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Furtuna de ]tiri

Din cauza temperaturilor sc`zute
din ultima perioad`, în mai multe
localit`\i deservite de operatorul
regional de ap` SC APAVIL SA se
înregistreaz` dificult`\i în furnizarea
serviciilor curente. În ultimele zile,
au fost semnalate înghe\area ]i chiar
avarierea mai multor contoare
individuale ]i chiar re\ele de ap`.
Întrucât mai multe drumuri din jude\
sunt grav afectate de stratul gros de
z`pad`, salaria\ii SC APAVIL SA nu
au putut ajunge în toate localit`\ile în
care sunt întâmpinate probleme
legate de alimentarea cu ap`. Este
vorba despre localit`\ile ]irineasa
(satul Valea Arie]ului – 6 locuin\e
afectate) ]i Nicolae B`lcescu (satul
Valea Hanului – 10 locuin\e), unde au
înghe\at re\elele.

În celelalte localit`\i afectate,
salaria\ii SC APAVIL SA au
intervenit înc` de la anun\area
problemelor, în vederea remedierii
avariilor semnalate. Astfel, la aceast`
or` se lucreaz` la rezolvarea situa\iei
în B`ile Ol`ne]ti, unde sunt afectate
de înghe\area conductei de ap` circa
70 de gospod`rii, r`spândite pe mai
multe str`zi (Prislop – integral, Valea
de Case, Tudor Vladimirescu,
Nucului, Podi]or, P`cii, Înfr`\irii,
Libert`\ii ]i Cuibul de Dor). Tot în
B`ile Ol`ne]ti, pe strada B`ilor, este

afectat` de lipsa aliment`rii cu ap` o
gr`dini\`.

Situa\ii similare se înregistreaz`
în Ocnele Mari (circa 18 gospod`rii
pe str`zile Lunca ]i Pinilor), Peri]ani
(circa 30 de gospod`rii în satul
Spinu, precum ]i pe Uli\a, Bisericii),
C`lim`ne]ti (2 case la Seaca, dup` ce
în cursul zilei de luni s-a rezolvat
situa\ia în cazul altor 4), Berisl`ve]ti
(Dealul Boului – 8 gospod`rii) ]i
Bune]ti (sat Brezde]ti – 6 case).

În toate localit`\ile enumerate
mai sus (cu excep\ia comunelor
]irineasa ]i Nicolae B`lcescu, unde
nu se poate interveni din cauza
drumurilor impracticabile), salaria\ii
SC APAVIL SA lucreaz` de zile
întregi în vederea asigur`rii
serviciului de alimentare cu ap`. 

Nefiind exclus` apari\ia altor
probleme în localit`\ile deservite de
SC APAVIL SA, îi asigur`m pe to\i
clien\ii no]tri de întreaga
disponibilitate în vederea remedierii
situa\iilor semnalate. 

Pe aceast` cale, le reamintim c`
orice problem` legat` de asigurarea
serviciului de ap` potabil` poate fi
anun\at` non-stop Dispeceratului SC
APAVIL SA (tel. 0250.820.010). 

• Compartimentul Mass-Media
al SC APAVIL SA Vâlcea

Echipele APAVIL ac\ioneaz` 
în mai multe localit`\i 

pentru dezghe\area re\elelor
Ministerul Educa\iei, Cercet`rii,

Tineretului ]i Sportului a centralizat în
urm` cu dou` zile situa\ia ]colilor în-
chise, furnizat` de inspectoratele ]cola-
re. Luni, 13 februarie, toate ]colile din
jude\, cu excep\ia celor din Râmnicu
Vâlcea au fost închise. 

Mul\i copii s-au deplasat la ]coal`,
având surpriza de a g`si u]ile încuiate,
ceea ce a generat, pe de o parte, bucu-
rie, pe de alta, nemul\umiri. Pentru a
evita apari\ia unor astfel de situa\ii pe
viitor, Inspectoratul ]colar Vâlcea a
stabilit c` linia Tel Verde instituit`,
0800.816.250 va r`mâne la dispozi\ia
p`rin\ilor pentru a afla în timp real si-
tua\ia unit`\ilor de înv`\`mânt în care
sunt înscri]i copiii lor. Am stat de vor-
b` cu inspectorul ]colar general prof.
Gabriela Ene despre evolu\ia acestor
lucruri. 

