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Desemnarea candida\ilor
pentru Parlamentare,
ultima sut` de metri
S`pt`m@na trecut`, membrii Comitetului Executiv Municipal al PSD
R@mnicu Valcea au decis ca, dintre cei
care ]i-au exprimat dorin\a de a candida pentru un mandat de deputat pe
Colegiul Uninominal R@mnicu V@lcea
- Sud, Constantin R`dulescu s` fie cel
ce va pleca în curs`. Totu]i, pentru ca
acesta s` mearg` în campanie al`turi
de mai vechii s`i colegi care deja sunt
parlamentari ]i care mai aspir` la aceast` calitate, este necesar` decizia
final` ce va apar\ine Comitetului Executiv Jude\ean, care se va întruni din
nou. R`dulescu a ca]tigat deocamdat`
prima b`t`lie în fa\a contracandida\ilor
s`i, Remus Grigorescu ]i Dumitru
Lovin. 31 din cei 32 de membri ai
Comitetului Executiv Municipal prezen\i la ]edin\` i-au dat votul.
Tot s`pt`m@na trecut`, viceprimarul R@mnicului, liberalul Gheorghe
Ioni\` s-a înscris în cursa intern` a
partidului pentru desemnarea candidatului la func\ia de deputat pe Colegiul
Uninominal R@mnicu V@lcea - Nord.

Dac` va fi desemnat, Ioni\` promite c`
îi va reprezenta cu onoare pe r@mniceni în Parlamentul Rom@niei, lucru
de care nu ne îndoim, deoarece, p@n`
acum a dovedit cu prisosin\` c` este un
viceprimar foarte muncitor ]i plin de
seriozitate.
Dac` la USL lucrurile par aproape
l`murite, democra\ii au fost destul de
misterio]i în privin\a candida\ilor,
pedeli]tii v@lceni care vor s` se bat` în
cursa pentru cele 3 mandate de senator
]i 6 de deputat la alegerile parlamentare din 9 decembrie ]i-au depus totu]i
]i ei candidaturile. R`m@ne ca partidul
s` hot`rasc` cine ]i unde î]i va încerca
]ansele în fa\a t`v`lugului USL, deocamdat` numele lui Romulus Bulacu
]i al secretarului general adjunct ]tefan
Pral` sunt sigure ]i democrat-liberalii
mai au r`gaz p@n` pe 10 octombrie s`
se decid` cine va reprezenta partidul
pentru Parlamentare. Reamintim c` în
V@lcea sunt 6 colegii de deputa\i ]i 3
de senatori.
K. R.

Deschidere de an universitar,
la ,,Constantin Br@ncoveanu”

Adev`ruri despre pr`bu]irea OLTCHIM

Nu întotdeauna atacurile sunt o bun` ap`rare
}arpele, atunci când îl doare capul,
iese la drumul mare. Gestul târâtoarei
îl face în ultima vreme ]i deputatul de
Vâlcea, Samoil Vâlcu, care încearc` s`
se foloseasc` de o probabil` amnezie
public` ]i s` se transforme în vajnic
ap`r`tor al chimi]tilor de pe Platforma
Industrial` Rm.Vâlcea.
De pe acest postament avoc`\esc,
parlamentarul Vâlcu profereaz` tot
felul de acuza\ii la adresa subsemnatului. Într-o recent` declara\ie de pres`
nu se jeneaz` s` sublinieze “Pre]edintele Consiliului Jude\ean, Ion Cîlea,
afirma cândva c` va face greva foamei
dac` nu se va rezolva problema OLTCHIM, dar acum se mul\ume]te s` tac`
]i s` se ascund`”. Pe deasupra se mai
arat` ]i intrigat de “neimplicarea factorilor de decizie locali, având în vedere
gravitatea situa\iei de pe Platforma
Chimic`”.
Pân` la un punct are dreptate: situa\ia OLTCHIM a atins cotele disper`rii, dar din cauza cui, domnule deputat Samoil Vâlcu? V` rog s` privi\i
înapoi, de-a lungul ultimilor 3 ani când
PDL s-a aflat la guvernare, timp în care
a reu]it s` pr`bu]easc` cel mai mare
combinat chimic din \ar` ]i din sudestul Europei. Dac` v-ar fi p`sat de
soarta chimi]tilor pe care i-a\i tot p`c`lit furându-le voturile, de ce Guvernul
dumneavoastr` n-a rezolvat situa\ia
înc` din anul 2009 când era mult mai
u]or ]i n-ar fi l`sat OLTCHIM s` ajung` în pr`pastie?
Dup` nu mai pu\in de 4 vizite efectuate în plin` perioad` de campanie electoral` pe Platforma Chimic` Rm.
Vâlcea de c`tre primul ministru Emil
Boc, ministrul Economiei Adriean
Videanu ]i chiar pre]edintele Traian
B`sescu, conducerea PDL-i]tilor în
frunte cu secretarul lor executiv nimeni altul decât însu]i deputatul
Samoil Vâlcu, - au ie]it de fiecare dat`
cu declara\ii triumfaliste prin care

