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Furtuna de ]tiri

Prefectul Petre Ungureanu, în ca-
litate de pre]edinte al Comitetului
Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\`,
face un apel la vâlceni s` doneze, în
semn de solidaritate cu cet`\enii din
zonele grav afectate de z`pad` ]i
temperaturi sc`zute, alimente neperi-
sabile, conserve ]i ap` plat` sau mi-
neral`.

În acest scop, au fost amenajate
trei puncte de colectare în municipiul
R@mnicu Vâlcea, în pie\ele Nord,
Centru ]i Ostroveni, care func-\io-

neaz` începând cu data de
12.02.2012, în intervalul orar 08.00-
18.00.

Apelul prefectului se adreseaz`
primarilor vâlceni, în calitate de pre-
]edin\i ai comitetelor locale pentru
situa\ii de urgen\`, persoanelor fizice,
agen\ilor economici care au astfel de
produse pe stoc, asocia\iilor ]i orga-
niza\iilor neguvernamentale, care do-
resc s`-]i manifeste în acest mod
spiritul comunitar.

Apel c`tre v@lceni

Cu binecunoscutu-i stil ironico-
caustic, la sfâr]itul s`pt`mânii trecute,
prefectul de Vâlcea, Petre Ungureanu,
a ie]it din nou pe ecranele televiziu-
nilor locale. Nu a ie]it pe sticl` s` in-
formeze telespectatorii despre n`me\i
]i oameni dispera\i, sau dac` biata Ma-
ria R`du\ ]i fiul s`u din comuna Fârt`-
\e]ti au fost sco]i din casa ruinat` ]i
du]i la un ad`post sigur, ]i nici despre
primarii care au f`cut din noapte zi
pentru desz`pezirea uli\elor.   

N-a rostit un cuvânt despre starea
jude\ului în a]teptarea codului porto-
caliu ]i încurajarea oamenilor în fa\a
puhoiului alb. Tema sa predilect` a fost
cea obi]nuit`, care-i d` co]maruri în
fiecare noapte: „sindromul Cîlea”. De
ast`dat`, fuleurile sale oratorice au fost
stârnite de succesul cu care m-am în-
tors la Rm.Vâlcea dup` negocierile de
la Casa Na\ional` a Asigur`rilor de S`-
n`tate unde am reu]it s` ob\in fonduri
suplimentare pentru decontarea servi-
ciilor medicale spitalice]ti.

În pofida eviden\elor clare dovedi-
te de majorarea cu 26% a plafonului
stabilit anterior de Casa Jude\ean` a
Asigur`rilor de S`n`tate, prefectul de
Vâlcea a sus\inut c` deplasarea noastr`
la CNAS a fost un bluf ]i c` cifrele pe
care le-am înserat într-un comunicat de
pres` ar fi mincinoase. 

Ba mai mult, onorabilul prefect
Ungureanu m-a acuzat c`, în loc s`
merg cu sfio]enie ]i umilin\` la mai
marii deciden\i ai fondurilor pentru
s`n`tate, mi-am permis s` bat cu pum-
nul în mas` ]i s` provoc scandal. Acum
chiar nu-l mai în\eleg pe reprezentantul
Guvernului în urbea noastr`: anterior
m-a criticat c` merg la forurile centrale
ca un cer]etor umil ]i sp`]it, iar acum
îmi repro]eaz` c` mi-am permis s` ri-

dic tonul la ]efii s`i guvernamentali.
Adev`rul gol-golu\ este c` pe prefectul
Petre Ungureanu îl apuc` „pandaliile”
ori de câte ori m` întorc de la Bucure]ti
cu o problem` rezolvat`.

În acelea]i emisiuni tv de la sfâr]i-
tul s`pt`mânii trecute, vremelnicul lo-
catar din „Casa Alb`” a Vâlcii ]i-a de-
monstrat înc` o dat` calit`\ile sale ling-
vistice, îmbog`\ind vocabularul româ-
nesc cu înc` un neologism din seria
cuvintelor insalubre: „scuip`ciuni”.

