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POSTA BUCLUCASA
vineri, 31 ianuarie 2014

{xtypo_quote} Mare bucurie pentru locuitorii din Cara_ova în momentul în care agentul po_tal
a început s ne bat iar la u_, asta dup haosul creat în urma închiderii
oficiului po_tal din comun ca urmare a disponibilizrii personalului Po_tei Române.
{/xtypo_quote}

În sfâr_it lucrurile intrau pe un fga_ normal, asta dup ce domnul Baciuna Petru, în urma câ_tigrii concursului pentru
ocuparea postului de agent po_tal, _i-a început activitatea. Dânsul a pus la dispozicia po_tei o camer din propria locuinc,
a_a cum era prevzut, _i s-a apucat de treab. Toate bune _i frumoase pân în momentul în care s-a trezit cu doi, trei saci de
corespondenc în brace, corespondenc care trebuia sortat _i aranjat dup numrul de cas, astfel încât s îi fie u_or în momentul
distribuirii. La început fiind _i neavând experienc în domeniu, i-a fost destul de greu pân s-a acomodat _i pân _i-a fcut un plan
de acciune, dar într-un final s-a apucat de distribuit. Tot el se ocupa _i cu distribuirea pensiilor, dar toate astea erau prea
multe pentru un singur om, practic el trebuia s fac treaba care înainte era fcut de trei persoane. S nu uitm _i faptul c erau
_i foarte multe restance, pe care tot el trebuia s le acopere. În condiciile date, dânsul nu a putut face fac _i a fost nevoit s
î_i dea demisia.

Astfel am ajuns din nou la început, iar lumea este total bulversat, din cauz c unora le-a fost adus pensia acas de po_ta_
iar la alcii n-a mai apucat s ajung, deoarece Cara_ova este o comun mare, iar pe lâng pensii agentul mai avea de distribuit
_i corespondenc, facturi, mandate _i colete, lucru imposibil de fcut de o singur persoan, care nici nu are experienc în
domeniu.

Într-una din zile au fost cei de la po_ta din Re_ica pentru a distribui pensiile celor la care po_ta_ul nu a apucat s ajung.
Dup aceast acciune au revenit la Cara_ova, dar de aceast dat au venit s î_i adune mobilierul pe care îl aveau în sediul de
aici. Asta ce poate s însemne? C în loc s caute s rezolve în vreun fel situacia, ei î_i strâng mobilierul _i pleac lini_tici. De ce
nu i-au oferit noului agent po_tal acel spaciu? Astfel, omul ar fi lucrat într-un mediu sigur, deoarece fosta po_t este
prevzut cu gratii, fr a se teme c oricând ar putea fi prdat de hoci, siguranc pe care în propria locuinc nu o avea. Dac domnul
Baciuna a acceptat s î_i sacrifice o camer din locuinca proprie nu însemna c o s-_i transforme casa într-o pu_crie cu gratii
la geamuri _i la u_i, pentru a putea cine în siguranc lucrurile de valoare pe care trebuia s le distribuie. Cine ar fi fcut a_a
ceva, mai ales când _tim c sediul po_tei din comun este liber? De ce responsabilii nu fac nimic pentru a remedia situacia?
Aceasta cred c este întrebarea pe care toat lumea _i-o pune. S ne lase fr po_ta_ au putut, dar s fac ceva pentru a
remedia situacia nu mai sunt în stare. Dup haosul pe care l-au creat mai au tupeul s vin _i s adune tot ce-a mai rmas
acolo!

Ce au de gând s fac cu sediul? Chiar dac l-au cumprat _i este al lor, de mutat de aici din comun nu au cum, chiar de ar
vrea.

Ar fi multe întrebri legate de situcia dezastruoas de la po_t, dar rspunsurile celor în msur s rspund întârzie s apar. Este de
neconceput s la_i o comun a_a mare fr po_ta_.

Lumea are nevoie de lmuriri, cu atât mai mult c se apropie srbtorile _i toat lumea are nevoie de bani.
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Iat un comunicat din data de 3 Decembrie 2013, dat de Compania Nacional Po_ta Român, care spune: &bdquo;În
perioada 11-21 decembrie a.c., Compania Nacional Po_ta Român va achita în avans, la domiciliul beneficiarilor, drepturile
bne_ti aferente pensiilor de stat _i pentru agricultori, dar _i a pensiilor de veterani de rzboi. &ldquo;

A_teptm s vedem dac va fi a_a cum reiese din comunicat!

Primarul Comunei Cara_ova, prof. Radan Mihai, consider c zilele po_tei sunt numrate: &bdquo;Po_ta este o institucie
aflat în cdere liber, cdere care duce la desfincare. Numrul cliencilor este din ce în ce mai mic, telefonele nu mai sunt în
subordinea ei, scrisorile sunt rare, pachetele sunt preluate de Fan Courier, iar tranzacciile bancare de bancomate. Nu
este firesc, nu este corect _i nici normal ca agentul po_tal s pun propria camer la dispozicia po_tei, a_a cum a dorit
doamna Pu_cu, iar casa s-i fie asaltat zilnic de cetcenii care solicit serviciile po_tei. A_a nu o s lucreze nimeni, vremurile
alea au apus.&rdquo;

Maria Giurchica
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