
Da, ei bine, da: mărturisesc. 
Sînt unul dintre cei care 
iubesc alegerile. Și, în spe-

cial, le iubesc pe cele locale. Și nu 
le iubesc din dorința de a schimba 
și apoi de a schimba schimbarea 
și tot așa. Le iubessc cu disperare 
tocmai în ideea de a păstra edilii 
aflați pe funcții. Le iubesc atît de 
mult că, zău, fraților, mi le-aș dori 
măcar din șase în șase luni, deși 
ideal ar fi trimestrial: vine vara, 
hop, și elecțiunea! Se face toamnă? 
Hai să îi dăm cu votul! Dă cu pri-
mii fulgi de nea, dăm și noi iama în 
campania electorală! Iar cînd apar 
ghioceii, ne găsesc deja la rînd, în 
fața cabinei de vot!

Și nu vă grăbiți nici să dați cu 
piatra, nici să îmi faceți cadou 
cămașă din aia frumoasă cu mîne-
cile lungi. Extrem de lungi, de la 
dai roată în jurul tău de cîteva ori. 
Chestia asta are o logică.

Uite, zilele trecute, am pornit 
voinicește în traversarea țării. La 
dus, prin Transilvania și Banat, la 
întoarcere prin Oltenia și oarece 
Muntenie. Și, credeți-mă, am 
văzut peisaje fascinante. 

La Făgăraș, bunăoară, unde 
în ultimii 10 ani nu s-a 
întîmplat nimic notabil, 
cu excepția imensității 
bisericești cu acoperiș aurit, 
era să intru în stare de șoc: 
cîteva buldoexcavatoare 
scurmau de zor la carosabil. 
Gropile din asfalt, care de 
multă vreme se prinseseră 
în hora unirii, acum erau 
aspru separate. Iar unora 
chiar li se închidea gura!

Prin comunele și satele jude-
țelor patriei noastre capitaliste 
multilateral dezvoltate, la fel, 

veselie mare. Ici, doi-trei pro-
letari cu lopețile, scărpinînd 
pămîntul, dincolo un buldo șăn-
țuind pentru cinci metri de cana-
lizare, prin orășele se întindea 
asfalt din loc în loc cu entuziasm 
de nedescris, și tot așa pînă în 
Banat. Continuînd de-a lungul 
Dunării și Oltului. În locuri în 
care locuitorii nu au mai văzut de 
patru ani picior de muncitor și 
bucățică de lucrare publică, este, 
în aceste zile, o efervescență de te 
doare mintea. 

Eram chiar lejer picat în extaz 
cînd am ajuns înapoi în Brașov. 
Doar că la intrarea în municipiu a 
trebuit să opresc brusc. Cauza? O 
criză de rîs: în Bartolomeu, exact 
ca acum patru ani, se schimbau 
bordurile!

Și atunci cum să nu iubești 
alegerile? Cum să nu le dorești 
semestrial sau chiar trimestial, 

dacă numai atunci edilii fac 
demonstrații de hărnicie? Dacă 
numai în campanie vezi că pri-
marul are idei și se dă cu bicicleta 
printre enoriași pupînd babele și 
bătînd moșnegii pe spinare? Dacă 
aleșii te recunosc brusc și te caută 
de vorbă privind cutezător în 
zare, mîndri de ce isprăvi mărețe 
urmează ei a face special pentru 
tine...

Așa că, alegătorule, lasă far-
faslîcurile, și treci la iubit alegerile. 
Nu trebuie să îi iubești pe candi-
dați. Trebuie doar să mimezi entu-
ziasmul cu același zel cu care ei 
mimează că gîndesc (pentru tine) 
și muncesc (tot pentru tine). Și să 
savurezi cei cinci metri de borduri, 
trei de asfalt și doi de canalizare ce 
ți se fac în campania electorală. 
Am zis!

De ce iubesc alegerile
Editorial

Cornelius POPA

Așa că, alegătorule, 
lasă farfaslîcurile, 

și treci la iubit 
alegerile. 

Nu trebuie 
să îi iubești 

pe candidați. Trebuie 
doar să mimezi 

entuziasmul 
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care ei mimează 

că gîndesc (pentru 
tine) și muncesc 
(tot pentru tine).

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

Nota redacției: Pentru publicitatea electorală redacția a înaintat oferte tuturor candidaților și partidelor din Țara Făgărașului. În 
aceste condiții, doar candidații și partidele care au semnat contracte vor avea materiale de publicitate electorală în acest săptămânal.

Mă, nene, mă!Mă, nene, mă!
dacă pentru o mână de tineri din Drăguș nu 
ai fost în stare să asiguri locuri de muncă, ce 
te califică să promiți că o vei face la Făgăraș? 
Doar gargara politică?
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Povestea romanțată
Este slăbiciunea noastră, a 

ziariștilor, pentru indepe-
denți. Unii sunt adevărați, 

cu coloană și principii, alții sunt 
mascați în fața intereselor de grup 
sau personale, în fața aranjamen-
telor de culise și a negocierilor 
dubioase.

În ultima perioadă atenția ne-a 
fost atrasă și de independentul de 
la Făgăraș (ce ciudat sună, parcă 
ai spune Adi de la Vâlcea!) care 
face gafe după gafe. Plecând de la 
faptul că nu are buni consilieri de 
imagine sau de comunicare până 
la lansarea de către cei din staful 
lui de campanie a unor atacuri la 
adresa presei. Ei bine, asta a fost 
cireașa de pe tort.

Matei Pfeifer, unul din con-
silierii independentului, a înca-
drat publicația noastră în rândul 
celor de tip fake, cu identitate 
ascunsă sau falsă. Nici după mesa-
jul public pe care i l-am transmis, 
în care am arătat că suntem vii, 
transparenți, cu adresă și număr 
de telefon, nu a binevoit să-și 
corecteze minciunile. Acest lucru 
ne-a dovedit, dacă mai era cazul, 
că independentul Sucaciu, nu 
numai că este înconjurat de con-
silieri neprofesioniști, dar el însuși 
practică metode de denaturare a 
adevărului. 

Acest articol nu este sub nici 
o formă o jignire adusă omului 
Sucaciu. Este o prezentare a fap-
telor  candidatului independent 
Gheorghe Sucaciu, cel care nu a 
răspuns la nici o întrebare adre-
sată de noi prin intermediul con-
silierului său și care denaturează 
adevărul. 

Pentru a nu fi acuzat de păr-
tinire sau discurs demagogic și 
jignitor, voi prezenta în cele ce 
urmează un rezumat a modului 
în care s-a desfășurat dezbaterea 
publică organizată de indepen-
dentul Sucaciu la Casa Municipală 
de Cultură din Făgăraș în data de 
7 mai 2016. 

După prezentarea, cu bâlbâie-
lile de rigoare, a programului său 
de candidat, după menționarea 
rezultatelor muncii sale din peri-
oada 2008-2016 de la primăria 
Drăguș, independentul Gheorghe 
Sucaciu a trecut la sesiunea de 
întrebări și răspunsuri. Care, între 
noi fie vorba, a semănat mai mult 
cu o schiță de Caragiale, în care 
cetățenii pun o întrebare de pupat 
în fund, după un larg expozeu, 
ori pupincurist la adresa candi-
datului, ori defăimător la adresa 
contracandidaților.

1. Momentul de la minu-
tul 38:30 - dl.Ioan Constantin 
Brătean (scuze dacă nu s-a 
înțeles bine numele pe înregis-
trare). Întrebarea adresată de 

acesta:„Cum credeți că veți realiza 
ocolitoarea?”

Răspunsul candidatului inde-
pendent a fost legat de faptul că 
Hidroconstrucția a lucrat la cana-
lul de fugă și la digul de la Olt. A 
afirmat că au realizat o infrastruc-
tură și 3 podețe în ideea unei oco-
litoare a Făgărașului. În răspunsul 
său independentul Sucaciu a spus 
că ocolitoarea trebuie făcută ime-
diat ce devine primar și asta din 
bugetul local. Habar nu are că 
actuala infrastructura a drumu-
lui tehnologic, corecta încadrare 
a acestei porțiuni de drum, nu 
suporta traficul greu și este nevoie 
de reproiectare. Dar dă bine în 
campanie să îi mai amăgești pe 
făgărășeni cu eternul subiect al 
lui Mija și Zamfir, ocolitoarea 
Făgărașului.

