È˜eful de la Permise - invitat sÄƒ experimenteze statul la
coadÄƒ, Ã®n frig, pe treptele instituÈ›iei
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?Coada de la permise? ? iatÄƒ unul dintre brandurile pe care PiteÈ™tiul le-a exportat cu succes. Furia È™i nemulÈ›umirea
oamenilor cresc de la un an la altul. În timp ce, de la centru, miniÈ™trii dau semnale în sensul desfiinÈ›Äƒrii ghiÈ™eelor È™
zidurilor între funcÈ›ionari È™i cetÄƒÈ›eni, dintr-un minimum de respect pentru aceÈ™tia din urmÄƒ, Serviciul de Permise
continuÄƒ în nota care a consacrat aceastÄƒ instituÈ›ie: fie ploaie, frig sau caniculÄƒ, invariabil pe treptele instituÈ›iei sunt c
zeci sau sute de persoane. În mod evident, dacÄƒ ar È›ine de È™eful instituÈ›iei, mâine s-ar muta într-o clÄƒdire spaÈ›ioasÄ
ierarhici însÄƒ nu se zbat prea tare sÄƒ facÄƒ lobby în acest sens, iar de la centru, cozile se vÄƒd mici, mici de tot, aproape
inexistente...

?VÄƒ invit sÄƒ fiÈ›i alÄƒturi de noi, poate aÈ™a veÈ›i înÈ›elege «fericirea»?
DupÄƒ experienÈ›a unor ore petrecute în faÈ›a instituÈ›iei, în aÈ™teptarea susÈ›inerii examenului teoretic pentru permis, un
i-a cerut public È™efului instituÈ›iei sÄƒ experimenteze cu el bucuria de a îngheÈ›a... în turmÄƒ.

?Domnule comisar-È™ef Emil Angheloiu, sunt un cetÄƒÈ›ean onest al municipiului PiteÈ™ti care astÄƒzi, 16 ianuarie, am a
neÈ™ansa sÄƒ particip la depunerea unui dosar pentru reprogramare la susÈ›inerea examenului de traseu. S-a stat în frig mult
ore, în faÈ›a instituÈ›iei pe care o conduceÈ›i, cetÄƒÈ›enii toÈ›i erau extraordinar de fericiÈ›i! La un moment dat, când ieÈ™
angajat sÄƒ dea dosare sau sÄƒ ia, se producea efectul de turmÄƒ, toÈ›i cei care erau acolo începeau sÄƒ se agite, erau cu mâ
înghesuiÈ›i, erau foarte fericiÈ›i! La orele 17.00, când programul s-a sfârÈ™it, s-a anunÈ›at cÄƒ cei care nu au primit dosarul
reprogramaÈ›i luni, 20 ianuarie. Au fost sute de candidaÈ›i È™i 3-4 angajaÈ›i! Este inuman ceea ce se petrece, în faÈ›a nici m
unei instituÈ›ii nu suntem umiliÈ›i cum suntem în faÈ›a sÄƒlii de examinare pentru susÈ›inerea examenului pentru permisul a
Pe aceastÄƒ cale vÄƒ invit sÄƒ fiÈ›i alÄƒturi de noi, poate aÈ™a veÈ›i înÈ›elege «fericirea» È™i «mulÈ›umirea» sutelor de
se petrece acolo È›ine de managementul instituÈ›iei! Sper sÄƒ vÄƒ gÄƒsesc acolo luni!?, scrie Daniela Nane, unul dintre sute
argeÈ™eni care au aÈ™teptat în frig privilegiul de a susÈ›ine examenul teoretic la Permise.

La începutul anului, comisarul-È™ef Emil Angheloiu a fost prezent la conferinÈ›a de presÄƒ organizatÄƒ de cÄƒtre Prefectu
È™i a declarat cÄƒ se va mai crea ceva spaÈ›iu la ?Permise?, prin mutarea celor de la ?Buletine?. Cu alte cuvinte, vor mai av
loc 10 persoane sub acoperiÈ™. Ce se întâmplÄƒ cu persoanele care aÈ™teaptÄƒ sÄƒ intre la examenul teoretic pentru obÈ›i
permisului? E simplu: È™i anul acesta vor aÈ™tepta tot afarÄƒ, pentru cÄƒ... nu se va amenaja niciun spaÈ›iu decent de aÈ™
existÄƒ spaÈ›iu fizic în acest sens, iar despre soluÈ›ii È™i planuri de viitor pentru remedierea situaÈ›iei nu am auzit.

Cât despre angajaÈ›i, rÄƒmâne cum am stabilit!
?La ce necesitÄƒÈ›i avem È™i raportat la numÄƒrul de angajaÈ›i pe care îl au instituÈ›iile echivalente din alte judeÈ›e, la Se

Permise ar fi trebuit sÄƒ lucreze 38 de poliÈ›iÈ™ti. Ar fi trebuit, dar suntem doar 25 È™i nici mÄƒcar atât! Pentru cÄƒ unii a
probleme de sÄƒnÄƒtate, am rÄƒmas în 17-18 oameni.?, declara Ccomisarul-È™ef Emil Angheloiu.
Chiar È™i aÈ™a, cu sau fÄƒrÄƒ angajaÈ›i puÈ›ini, lipsa unui spaÈ›iu corespunzÄƒtor va face ca È™i anul acesta brandul ?c
sÄƒ ne umple de glorie.
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