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Noul Golf:
„Yellow Angel

2009”

Grup` bun` 
pentru Oltchim
R@mnicu-V@lcea

Primarul comunei
Muereasca 
[]i prezint` Raportul

Omul zilei
[n V@lcea: primarul
comunei Gole]ti,
Gheorghe }erban
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}ti\i care sunt institu\iile
v@lcene cele mai dorite de
PD-L, pentru a-]i numi
„]efi”? Exact, a\i b`nuit bine:
sunt chiar institu\iile cu rol
esen\ial [n combaterea infrac-
\ionalit`\ii economico-finan-
ciare, [n frunte cu Inspectora-
tul de Poli\ie. V` imagina\i c`
aceasta se [nt@mpl` pentru c`
PD-L V@lcea inten\ioneaz` s`
[ntroneze domnia Legii? 

Nuuuu, dragii no]tri, e
vorba de [ntronarea total` a
„Legii Gut`u”!!!

A]tepta\i-v` la ce v`
a]tepta\i mai pu\in! 

Radu T`cutu

{n ]oapt`  

Mar]ul Sindicatului Oltchim

Pentru deputatul Sorin
Zamfirescu, anul 2009 a
[nceput r`u. Luni, 19 ia-
nuarie, în jurul orei 19.10,
parlamentarul v@lcean se
afla [n fa\a complexului
comercial Kaufland. El ie-
]ise din market ]i mergea
prin parcare, c@nd a fost
lovit de un autoturism
marca Toyota. La volanul
autovehiculului se afla
Claudiu Neme], de 30 ani,
din municipiul Rm. Vâl-
cea. Acesta avea permisul
de conducere re\inut pen-
tru comiterea unui acci-
dent rutier cu victime, f`r`
drept de circula\ie. La e-
fectuarea virajului la stân-
ga, l-a acro]at cu partea
din fa\` pe Sorin Zamfi-
rescu. {n urma accidentu-
lui, deputatul a fost r`nit
u]or, diagnosticul fiind

„contuzie ]old drept, con-
tuzie genunchi drept”. 

„Coborâsem din ma-
]ina mea ]i m` îndreptam
spre intrarea în magazin.
În acel moment, din later-
al, am fost acro]at de un
autoturism 'fi\os', cu gar-
d` joas` ]i cu faruri re-
tractante, al c`rui ]ofer
tocmai c`lcase pedala ac-
celera\iei. Din fericire, nu
am decât o contuzie la
]old ]i o contuzie la ge-
nunchi” a declarat, mar\i,
pentru Agerpres, deputatul
PD-L, ex-primar al muni-
cipiului R@mnicu-V@lcea

Victima a refuzat inter-
narea [n spital. Autorul
accidentului va fi cercetat
[n stare de libertate. Poate,
Doamne-fere]te, mai are
timp s` dea cu ma]ina pes-
te vreun pieton! (E.G.)

Sorin Zamfirescu, accidentat
[n parcare de un „fi\os”

{nt@mpl`ri din ora]ul [n care fiecare
]ofeaz` cum vrea

O mie de semne
de Silviu Popescu

America mea
Ca s̀  pot spune povestea [n-

toarcerii mele din America, ar trebui
s̀  v  ̀spun, mai [nt@i, povestea ple-
c r̀ii. C@nd m  ̀g@ndesc [napoi, mi se
pare c  ̀ [nteleg. Atunci c@nd [ns̀
[ncep s̀  analizez, toate lucrurile se
[nv l̀m ]̀esc ]i iau o turnur̀  ciudat̀ ,
uneori de thriller, alteori de un proza-
ism des̀ v@r]it, astfel c ,̀ uneori, nu
mai [n\eleg nici eu mare lucru. Ce fac
atunci? M  ̀refugiez, las, [n celebrul
bun la toate "A]a a vrut Dumnezeu"
]i trec mai departe, f̀ r̀  s̀  mai suf̀ r
din cauza la]it̀ \ii mele. Mie mi s-a
[ntamplat ceva dramatic, care poate
fi considerat̀  o ciud \̀enie a mea:
plec@nd [n America, am [n\eles mai
bine Rom@nia, dar m-am [ndr̀ gostit
de o \ar  ̀ ]i de o cultur ,̀ ini-
maginabile acelora care au trecut ca
turi]ti prin ea. O a doua iubire este
[ntotdeauna o pacoste, pentru c  ̀ni-
ciodat̀  prima iubire nu dispare [ntru-
totul. B r̀ba\ii ]i femeile divor\ate ]tiu
asta. Nu poate nimeni [n\elege
America u]or, dar ca s̀  vorbe]ti cu
emfaz  ̀despre complexul american,
mi se pare o ru]ine demn  ̀de pus la
zid, a ta, rom@n plecat la un congres,
[ntr-o delega\ie sau ca simplu turist
care-]i viziteaz  ̀ rudele. Sunt mul\i
aceia care, trec@nd prin America, au
crezut c  ̀i-au [n\eles spiritul, c  ̀i-au
[n\eles sensurile, fundamentele ]i
oamenii, care pentru marea majori-
tate sunt ni]te s̀ lbatici care m`n@nc`
hamburger ]i beau numai Coca-Co-
la. Mi-e ru]ine de rom@nii care g@n-
desc a]a ]i scriu c r̀\i docte despre A-
merica. Mi-e jen  ̀de jena lor, de lim-
itele lor. Mi-e ru]ine, mai ales, pentru
europenii care str@mb  ̀din nas la tot
ce este de sorginte american ,̀ c@nd
nu sunt [n America. C@nd pun picio-
rul pe p`mant american, strig t̀ele lor
de uimire nu mai contenesc: Oh,
mon Dieu! Fantastico! Unglablich!
spun francezii, nem\ii, italienii ori
spaniolii adev r̀a\i. }i ei trec din ui-
mire [n uimire, descoperind un t̀ r@m
care nu seam`n  ̀cu Europa aproape
deloc, de]i o cuprinde [n toate ele-
mentele ei. Uimirea europeanului, o-
bi]nuit [n cultura sa ca pe]tele [n ap ,̀
determin  ̀ apoi senza\ia de respin-
gere. America [i strive]te pe europeni
pe termen scurt, iar ace]tia, odat̀
re[ntor]i acas̀ , g s̀esc nod [n papur̀
a tot ceea ce este de provenien\̀  a-
merican .̀ 