2. Momentul 44:00 - Dl. 
Belgun - Întrebarea 1: „Vă puteți 
reproșa ceva în activitatea pe care ați 
avut-o ca primar al Drăgușului?”. 
Întrebarea 2: „Considerați că în 
momentul în care ajungeți primar, 
și noi ne dorim să se schimbe pri-
marul, cred că majoritatea care 
suntem aici vă sprijină... considerați 
că trebuie luate niște măsuri în ce 
privește personalul din primărie?... 
Rugămintea mea, pentru că s-ar 
putea să fiu unul dintre votanții 
dumneavoastră... dați-ne măcar 
speranța, există șansa ca dumnea-
voastră, împreună cu o echipă pe 
care o veți forma... lucruri care fră-
mântă pe toată lumea.... considerați 

că aveți puterea , oameni cu care să 
faceți aceste lucruri?” (aplauze în 
sală).

3. Momentul 50:40 - Dan 
Marinescu - „Bună seara, noi ne 
cunoaștem de mult. Am participat 
în mod direct la majoritatea pro-
iectelor privind infrastructura din 
Drăguș ...fiind implicat și în pro-
iectul actual care se desfășoară în 
Făgăraș. Din păcate am remarcat că 
primăria a fost principalul dușman 
al acestui proiect. Nu înțeleg de ce, 
cum, nu s-a explicat nimic, este un 
proiect foarte mare, este un proiect 
prin care s-au reabilitat peste 65 de 
km de conducte. O să urmeze peste 
un an sau doi etapa a doua. Aș vrea 
să știu cum o să vă implicați dum-
neavoastră ca să nu se mai repete 
povestea de acum?”. 

Ceea ce este interesant este fap-
tul că dl. Marinescu este diriginte 
de șantier și reprezentantul bene-
ficiarului Apă Canal Sibiu S.A. și 
ar fi trebuit să fie prima persoană 
care trebuia să respecte proiectul 
și cerințele din caietele de sar-
cini. Modul haotic în care a fost 
derulat acest șantier în municipiul 
Făgăraș îi este imputabil și acestui 
stimabil domn care, împreună cu 
conducerea Apă Canal Sibiu S.A. 
a permis deschiderea de lucrări pe 
mai multe fronturi, fără ca firma 
constructoare să fie capabilă să 
respecte cerințele din caietele de 
sarcini. Domnul Marinescu avea 
obligația să impună constructo-
rului respectarea proiectului și 

a tuturor cerințelor din avizele 
aferente autorizației de constru-
ire. Nu a făcut acest lucru și dacă 
municipiul Făgăraș arată ca după 
bombardament, pe lângă prima-
rul eliberator de avize de săpătură 
pe bandă rulantă, la presiunea 
Sibiului, și domnul Marinescu 
Dan, susținătorul independentu-
lui Gheorghe Sucaciu, are partea 
sa majoră de vinovăție! Și să nu 
îi credem pe făgărășeni proști. 
Concluzia o trageți dumneavoas-
tră .

4. Momentul 58:15 - Cătălin 
Szalad : „Bună seara, înainte vreau 
să mă prezint, sunt Cătălin Szalad, 
sunt președintele U.N.P.R. Făgăraș 
(aplauze), fac un preambul. După 
cum bine știți, noi nu am ieșit cu can-
didat la primărie, noi considerăm 
că primarul Făgărașului trebuie să 
fie cât mai reprezentativ. Noi acum 
vom vedea, dintre candidații la pri-
mărie, care are programul cel mai 
apropiat de al nostru și vom susține 
acel candidat la primar. Întrebarea 
mea este: Consiliul local va fi des-
tul de colorat politic și vreau să vă 
întreb cum veți conlucra cu consiliul 
local și cum veți face majoritățile?”

Presa din Făgăraș își aduce 
aminte de momentul dinainte de 
deschiderea campaniei electorale 
când au fost convocați la o con-
ferință de presă la sediul U.N.P.R. 
Făgăraș pentru a fi anunțat spri-
jinul acordat independentului 
Gheorghe Sucaciu de formațiunea 

politică condusă la nivel județean 
de senatorul Sebastian Grapă. 
Sursele noastre ne-au confirmat 
ce știam la Brașov și anume că, la 
sfatul unui consilier al indepen-
dentului Sucaciu, conferința de 
presă a fost amânată pentru peri-
oada campaniei electorale.

Nu vom comenta cele spuse 
de Cătălin Szalad deoarece este 
prieten cu redactorul șef al publi-
cației noastre și s-ar putea inter-
preta greșit. Dar nici nu putem să 
uităm că în luna martie 2016, la 
sediul A.L.D.E. Făgăraș, Cătălin 
Szalad semna în numele U.N.P.R. 
Făgăraș constituirea Alianței 
pentru Făgăraș, alianță formată 
din ALDE, U.N.P.R., P.E.R., 
Partida Romilor si Asociatia 
Pensionarilor Țara Făgărașului 
și Asociația Forța Pensionarilor, 
pentru susținerea unui candidat 
unic din cadrul alianței la primă-
ria Făgăraș. Concluzia o trageți 
dumneavoastră.

5. Momentul 1:04:15 - Emil 
Gurtlinger - pensionar : „Domnule 
primar, viitor primar, aș vrea să 
vă pun o întrebare referitoare la ce 
v-ați exprimat într-o ocazie în fața 
mai multor oameni. Ați promis că, 
în cazul în care veți ieși primar ați 
redeschide acea baie populară și 
care a fost beneficăpentru toți făgă-
rășenii... și să ne spuneți și cum? 
Acum aș vrea să vă mai spun că 
unul dintre edilii Făgărașului s-a 
exprimat, chiar dacă este vicepri-
mar acuma, că îi este rușine să 
candideze cu cineva care vine de la 
țară... Și acel domn...fiecare ar tre-
bui să vadă, când se iese din Făgăraș 
către combinat, ce parcare și-a tras 
acest domn ca să se ducă la relaxare, 

Interes maxim într-o sală arhiplină
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a dezbaterii publice
să facă tot ce și-a dorit... și-a mai 
tras și vreo 20-30 de imobile...”

Acest moment picant nu a fost 
urmat de vreun îndemn al inde-
pendentului Sucaciu la decență 
și la probarea celor afirmate, ci a 
întărit momentul: „Dacă nu-i con-
vine , să nu candideze!”

Domnul Emil Gurtlinger s-a 
făcut remarcat în ultima perioadă 
că reprezentant, la o scară mai 
mică, a intereselor pensionarilor, 
mai ales a celor care onorau cu 
prezența sindrofiile organizate 
de senatorul Sebastian Grapă 
la fosta cantină a combinatului 
în perioada 2008-2014. Sursele 
noastre din Făgăraș ne-au confir-
mat gudureala pe care o manifesta 
domnul Gurtlinger pe lângă pri-
marul Mănduc, prezent la aceste 
manifestări culturale, și rar pe 
lângă viceprimarul Cîrje, atunci 
când acesta participa. Din obliga-
ție, că venea șeful de la Brașov. În 
acest moment domnul Gurtlinger 
este membru al U.N.P.R. Făgăraș, 
partid condus la nivel județean de 
senatorul Sebastian Grapă. 

6. Momentul 1:08:00 - un 
tânăr de 35 de ani, tată a doi 
copii (îmi cer scuze că nu am 
înțeles numele său). Întrebarea 
a fost legată de posibilitatea lui 
Gheorghe Sucaciu de a limita sau 
elimina efectele taxei pe țeavă și 
viitorul sportului făgărășean. A 
fost unul dintre cele 3 persoane 
care au avut intervenții credibile, 
vizibil neregizate, care își aveau 
locul în această dezbatere publică.

Răspunsul independentului 
Gheorghe Sucaciu a fost unul 
decent, diplomat, dar care a dove-
dit că nu posedă informații legate 
de taxa pe țeavă și modul concret 
în care poate fi eliminată. La fel un 
răspuns diplomat legat de viitorul 
sportului făgărșean.

7. Momentul 1:13:30 - 
Traian Tabacu, președintele 
P.S.RO Victoria, cel care a creat 
un moment demn de congresele 
ceaușiste, atunci când și-a exprima 
regretul că Gheorghe Sucaciu nu a 
acceptat să candideze la Primăria 
Victoria.

8. Momentul 1:14:49 - 
Intervenția domnului Socol 
Ștefan Viorel mi s-a părut a fi al 
doilea moment credibil al acestei 
dezbateri și care a adresat între-
bări legate de amenajarea unei 
stații de procesare a deșeurilor și 
a reziduurilor rezultate din con-
strucții, modul în care crede dom-
nul Sucaciu că vede să se exploa-
teze parcul Regina Maria, baza 
sportivă, precum și la modalitatea 
de rezolvare a problemelor legate 
de turismul de creastă, locațiile 
de cazare de la poalele muntelui 
și asigurarea transportului până la 
baza traseelor montane.