- Doamn` inspector general, care
era situa\ia la nivelul jude\ului, în ziua
de mar\i, 14 februarie, având în vedere
c` numai cu o zi în urm`, doar în
municipiul re]edin\` de jude\ au
func\ionat ]colile?

- Într-adev`r, a fost o situa\ie nepl`-
cut`, îns`, în cursul zilei de mar\i,  mai
multe localit`\i au revenit la normal,
respectiv 19, dup` cum urmeaz`: Boi-
]oara, Peri]ani, P`u]e]ti – M`gla]i,
Pietrari, Tom]ani, Olanu, Râmnicu
Vâlcea, Bujoreni, Tite]ti, CSI Bistri\a,
Câineni, B`rb`te]ti, C`lim`ne]ti, Gali-
cea, Bune]ti, Dr`goe]ti, Malaia, Voi-
neasa, Orle]ti ]i Prundeni. În restul
localit`\ilor, unit`\ile de înv`\`mânt au

r`mas în continuare închise. Ieri au fost
în toate localit`\ile, mai pu\in la Râm-
nicu Vâlcea.  

- Cum este coordonat` activitatea
în teritoriu, cum determina\i factorii
responsabili s` se implice?

- S-a \inut permanent leg`tura cu
directorii de ]coli, directorii de sectoa-
re ]i, prin telefon, cu inspectorul gene-
ral ]colar, de asemenea, avem acea
linie Tel Verde, un telefon pentru clase-
le preg`titoare, care a func\ionat du-
minic`, între orele 9.00 – 20.00 ]i luni,

între 8.00 ]i 21.00. Num`rul la care se
poate suna este 0800.816.250, apelând,
p`rin\ii pot afla informa\ii despre
clasele preg`titoare ]i clasele I, precum
]i l`muriri suplimentare.  În cursul zilei
de luni am avut videoconferin\a cu
ministrul Educa\iei ]i Cercet`rii despre
situa\ia ]colilor din teritoriu, a fost
stabilit un calendar al inform`rilor
privind situa\ia din fiecare jude\.  

- Cititorii no]tri ar dori s` ]tie dac`
]colile au fost închise pentru c` au
existat probleme cu transportul, sau din

cauza lipsei combustibilului; ce le pu-
te\i spune legat de acest lucru?

- Nu exist` probleme cu combusti-
bilul în prezent, ci doar probleme cu
c`ile de acces, a nins mult ]i drumurile
sunt înz`pezite, au existat situa\ii când
microbuzele ]colare nu au putut ajun-
ge, practic, la ]coli. R`mâne de v`zut
care va fi evolu\ia lucrurilor în orele ]i
zilele ce vor urma. 

- Pentru perioada imediat urm`toa-
re, care este calendarul evenimentelor
pentru institu\ia pe care o conduce\i?

- În data de 19 februarie se va
finaliza recens`mântul pentru clasele I.
Recenzorii vor desf`ura pân` pe 18
februarie activit`\i de colectare a da-
telor privind copiii cu vârste de 6 ]i 7
ani n`scu\i înainte de 1 septembrie
2005 sau intre 1 septembrie 2005 ]i 31
decembrie 2006. Pe 19 februarie, fieca-
re unitate ]colar` cu nivel de înv`\`-
mânt primar va afi]a componen\a str`-
zilor din circumscrip\ia ]colar` proprie.
În ziua de 15 februarie, ISJ va afi]a
lista cadrelor didactice care urmeaz`
s`-]i restrâng` activitatea de la 1 sep-
tembrie 2012, va fi o lista cu posturi
didactice/catedre/rezervate. În perioada
16-22 februarie se vor depune, la nive-
lul Inspectoratului ]colar Jude\ean,
solicit`rile cadrelor didactice aflate în
restrângere de activitate, pentru ob\ine-
rea consim\`mântului acestora vizavi
de restrângerea de activitate. 

- V` mul\umim!