informau pe chimi]ti c`, citez ad
literam: “Într-o s`pt`mân` OLTCHIM
va primi fondurile necesare pentru repornirea instala\iilor”. Câte zeci de
s`pt`mâni au trecut de-atunci f`r` s` se
întâmple ceva? Tot în acelea]i comunicate se mai preciza: “Declara\iile publice f`cute de domnul prim ministru al
României ne-au înt`rit convingerea c`
OLTCHIM va fi salvat”. Vorbe mincinoase ]i umflate ca ni]te gogo]i! Totul
a fost o mare ]i trist` dezam`gire. Deatunci ]i pân` ast`zi chimi]tii au tr`it în
dezam`gire ]i sub presiunea disper`rii.
De aceea, atâta timp cât OLTCHIM

a acumulat datorii colosale în perioada
mini]trilor Economiei Adriean Videanu ]i Ariton, ar trebui ca ni]te guralivi
de genul deputatului Samoil Vâlcu s`
aib` pu\in` ru]ine ]i s` stea de-o parte.
Colegii lui din Guvern au controlat
totul la OLTCHIM ]i, prin urmare, ar
trebui s` se simt`, cum sunt, de fapt,
direct r`spunz`tori de uria]ul dezastru
în care a ajuns Combinatul.
Deputatul Vâlcu, ]tie foarte bine
c`, din 2008 încoace, administra\ia jude\ean` nu a stat de-o parte ]i nu a privit cu indiferen\` evolu\ia periculoas`
de pe Platform`, îns` el ]i colegii lui n-
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Chiar în prima zi a lunii octombrie, Universitatea Constantin Br@ncoveanu ]i-a deschis din nou por\ile,
startul în noul an universitar s-a dat de
la ora 9.30, c@nd în aula deja prestigioasei unit`\i de înv`\`m@nt a fost organizat` o festivitate deosebit`, la care
au luat parte cei din conducerea
universit`\ii, studen\i ]i oficialit`\i
invitate.
Mai mul\i politicieni au \inut s` fie
de fa\` pentru a marca debutul noului
an universitar al`turi de cei de la
,,Br@ncoveanu”, printre ace]tia, chiar
primarul R@mnicululi, liberalul Emilian Fr@ncu, vicepre]edintele Consiliului Jude\ean Dumitru Persu, deputatul PSD Aurel Vl`doiu ]i democratul
Dorel Jurcan, de asemenea, Inspectoratul ]colar Jude\ean a fost reprezentat
de inspectorul general Florin Smeureanu.
În premier`, momentul a fost marcat de noul rector, Ovidiu Puiu, fiul
fostului rector al universit`\ii, prof.
univ. dr. Alexandru Puiu, care a dep`]it venerabila v@rst` de 70 de ani. Au
fost mai multe discursuri cu ur`ri de
succes în noul an universitar, pentru
studen\i, pentru profesori, cei care au
luat cuv@ntul elogiind în cuvinte bine
dr`muite presta\ia ]i performan\ele
unit`\ii de înv`\`m@nt superior, cea
mai apreciat` din jude\. ,,Dragi studen\i, ave\i privilegiul de a înv`\a la
una dintre cele mai prestigioase unit`\i
de înv`\`m@nt superior din zona
Olteniei” a spus, printre altele, primarul municipiului re]edin\` de jude\. La
speech-uri s-au înscris ]i dou` fete, o
absolvent` ]i o ,,boboac`”.

