
Ieri, la sediul Administra-
\iei Bazinale Olt din strada
Remus Bellu a avut loc o ]e-
din\` cu caracter semi-festiv,
fiind marcat`, [n context, Ziua
Dun`rii, care a fost s`rb`torit`
pe 29 iunie. Au participat di-
rectorul ABA Olt, Ion Stoe-
nescu, prefectul Mircea Na-
dolu, viceprimarul cu tribu\ii
de primar Ioan Gigi Matei,
care a fost pentru scurt timp
director al Direc\iei Apelor
Olt, reprezentan\i ai institu\iei
gazd` ]i ai mai multor servicii
publice subordonate Prefecturii.

Organizarea nu a l`sat de-
loc de dorit, meritul apar\ine
Compartimentului PR repre-
zentat de Mihaela Coca, spa-
\iul destinat unor astfel de ma-
nifest`ri se bucur` de aprecie-
rea tuturor celor ce calc` aici,
de altfel, [nc` de pe vremea
R`posatului, cl`direa era a-
preciat` drept fiind una din
cele mai elegante ]i interesan-
te din ora]. 

Prefectul nu a avut un
speech propriu, doar i-a sa-
lutat pe cei prezen\i ]i a f`cut
intrarea fiec`ruia din cei ce au
prezentat mesaje ]i materiale
informative, iat` ]i ordinea a-

cestora: mesajul Rovanei
Plumb, ministrul delegat pen-
tru Ape, P`duri ]i Piscicul-
tur`, prezentat de Roxana B`-
l`e\, consilier superior [n ca-
drul Ministerului Mediului ]i
Schimb`rilor Climatice; me-
sajul lui Vasile Pintilie, direc-
tor general Administra\ia Na-
\ional` ,,Apele Române”, pre-
zentat de Toma Boncan, di-
rector tehnic la Administra\ia
Bazinal` Olt; ,,Sturionii din
Delta Dun`rii”, material pre-
zentat de ing. Radu Chiri\es-
cu, ABA Olt; Planul de ame-
najare a Bazinului Hidrogra-
fic Olt, prezentat am`nun\it
de Vasile Bojan, ]ef birou
PMB – ABA Olt, pentru
avizare [n C.B.; Plan de res-

tric\ii ]i folosire a  apei [n pe-
rioadele deficitare pentru Ba-
zinul Hidrografic Olt, prezen-
tat de Gheorghe \igaret, ]ef
Serv. GMPRA – ABA Olt. A
fost prezentat un filmule\ des-
pre sturionii din Delta Du-
n`rii, ocazie cu care am aflat
c` exist` specimene ce pot a-
tinge 100 de ani, 6 metri lun-
gime ]i chiar ]i 1500 kg, ]i c`
[nc` este prohibi\ie la pescuit.
Dup` aproximativ o or` ]i ju-
m`tate de discu\ii ]i dup` ce
au fost aprobate cu unani-
mitate de voturi, la solicitarea
prefectului,  ultimele dou` ca-
pitole, to\i cei prezen\i au fost
invita\i la socializare ]i o gus-
tare de nota 10. 