9. Momentul 1:23:15 - fos-
tul candidat Partidului Mișcarea 
Populară la Primăria Făgăraș, 
Daniel Tătar, a fost actorul 
momentului de glorie dedi-
cată independentului Gheorghe 
Sucaciu. La începutul alocuțiunii 
sale a spus că la fiecare ședință de 
Consiliu Local, când se luau hotă-
râri, venea domnul Cătălin Cîrje 
de la PNL și dicta cum să voteze 
consilierii PNL (din care și Tătar 
făcea parte), și domnul Bogdan 
de la PSD le spunea consilierilor 
PSD cum să voteze. Finalul inter-
venției sale , când l-a ridicat în 
slăvi pe Gheorghe Sucaiu ca fiind 
„cel bun, cel drept, cel mare, cel 
viteaz”, l-ar face invidios până și 
pe Ludovic Orban. Vă mai aduceți 
aminte momentele penibile din 
ultima campanie prezidențială 

când Ludovic Orban, pe o scenă, 
striga din toți plămânii: „Cine 
este primarul care și și face? 
Iooohaniiiis!”. Ei bine, cam așa a 
fost momentul mult aplaudat de 
cei prezenți în sală. A menționat 
foarte clar că Partidul Mișcarea 
Populară îl susține de domnul 

Sucaciu pentru alegerea ca primar 
al Făgărașului. 

Cred că este total inutil să vă 
reamintesc că Partidul Mișcarea 
Populară este partidul jumătă-
ții din P.D.L., fugită după Elena 
Udrea și Traian Băsescu, după ce 
nu a mai avut de tăiat pensii, sala-
rii și ajutoare de șomaj.

Se pare că domnul Daniel Tătar 
are momente de rătăcire și nu mai 
știe la cine face referire când vor-
bește de onestitate și manevre 
politice: la Daniel Tătar, cel care 
îl făcea în fel și chip pe vicepri-
marul Cătălin Cîrje și profesorul 
Ioan Bogdan sau la Daniel Tătar, 
angajat al parcului industrial 
Nitroparc din subordinea primă-
riei Făgăraș (să nu vă imaginați că 
a dat concurs pe post) și cel care a 
coordonat activitatea firmei care a 
produs și montat copertinele din 
stațiile locale de autobuz. Vom 
căuta pentru dumneavoastră răs-
punsul la această întrebare.

10.Momentul 1:28:33 - 
Gheorghe Potec, cetățean din 
Făgăraș. Al treilea moment cre-
dibil al dezbaterii a ridicat o pro-
blemă reală a Făgărașului: pleca-
rea tinerilor din Făgăraș.

Soluția pe care a prezentat-o 
Gheorghe Sucaciu este atragerea 
de investitori și crearea de locuri 
de muncă. Cum vrea să o facă în 
mod concret, etapizat, nu a mai 
spus. În plus , a scăpat porum-
belul când a spus că și tinerii din 
Drăguș pleacă acum la Sibiu! Mă, 
nene, mă, dacă pentru o mână de 
tineri din Drăguș nu ai fost în stare 
să asiguri locuri de muncă, ce te 
califică să promiți că o vei face la 
Făgăraș? Doar gargara politică?

Cam aceasta este povestea 
romanțată a dezbaterii 
publice a independentului 
Gheorghe Sucaciu. În 
afara de prezentarea 
pe repede înainte a 
proiectului politic a lui 
Gheorghe Sucaciu (în 35 
de minute, fără soluții, 
fără termene, doar la nivel 
teoretic), dezbaterea a 
fost plină de momente de 
can-can, pupincurism și 
denigrări ale adversarilor 
politici. 

„Bună seara, înainte vreau să mă prezint, sunt Cătălin Szalad, sunt președintele 
U.N.P.R. Făgăraș (aplauze), fac un preambul. După cum bine știți, noi nu am ieșit 
cu candidat la primărie, noi considerăm că primarul Făgărașului trebuie să fie cât 
mai reprezentativ. Noi acum vom vedea, dintre candidații la primărie, care are 
programul cel mai apropiat de al nostru și vom susține acel candidat la primar.

1. Unde ați făcut publice declarațiile de avere 
și interese din perioada 2008-2016 și de ce nu 
există nici acum pe pagina de internet a Primăriei 
Drăguș?

2. Unde ați făcut publice bugetele comunei 
Drăguș și modul lor de gestionare în perioada 
2008-2016 și de ce nu există nici acum pe pagina 
de internet a Primăriei Drăguș?

3. Unde ați făcut publice atribuirile de con-
tracte de lucrări, servicii și achiziții bunuri ale 
primăriei Drăguș și de ce nu există nici acum 
atribuirile pe pagina de internet a Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice?

4. Care este experiența dumneavoastră în atra-
gerea de investitori și crearea de muncă, câte 
investiții noi și private au fost realizate în comuna 
Drăguș în perioada 2008-2016 și care este numă-
rul locurilor de muncă nou create, dat fiind faptul 

că la finalul dezbaterii ați afirmat că acum tinerii 
din Drăguș pleacă la Sibiu?

5. Care este soluția legală și concretă pen-
tru a-i obliga pe proprietarii de rețele de utilități 
din Făgăraș să își reabiliteze rețelele subterane 
și aeriene și termenul în care acest lucru se va 
concretiza?

6.  Ați afirmat că din bugetul local se poate face 
ruta ocolitoare a Făgărașului pe lângă râul Olt. 
Care este valoarea estimativă a investiției și ter-
menul maxim de realizare?

În final, față de cele mentionate de indepen-
dentul Sucaciu într-un material electoral unde 
a spus că au fost peste 30 de întrebări din toate 
categoriile și cartierele făgărășene (din material 
video rezultă 10 persoane și 13 întrebări), cum este 
corect să spunem: Gheorghe Sucaciu este minci-
nos sau Gheorghe Sucaciu a denaturat adevărul?

Pe această cale adresăm în mod public  
independentului Gheorghe Sucaciu primele întrebări:
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PER, soluţia viabilă pentru Victoria!

Care a fost motivul pentru  care v-ați implicat politic ?
Eu m-am implicat în această activitate deoarece mi-a plă-

cut mereu să susțin cauze pierdute ale oamenilor de rând în 
fața autorităților care, de multe ori, sunt nepăsătoare și ignoră 
comunitatea romă.  La început a fost foarte greu pentru că 
m-am lovit de prejudecăți și mentalități aferente anilor 1800 
ale oamenilor și chiar ale apropiaților. Am considerat mereu 
greșit și neconform cu realitatea zilelor noastre. Și în prezent 
mă lupt cu astfel de atitudini, însă îi înțeleg pe oameni, fiecare 
individ are dreptul să aibă opinii și sentimente în neconcor-
danță cu ale mele. Am dorit să mă implic deoarece îmi plac 
provocările și mă atrage faptul că am posibilitatea să lucrez cu 
oamenii, indiferent de mediul din care provin și indiferent de 
educația pe care, fără vina lor, au primit-o de-a lungul anilor.

Cum ați inceput activitatea dumneavoastră în dome-
niul atragerii fondurilor externe și care sunt cele mai 
importante proiecte implementate?

Activitatea mea în domeniul fondurilor europene a înce-
put în anul 2008, când am început să particip la cursuri spe-
cifice atragerii de fonduri pentru comunitățile de romi. Am 
mai multe proiecte implementate. În Făgăraș, prima activitate 
a avut loc între anii 2008 și 2009, când am reabilitat Școala 
Generală nr. 4 din cartierul Galați și grădinița aferenta. Am 
încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Brașov, 
în vederea susţinerii unui recital cu ocazia sărbătoririi “Zilei 
Internaţionale a Romilor în aprilie 2009. Am organizat un 
eveniment caritabil “Spectacol de Crăciun”, în parteneriat cu 
Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa Brașov în decembrie, 
2010. 

De asemenea, în perioada 2011-2013, ca și parteneri 

ai proiectului “Drum spre civilizație” am asfaltat strada 
Prunului, din cartierul Galați. Am oferit și servicii de consi-
liere și orientare profesională pentru 250 de beneficiari din 
cartierul Galați. Între 2015 – 2016 am implementat proiectul 
“Legalizarea așezărilor cetățenilor de etnie romă din muni-
cipiul Făgăraș”. În cadrul acestui proiect am intabulat 100 
de terenuri pe care locuiesc persoanele de etnie romă din 
Făgăraș. În perioada 2014 – 2015 am implementat proiectul 
„Împreună pentru o viață mai bună”, desfășurat în comunele 
Jibert și Șoarș. Aici am înființat două centre de incluziune 
socială pentru persoanele de etnie romă. Am reușit califica-
rea profesională a 56 de persoane în meseriile de lucrător în 
construcții și agent de curățenie. Tot în cele două commune 
am înființat și un program After School. 

