigurării condi �ii -
lor op�me de confort și siguran�ă pentru
desfășurarea actului de învă�ământ”, se
arăta în documenta�ie. 

� Nicoleta CRISTEA

Lucrările de la Școala 2, de la peste 6 milioane de lei bani europeni la un contract
de 4,4. Cât a dat școala de la buget pentru reabilitarea completă
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Peste aproxima�v o lună și jumă-
tate, cei mici ar trebui să pășească
sfioși într-o nouă etapă a vie�ii, anume
în clasa I. Spunem „ar trebui” în-
trucât, fie că ne place, fie că nu, totul
depinde de evolu�ia pandemiei care
ar putea bloca deschiderea anului
școlar, obligându-i pe copii să înve�e
din nou de acasă. Oricum ar fi, Ins -
pectoratul Școlar Vrancea și-a con-
�nuat ac�vitatea în mod normal iar în
momentul de fa�ă a finalizat o situa�ie
preliminară a cererilor de înscriere în
învă�ământul primar, depuse de
părin�i pentru anul școlar 2020 -
2021. Situa�ia a fost întocmită „după
prima etapă de cuprindere în clasa
pregă�toare ce a avut loc în perioa-
da 8-20 iulie, așa cum prevede calen -
darul modificat și completat în luna
mai prin ordin de ministru”, pre-
cizează Inspectoratul Școlar Vrancea.
În conformitate cu datele stocate
aflate în baza de date a ins�tu�iei, la
nivelul jude�ului nostru au fost com-
pletate și depuse până în momentul
de fa�ă (între 4 mar�e și 7 iulie) 2.322
de cereri, toate acestea fiind admise
fără probleme. Din totalul celor peste
2.000 de solicitări scrise, 2.073 sunt
pentru micu�ii care împlinesc vârsta de
6 ani până la data de 31 august 2020
(inclusiv) iar 249 dintre acestea sunt
completate pentru copiii care îm-
plinesc 6 ani între 1 septembrie și 31
decembrie 2020 (inclusiv).

„În această primă etapă, repar-
�zarea copiilor s-a realizat pe baza
 infor ma�iilor din cererile-�p de 

înscriere și din documentele depuse,
inclusiv prin aplica�ia informa�că, de
părin�i/tutori legal ins�tui�i/repre -
zentan�i legali și în baza deciziilor con-
siliilor de administra�ie ale unită�ilor
de învă�ământ, luate în urma aplicării
criteriilor de departajare pentru copi-
ii din alte circumscrip�ii școlare”, pre-
cizează Inspectoratul Școlar Jude�ean
Vrancea. În cea de a doua etapă, fixată
în intervalul cuprins între 21 și 31
iulie, urmează să aibă loc înscrierea
copiilor care, din diferite mo�ve, nu au
fost cuprinși în prima etapă, aceș�a ur-
mând să ocupe locurile vacante.

„În perioada 1 - 4 septembrie sunt
prevăzute centralizarea și solu�io -
narea, de către ISJ Vrancea, a
cererilor părin�ilor/tutorilor legal in-
s�tui�i/reprezentan�ilor legali ai copi-
ilor care nu au fost încă înscriși la
vreo unitate de învă�ământ. De
asemenea, ISJ Vrancea va solu�iona
orice alte situa�ii referitoare la în-
scrierea în învă�ământul primar având
în vedere, cu prioritate, interesul su-
perior al copilului”, ne clarifică situa�ia
Inspectoratul Școlar Vrancea. 

Ar mai fi de adăugat faptul că do -
cu menta�ia pentru înscrierea micu�ilor

în învă�ământul primar se poate tri mite
atât prin e-mail cât și prin poștă, însă
părin�ii trebuie să ș�e că înainte cu
maximum două săptămâni de în-
ceperea cursurilor le vor fi solicitate
documentele și în format fizic. De
asemenea, este musai să ș��i că orice
ins�tu�ie de învă�ământ are obliga�ia,
conform legii, să ofere părin�ilor, tu-
torilor etc, indiferent dacă au sau nu
domiciliul în circumscrip�ia respec-
�vă, toate informa�iile necesare pe care
aceș�a le solicită în legătură cu în-
scrierea copiilor în învă�ământul primar.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pă-
durilor a lansat, la mijlocul săptămânii
trecute, un nou program prin care
populaţia din judeţele vulnerabile la at-
acurile urşilor bruni va putea să îşi
monteze garduri electrice în jurul
locuinţelor, al stânelor, culturilor agri-
cole sau livezilor. Programul, o pre-
mieră pentru România, are ca princi-
pal scop finan�area unui număr de
aproxima�v 1.000 de sisteme care să
fie capabile să îndepărteze animalele
din preajma zonelor locuite. 