••  KKaannddyy  RReeiisseennaauueerr  

,,Nu exist` probleme cu combustibilul la în jude\,
]colile au fost închise din pricina transportului”

••  iinntteerrvviiuu  ccuu  pprrooff..  GGaabbrriieellaa  EEnnee,,  iinnssppeeccttoorr  ggeenneerraall  ]]ccoollaarr

Zilele trecute, cele mai importante
drumuri na\ionale din Oltenia,
Muntenia ]i Moldova au fost blocate
de n`me\i, intr-o situatie similara
aflandu-se si drumurile jude\ene. Este
clar c` blocajele – care au reap`rut ]i-
n aceste zile – sunt cauzate de lipsa de
profesionalism ]i de proasta gestionare
a situa\iei de c`tre Guvern ]i
autorit`\ile centrale. Înc` de la
jum`tatea lunii ianuarie,  autorit`\ile
au primit avertiz`ri meteo de cod
galben si cod portocaliu. 

In aceste conditii Comandamentul
de iarn` ar fi trebuit s` ia m`suri ca s`
previn` inclusiv blocarea drumurilor
europene care traverseaz` România de
la sud la nord ]i de la est la vest.
M`surile care se impuneau pentru a
preîntâmpina blocarea drumurilor erau
cele legate printre altele de amplasarea
de paraz`pezi în zonele predispuse
apari\iei fenomenului de viscol ]i de
patrularea cu utilaje de desz`pezire,
permanent. 

Aceste lucruri nu s-au întâmplat
iar pentru salvarea oamenilor bloca\i
în ma]ini si in case, ar fi trebuit s` se
ac\ioneze cu autofreze – singurele
utilaje care pot disloca troienele de
z`pad` de pe carosabil. Nimeni nu a
putut vedea autofrezele ac\ionând.
Toate aceste ac\iuni puteau fi
gestionate de ministrul transporturilor,
în colaborare cu autorit`\ile jude\ene ]i
locale, iar acolo unde situa\ia o
impunea, pentru salvarea de vie\i,

trebuia solicitat sprijinul MAI ]i al
MApN.

Facem apel la „autorit`\ile por-
tocalii” s` lase deoparte politica ]i s`
se ocupe de func\ionarea institu\iilor
statului, în aceste momente grele.
Preocuparea primordiala a primului
ministru si a ministrilor PDL trebuie s`
fie functionarea perfecta a institutiilor
statului abilitate sa rezolve aceste
probleme grave cu care se confrunta
populatia din zonele afectate de
caderea masiva a zapezii. Compania
Na\ional` de Autostr`zi ]i Drumuri
Na\ionale ar trebui s`-]i scoat` ]i
birocra\ii în teren, nu s`-i lase s`
încheie contacte de desz`pezire a c`ror
valoare este ]i de patru ori mai mare
decât contractele similare din \`rile
nordice

Cum putem s` exemplific`m mai
bine incompetenta autorit`\ilor, decât
prin faptul c` mul\i oameni au murit
din cauza gerului, r`mânând bloca\i în
ma]ini si locuinte zeci de ore? Nu ]tie
premierul c` la 112 s-au înregistrat
peste 100.000 de apeluri, din care
câteva mii au fost repetate, ale unor
oameni care nu mai suportau frigul în
ma]ini si in locuinte? ]i, din p`cate,
codul portocaliu a cuprins deja mai
multe zone din \ar`, caderile masive de
zapada si viscolul s-au f`cut resim\ite
pe mai multe drumuri na\ionale si
judetene in ultimele 24 de ore.

AAuurreell  VVll`̀ddooiiuu,,
ddeeppuuttaatt  PPSSDD  ddee  VVââllcceeaa

Cod portocaliu de incompeten\`

Centrul Jude\ean pentru Conserva-
rea ]i Promovarea Culturii Tradi\io-
nale Vâlcea, în colaborare cu alte
institu\ii, organizeaz` joi, 16 martie,
de la ora 17.00, la Galeria ,,Constantin
Iliescu” de la Consiliul Jude\ean, un
Salon al Artelor practicate de persoa-
nele cu dizabilit`\i, intitulat ,,Arta –
Fereastr` a sufletului”.  Evenimentul
se afl` sub obl`duirea aceleia]i
institu\ii de 9 edi\ii. De la directorul
Centrului Culturii Tradi\ionale, prof.
Elena Stoica am aflat c` pe simeze vor
expune plasticieni mai mult sau mai
pu\in cunoscu\i publicului de gen;
Dumitru Zamfira, pre]edintele Socie-

t`\ii Na\ionale a Persoanelor cu Handi-
cap, filiala Vâlcea, Diana Mitulescu, o
mai veche ]i extrem de apreciat` plas-
tician`, pictor ]i scenograf, Constantin
Meianu, Gabriel Medvedov, de aseme-
nea, un artist deosebit de prolific ]i
apreciat, Paul St`ni]or, Alex Savu. 