,,Constantin Br@ncoveanu” este
una dintre pu\inele universit`\i particulare care au reu]it s` se ridice
întotdeauna deasupra scandalurilor ce
au m`cinat în ultimii ani înv`\`m@ntul
superior privat. Universitatea a trecut
din custodia reputatului prof. univ. dr.
Alexandru Puiu în cea a fiului s`u.
Ovidiu Puiu, care, de anul trecut, este
rectorul UCB, prelu@nd, practic, de la
tat`l s`u toate responsabilit`\ile pe
linia coordon`rii celor trei filiale ale universit`\ii de la Pite]ti, R@mnicu V@lcea ]i Br`ila.
Anul universitar 2010 -2011 a fost
unul bun pentru Universitatea ,,Constantin Br@ncoveanu”, unitatea primind
din partea ARACIS calificativul ,,grad
ridicat de incredere”, îns` ]i anul 2011
– 2012 a fost unul la fel de rodnic.
Sunt sute de studen\i care au optat pentru a-]i pune premisele unei viitoare
cariere, studiind aici, ace]tia s-au
înscris at@t la programele de licen\`,
c@t ]i la cele de masterat. ARACIS este
cel mai important organism care
m`soar` calitatea educa\iei oferite în
universit`\ile din Rom@nia.
Pentru cei ce nu cunosc, scopul
evalu`rilor Agen\iei Rom@ne de Asigurare a Calit`\ii în Înv`\`m@ntul
Superior (ARACIS) este protejarea viitorilor studen\i de programe fantom`,
prin livrarea de informa\ii coerente,
credibile, pe care le pot accesa oric@nd, cu privire la calitatea educa\iei
oferite de institu\iile de înv`\`m@nt
superior din Rom@nia.
Kandy Reisenauer

P`rerea mea e c` Oltchim-ul a cam
fost mereu folosit în scop electoral, de
mai to\i politicienii, acolo sunt c@teva
mii de angaja\i trata\i de unii politicieni drept ,,vad electoral” numai bun
de speculat, ca ]i ceilal\i gur` casc`, ce
stau cu privirile a\intite asupra gigantului industrial. To\i au f`cut declara\ii
sfor`itoare c` salveaz`, se zbat, aduc
bani pentru Oltchim, numai c`, prea
pu\ini chiar au f`cut-o cu adev`rat, sau dus acolo unde a trebuit, c@nd a
trebuit ]i au vorbit cu cine a trebuit.
Totu]i, soarta fuse crunt` pentru unitatea economic`, finalitatea nu se cunoa]te înc`, soarta agentului economic
este în joc, în telenovel` a ap`rut, pe
ultima sut` de metri un pion care a
l`sat asisten\a aproape cu gura c`scat`,
arunc@nd o sum` impresionant`, pe
care nu prea are de unde s` o scoat`,
ori nu vrea, ori nu ]tiu, îns`, de 10 zile,
totul seam`n` cu un soi de alba-neagra.
Tot cu un soi de alba-neagra
seam`n` ]i agita\ia f`cut` de sindicate,
angaja\ii, de]i unitatea este cumva în
stand – by, sunt st@rni\i s` vin` la program zi de zi, practic, nu se munce]te,
ci se tot defileaz` prin fa\`, se cer salariile restante, nimeni nu explic` oamenilor de unde ]i cine va pl`ti pentru
zilele de m`r]`luire în care se scandeaz` ,,vrem s` muncim” ]i alte lozinci
mobilizatoare, sau, dimpotriv`, d`t`toare de fiori. Poate, în acest r`stimp,
oamenii puteau face ceva mult mai
productiv, dar, în definitiv, e normal s`
î]i doreasc` foarte mult s` aib` în continuare unde munci ]i de unde duce
p@ine acas`. Numai c`, din nefericire,
sunt direc\iona\i s` protesteze cam îm-