Am implementat un proiect în Codlea, în perioada 2014 
– 2015. Aici am intabulat 145 de terenuri pe care locuiesc 
persoanele de etnie romă, am pus în posesie 145 de familii 
în ceea ce privește terenurile pe care aceștia locuiesc. Și în 
comuna Măieruș am implementat același proiect, am intabu-
lat 150 de terenuri pe care locuiesc persoanele de etnie romă 
și am pus în posesie 150 de familii în ceea ce privește terenu-
rile pe care aceștia locuiesc. 

De asemenea, în 2014 – 2016 am implementat proiec-
tul “Educația, o cale spre viitor”, în comuna Șercaia. Aici am 
înfiinţat un centru de zi care să ofere servicii de asistenţă edu-
cațională integrată pentru un număr de 40 de copii cu vârsta 
cuprinsă între 3 și 15 ani. Și am înființat un centru de inclu-
ziune socială cu atributii de consiliere ocupațională și sprijin, 
pe o perioadă de 7 ani, pentru persoanele de etnie  romă, cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.

cod unic AEP- 23160386 

Ionut Androne –  Politică și atragere fonduri externe

Victoria este un oraș minunat. 
Îl iubesc, îl respect și mă mândresc 
că fac parte din această comuni-
tate.M-am născut aici, am 42 de 
ani, sunt căsătorit am doi copii. 
Am urmat cursurile școlilor din 
Victoria: Școala Generală, Liceul 
Industrial de Chimie profilul 
Electro-Automatizări. Am absolvit 
Facultatea de Inginerie Lucian Blaga 
din Sibiu profilul Electromecanică.

Sunt angajat la SC Viromet SA în  
funcţia de  Inginer Electromecanic.
Nu am plecat din acest oraș, nu 
mi-am dorit-o niciodată.Am rămas 
aici lucrând și făcând ceea ce am 
știut mai bine. Doresc să fac la fel, 
să fiu același, așa cum mă cunoaș-
teţi. Cu multă dăruire, consecvenţă 
și devotament putem face foarte 
multe lucruri frumoase. Cheia suc-
cesului? Munca susţinută !!!  

Adevărata schimbare are loc 
când suntem uniţi într-o cauză 
comună, o implicare totală în vii-
torul nostru, al tuturor.Acest lucru 
se face cu ambiţie, optimism, forţă 
civică, apărare a drepturilor și mai 
ales libera exprimare care este 
esenţa democraţiei.

Străinii ne văd ca pe o casă fru-
moasă în care gospodarul are grijă 
de curtea lui, dar adevărul este că 
în interiorul ei altfel este realitatea, 
oamenii sunt săraci, triști cu fac-
turile neplătite. Uitaţi-vă la cei de 
lângă voi și vedeţi expresia feţei lor. 
Ce vedeţi? Cred că același lucru ca 
și mine. În mare parte tristeţe, dez-
amăgire și foarte puţină bucurie și 
asta  numai datorită celor care ne-au 
condus ţara, orașele,  a partidelor 

care au fost la putere de-a lungul 
timpului și care au condus după 
bunul lor plac nu după nevoile și 
necesităţile românilor.

Pot să spun că la fel s-a întâm-
plat și la noi, toate administraţiilor 
care au condus Orașul Victoria, cu 
consilierii locali care erau în funcţie, 
au condus “cum au putut mai bine”, 
fără un proiect bine pus la punct 
de dezvoltare durabilă, fără a se 
gândi la efectele pe termen mediu și 

lung și asta o resimţim cu toţii.
Nu doresc să supăr pe nimeni, 

nu este felul meu de a fi, dar pri-
viţi listele de consilieri a celorlalte 
partide și veţi vedea că oamenii 
care au fost la conducerea orașului 
de la revoluţie și până în prezent 
se află acolo dorind în continuare 
să facă aceleași lucruri. Mă refer la 
primari, viceprimari și consilieri 
locali, care au avut timpul necesar 
până acum, care și-au demonstrat 

,,capacităţiile,, de a administra 
Victoria și care se reflectă în mod 
clar prin situaţia actuală a orașului.

Pensionarii de azi sunt cei care 
au muncit, și-au dedicat viaţa   ridi-
când acest  oraș iar noi le suntem 
datori moral să le asigurăm un trai 
decent și liniștit alături de fii și 
nepoţii lor nu cu gândul la ei, acolo 
departe printre străini. Nicăieri nu-i 
ca acasă!!!

 Situaţia delicată din oraș se 

resimte profund: lipsa locurilor de 
muncă își spune cuvântul, nu avem 
concurenţă pe piaţa muncii, nu ai 
unde să te angajezi. Tinerii și chiar 
cei mai în vârstă își caută de lucru 
și pleacă din locurile unde s-au năs-
cut, crescut și format ca oameni, 
împotriva dorinţei lor sufletești de 
a rămâne aici. Copiii și fraţii noștri 
ar dori să se întoarcă acasă, dar sunt 
conștienţi că dacă vin acum, efectiv 
nu au ce să facă aici și trebuie să își 
caute servici în altă parte. Deci la 
fel, sunt plecaţi din oraș!!!

Trebuie să luăm atitudine, 
este datoria fiecărui cetăţean să se 
implice pentru a stopa declinul ora-
șului nostru. Să acordăm mai multă 
atenţie atenţie nevoilor cetăţenilor 
cetăţenilor.Să coborâm printre ei 
și să le aflăm ofurile și necazurile, 
să ne punem în situaţia lor și să 
analizăm.

Am intrat cu încredere în această 
competiţie, alături de o echipă 
de oameni corecţi, onești, nepă-
taţi, oameni care și-au demonstrat 
valoarea și forţa ca indivizi pe pro-
priile lor forţe și care ca și mine 
s-au săturat de maniera actuală de 
a administra orașul, negândindu-se 
pe termen mediu și lung ci doar la 
prezent. Am făcut și fac sport, știu 
ce înseamnă competiţia și spiritul 
de echipă, și doresc ca împreună 
cu echipa mea,  PER Victoria să 
câștigăm aceste alegeri și să demon-
străm că cele spuse mai sus nu au 
fost doar vorbe în vânt. Pe 5 Iunie 
avem o șansă, să nu o irosim!

Votaţi schimbarea!!!  Votaţi  can-
didaţii Partidul Ecologist Român!!!  

Cod Unic AEP 21160076
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INFRASTRUCTURĂ 
MODERNĂ PENTRU 
FĂGĂRAȘ 

1. Vom continua proiectele 
de refacere a infrastructurii rutiere 
și pietonale începute în mandatul 
2012-2016 . Există deja finanțare  
asigurată deja în bugetul local din 
anul 2016 pentru străzile din car-
tier Câmpului Nou, cartier ANL, 
Bulevardul Unirii (zona blocuri), 
străzile Morii, Iazul Morii, străzile 
Stejarului, Castanului, strada 13 
Decembrie (zona case) - trotuar 
din pavaj și beton asfaltic, strada 
Negoiu - trotuar din pavaj, strada 
Dr. Ioan Senchea - trotuar din 
beton asfaltic, trotuar pe șoseaua 
Combinatului cu pistă de biciclete 
(de la stadion până la Colegiul 
Aurel Vijoli) și parcare Cimitirul 
Nou, străzile Veteranilor, Livezii.

2. Proiectele de reabilitare 
pentru care sursa de finanțare este 
bugetul local din anul 2017 sunt 
pentru străzile 1 Decembrie și 
Râului-infrastructura rutieră și pie-
tonală,străzile Andrei Muresanu și 
C-tin Brâncoveanu - infrastructura 
rutieră și pietonală,străzile Titu 
Perția (case), Cânepii și Inocențiu 
Micu Klein - infrastructura ruti-
eră și pietonală,Strada fără nume 
din Cartierul Tudor Vladimirescu 
- infrastructura rutieră și pietona-
lă,strada Podului - infrastructură 
rutieră și pietonală.

3. Proiecte pentru care există 
sursa de finanțare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locala 
(P.N.D.L.) Lista străzilor cuprinse 
în proiectul „Asfaltare și moder-
nizare drumuri de interes local în 
municipiul Făgăraș” prin P.N.D.L.: 
strada 13 Decembrie, pod peste 
Berivoi, strada Plopului, șoseaua 
Combinatului, strada Anton Pann, 
strada Luncii, șoseaua Hurez, 
strada Strungului, cvartal colo-
nie Combinat, cartierul Florilor, 
cvartal Narciselor-cimitir, strada 
Negoiu.

După finalizarea lucrărilor finan-
țate prin P.N.D.L. se vor contracta la 
nivelul anului 2018 lucrările de exe-
cuție pentru reabilitarea trotuarelor 
în Cartierul Florilor și Cartierul 
Combinat.