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pă-
durilor lansează astăzi în dezbatere
publică un nou program, în premieră
în România: “Conservarea biodiver-
sităţii prin coexistenţa dintre om şi
carnivore mari”. Programul fi-
nanţează pentru populaţie kit-uri
complete de garduri electrice care pot
fi instalate de populaţie în jurul pro-
priilor gospodării, stânelor, culturilor
agricole, livezilor etc”, informează
ministerul.

Acestea au rolul de a împiedica in-
cidente sau pagube produse de car-
nivorele mari, în special ursul brun şi
lup, prin îndepărtarea animalelor săl-
ba�ce de zonele locuite sau din cele

în care oamenii au culturile agricole,
animalele domes�ce, stupinele sau din
alte zone.

„Suntem ţara cu cea mai mare
populaţie de urşi din Europa. Pe de-o
parte, o bogăţie a biodiversităţii
româneş�, pe de altă parte, o mare
responsabilitate pentru siguranţa
oamenilor. Programul nostru împacă
dubla noastră responsabilitate: con-
servarea speciei şi coexistenţa fără in-
cidente între om şi carnivorele mari.
Vom acoperi în proporţie de 100%
costurile acestor sisteme pentru po -
pulaţia din judeţele ţării în care s-au
înregistrat în mod repetat incidente
sau pagube produse de animalele săl-
ba�ce”, a declarat Costel Alexe, min-
istrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conform proiectului care se află în
dezbatere publică, populaţia poate pri-
mi până la 2.000 de lei pentru insta-
larea gardurilor electrice în jurul
zonelor obiec�velor pe care vor să le
protejeze. Suma finanţată prin Ad-
ministraţia Fondului pentru Mediu
acoperă în proporţie de 100% costurile
unui as	el de sistem care include
generatoare de impulsuri, izolator
inel, role fir gard electric etc. Progra-
mul este adresat populaţiei din
judeţele: Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bi-

hor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău,
Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâm-
boviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita,
Mehedinţi, Maramureş, Mureş,
Neamţ, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava,
Timiş, Vâlcea, Vrancea.

„Programul pe care îl demarăm
anul acesta va fi mul�anual. Inves�m
în 2020 1,5 milioane lei pentru ca
speciile să fie protejate, iar oamenii

şi bunurile lor să fie în siguranţă. Cred
că un bun management al speciilor
pentru care suntem renumiţi în Eu-
ropa implică inclusiv sisteme in-
teligente care să permită coexistenţa
între om şi carnivorele mari”, a mai
spus Costel Alexe. Ghidul programu-
lui supus dezbaterii publice poate fi
ci�t pe site-ul ministerului în catego-
ria Transparen�ă / Proiecte de acte 

� Lucian BĂLĂRIE

� Daniel PALADE

Până la mijlocul lunii iulie, peste 2.300 de copii din Vrancea
au fost înscriși în învățământul primar

Bani de la Guvern pentru achiziționarea de garduri de protecție împotriva urșilor
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Programul guvernamental “Noua
Casă”, care are ca obiect facilitarea ac-
cesului persoanelor fizice la achizi�ia
unei locuin�e prin contractarea de
credite garantate de stat, a fost apro-
bat de Guvernul României.

Programul vine cu modificări nu
doar asupra denumirii de „prima
casă” ci și asupra plafonului pentru
creditele acordate la achizi�ia de
locuin�e noi care se majorează de la
70.000 de euro la 140.000 de euro.
Modificările aduse programului de
Ministerul Finan�elor au în vedere
s�mularea dezvoltării sectorului imo-
biliar și sectorului construcţiilor şi, în
acelaşi �mp, să vină în sprijinul celor
care vor să-și achizi�ioneze o locuinţă
nouă. Modificarea majoră fa�ă de
vechiul program al Guvernului este
aceea a ridicării plafonului pentru
creditele acordate pentru achizi�ia
de locuinţe noi de la 70.000 de euro
la cel puţin 140.000 de euro, cu o  va -
loare a garanţiei de 80% din valoarea
creditului.

“Modificările aduse de Minis-
terul Finan�elor sunt de natură să
s�muleze dezvoltarea imobiliară şi
sectorul construcţiilor şi, în acelaşi
�mp, să vină în sprijinul celor care vor
să-și achizi�ioneze o locuinţă nouă”,
a explicat purtătorul de cuvânt al gu-
vernului, Ionel Dancă. 