(fragment din volumul „America
mea”, [n curs de apari\ie)

Comunicat de Pres`
Adunarea General` Ex-

traordinar` a Sindicatului
Liber Oltchim din 8 ianua-
rie 2009 a hot`r@t ca zilnic
[n datele de: 22.01.2009,
23.01.2009, 26.01.2009,
27.01.2009, 28.01.2009,
29.01.2009, [ntre orele
16.00-19.00, s` se desf`-
]oare ac\iuni de protest:

- mar]uri pe traseul Po-
li\ia Jude\ean` V@lcea-Ca-
lea lui Traian-Prefectura
V@lcea

- miting [n fa\a sediului
Prefecturii V@lcea

La aceste ac\iuni de
protest ]i-au dat acordul
prin semn`tur` 2.900 mem-
bri de sindicat.

Din p`cate, Prim`ria
municipiului Rm. V@lcea,
prin avizul nr. 59/ 19.01.-
2009, ne-a aprobat s` des-
f`]ur`m aceste ac\iuni de
protest NUMAI [n data de
22 ianuarie 2009, orele 16.-
00-19.00.

Pentru organizarea ]i
desf`]urarea [n data de 22
ianuarie 2009 orele 16.00-
19.00 a mar]ului ]i a mitin-
gului se iau urm`toarele
m`suri organizatorice:

1. La mar]ul-miting din
22 ianuarie 2009 particip`
tot personalul SC OLT-
CHIM care iese din schim-
bul 1, care este liber sau lu-
creaz` [n schimbul 3 [n da-
ta de 22.01.2009.

2. Mijloacele de trans-
port [n comun sau propri-
etate personal`, indiferent
de traseu pleac` la 15.20,
pe ruta Oltchim-R@ureni-
sediul Poli\iei Jude\ene

V@lcea ]i parcheaz` la lo-
curile stabilite de Poli\ia
Rm. V@lcea. La orele 19.-
00, dup` [ncheierea ac\iu-
nilor de protest, mijloacele
de transport pleac` pe tra-
seele de domiciliu ale
salaria\ilor care nu locuiesc
[n Rm. V@lcea 

3. Salaria\ii SC OLT-
CHIM care ies din schim-
bul 1 [n 22.01.2009 ]i cei
care sunt liberi, sau lucrea-
z` schimbul 3, [n 22.01.-
2009 sunt prezen\i la orele
15.45 la sediul Poli\iei Ju-
de\ene V@lcea. Din acest

loc se pleac` [n mar] spre
Prefectura V@lcea

4. Toate bannerele ]i lo-
zincile manifestan\ilor re-
vendic`: 

a) acordarea unui credit,
cu garan\ia statului, nece-
sar prelu`rii de c`tre SC
OLTCHIM a Petrochimiei
Arpechim Pite]ti;

b) stabilirea unei strate-
gii la nivelul SC OLT-
CHIM pentru func\ionarea
instala\iilor tehnologice [n
condi\ii de rentabilitate, de
men\inere a locurilor de
munc` pentru cei 3800 sa-

laria\i ]i acordarea salari-
ilor necesare pentru un trai
decent.

c) reducerea pre\ului la
energie electric` de la 84
$/MW la 50$/MW.

V` a]tept`m la mar]ul-
miting din 22 ianuarie
2009, orele 16.00 [n num`r
c@t mai mare.

SC OLCHIM este ]i tre-
buie s` r`m@n` o societate
etalon a industriei rom@-
ne]ti.

pre]edinte,
ing. Mihai Diculoiu

• muncitorii de la Combinat ies m@ine [n strad`

Mihai Diculoiu