4. Proiecte pentru care se va 
asigura sursa de finantare din buge-
tul local, P.N.D.L. și surse externe 
- anul 2018 : cartierul Florilor - tro-
tuare, cartier Combinat - trotuare , 
cartier Galati (străzile Ana Ipatescu, 
Aurel Vlaicu, Cireșului) - străzi și 
trotuare, cartier Meltea (integral) 
-străzi și trotuare.

5. Proiecte pentru care se 
va asigura sursa de finantare din 

bugetul local, P.N.D.L. și surse 
externe - anul 2019: strada Tăbăcari 
și cvartal blocuri, strada Salcâmului 
(reabilitare si extindere infrastruc-
tura rutiera și amenajarea unei piste 
de biciclete până la Zona Industrială 
Franceză), strada I.C. Drăgușanu 
- reabilitare trotuare, extindere 
șosea din strada Câmpului până în 
strada Negoiu la Zona Industrială 
Franceză.

6. Proiecte pentru care se va 
asigura sursa de finantare din buge-
tul local, PNDL și surse externe - 
anul 2020: străzile Pălărierilor, Ghe. 
Barițiu și str. Lacului - reabilitare 
trotuare, strada Libertății - reabi-
litare și extindere trotuare,crearea 
unei străzi de legătură între strada 
Libertății, str. Pălărierilor și strada 
Podului, strada Oltului - inclusiv 
trotuare , cartier I. Creangă - străzi și 
trotuare, strada Cetății - infrastruc-
tură rutieră și pietonală.

MODERNIZAREA 
SERVICIILOR DE 
SALUBRITATE

Ne propunem o nouă viziune 
privind desfășurarea activității la 
societatea S.C. SALCO SERV S.A. 
pentru toate domeniile de activitate 
colectarea și depozitarea deșeurilor 
menajere, curățenie stradală, desză-
pezire, prin:

• soluții moderne în domeniul 
gestionării deșeurilor prin imple-
mentarea colectării selective a deșe-
urilor valorificabile;

• modernizarea infrastructu-
rii de precolectare prin amenaja-
rea platformelor și dotarea aces-
tora cu eurocontainere selective 
și reamplasarea acestora, unde se 
impune; construcția de containere 
subterane;

• achiziționarea de utilaje 
performante pentru curațenia 
stradală și deszăpezire - perioada 
2017-2018;

• colaborarea cu unitățile admi-
nistrativ-teritoriale și Consiliul 
Județean Brașov în vederea înființă-
rii unui operator regional de salubri-
tate și promovarea unui proiect inte-
grat de management al deșeurilor.

ILUMINAT PUBLIC
Extinderea și modernizarea sis-

temului de iluminat public  în vede-
rea creșterii eficienței energetice 
Sistemului de Iluminat Public de pe 
raza Municipiului Făgăraș, înlocui-
rea corpurilor de iluminat existente 
cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de 
viață. 

SISTEM INTEGRAT DE 
MONITORIZARE VIDEO

Camerele de supraveghere vor fi 
montate în cele mai circulate zone 

ale municipiului, locuri de joacă, par-
curi, instituții publice și clădiri care 
se află în proprietatea administrației 
locale la intrările în municipiu și în 
intersecțiile aglomerate. Acestea vor 
fi conectate la un dispecerat amena-
jat în sediul Poliției Locale care va fi 
supravegheat în permanență.

REABILITAREA 
TERMICA A CLADIRILOR 
REZIDENTIALE (BLOCURI) 
ȘI A CLĂDIRILOR  
PUBLICE (INSTITUȚII  
DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

Investiții pentru creșterea efi-
cienţei energetice a clădirilor 

rezidenţiale, respectiv: 
• îmbunătățirea izolației termice 

și hidroizolarea anvelopei clădirii 
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 
planșeu superior, planșeu peste sub-
sol), șarpantelor, inclusiv măsuri de 
consolidare;

• înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente din spațiile 

comune cu corpuri de iluminat 
cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață; 

Toate aceste proiecte sunt rea-
liste și realizabile, sunt parte inte-
grantă a „Angajamentului pentru 
Făgăraș 2016-2020” pentru care ne 
angajăm să le realizăm.

cod unic AEP: 21160080 

Cătălin George Cîrje și echipa ALDE Făgăraș 
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Infrastructură rutieră și pietonală (străzi  și trotuare)
- prioritatea  1 a angajamentului nostru pentru Făgăraș

Proiectele acestui Angajament reprezintă o 
parte din Programul Politic și Administrativ al 
echipei ALDE Făgăraș pentru perioada 2016-
2024, prioritare în acest moment, sustenabile 
și cu termene clare de finalizare.
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Ajutoare de la Uniunea Europeană

Dreptul  oricărei persoanei 
de a avea acces la orice 
informaţie de interes 

public este  reglementat in detaliu 
prin  Legea nr. 544/2001  privind 
liberul acces la  informațiile de 
interes public .

Sunt  de interes public orice 
informaţii care se referă la sau 
rezultă din  activităţile unei insti-
tuţii sau autorităţi publice ce uti-
lizează sau  administrează resurse 
finaciare publice, unei regii auto-
nome, companii  naționale, pre-
cum și oricărei societăți comer-
ciale aflate sub  autoritatea unei 
autorități publice centrale sau 
locale și la care  statul român sau, 
după caz, o unitate administra-
tiv-teritorială este  acționar unic 
ori majoritar.

Orice persoană, fizică sau juri-
dică, română sau străină poate cere 
informaţii de interes public (art.20 
din Norme )

Informaţiile de interes public 
pot fi solicitate și numai din “sim-
plă curiozitate”, întrucât accesul la 

astfel de informaţii este liber, ceea 
ce presupune ca ele să se afle la dis-
poziţia tuturor.

Informațiile publice se comu-
nică din oficiu (fără a fi nevoie de 
vreo cerere) sau la cererea, verbală 
sau scrisă, a solicitantului.

Accesul la informaţiile de inte-
res public este gratuit. Solicitantul 
trebuie, însă, să suporte costul ser-
viciilor de copiere a documentelor 
pe care le cere. In general, acesta 
trebuie sa corespundă costului 
copiilor efectuate la unități care 
desfașoară activități de fotocopi-
ere .

Nu toate informaţiile de inte-
res public se comunică din oficiu, 
ci numai o categorie: cele care 
privesc organizarea și funcţiona-
rea autorităţii/instituţiei publice, 
datele de identificare (denumire, 
adresă, numere de telefon, fax, 
adrese electronice), structura 
organizatorică, sursele financiare, 
bugetul, bilanţul contabil, progra-
mele și strategiile proprii, liste cu 
documentele de interes public și 

cu categoriile de documente pro-
duse și/sau gestionate, căile de 
atac la dispoziţia solicitantului, 
precum si contractele de privati-
zare incheiate dupa 29 iunie 2007.

Comunicarea din oficiu se rea-
lizează prin: publicarea, anual, a 
unui buletin informativ de către 
autorităţile/instituţiile publice; 
publicarea, în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, cel puţin anual, a 
unui raport de activitate de către 
autorităţile publice; organizarea la 
sediul fiecărei autorităţi/instituţii 
publice a unui punct de informa-
re-documentare unde solicitantul 
să poată consulta documentele ce 
conţin informaţii de interes public 
ce se comunică din oficiu ; afișarea 
la sediul fiecărei autorităţi/institu-
ţii publice sau publicarea respec-
tivelor informaţii în Monitorul 
Oficial sau în mijloacele de infor-
mare în masă, în publicaţii proprii, 
precum și în pagina de internet 
proprie.

Legea prevede termene de 
comunicare de: 5 zile, 10 zile și 30 

de zile.
În termen de 5 zile de la pri-

mirea cererii se comunică în scris 
refuzul comunicării informaţiilor 
și motivarea acestuia.

În termen de 10 zile de la înre-
gistrarea cererii se comunică în 
scris informaţiile solicitate sau, în 
cazul în care au fost cerute infor-
maţii complexe, faptul că ele vor fi 
comunicate în scris în termen de 
30 zile de la înregistrare.

În termen de 30 de zile de la 
înregistrare se comunică în scris 
informaţiile complexe, pentru care 
identificarea și difuzarea necesită 
o durată de timp ce depășește 10 
zile.

Nerespectarea termenelor 
legale pentru comunicarea în scris 
a refuzului sau a informaţiei echi-
valează cu refuzul nejustificat de 
rezolvare a cererii și, implicit de 
aplicare a legii liberului acces la 
informaţiile de interes public.