Parteneri în organizarea salonului
sunt Arhiepiscopia Râmnicului, Socie-
tatea Na\ional` a Persoanelor cu Han-
dicap – filiala Vâlcea, Asocia\ia Sur-
zilor, Asocia\ia Nev`z`torilor –
filialele din Vâlcea. 

••  KKaannddyy  RReeiisseennaauueerr

,,Arta - Fereastr` a sufletului” – expozi\ie
de art` a persoanelor cu dizabilit`\i

Locuitorii municipiului sunt invi-
ta\i în zilele de 18 ]i 19 februarie la
Serb`rile Z`pezii. Loca\ia aleas` pen-
tru acest eveniment este Malul Alb
unde Prim`ria Râmnicului inten\io-
neaz` s` amenajeze pe viitor o zon` de
agrement. 

„Îi invit pe cet`\enii municipiului
s` î]i ia s`niile ]i s` vin` sâmb`t` ]i
duminic` la Malul Alb. Prioritate vor
avea distrac\ia ]i voia bun`, a]a c` îi
a]tept pe locuitorii municipiului, indi-
ferent de vârst` la Malul Alb în zona
Goranu. În prima zi vom avea con-
cursuri distractive specifice sezonului.
Printre altele se va acorda premiu pen-
tru cel mai frumos om de z`pad`, dar
vor fi ]i alte momente care s` aduc`
bucurie participan\ilor.

Vom pune la dispozi\ie ]i un au-
tobuz al societ`\ii ETA, transportatorul
public de c`l`tori care va circula din
or` în or` cu pornire de la Hermes din
Ostroveni ]i va parcurge tot ora]ul cu
destina\ia Malul Alb ]i retur.

Organiz`m acest eveniment în par-
teneriat cu Direc\ia Jude\ean` pentru
Sport ]i Tineret ]i Inspectoratul ]colar.

Manifest`rile încep sâmb`t` la ora
10.00, la fel duminic`, ]i se vor înche-
ia la ora 16.00 în fiecare zi. Sâmb`t`
avem ]i un foc de tab`r`. Comercian\ii
care doresc s` participe la Serb`rile
Z`pezii vor lua leg`tura cu reprezen-
tan\ii Corpului de Control pentru deta-
lii”, a declarat primarul Râmnicului,
Romeo R`dulescu.

Vâlcenii a]tepta\i în week-end 
la Serb`rile Z`pezii de la Malul Alb

Serviciul Rela\ii, Îndrumare Aso-
cia\ii Proprietari din cadrul Prim`riei
municipiului Râmnicu Vâlcea anun\`
c` în data de 05.03.2012, la ora
16.00, va avea loc examenul de ates-
tare a administratorilor de imobil, în
conformitate cu prevederile Hot`rârii
de Guvern nr. 1588/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 230/2007 privind
înfiin\area, organizarea ]i func\iona-
rea asocia\iilor de proprietari. 

La examen pot participa persoa-
nele care au urmat un curs de califi-
care în domeniu ]i au ob\inut cer-
tificatul de preg`tire profesional`.

Cererea necesar` înscrierii, care
cuprinde actele pentru întocmirea do-
sarului ]i bibliografia pentru exa-
menul de atestare, pot fi ridicate de la
sediul Primariei Municipiului Râm-
nicu Vâlcea din str. G-ral Praporges-
cu nr. 14, camera 15 (CIC), de la Ser-
viciul Rela\ii, Îndrumare Asocia\ii
Proprietari din b-dul Tudor Vladimi-
rescu, nr. 15, et. 1 - Casa C`s`toriilor,
precum ]i de pe situl primariei, la a-
dresa www.primariavl.ro, sec\iunea
Informatii Publice.

Înscrierea candida\ilor se face
pân` în data de 29.02.2011.

Administratorii de imobil 
se vor prezenta pe 5 martie la examen

Caricatura Zilei
de Mihai MATEI