În aceast` categorie semantico-
flegmatic` de „scuip`ciuni” îi integrea-
z` pe cet`\enii jude\ului Vâlcea, pe s`-
racii ]i nemul\umi\ii care nu-i aprecia-

z` domniei sale calit`\ile ]i eforturile
de a le schimba, chipurile, în bine via\a
de fiecare zi. Crea\ia sa nu este singu-
lar`. Anterior, pe vâlcenii care cuteaz`
s`-i tulbure lini]tea suveran` i-a numit
„gr`jdari” ]i i-a trecut pe o list` neagr`
interzicând orice audien\` celor ce
miros a „baleg`”. Pentru astfel de epi-
tete înc`rcate de dispre\ ]i sil` a c`zut
capul ministrului Teodor Baconschi ]i,
mai apoi, tot guvernul Boc. Prefectul
Petre Ungureanu n-a înv`\at, îns`, ni-
mic din consecin\ele lec\iilor de limbaj
vetust, dispre\uitor ]i arogant al fo]tilor
s`i ]efi. 

Din acest motiv înclin s`-i dau

dreptate deputatului Cristian Buican ]i
s` sus\in demersurile sale privind
demiterea din func\ie a prefectului de
Vâlcea. Nu înainte, îns`, de a-i mai
servi lui Petre Ungureanu o lec\ie
desprins` dintr-o m`rturisire a pre]e-
dintelui american Abraham Lincoln. El
a spus: „Po\i s` proste]ti to\i oamenii o
parte din timp sau po\i s` proste]ti o
parte din oameni tot timpul, dar nu po\i
s` proste]ti to\i oamenii tot timpul!”
Cine are cap ]i creier s` ia aminte …

Dr. ing Ion Cîlea
Pre]edintele Consiliului

Jude\ean Vâlcea

Scrisoare c`tre „în\eleptul din Casa Alb`” a Vâlcii

Pe oameni îi mai p`c`le]ti, 
dar nu po\i s`-i proste]ti

Peste 3.800 de unit`\i de în-
v`\`mânt din \ar` au cursurile
suspendate din cauza condi\iilor
meteorologice nefavorabile, po-
trivit datelor furnizate de inspec-
toratele ]colare jude\ene ]i cen-
tralizate de Ministerul Educa\iei,
Cercet`rii, Tineretului ]i Sportu-
lui luni, la ora 10.00.

A]adar, iarna ]i face mendre-
le destul de serios, izbucnind cu
furie, dup` o perioad` de acal-
mie, când eram aproape convin]i
c` am sc`pat destul de ieftin, iar
la sfâr]itul lui februarie am putea
trece chiar la pulovere. 

În \ar` sunt multe ]coli închi-
se din cauza n`me\ilor sau a ge-
rului, atât în mediul urban, cât ]i
în mediul rural ori, pentru sim-
plul  motiv c` nu mai exist` lem-
ne pentru înc`lzit, curentul elec-
tric e întrerupt de mai bine de o
s`pt`mân`, în lipsa acestuia, cen-
tralele pe lemn sau gaze nu pot
func\iona. Probleme de acest gen
sunt în jude\ele Ialomi\a, Gorj,
Giurgiu, Mehedin\i, Vrancea,
Dolj, Olt, Buz`u ]i, mai nou,
Vâlcea, unde, o parte din ]coli au
fost închise, cel pu\in luni. 

Sunt ]coli comasate, pentru

c` popula\ia ]colar` este în sc`-
dere ]i pentru c` actualul regim
politic a considerat c` nu mai
merit` s` pl`teasc` ni]te cadre
didactice care s` \in` lec\ii cu un
num`r neînsemnat de elevi,
poate e mai bine s` ne întoarcem
la clasele cu 40 sau peste 40 de
elevi, a]a cum se întîmpla în pe-
rioada ceau]ist`, de]i, num`rul
optim de elevi pe clas` nu ar
trebui, tehnic m`car, s` dep`-
]easc` 28, motivele fiind mai
mult decât evidente ]i reflectate
în calitatea tot mai slab` a actului
educ\ional. 

Urm`ream, deun`zi la ]tiri,
cazuri de copii care sunt nevoi\i
s` parcurg` kilometri întregi prin
zloat` ]i ger, prin p`duri, doar
pentru a ajunge la ]coal`. Zi de
zi. Fie var`, fie toamn`, fie iarn`.
M-a intrigat teribil cazul a doi
micu\i, probabil c` niciunul din
ei nu avea mai mult de 12 ani,
trimi]i la ]coal` cu o frenezie, un
patos ]i o determinare uria]` de o
mam` incon]tient`, dar care
etala un soi de mândrie prosteas-
c`, asta, ca s` nu zic idioat` în
fa\a reporteri\ei, pentru c` copiii
ei nu au lipsit nici m`car o zi de