Pentru refuzul nejustificat, 
explicit sau tacit, de comunicare 
a informaţiilor sau pentru orice 

altă încălcare a dreptului persoa-
nei de liber acces la informaţiile de 
interes public (comunicarea infor-
maţiilor într-o formă inaccesibilă, 
neclară, vagă, incompletă, comu-
nicare tardivă a informaţiilor sau a 
refuzului, necomunicarea prelun-
girii termenului de la 10 la 30 zile 
etc.) solicitantul are la dispoziţie 
două căi de atac: reclamaţia admi-
nistrativă și plângerea în instanţă.

Ajutoarele constând în ali-
mente din rezerva comu-
nitară pentru persoanele 

cu venituri reduse vor fi distribuite 
abia după alegerile locale, pentru a 
nu fi utilizate ca monedă electorală 
de către unii candidaţi.

Potrivit legii, alimentele sunt 
achiziţionate de Guvern, dar dis-
tribuite prin intermediul primării-
lor. Alimentele sunt aferente raţiei 
din anul 2015, însă din cauza unor 
contestaţii la licitaţiile organizate 
de guvern, achiziţionarea și distri-
buţia acestora a fost întârziată în 
mod repetat.

Înscrierea pe liste a persoane-
lor fără venituri, beneficiare (din 
acest an) de alimente potrivit 

programului PEAD a expirat în 
luna decembrie 2015.

De pachete beneficiază persoa-
nele cu venit minim garantat,sau 
de  alocaţie pentru susţinerea fami-
liei, șomeri, pensionari cu pensii 
mai mici de 400 lei, persoane cu 
handicap grav sau accentuat, adulţi 
sau copii neinstituţionalizaţi, și, de 
anul trecut, persoanele fără niciun 
venit. 

Fiecare pachet conţine câte trei 
kilograme de făină, trei kilograme 
de mălai, o pungă de paste, doi litri 
de ulei, două kilograme de zahăr, 
patru conserve de carne de porc, 
trei conserve de carne de vită, cinci 
conserve de pateu de ficat 

(sursa Făgăraș Expres).

Unul din proiectele aflate pe 
masa consilierilor locali, la 
ședința de Consiliu de luni, 

9 mai, a fost și acela de întabulare a 
locuințelor din cartierul Combinat. 
Un proiect semnat de administrația 
locală încă din luna mai, anul trecut. 
Cu toate că proiectul mai trecuse 
prin mâna aleșilor locali de încă 
două ori și dăduseră aviz pozitiv, de 
această dată unii dintre consilieri 
au votat împotriva acestui proiect, 
atât de necesar pentru oamenii din 
cartier.

Astfel că cei care au lucrat la pro-
iect, printre care și Ionuț Androne, 
de la Asociația Romilor Făgăraș, 
au organizat astăzi o conferință 
de presă prin care și-au arătat 

nemulțumirea și indignarea față de 
votul unor aleși la ședința de consi-
liu de luni seară.

„Nu credeam că proiectul pentru 
care am muncit în ultimul an, împre-
ună cu angajații Primăriei Făgăraș, 
nu a fost votat de către unii dintre 
aleși. Mai precis au votat împotrivă 
Ion Mehedințu, Constantin Gabor și 
Remus Mogoș, consilieri de la PNL. 
Consider că votul este unul nedrept. 
Din câte am înțeles, consilierul Ion 
Mehedințu a spus că este votul pe care 
l-au dat este unul politic. Oamenii din 
Combinat plătesc chirie pentru locu-
ințele în care trăiesc de ani de zile și 
proiectul acesta era așteptat de toți cei 
de acolo. Țin să precizez că valoarea 
proiectului este de 165.000 de lei, 

din care 16.500 de lei cofinanțare 
din bugetul local.   Banii provin din 
fonduri europene, iar consilierii nu 
trebuiau să voteze negativ pentru un 
proiect pe fonduri europene. Din acest 
motiv, solicităm public o nouă ședință 
extraordinară, în care să explicăm 
importanța acestui proiect, ocazie cu 
care credem că acei aleși care au votat 
contra să revină asupra deciziei“, a 
spus Ionuț Androne de la Asociația 
Partida Romilor Făgăraș, coor-
donatorul proiectului din partea 
Asociației.

La conferința de presă a fost 
prezent și Iancu Boeriu, secretarul 
comisiei de urbanism al Consiliului 
Local, care a ținut să precizeze 
importanța acestui proiect, atât 

pentru locuitorii din cartierul 
Combinat, cât și pentru Primăria 
Făgăraș. „Acești consilieri nu au înțe-
les, probabil, că s-a mai supus o dată 
la vot proiectul pentru că a survenit 
o schimbare la Ghidul solicitantului. 
Probabil nu au înțeles că toată docu-
mentația au făcut-o angajații primă-
riei, iar ei, practic, au blocat munca 
funcționarilor din administrația 
publică. S-a vorbit despre acest pro-
iect și la comisii și a primit aviz pozi-
tiv, însă nu același lucru s-a întâmplat 
și la ședința de consiliu. La momentul 
votului au fost prezenți în sală 14 
consilieri, iar ca proiectul să treacă 
trebuia ca 13 consilieri să voteze favo-
rabil, lucru care nu s-a întâmplat“, a 
specificat și consilierul local Iancu 

Boeriu.
Reamintim că proiectul 

„Legalizarea așezărilor locuite de 
romii din municipiul Făgăraș“ a 
fost început în mai anul trecut și a 
avut ca obiect principal întocmirea 
de extrase CF pentru fiecare din 
cele 152 de familii care locuiesc 
în Combinat, în 28 de imobile. 
Proiectul a fost derulat de Asociația 
Romilor din Făgăraș în parteneriat 
cu Primăria Făgăraș și finanțat de 
către Agenția Națională a Romilor. 
Prin acest proiect s-a dorit pentru 
ca și făgărășenii care locuiesc în 
cartierul Combinat să intre în lega-
litate și să aibă posibilitatea de a-și 
cumpăra locuințele 

(sursa Făgăraș Expres).

Liberalii votează după cum li se ordonă la partid

Dreptul de acces la informația publică



7ACTUALITATE

Lingăul și pupincuristul
Vă invit să meditați la cele 

două expresii românesti 
(ne cerem scuze de la cei 

care deja le știu, dar suntem siguri 
că majoritatea românilor le cunosc 
și le folosesc). 

Departe de mine intenția de a 
vă da lecții de morală sau limba 
româna, dar credem că nu strică 
niciodată clarificarea unor feno-
mene și descrierea lor amănunțită 
pentru că, în caz că – Doamne 
ferește – apar și în apropierea 
noastră, să le recunoaștem și să ne 
putem feri de ele. 

Lingăul este – conform 
Dictionarului Explicativ Român– 
un „om lingușitor și slugarnic”. 
Lingșul are întotdeauna un inte-
res imediat pe care-l urmarește cu 
încăpățânare, de cele mai multe ori 
un interes material. Principala lui 
armă este manipularea, ce îmbracă 
o formă destul de simplă: lingăul 
nu numai că face tot posibilul sa 
pară indispensabil, neapărat trebu-
incios, dar o face asta prin trucul 
umilinței. Scopul lui este acela de a 
influența deciziile celui lins într-un 
sens favorabil lingăului. De aceea 
lingăul este foarte sociabil, prie-
tenul tuturor, dar mai ales al celui 
lins. Un prieten fals, cum se va 
dovedi ulterior, căci lingăul nu are 
moralitate și conștiință, ci doar un 

interes.Interesul lui nemijlocit. 
Lingăul are mai multe fețe. El 

iubește să manipuleze informatia, 
să o filtreze spre propriul beneficiu, 
de aceea lingăul este un bârfitor 
de prima mână, foarte capabil de 
a deforma, de a modifica adevărul.

Lingăul practică linsul drept sin-
gura modalitate de a obține rezul-
tate profesionale și sociale. Este 
ambițios, pentru că este incapabil 
să-și atingă scopul prin alte mij-
loace decât linsul propriu-zis.

În România, pe vremea comu-
nismului, exista un sinonim pen-
tru lingău, acela de pupincurist 
(de la românescul a pupa în cur), 
dar expresia era folosită atunci 
mai ales cu sens politic: deci, era 
pupincurist lingăul care lingușea la 
nivel politic, în primul rând pentru 
a obține avantaje materiale sau o 
pozitie mai avantajoasă în cadrul 
regimului, lucru care se întâm-
plă și astăzi. Pupincuristul este o 
persoana din cale-afara de lingu-
șitoare, dar înauntrul căreia zace 
o răutate de nedescris. Este foarte 
viclean, știe sș profite de cei mai 
naivi, să îi convingă vărsând lacrimi 
de crocodil sau „gudurându-se” 
pe lângă persoana respectivă. Cu 
toate că expresia își are originea 
din România, fenomenul este răs-
pândit și peste hotare.  