potriva cui nu trebuie, nimeni nu se
uit` de c@nd datoriile au început s`
creasc` alarmant ]i cam ce nume s-au
vehiculat în ultimii ani prin preajma
combinatului, cine pozeaz` în salvatori
]i cine acuz` cu voce strident`, sper@nd
s` le distrag` aten\ia. To\i candida\ii la
parlamentare caut` cu înfrigurare capital electoral.
Ori, taman Diaconescu mai lipsea
din acest vacarm general ]i aceast` nebulozitate grozav`. Firesc, acesta acuz` guvernul. Guvernul îl acuz` pe el c`
s-ar afla la ,,înaintare”, trimis de ga]ca
pedelist`, în frunte cu Videanu. Muritorii de r@nd sunt c@nd ]oca\i, c@nd
bulversa\i de în]iruirea de ispr`ri,
c`l`torii ]i declara\ii pe care acest om
le poate face. Cumva, n`p`di\i de noianul de dest`inuri OTV-iste, ]irul se
va pierde, poate uit`m sau ne scap`
ceva, ori ni se acre]te ]i uit`m de Oltchim, poate ne g@ndim la alte subiecte
care s` ne incite curiozitatea. Poate
uit`m s` facem profe\ii apocaliptice în
perspectiva c` Oltchim va ajunge la
fier vechi, ori, cine Dumnezeu mai
]tie... C`ci, specula\iile înc` curg g@rl`.
DDTV speculeaz`. Face ce ]tie
mai bine. Ieri a zis c` termenul pentru
g`sirea unei solu\ii legale de c`tre
autorit`\i în privin\a acord`rii salariilor
angaja\ilor Oltchim a expirat ]i c` a]teapt` o decizie în scris a Ministerului
Economiei în acest sens. Termenii s`i
]i termenii guvernan\ilor nu se potrivesc deloc. DDTV este at@t de preocupat de plata salariilor angaja\ilor, c` ne
dau lacrimile. Desigur, dup` ce va
merge la banc`, va dovedi c` de\ine

banii necesari pentru salariile restante
ale angaja\ilor Oltchim. ,,Ni s-a cerut
s` ar`t`m banii, vom ar`ta banii de
salarii p@n` una alta” a spus el. Ceva
gen ,,Oltchim e al poporului, iar eu
sunt Salvatorul”.
Dan Diaconescu a mai avut doar
ziua de ieri la dispozi\ie s` semneze
contractul pentru privatizarea Oltchim.
Evident, Guvernul a fost de vin` c` nu
se semneaz` contractul. DD a mai zis
c` autorit`\ile nu au nici un drept s`-i
cear` s` arate c` are banii promi]i ]i ar
fi vrut ca negocierile s` fie televizate.
Telespectatorii v`d asta ]i în func\ie de
cine abure]te mai frumos, vor decide
cu cine s` voteze la toamn`. Telenovela din jurul Oltchim ar fi trebuit s` se
termine la miezul nop\ii, c@nd a expirat
termenul pentru semnarea contractului,
îns` n-am a]teptat miezul nop\ii ca s`
v`d partea cu happy-end-ul, sau cu
finalul tragic, pentru a consemna.
Beleaua e c`, din nou ne acoperim
de ocar` pe dincolo. Reputa\ia Rom@niei în ceea ce prive]te privatiz`rile
companiilor de stat din ultimii 20 de
ani este c@t se poate de proast`. Financial Times observ` c` Oltchim este cea
mai nou` “isprav`” a guvern`rilor
post-decembriste în materie de privatiz`ri confuze, prost g@ndite sau gestionate defectuos.
“Privatiz`rile din Rom@nia au dob@ndit o reputa\ie de controvers` ]i
confuzie, iar cea a Oltchim are toate
caracteristicile: o companie de stat cu
pierderi, presiune extern` pentru v@nzarea rapid`, un om de afaceri contro-