la sfânta ]coal`. Deci, fie ger de
minus 25 sau 30 de grade, fie
potopul lui Noe, fie n`me\i de 7
metri, fie p`durea plin` de lupi
h`mesi\i de foame, fie viscol sau
alt` urgie a naturii, aceast` mam`
românc` era fericit` pân`-n m`-
duva oaselor ]i pân` la greierii
din c`lcâie de faptul c`, copiii ei
nu lipsesc de la ]coal`. Poate s`
stea timpul în loc, poate s` cad`
Cerul, dar copiii merg la ]coal`,
cu regularitate de ceas elve\ian.
Eventual, poate doar s` pice
]coala, ori s` se închid`, ori, poa-
te vreo boal` îngrozitoare s`-i
\in` pe acei neferici\i copii de-
parte de b`ncile în care înc` stau,
poate, cu bucurie, pîn` ce leha-
mitea va pune st`pânire pe ei, ca
pe mai to\i elevii români ce con]-
tientizeaz` c` ]coala, din p`cate,
nu-i prea mai face oameni, pos-
turile, locurile bune sunt rezer-
vate proeminen\ilor, loazelor de
potenta\i, nicidecum unor copii
simpli, ca ei, care vor îngro]a în-
tr-o bun` zi rîndurile ]i a]a con-
sistente ale ]omerilor indem-
niza\i sau neindemniza\i, într-o
\ar` ce pare a fi f`r` viitor...

Dac` aceste rânduri ar fi citite

de ,,mama eroin`" atât de încrân-
cenat`, ori, poate de al\i p`rin\i
asemenea ei, le-a] spune doar
atât: dragi p`rin\i, nu va trimite\i
copiii bolnavi sau prin p`duri
b`ntuite de lupi, prin ger ]i
viscol la nenorocita aia de
]coal`, care poate fi amânat` f`r`
niciun fel de probleme, nu pierde
nimeni anul ]colar decât dup`
dou` luni de absen\e ]i nu ve\i fi
deloc ferici\i ca p`rin\i ai unor
elevi foarte con]tiincio]i, dar,
din p`cate, ]i foarte  mor\i... Nu
st` lumea-n loc pentru c`, pentru
a-]i p`stra s`n`tatea, sau poate
chiar via\a, copiii au lipsit câteva
zile de la cursuri!

Candida Eftimie

Opinia meaLa ]coal`, chiar cu orice pre\?

Aproximativ 20 de tineri au
protestat s@mb`t` în centrul muni-
cipiului Râmnicu Vâlcea împotriva
semn`rii acordului cu ACTA de c`tre
statul român. 

Tinerii s-au întâlnit în zona „La
ceas” din Pia\a „Mircea cel B`trân” ]i
s-au îndreptat spre Pia\a Prefecturii
unde timp de o or` au strigat lozinci
împotriva ACTA.

Protest anti ACTA
la R@mnicu V@lcea

Ast`zi 14 februarie, [ncepo@nd cu
ora 12.00, [n cadrul ac\iunii ”Por\i
deschise la Prim`ria municipiului
R@mnicu V@lcea”, primarul Romeo

R`dulescu se va [nt@lni cu reprezen-
tan\ii elevilor }colii Generale „I. G.
Duca” (fosta }coal` General` nr. 2).

Por\i deschise la Prim`ria
municipiului R@mnicu V@lcea

Prim`ria municipiului Râmnicu
Vâlcea face un apel c`tre to\i admi-
nistratorii de asocia\ii de proprietari –
]i, în general, c`tre to\i locuitorii mu-
nicipiului - s` sesizeze la Tel Verde
0800/ 809.809 dac` au cuno]tin\` de
persoane vârstnice, cu afec\iuni gra-
ve, cu mobilitate limitat` sau cu
probleme sociale deosebite, care ar
putea avea nevoie de ajutor în ur-
m`toarea perioad`, caracterizat` de
codul portocaliu de ninsori abunden-

te. 
Totodat`, la acela]i Tel Verde se

pot face ]i sesiz`ri privind blocarea
cu n`me\i a unor artere de circula\ie,
inclusiv a aleilor dintre blocuri. 

Se reaminte]te asocia\iilor de
proprietari c`, în baza Normelor de
Salubrizare ale Municipiului aproba-
te prin HCL nr. 50/2006, locatarii
blocurilor au obliga\ia de a degaja de
z`pad` spa\iile publice pe care le au
în administrare.

Tel verde 0800/809.809 pentru 

Persoanele vârstnice, 
cu afec\iuni grave, 

cu mobilitate redus` ori
probleme sociale deosebite