Acest fenomen de pupincurism 
apare la oamenii nesiguri pe ei, 
ușor paranoici (unii chiar paranoici 
de-a binelea). Pupincuriștii îți sunt 
alături până când simt că pot să te 
lovească în cap (impropriu discu-
tând) pentru a-ți lua locul sau pur 
și simplu să fie ei siguri că îi vei sus-
ține în orice situație. Odată înde-
plinit acest obiectiv schimbă curul 
cu unul nou. Astfel speră să mai 
urce o treaptă. Cu cât e mai mare 
cu atât este mai bun. Pupincuriștii 
sunt o specie care cred că le știu pe 
toate, dar de fapt ei nu sunt siguri 
pe nimic. Se cred deștepți, dar de 
fapt se bazează pe alții, că doar sunt 
pupincuriști. Mai există și o catego-
rie de pupincuriști inteligenți. Sunt 
bine pregătiți și pentru că sunt inte-
ligenți se mânjesc mai rar și strict 
atunci când trebuie. Pupincuriștii 
inteligenți în general au o singură 
țintă: ȘEFII MARI, iar în rest tra-
tează lumea cu indiferență și nu 
prea au prieteni adevărați.

Pupincuristul este ca un cățeluș, 
care dă din coadă la fiecare vorbă a 
stăpânului, afirmă orice vorbă sau 
faptă a persoanei de pe urma căreia 
vrea să profite. Nu are curajul să 
o contrazică niciodată, asteaptă 
întotdeauna momentul de slăbi-
ciune pentru a-și face loc în viața 
persoanei de pe urma căreia crede 

că are de câștigat, de cele mai multe 
ori bani sau atenție. Dar, tot la fel 
ca un câine, mușcă mâna stăpânu-
lui de îndată ce acesta nu îi mai dă 
sa mănânce. La fel ca lingăul, nici 
pupincuristul nu are conștiintă. 
Este un om care îți spune numai 
ceea ce vrei să auzi, care îți scoate 
în evidență și chiar îți inventează 
calitățile și care îți ignoră defectele.

Atât lingăul cât și pupincuristul 
trebuie evitați cu orice pret. Din 
când în când s-ar putea ca ei să 
primească câte un șut în fund de la 
unii cu caracter (și picior) puternic 
și se vor lăsa de aceste practici o 

vreme. Dar numai pentru ca apoi 
să le ia de la căpat.

Cum să tratăm astfel de oameni? 
Să-i iertam pentru că sunt apropia-
ții nostri? Să-i iertam, dar să nu-i 
uităm. Ei dăunează mult cauzelor 
bune, cu toate că din prima nu așa 
pare. În spatele prefăcătoriei lor, se 
găsesc numai interese personale și 
parșive. 

Portretele celor doi le-am vrut 
cât se poate de generale și univer-
sal valabile. Totuși, asemănarea cu 
personaje reale nu este exclusă și 
nici întâmplătoare.

Cristi PREPELIȚĂ

PERSONAJELE

Codâia Valeriu- junior – șofer, angajat de o lună la 
SC SERGIANA SRL. Fiul actualului consilier PSD 
din Șinca, Codâia Valeriu.

Gică Cabăl - patron la SC Sergiana SRL și can-
didat PNL la funcția de primar din Poiana Mărului

Bârlez Victor -  actualul primar de Șinca și candi-
dat PNL la aceeași funcție.

FAPTELE

ACTUL 1 - Sâmbăta 7 mai a.c.domnul patron 
Cabăl îl cheamă la el pe Valeriu-junior și îi spune 
supărat că a primit un telefon de la amicul său prima-
rul Bârlez din care a aflat că Valeriu-junior are gura 
cam mare și vorbește ce nu trebuie.

-Adică ce?- întrebă speriat băiatul.
-Adică îl vorbești de rău pe prietenul meu și pri-

marul tău, domnul Bârlez. Care e un domn, mă!
-Mă… mir că v-a spus așa ceva, că eu nu l-am vor-

bit de rău.
-Mă, nu minți, că avem probe. 
Și-și frecă bucuros mâinile.
-Așa că ai încurcat-o. Doar dacă…
-Doar dacă, ce?
-Doar dacă îți bagi mințile-n cap și îi ceri scuze lui 

domn primar, îți iei o lună concediu fără plată de la 
mine și promiți că-l votezi pe 5 iunie. Ai înțeles?

-Da.
-Mă, adică crezi că mă păcălești că zici da?
-Nu.
-Așa că fii atent: vreau de la tine o dovadă clară.
-Ce dovadă?
-Nu ți-am spus: clară! Faci o fotografie în cabina 

de vot cu buletinul tău de vot să vedem și noi pe cine 
ai votat. Dacă vrei să mai rămâi șofer la mine!

Băiatul a rămas „ca la fotograf ”.
ACTUL 2 – Duminică 8 mai după meciul de fot-

bal, în timp ce Valeriu-junior bea o bere la bar, cine 
apare? Dinu Ioan zis Nușa – omul lui Bârlez. Care îi 
reamintește discuția de sâmbătă și să fie foarte atent 
s-o respecte.

ACTUL 3 – Luni 9 mai, Bârlez mai „sfătuiește” 
doi săteni să se retragă de pe lista de candidați PSD 
la alegerile locale.

FINAL (deocamdată) – Nu este așa că nu vă vine 
să credeți că lucrurile acestea se pot întâmpla așa, 
acum și aici? Că oamenii pot fi amenințați și „sfătu-
iți” să-și schimbe opțiunile politice „ca să le fie bine”?

Acestea sunt faptele. A unor oameni care se cred 
mai presus de lege. 

Și care își permit să încerce să obțină voturi 
nemeritate. De, încercarea moarte n-are. Dar poate 
avea consecințe grave. Ca oricare alt fenomen 
infracțional.

Cum se 
„rezolvă” 
o problemă 
în campanie

PENTRU 4 PORŢII
• Tije de ţelină: aproximativ 350 g
• Catofi fierţi: 500 g
• Ceapă: 1 buc mare
• Unt: 20 g
• Sare, piper măcinat
• Nucşoară rasă
• Supă de legume: 750 ml (din 2 cuburi-condiment)
• Smântână pentru gătit: 150 ml
• Suc de lămâie

Se curăţă tijele de ţelină, se spală și se taie în bucăţi de aproximativ 1 
cm. Se păstrează câteva frunze fragede frumoase, iar restul se toacă în fâșii 
înguste. Se curăţă cartofii, se spală și se taie cubuleţe.

Se curăţă și se toacă mărunt ceapa. Se călește ceapa în unt până se moaie, 
se adaugă cartofii și ţelina și se mai lasă pe foc câteva minute. Se condimen-
tează cu sare, piper și nucșoară. Se presară deasupra frunzele tăiate în fâșii 
și se toarnă supa. Se fierbe aproximativ 20 minute, până se moaie legumele.

Se scoate 1/3 din amestecul de ţelină și cartofi cu un polonic și se pune 
deoparte. Restul se pasează, apoi se înglobează smântâna. Se adaugă legu-
mele păstrate și se mai fierbe supa la foc mic, încă 5 minute.

Se condimentează cu suc de lămâie, se împarte în farfurii, se presară 
deasupra piper și se decorează cu frunzele de ţelină păstrate.

BINE DE ŞTIUT:
Tijele groase de ţelină, crocante, au o aromă caracteristică. Tijele interne 

sunt cele mai fragede și sunt excelente servite ca atare, în salată, cu cremă 
de brânză sau alte sosuri. Tijele externe sunt mai puţin fragede decât cele 
interne, de aceea se potrivesc mai curând la mâncăruri cu legume sau supe.

Supa poate fi preparată și din rădăcină de ţelină: se cojesc aproximativ 
750 g ţelină albă, se toacă în cubuleţe și se prepară conform reţetei.

Supă de ţelină în alt fel

Chef Mugurel Stroie 



Partidul Social Democrat pro-
pune oameni care fiecare, pe 
specialitatea lui, încearcă să-și 

folosească experiența și profesiona-
lism pentru a scoate orașul din situ-
ația dificilă în care se află și a-l aduce 
la standarde europene în domenii 
precum: cultură, turism, atragerea 
de investiții sau oportunități pentru 
tineri. Există în echipa PSD profe-
sori, economiști, oameni de afaceri, 
medici etc. astfel încât soluțiile pro-
puse să cuprindă o arie extrem de 
largă. Întotdeauna acesta a fost atuul 
PSD-ului, faptul că a promovat poli-
tici sociale și oameni profesioniști. 

