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Pre]edintele Consiliului
Jude\ean Vâlcea, Ion Cîlea, a
declarat c` ac\ionarii de la Com-
plexul Energetic Oltenia (CEO)
]i-au dat acordul pentru prelu-
area minelor Berbe]ti-Alunu
în patrimoniul CET Govora.

"Urmeaz` s` apar` ]i for-
mularea scris`. Din discu\iile
pe care le-am purtat cu dom-
nul director al CET Govora,
Mihai B`lan, a r`mas s` se
discute valoarea tranzac\iilor.
Nu mai este mult pân` la crea-
rea Complexului Energetic Vâl-
cea, o societate care va avea
astfel la un loc atât produc\ia,
cât ]i materia prim` sub ace-
ea]i cupol`. Demersul nostru,
astfel, început cu doi în urm`
d` rezultate. Cine va fi benefi-
ciar? Atât popula\ia din Râm-
nicu Vâlcea, cât ]i societ`\ile
de pe platforma industrial`,
pentru c`, odat` cu aducerea
c`rbunelui la un loc vom avea
garan\ia c` nu vor mai fi dis-
func\ionalit`\i în aproviziona-
rea cu c`ldur`, dar se va reflec-
ta ]i în pre\ul aburului indus-
trial", a declarat  pre]edintele
Consiliului Jude\ean V@lcea,
Ion Cîlea.

Pre\ul de transfer va fi sta-
bilit în urma unei evalu`ri, iar
CET Govora va notifica ope-
ra\iunea la Consiliul Concu-

ren\ei. Pentru ca transferul s`
fie realizat este nevoie ]i de
acordul expres al creditorilor,
în cazul în care activele trans-
ferate sunt grevate de sarcini.
CET Govora va prelua ]i sala-
ria\ii Complexului Oltenia, care
lucreaz` la cariera Berbe]ti.

Conform notei de funda-
mentare a Hot`rârii de Guvern
privind transferul minelor de
lignit Berbe]ti ]i Alunu de la
Complexul Energetic Oltenia
la CET Govora, opera\iunea se
va face împreun` cu titlul cre-

an\ei de\inute de c`tre Com-
plex fa\` de CET. Valoarea cre-
an\elor Complexului Oltenia
fa\` de CET Govora la data de
31 ianuarie 2014 este de
159.199.296,90 lei, din care
128.020.909,38 lei debit de
baz` ]i 31.178.387,52 lei pe-
nalit`\i. Aceast` valoare ur-
meaz` s` fie actualizat` la da-
ta realiz`rii transferului. 

Activitatea CET Govora
depinde indisolubil de furni-
zarea de lignit în scopuri ener-
getice din carierele de exploa-

tare minier` - perimetrele
Panga, Berbe]ti Vest, Olte\ ]i
Ruget. Carierele men\ionate
au avut, înc` de la înfiin\are,
ca destina\ie principal` pro-
duc\ia ]i furnizarea de lignit
c`tre CET Govora, deservind
practic aceast` central` elec-
tric` de termoficare. În acest
sens, întreaga infrastructur`
aferent` carierelor Berbe]ti ]i
Alunu a fost conceput` ]i exe-
cutat` pentru a transporta lig-
nitul c`tre CET Govora, con-
form notei de fundamentare.

Complexul Oltenia are ca
beneficii din acest transfer,
potrivit documentului citat,
reducerea costului c`rbunelui
de la 66,52 lei/ton` la 56,2
lei/ton`, diminuarea pre\ului
anual al MWh de la 202,7
lei/MWh la 188,6 lei/MWh,
reducerea cheltuielilor cu con-
sumul propriu de energie elec-
tric` aferent celor dou` carie-
re, mic]orarea cheltuielilor cu
certificatele verzi aferente
consumului de energie electri-
c` ]i îmbun`t`\irea fluxului de
numerar.

Nu este vina Direc\iei de S`-
n`tate Public` (DSP) Vâlcea
c` a primit de la Ministerul S`-
n`t`\ii doar 3.500 de doze de
vaccin antigripal din cele

62.000 solicitate de medicii de
familie, pentru campania na-
\ional` de vaccinare. Atâtea a
trimis ministerul. Problema
este generalizata la nivelul [n-

tregii tari. Joi, pre]edintele CNAS
spunea c` e de p`rere ca ]i me-
dicamentele sau o parte din ele
s` fie pl`tite de pacien\i, pentru
ca ace]tia s` fie responsabili-
za\i în leg`tur` cu ce înseamn`
cheltuielile.

De parc`, nu tot bie\ii oameni
ar fi cei care î]i cump`r` sin-
guri medicamentele, deoarece
c` spitalele nu le de\in, iar
apoi se lupt` cu mun\ii pentru
a li se deconta valoarea lor. 

Potrivit Mihaelei Br`nescu,
]efa DSPVâlcea, dozele de vac-
cin care au sosit vor fi împ`r\i-
te medicilor de familie, perso-
nalului medical de la Unitatea
de Primiri Urgen\e (UPU) ]i
ambulan\ierilor. 

B`t`lia este mare, deoarece,
f`când un simplu calcul, în
medie, un medic de familie va
primi în perioada imediat urm`-
toare doar câte 10 doze.  Evident

c`, cei care vor primi imediat
vaccinul sunt cei din categori-
ile vulnerabile, adic` bolnavii
cronici, copila]ii, b`trânii ]i
personalul medical, aflat în per-
manent contact cu pacien\ii.
Din fericire, în jude\ nu avem
cazuri de grip` sezonier`, cel
pu\in deocamdat`, dar urmea-
z` s` vin` alte tran]e de vaccin
]i cine dore]te neap`rat s` se
imunizeze, î]i poate achizi\io-
na produsul de la farmacii. (K.R.)
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