au în\eles niciodat` c` problemele de la
OLTCHIM dep`]esc competen\a de
solu\ionare a Consiliului Jude\ean.
Pare-se c`, în ultima vreme, între
deputatul Samoil Vâlcu ]i consilierii
jude\eni din structura PDL nu mai
exist` nicio punte de comunicare. Numai a]a se poate explica faptul c` parlamentarul nu a aflat nimic de ac\iunile
foarte concrete pe care le-am întreprins
în aceast` perioad`. N-a auzit, de exemplu, c` atât în ]edin\a ordinar` a
Consiliului Jude\ean din 31 august a.c.
cât ]i în ]edin\a extraordinar` din 19
septembrie, au fost adoptate, la cererea
mea, dou` hot`râri extrem de importante (Hot`rârea nr. 27 ]i 30). Prin aceste hot`râri am mandatat reprezentantul jude\ului Vâlcea de la CET Govora s` aprobe furnizarea de energie
electric` (ceea ce s-a ]i întâmplat!) c`tre OLTCHIM dup` ce Societatea Electrica a sistat, mai întâi par\ial apoi
total, asigurarea energiei pentru Combinat. De asemenea, având în vedere
situa\ia inimaginabil` pe care pedeli]tii
au creat-o la OLTCHIM, am f`cut toate
demersurile necesare c`tre Complexul
Energetic Oltenia pentru încheirea unui
contract de vânzare - cump`rare energie electric` cu CET Govora prelungind în felul acesta alimentarea cu
energie la cota de avarie (15Mw) pân`
la data de 31 decembrie, ora 24.
Într-un fel, încerc s`-l în\eleg pe
deputatul Samoil Vâlcu de ce sare împotriva mea ca ars. Ca ]i colegii s`i,
este panicat de faptul c` Guvernul Ponta a început s` scoat` la iveal` ho\iile,
c`pu]eriile ]i toate neregulile s`vâr]ite
la OLTCHIM în ultimii trei ani. Nu
este exclus ca ]i deputatul Vâlcu s`
aib` o musc` pe c`ciul` …
Dr. ing. Ion Cîlea
Pre]edintele Consiliului
Jude\ean Vâlcea

Punct de vedere

Kandy Reisenauer
versat ]i gestionarea st@ngace a cazului
de c`tre stat”, scrie blogul FT. Jurnali]tii au observat c` Dan Diaconescu a
f`cut o ofert` destul de suspect` în
momentul în care a licitat 45 de milioane de euro pentru 54,8 % din ac\iunile Oltchim, de\inute de stat. cei de
la FT au concluzionat c`, ori, oferta lui
DD nu a fost preg`tit` adecvat, omul
de afaceri a fost abandonat de c`tre un
co-investitor str`in sau oferta sa este
pur ]i simplu “teatru politic”.
Din nefericire, cu privatiz`ri ratate
sau desf`]urate sub semnul confuziei,
]ansele Rom@niei de a atrage investitori care s` o scape de companiile de
stat ce pierd bani scad pe zi ce trece.
Cum s-a f`cut, c`, întotdeauna poporul
rom@n, în numele c`ruia tot peroreaz`
acest personaj pestri\, pierde de fiecare
dat`. Sper s` nu asist`m cu to\ii la un
scenariu nedorit, prin care, Oltchim s`
fie repus ni\el pe lina de plutire în scop
pur electoral, dup` care, odat` cu alegerile parlamentare, s` se dea stingerea
final`...
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