
Echipa de control a
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență (ISU) „Dobrogea“ a

descoperit, în urma verificărilor efectuate
la Centrul „Micul Regat“, o serie de
nereguli grave. Mai exact, conform “Sursa
Zilei”, pompierii au solicitat închiderea
Centrului pentru că „cele două spaţii
funcţionau fără nicio autorizaţie din
punctul de vedere al securităţii la
incendiu; la nivelul societăţii nu era
asigurată organizarea activităţii de
apărare împotriva incendiilor, respectiv
afişarea planurilor de evacuare a
persoanelor; nu se asigurau prevederea
unei scări de evacuare exterioară pentru
fiecare etaj aferent celor două spaţii
(puncte de lucru) şi nici echiparea acestor
spaţii cu mijloace tehnice de primă
intervenţie (stingătoare)“, după cum se
arată într-un document remis de
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
(ISU) “Dobrogea”, în posesia căruia ar fi
intrat un părinte. Controlul pompierilor
constănţeni a fost făcut în data de 6 iunie
2014. După aproape o lună, pompierii au
efectuat noi verificări, la solicitarea
părinților, când doar unul dintre sediile
pretinsei grădiniţe “Micul Regat” mai era
activ. Conform “Sursa Zilei”, de această
dată militarii au luat măsura „sancţionării
contravenţionale cu amendă a celor
vinovaţi, a comunicării, în scris, către cei
în drept a obligaţiei de a lua măsurile

legale ce se impun pentru remedierea
deficienţelor constatate“.

n COPII MALTRATAțI n Amintim că
scandalul de la „Micul Regat“ a izbucnit
după ce unul dintre părinţii copiilor
maltrataţi a intrat, întâmplător, în posesia
imaginilor cu abuzurile petrecute în
Centru, înregistrate de camerele de
supraveghere instalate. Unii micuţi au
ajuns acasă plini de vânătăi. Mai mult,
copiii primeau vin înainte de culcare, iar

când se trezeau, li se dădea cafea. De
asemenea, la ora de somn, micuţii erau
bruscaţi şi loviţi ca să adoarmă. În mai
multe secvenţe se vede clar cum o
angajată a „Micului Regat” pocneşte de
zor micuţii, îi smuceşte de mâini cu o
brutalitate incredibilă şi îi aruncă pe
scaune sau prin colţuri.
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FăRă AUTORIZAțIE! Șeful serviciului
secret al
Internelor, demis
din funcție

Premierul Victor Ponta l-a demis, ieri, din funcție
pe șeful Departamentului de Informații și Protecție
Internă (DGIPI) din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne (MAI), Gelu Oltean. Decizia a fost luată la
propunerea ministrului de Interne, Gabriel Oprea.
Ponta a precizat că Oltean va primi alte însărcinări în
MAI. În „Monitorul Oficial“ nu apăruse, până aseară, o

decizie privind numirea unui înlocuitor. Gelu Oltean se
afla la comanda DGIPI (serviciul secret al MAI) din
anul 2012. Acesta a mai lucrat în structură în perioada
2006-2009, iar în anul 2007 a condus polițiștii români
detașați în Italia pentru a colabora cu autoritățile din
această țară în celebrul caz “Mailat”. Potrivit
“Adevărul”, Oltean este un apropiat al lui Virgil
Ardelean, cel care a condus timp de șapte ani Direcția
de Informații a MAI. Interimatul la comanda DGIPI va fi
asigurat de Gheorghe Nicolae, subsecretar de stat în
aceeaşi instituţie, până la numirea unui nou şef. 

Nereguli grave găsite de
pompieri la „Micul Regat“

Ziua Imnului Naţional va fi sărbătorită
la Comandamentul Flotei

n MANIFESTARE n Ziua Imnului Naţional
al României - „Deşteaptă-te, române” - ar trebui
să fie una dintre sărbătorile de seamă ale ţării,
pentru că reprezintă un simbol al unităţii
Revoluţiei române din anul 1848. Cu toate
acestea, dezamăgirea şi deznădejdea îi
determină pe români să nu mai simtă
sărbătoarea la adevărata ei valoare, în ciuda

caracterului ei naţional. La Constanţa,
Prefectura va organiza astăzi, de la ora 9.00,
pe faleza de la Comandamentul Flotei, o
ceremonie pentru a marca sărbătoarea
naţională. Autorităţile locale recunosc că Ziua
Imnului nu mai este ce era odată. “Din păcate,
nu mai este aşa o mândrie pentru toţi românii
să mai intoneze imnul. Sperăm ca, în viitor,
oamenii să conştientizeze importanţa acestei
zile, pentru că Imnul Naţional ne reprezintă.
Chiar dacă trăim într-o comunitate în care
globalizarea este elementul principal, totuşi
identitatea noastră este dată de aceste mici
sau mari evenimente pe care trebuie să le
respectăm şi să le înţelegem”, a declarat
vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Constanţa Cristinel Dragomir. Acțiuni similare

cu cele de la Constanța vor avea loc și în alte
localități din județ: Medgidia, Mangalia și
Cernavodă.

n ORIGINEA IMNULUI n Ziua Imnului
Naţional a fost proclamată prin Legea nr.
99/1998 şi se sărbătoreşte în fiecare an pe 29
iulie. „Deşteaptă-te române!” a fost cântat
pentru prima dată în 29 iulie 1848, în parcul

Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. La originea Imnului
Naţional al României se află poemul patriotic
”Un răsunet” de Andrei Mureşanu, publicat în
numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului ”Foaie
pentru minte, inimă şi literatură”, ale cărui
versuri au fost puse pe o melodie culeasă de
Anton Pann. Interzis de regimul comunist timp
de aproape o jumătate de secol, ”Deşteaptă-te
române!” a fost ales imediat după decembrie
1989 Imnul Naţional al României și a fost
consacrat prin Constituţia din 1991. Conform
acesteia, Imnul Naţional este considerat simbol
naţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării
şi sigiliul statului.
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Prefectura Constanţa organizează astăzi, pe esplanada Comandamentului Flotei, de la
ora 9.00, ceremonia sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României - “Deşteaptă-te,
române”, simbol al unităţii Revoluţiei române din anul 1848. 