Ion Negrilă, candidat  
pentru funcția de Primar  
– profesor și director  
de școală

Profesorul Ion Negrilă este direc-
torul celei mai bune școli din oraș, 
”Ovid Densușianu” încă din 2008. 
Cea mai mare realizare ca manager 
de școală este creșterea număru-
lui de elevi cu aproximativ 50%. În 
urmă cu 8 ani existau doar 600 de 
elevi, iar astăzi sunt peste 1000 de 
elevi. Realizarea este cu atât mai 
mare dacă luăm în considerare fap-
tul că Făgărașul se depopulează de 
la an la an și tinerii își caută oportu-
nități în alte țări.Diplomele primite 
de-a lungul timpului îi confirmă 
reușitele și capacitățile profesionale.

Ion Negrilă a urmat facultatea la 
Cluj, dar s-a întors la Făgăraș să-și 
exercite profesia. Aici s-a căsătorit 
și are un băiat. În afara experienței 
de manager de școală, profesorul 
Negrilă are studii de management 
și atragere de fonduri europene 
făcând parte din mai multe proiecte.

Strategia sa pentru Făgăraș este 
concentrată pe păstrarea tinerilor în 
oraș și întoarcerea celor plecați, dar 
și pe atragerea investitorilor pentru 
a crea locuri de muncă. În acest 
sens, programul PSD cuprinde 
câteva axe principale: măsuri 

pentru creșterea eficienței și trans-
parenței în administrația publică, 
un Făgăraș modern, curat, sigur și 
sănătos, reabilitarea și moderniza-
rea infrastructurii, o protecție soci-
ală eficientă pentru defavorizați, 
promovarea patrimoniului turistic 
și cultural, atragerea de fonduri 
europene pentru dezvoltarea ora-
șului. Implementarea acestui pro-
gram, începând cu 5 iunie, poate 
duce orașul la un alt standard, 
unul mult mai apropiat de Europa. 
Obiectivul este ca Făgărașul să 
devină unul din cele mai cunoscute 
și mai apreciate orașe europene. 
Pentru acest lucru este nevoie să 
fie rezolvate problemele ce țin de 
infrastructură, curățenia orașului, 
modernizarea spitalului, dezvol-
tarea turismului, dar și creșterea 
transparenței în administrație și a 
dialogului cu cetățenii. 

Ca și candidatul PSD la 
Primărie, echipa de consilieri locali 
are ca motto proverbul ”Omul sfin-
țește locul” pentru că acesta simbo-
lizează omul gospodar care trans-
formă, în bine, locul în care trăiește. 
Dacă este de bună credință, orice 
om construiește o casă, plantează 
un copac sau își ajută semenii. Din 
păcate, la Făgăraș, în ultimii ani, 
oamenii din conducerea Primăriei 
nu s-au ghidat după acest proverb și 
lucrurile au mers din rău în mai rău. 
Făgărășenii nu trebuie să-și piardă 
însă speranța în viitorul orașului. 
Făgărașul are un potențial extraor-
dinar și cu o nouă echipă de mana-
gement poate să recupereze și să-și 
atingă adevărata valoare. 

Candidații PSD la Consiliul 
Local combină experiența senio-
rilor cu ambiția și curajul tinerilor 
de-a schimba lucrurile. 

Bogdan Ion – unul dintre 
cei mai renumiți profesori  
și directori de școală

Este unul dintre cei mai renumiți 

profesori din Făgăraș, dar și din tot 
județul Brașov. Bogdan Ion are 65 
de ani și este directorul Colegiului 
Național ”Radu Negru” din anul 
2012, iar anterior a fost director 
adjunct al aceluiași liceu. 

În administrația publică s-a 
implicată activ începând din 2012 
când a fost ales consilier local. La 
aceste alegeri, Bogdan Ion le cere 
din nou sprijinul făgărășenilor, dar, 
de data aceasta, speră să facă echipă 
cu candidatul PSD Ion Negrilă. 
Un primar și o echipă de consilieri 
locali din același partid reprezintă 
cea mai bună construcție pen-
tru orice oraș. Acest lucru duce la 
colaborare eficientă între Primar și 
Consiliul Local și, în consecință, la 
implementarea rapidă a proiectelor. 
În aceeași măsură crește și gradul de 
responsabilitate al celor aleși. 

Suciu Andreea  
–recunoscut profesor  
de științe economice 

Are 41 de ani și face parte din 
conducerea Colegiului ”Aurel 
Vijoli” în calitate de direcor adjunct. 
Andreea este licențiată în econo-
mie – managementul firmei la 
Universitatea ”Transilvania” din 
Brașov. În perioada 1997-2015 a 
fost profesor de științe economice la 
colegiul ”Aurel Vijoli”. Cunoștințele 
de economie au fost puse în aplicare 
în timpul celor două mandate de 
consilier local, unul între anii 2004-
2008, iar cel de-al doilea din 2005 
până în prezent. 

Alexandru Florin  
– peste 30 de ani  
de experiență managerială

Este unul din seniorii de seamă 
ai orașului, o personalitate recunos-
cută la nivel național. Alexandru 
Florin a urmat cursurile Institutului 
Politehnic din București, Facultatea 
de Mecanică. Are o vastă experiență 
managerială, de peste 30 de ani. 

De-a lungul timpului a ocupat func-
ția de director general la diferite 
companii. Va fi un atuu important 
al administrație locale în relansarea 
economică a orașului prin atragerea 
de investitori. 

Solomon Ioan –experiență 
în medicină veterinară  
și producție zootehnică

Medicul veterinar Solomon Ioan 
este actual consilier local din partea 
PSD și dorește să-și continue pro-
iectele și în mandatul 2016-2020. 
În 1991 a terminat facultatea de 
Medicină Veterinară, Universitatea 
”Nicolae Bălcescu” din București. 
După absolvire a devenit unul din 
cei mai buni medici veterinari din 
Țara Făgărașului. De peste 15 ani, 
din 1999, este Director de Producție 
Zootehnică în Șercaia. 

Anca Pandrea  
-  medic cu experiență  
în managementul sanitar

Anca a terminat Facultatea de 
Medicină din Brașov, apoi a urmat 
studii de Master în ”Medicina de 
Urgență” și ”Management Sanitar”. 
Acest lucru a ajutat-o să ocupe 
funcția de manager a Spitalului din 
Făgăraș. În acest moment este unul 
din cei mai buni medici specialiști 
în medicina de urgență din Făgăraș. 

Szasz Alexandru  
– experiență a tânăr 
antreprenor

Este un tânăr antreprenor de 38 
de ani, absolvent al Facultății de 
Științe Economice, Universitatea 
Transilvania Brașov. Alexandru 
Szasz este implicat activ în 
mediul de afaceri ca președinte al 
”Asociației Oamenilor de Afaceri 
din Țara Făgărașului”. Din această 
calitate cunoaște foarte bine necesi-
tatea de a atrage cât mai mulți inves-
titori pentru a crea locuri de muncă. 
Mai mult, el face parte din echipa 
actuală de consilieri locali propuși 
de PSD. 

Iuliana Aldea – profesor  
de limba și litertura română

Este profesor al Școlii 
Gimnaziale ”Ovid Densușianu” 
de mai bine de 15 ani. Iuliana este 
coordonator de programe și pro-
iecte educative. Are o contribuție 
semnificativă la dezvoltarea școlii 
din poziția de director adjunct. Ca 
și consilier local și dorește o relație 
mai strânsă cu autoritățile locale 
pentru desfășurarea de programe 
care să sprijine sistemul educațional 
din Făgăraș pentru că investiția în 
educație este cea mai bună investiție 
pe termen lung. 

Lucian Lup  
– specialist în zootehnie

Lucian are 35 ani și a absolvit 
Facultatea de Medicină Veterinară 
din Timișora în anul 2006. 
Obiectivul său este de a-și folosi cei 
10 ani de experiență în zootehnie 
pentru a dezvolta acest domeniu în 
regiunea Țării Făgărașului. 

Cârlan Anca – un medic de fami-
lie mereu aproape de oameni

Anca are o vastă experiență în 
domeniul medical și înțelege foarte 
bine care sunt necesitățile sistemu-
lui. Cunoaștem problemele cu care 
se confruntă făgărășenii pentru 
că, de 10 ani, activează ca medic 
de familie. În anul 2007 a devenit 
Doctor în Științe Medicale. 

Valentin Clonț  
–tânăr manager

Valentin are 32 de ani și este 
licenția în management. Începând 
cu anul 2007 a ocupat mai multe 
funcții de manager și administra-
tor. Experiență în administrația 
publică a acumulat-o în calitate 
de consilier al Vicepreședintelui 
Consiliului Local din manadatul 
actual. Proiectul lui pentru Făgăraș 
este de a implica tinerii cât mai mult 
în administrația locală pentru ca 
deciziile care îi vizează direct să fie 
luate în urma consultărilor cu ei.
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Experiență și profesionalism, 
bună credință și respect!
 PSD este mai aproape de oameni prin candidații pentru Consiliul Local