Prin locuinţă în sensul programu-
lui „Noua casă” se înţelege orice imo-
bil cu des�naţia de locuinţă, alcătuit
din una sau mai multe camere de
locuit, cu terenul, căile de acces,
anexele gospodăreş�, facilităţile, de-
pendinţele, dotările şi u�lităţile, afe -
rente acesteia, care sa�sface cerin ţele
de locuit ale unei persoane sau familii.
În program intră și locuin�a re-
cepţionată la terminarea lucrărilor
cu cel mult 5 ani înainte de data so-
licitării finan�ării garantate.  În sensul
programului “Noua casă”, locuinţele
supuse unor lucrări de intervenţie în
vederea consolidării şi/sau reducerii
riscului seismic recepţionate la ter-
minarea lucrărilor cu cel mult 5 ani
înainte de data solicitării finan�ării
garantate în înţelesul prezentei or-
donanţe de urgenţă sunt asimilate
locuinţelor noi.

Cei care vor să se înscrie în pro-
gram trebuie să cunoască și condi �iile
pe care trebuie să le îndeplinească.
Una dintre acestea este ca la data so-
licitării creditului să nu deţină în pro-
prietate exclusivă sau împreună cu
soţul ori soţia nicio locuinţă, indife rent
de modul şi de momentul în care a

fost dobândită. Vor fi acceptate per-
soanele care au în proprietate o
locuin�ă cu suprafa�a mai mică de 50
mp. De asemenea, creditul nu se
poate acorda de două ori pentru ace-
lași solicitant. Valoarea creditului des-
�nat achiziţiei unei locuinţe este de
maximum 140.000 de euro, echivalent
lei, garantat de către stat, prin Mi nis-
terul Finanţelor Publice, în procent de
maximum 60% din valoarea creditu-
lui, exclusiv dobânzile, comisioanele
şi spezele bancare aferente creditului
garantat, reprezentând maximum
85% din pre�ul de achizi�ie al locuin�ei,
dar nu mai mult decât valoarea rezul-
tată din raportul de evaluare a
locuinţei. 

Creditul acordat unui beneficiar
pentru achiziţia altor categorii de
locuinţe, care sunt s�pulate în proiec-
tul de OUG, este în valoare maximă de
70.000 de euro, echivalent lei, garan-
tat de către stat, prin Ministerul Fi-
nanţelor Publice, în procent de  ma xi -
mum 50% din valoarea creditului,
exclusiv dobânzile, comisioanele şi
spezele bancare aferente creditului
garantat, reprezentând 4 maximum
95% din pre�ul de achizi�ie al locuin�ei,
dar nu mai mult decât valoarea rezul-
tată din raportul de evaluare a
locuinţei.

Așa cum arătam mai sus, progra-
mul va cuprinde două plafoane: unul
de 140.000 euro și altul de 70.000
euro. În cazul plafonului de 140.000
de euro sunt luate în considerare
doar anumite categorii de imobile:
locuin�ele noi, recepţionate la ter-
minarea lucrărilor cu cel mult 5 ani
înainte de data solicitării finan�ării
garantate și locuinţele supuse unor lu-
crări de intervenţie în vederea con-
solidării şi/sau reducerii riscului seis-

mic recepţionate la terminarea lu-
crărilor cu cel mult 5 ani înainte de
data solicitării finan�ării garantate. De
re�inut, în cazul plafonului de 140.000
de euro, este că statul va garanta ma -
xi mum 60% din valoarea creditului,
reprezentând maximum 85% din
pre�ul de achizi�ie al locuin�ei, dar nu
mai mult decât valoarea rezultată
din raportul de evaluare a locuinţei. 

La plafonul de 70.000 euro intră
celelalte categorii de locuin�e care au
des�naţia de locuinţă, alcătuit din
una sau mai multe camere de locuit,
cu terenul, căile de acces, anexele
gospodăreş�, facilităţile, depen dinţele,
dotările şi u�lităţile, aferente acesteia,

care sa�sface cerinţele de locuit ale
unei persoane sau familii. 

În cazul plafonului de 70.000 de
euro, garantarea statului va fi de
maximum 50% din valoarea creditu-
lui, reprezentând maximum 95% din
pre�ul de achizi�ie al locuin�ei, dar nu
mai mult decât valoarea rezultată
din raportul de evaluare a locuinţei.
As�el, cei care vor să acceseze pla-
fonul de 140.000 de euro vor trebui
să scoată din buzunar un avans de
15%, în �mp ce avansul pentru pla-
fonul de 70.000 de euro va fi de 5%.

Dacă facem o simulare de calcul pe
baza noilor reguli, un apartament cu
un cost de 80.000 de euro luat pe o
perioadă de 20 de ani, cu un avans de
15%, va avea o rată lunară de plată de
2.121 de lei. 	inând cont de gradul de
îndatorare de 45%, nivelul salariului
ar trebui să fie de 4.713 lei net.

