UN NOU – VECHI DIRECTOR LA BCR

Economistul Dorin Dobrișan s-a întors acasă

Zvonurile care au circulat prin târg privind revenirea economistului Dorin Dobrișan
în prima funcție la BCR sucursala Vâlcea, au prins contur în dimineața primei zile a
acestei săptămâni. De azi, luni, 17 iulie 2006, bancarul a revenit la prima lui
dragoste.
În anul 2003, la numirea lui Dorin Dobrișan în funcția de director plin al acestei
instituții financiare, banca înregistra pierderi mari. La schimbarea sa, BCR –
Vâlcea a prezentat, în bilanț, un profit de aproximativ 100 miliarde lei. Și, cu
toate acestea, a fost schimbat! Motivele invocate au fost două : secretara
Comitetului Director al BCR Vâlcea (fiica ex-inspectorului general școlar Gheorghe
Vieru) nu a înserat în registrul special instituit procesele verbale ale ședințelor
Comitetului Director și că directorul ce era Dobrișan nu a menționat expres și la
obiect pentru ce a solicitat 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, lucru, de
altfel, legiferat favorabil în Codul Muncii, orică rui salariat. Cele 30 de zile au
fost considerate drept absențe nemotivate și de aici, schimbarea din funcție. A
urmat un proces civil în instanța Tribunalului Vâlcea și cea a Curții de Apel
Pitești, unde Dorin Dobrișan a obținut o sentință irevocabilă de reîncadrare pe
funcția din care, abuziv, a fost schimbat. Deci, de luni, 17 iulie 2006, s-a făcut
dreptate în cauza Dorin Dobrișan. Inițial, reinvestirea în funcție trebuia să se

facă începând cu data de 1 august a.c., dar nu se știe din ce motive s-a grăbit
investirea, preferându-se această dată. Să sperăm că râmniceanului nostru nu i se
pregătește aceeași soartă ca a doctorului Sorin Oprescu, ex-director al Spitalului
Universitar București, reînscă unat și mazilit în aceeași zi. De menționat că Dorin
Dobrișan este absolventul facultății de Planificare și Cibernetică Economică (1980
1985) și licențiat în științe juridice la Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de
Drept, din Rm. Vâlcea (1999 2003). În prezent, este doctor în științe economice
(teza sa de doctorat se află la loc de cinste în biblioteca ASE București) și lector
universitar la „Spiru Haret”. Performanțele sale manageriale la BCR sucursala
Vâlcea au ca suport cunoștințele juridico-economice acumulate printr-o susținută
activitate de instruire profesională și generală. Succes!