K. R.

Printr-o adres` transmis` spre ]tiin\` pre]edintelui Consiliului
Jude\ean Vâlcea, dr. ing. Ion C[lea, conducerea Complexului
Energetic Oltenia a f`cut cunoscut c`, din cauza unor
„probleme tehnice ap`rute la Unitatea Minier` Berbe]ti
sisteaz` livr`rile de c`rbune pe cale ferat` c`tre CET Govora”
pe o perioad` de ]ase zile. Aceast` m`sur` surprinz`toare ]i
f`r` explica\ii clare asupra presupuselor „probleme tehnice”
este de natur` s` pericliteze nu numai recuperarea celor
aproape 55.000 tone lignit, restan\e [nregistrate pe parcursul
primului semestru al acestui an, dar ]i completarea pân` la
sfâr]itul lunii octombrie a celor 250.000 tone cât reprezint`
stocul rezervei de stat. 
Incertitudinea este, de altfel, confirmat` de faptul c`
programul de livr`ri aferent lunii iulie prevede diminuarea de
la cantitatea contractat` de 200.000 tone lignit la numai
130.000 tone, cantitate care nu acoper` nici m`car consumul
normat pe luna respectiv` ]i, prin urmare, exclude intrarea
e]alonat` a c`rbunelui [n stocul rezervei de stat.
„Pe bun` dreptate, nu putem fi de acord cu diminuarea
livr`rilor de c`rbune mai ales [n condi\iile [n care CET Govora
]i-a onorat integral obliga\iile de plat` la zi, respectând
[ntrutotul clauzele contractuale. Fa\` de aceast` situa\ie, m-am
adresat directorului general executiv al Societ`\ii Complexul
Energetic Oltenia SA ]i am cerut s` dispun` ne[ntârziat
m`surile necesare pentru corectarea programului de furnizare
a lignitului, astfel [ncât livr`rile lunare de c`rbune [n toat`
perioada iulie – octombrie a.c. s` fie de minimum 180.000
tone, cantitate care ar asigura func\ionarea CET Govora,
precum ]i refacerea stocului de rezerv` de stat spre a nu avea
probleme [n acoperirea vârfului de iarn` 2013 – 2014”, a
declarat dr. ing.Ion C[lea, pre]edintele Consiliului Jude\ean
Vâlcea.
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Ziua Dun`rii, s`rb`torit` 
la ]edin\a Comitetului de Bazin Olt

Obstacole neprev`zute [n calea
c`rbunelui spre CET Govora

A]a cum au promis, reprezentan\ii Inspectoratului Scolar
Jude\ean Vâlcea ne \in la curent cu ultimele nout`\i privind
examenul de bacalaureat. La prima prob` scris` au partici-
pat un num`r de 3.681 de elevi, din care 513 elevi au
sus\inut proba la istorie. Au absentat un num`r de 139 elevi. 
Au fost elimina\i cinci elevi care au fost surprin]i copiind
cu telefonul mobil, [n condi\iile [n care, conform
Metodologiei de organizare ]i desf`]urare a examenului de
bacalaureat, art. 96, al. 1 „Candida\ii care au fost elimina\i
de la o prob`, pentru fraud` sau tentativ` de fraud`, nu mai
au dreptul de a participa la urm`toarele dou` sesiuni ale
examenului de bacalaureat. Ace]tia vor relua integral exa-
menul de bacalaureat”. De asemenea, s-au [nregistrat 4
cazuri speciale care au necesitat aprobarea Comisiei
Na\ionale de Bacalaureat ]i 3 cazuri speciale care au primit acordul Comisiei Jude\ene. Cazurile
speciale se refer` la copiii cu probleme de s`n`tate deosebite ]i care, conform legisla\iei [n
vigoare, pot sus\ine examenul de bacalaureat, fie [n s`li special amenajate, fie la domiciliu.
Toate cele 12 centre de examen au fost monitorizate atât de c`tre membrii comisiei jude\ene, cât
]i de reprezentantul MEN.

K. R.

Cinci candida\i la Bac prin]i copiind cu telefonul mobil
••  aaccee]]ttiiaa  vvoorr  mmaaii  ppuutteeaa  ss`̀-]]ii  [[nncceerrccee  ]]aannsseellee  aabbiiaa  ppeessttee  ddoouu`̀  sseessiiuunnii

Firm` vinde 

• articole de papet`rie
• c`r\i pentru copii 
• dic\ionare
• jocuri educative

Rela\ii la telefon 0250/732121
Sau la sediul din R@mnicu V@lcea, strada Maior V.
Popescu, nr. 8, etaj 3 (Cl`direa Comisariatului
Jude\ean V@lcea).
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