
Protec ia Copilului Maramure  evaluat  de fostul ministru secretar de stat din
ANPDC

Bogdan Panait este consilierul pre edintelui Mircea Man pe probleme de protec ia
copilului. Domnia sa a venit din Bucure ti unde a fost secretar de stat în Autoritatea
Na ional  pentru Protec ia Drepturilor Copilului. „  s  exagerez ma simt onorat c
sunt aici s -l consiliez pe domnul pre edinte i c  fac parte din acest colectiv de înalt
inut . Activitatea aceasta de asisten  social  este foarte complex i misiunea care

îmi revine nu este deloc simpl , mai ales c  este i foarte îndep rtat  de casa mea, dar
cred c  împreun  cu colegii mei, cu domnul pre edinte, vom g si solu ii încât s
eficientiz m activitatea de asisten  social i subliniez, asta în beneficiul asistatului.”

Pre edintele Mircea Man a prezentat un document care dateaz  din 21.04.2008 ce
demonstreaz  modul defectuos în care a lucrat fosta conducere a Consiliului jude ean
Maramure .

În cele ce urmeaz  am extras un citat din documentul trimis de Ministerul Muncii,
Familiei i Egalit ii de anse, semnat de secretarul de stat Silviu Georghe Didilescu:

„Consider m c  este inadmisibil ca, în contextul în care Guvernul României s-a
îndatorat în baza unui Acord de Împrumut  pentru a putea sus ine eforturile ANPH
pentru continuarea reformei sistemului de protec ie a persoanelor adulte cu handicap,
conducerea Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  s
manifeste atâta del sare i iresponsabilitate în ceea ce prive te oportunit ile pentru
accesarea de fonduri în beneficiul jude ului dumneavoastr .

Dorim s  corobor m aceste aspecte i cu e ecul institu iei mai sus men ionate în a
duce la îndeplinire i alte ini iative de acest gen, precum execu ia lucr rilor de
construc ii, repara ii i amenaj ri a Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru
persoane cu handicap Sighetu Marma iei cu finan are de la bugetul de stat, prin Fondul
na ional de solidaritate al Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse în baza
HG nr 1538/19.12.2007 i propunem conducerii jude ului dumneavostr  înlocuirea
acestui management deosebit de defectuos.”

 „L-am rugat pe domnul Bogdan Panait s  vin  s  fac  o evaluare a Direc iei,
domnia sa are experien a, are expertiza, i vreau s  facem o evaluare cât de obiectiv  a
lucrurilor ce se întâmpl  în Direc ie” , a spus Mircea Man. Evaluarea se va axa  pe
modul în care sunt folosite fondurile în Direc ia Copilului, dar i pe fiecare activitate în
parte. „Sunt 1200 de oameni care î i împletesc destinele, nu voi lua niciun fel de

sur  pîn  când nu voi avea o evaluare exact .”
Evaluarea nu are un termen exact, pre edintele va merge personal în toate locurile

unde Consiliul jude ean finan eaz  pentru a vedea în ce situa ie se afl  acestea, de la
cl diri pân  la felul în care fiecare om este asistat. Aceast  evaluare va avea în vedere i
atribu iile pe care le au primarii din Maramure . Consiliul jude ean asigur  un cadru
general, dar asisten a social  se d  cât mai aproape de domiciliul asistatului.
Pre edintele Mircea Man va cere i un raport pentru modul în care primarii acord
ajutoarele sociale, deoarece s-au semnalat cazuri în care banii au fost folosi i pe post de
„mas  de manevr  electoral ”.