La un apartament cu o valoare de
100.000 de euro luat pe 30 de ani cu
un avans de 15%, rata lunară va fi de
2.138 lei, iar beneficiarul trebuie să
aibă un salariu minim de 4.751 lei. La
o locuin�ă a cărui cost a�nge plafonul
maxim de 140.000 de euro, avansul va
fi tot de 15% în �mp ce rata lunară va
fi descrescătoare în raport cu pe-
rioada creditării: 20 de ani - rată lunară
de 3.712 lei (venin minim necesar
8.248 lei), 25 de ani - rată lunară de
la 3.273 lei (venin minim necesar
7.273 lei), 30 de ani - rată lunară de
2.994 lei (venin minim necesar 6.653
lei).

� Daniel PALADE
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Proiectul ,,Noua Casă” adoptat de Guvern. Ce modificări au fost aduse
și care sunt noile condiții pentru a accesa programul
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Bani de la Guvern pentru
achiziționarea de garduri
de protecție împotriva
urșilor P
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Proiectul ,,Noua Casă” adoptat de Guvern.
Ce modificări au fost aduse și care sunt
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Aproape 800 de persoane din mu-
nicipiu ar fi îndreptă�ite să primească
un pachet cu alimentele achizi�ionate
din bani europeni, distribuirea aces-
tora fiind programată a începe de
astăzi. Așa că beneficiarii sunt aștep-
ta�i de la ora 10.00 pe Strada 1 De-
cembrie 1918, la numărul 32, la
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, pentru a
ridica alimentele care au ajuns în
Focșani prin Programul Opera�ional
Ajutorarea persoanelor defavorizate
- POAD. Cei îndreptă�i�i să intre în po -
sesia pachetelor cu alimente sunt
persoanele beneficiare de venit mi nim
garantat acordat în baza Legii
416/2001 – 63 la număr, și persoanele
beneficiare de aloca�ie pentru
sus�inerea familiei acordată în baza

Legii 277/2010 – 717 în total. Bene -
ficiarii ar trebui să se pregătească să
plece cu ceva „încărcătură”, dat fiind
că Primăria Focșani anun�ă că este vor-
ba despre pachete de 25,36 kg. Aces-
tea con�in făină albă grâu (5 pungi de
1 kg), mălai (4 pungi de 1 kg), ulei (4
s�cle de 1 l), zahăr (2 pungi de 1 kg),
orez (4 pungi de 1 kg), paste făi-
noase (2 pungi de 400 g), conserve
carne vită (5 cu�i de 300 g), conserve
carne porc (3 cu�i de 300 g), conserve
pate ficat porc (5 cu�i de 200 g), com-
pot fructe (2 cu�i de 720 ml), gem
fructe (1 borcan de 360 g) și gem
fructe diete�c (1 borcan de 360 g).
Municipalitatea pune însă în vedere
beneficiarilor pachetele vor fi îm-
păr�ite doar pe bază de bule�n, de luni
până vineri, între orele 10.00 – 14.00. 

Distribu�ia acestor pachete va

continua până pe 14 august și doar în
cazuri excep�ionale termenul se va putea
prelungi cu încă o săptămână. Jude�ul
nostru și, implicit Focșaniul, a primit
aceste pachete de la Ministerul Fon-
durilor Europene în lotul 3, alături de Brăi-
la, Bucureș�, Buzău, Călărași, Constan�a,
Gala�i, Giurgiu, Ialomi�a, Ilfov, Prahova și
Tulcea, în total 1.740.570 pachete pen-
tru 290.095 beneficiari, pre�ul fiecărui pa-
chet fiind de 152,8 lei, cu TVA și transport
inclus. În Focșani au ajuns 1.011 as�el de
pachete și este posibil ca între �mp, în  evi -
den�ele deja existente la nivelul munic-
ipalită�ii să se mai fi înscris beneficiari de
drept. La fel de posibil este ca nu to�i ben-

eficiarii să se pre zinte pentru a-și ridica
pachetele, caz în care se va face o supli-
mentare – cu acordul ministerului - și se
va face o nouă redistribuire, iar în ul�mă
fază, pachetele rămase vor fi împăr�ite
de prefectură altor localită�i din jude�. În
urmă cu o lună, aceleași categorii de be -
ne ficiari din municipiu au primit pa-
chete cu produse de igienă în cadrul
POAD 2018 – 2020: cinci periu�e de din�i,
patru tuburi de pastă de din�i, un săpun
lichid, câte un șampon pentru copii și unul
pentru adul�i, plus câte o pungă de de-
tergent pentru rufe  co lorate și detergent
pentru rufe albe, însă aceste pachete nu
au de regulă așa mare căutare.

� Nicoleta CRISTEA
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Astăzi începe distribuirea alimentelor de la UE. Beneficiarii
sunt așteptați la Colegiul „Ion Mincu“ până pe 14 august

Alianța PNL – USR – PLUS blocată și la Adjud. Neînțelegerile dintre
cele două formațiuni sfărâmă dreapta și dau verde pentru încă un
mandat candidatului PSD, Constantin Armencea P
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