
La finele săptămînii trecute am 
decis ireversibil: refuz să mai 
scriu despre alegeri. Motivul 

este simplu, singura mea mirare 
fiind cum de nu m-a izbit pînă acum 
peste ochi: sentimenul unui ”oratio 
in desertum”, cum ar spune Cato. 
Sau, tradus și adaptat, sentimentul 
vorbirii în vînt. În pustiu. 

Revelația m-a izbit în moalele 
capului la cafeaua de sîmbătă dimi-
neață, la terasă. Într-un dulce plictis 
mă frăsuiam pe Facebook citind 
ici și colo cîte o postare. La una 
dintre postările electorale, văzînd 
și foarte multe comentarii, m-am 
aplecat asupra acestora. Întîi am 
rîs. Apoi m-au luat frisoanele. Apoi, 
febril, am alergat din comentariu 
în comentariu, la diferiți candidați 
sau susținători ai acestora de te miri 
unde din țară. 

În marea lor majoritate, pos-
tările favorabile candidaților erau 
din familia (și aici chiar citez) ”Ba 
dobitocule ce dak a furat. Mata nu 
vede cite cite a fakut pentru oras?” 

(evident, respectînd și lipsa de 
ortografie a respectivei cucoane). 
Ei bine, comentariile asta vizau: 
este adevărat, cetățeanul candi-
dat este corupt, are dosarele pe el, 
este chiar în arest preventiv (vezi-l 
pe Chiricheș, primarul de la Baia-
Mare, care, pe acest gen de susți-
nere, cu ”ce dacă a furat, dacă a făcut 
și pentru noi” va cîștiga alegerile din 
închisoare), dar las-l, domle, că uite, 
a mai pus pe ici, pe colo, o bordură, 
o panseluță, a mai dat cu mătura, cu 
bidineaua etc.

Sau: ”lasă-l, bre, tot pe-ăsta, 
că și-a făcut în trei (două, 
patru, etc) mandate și casă, 
și vilă, și mașini pentru toată 
familia, și-a aranjat copiii... 
Asta mai fură doar pentru 
apa din piscină! Dacă vine 
un altul, o luăm de la cap, 
să-și facă, casă, vilă, piscină, 
iaht, limuzine...”

Am baleiat pe mai tot 
Facebookul cu damf electoral. 
Cam în termenii ăștia sună comen-
tariile la circa o treime din candi-
dații ”în scaun” ai localităților din 
Transilvania. La o jumătate din 
Oltenia și Muntenia. La trei sfer-
turi din Moldova.

Nu este un caz izolat din satul 
nostru. Din județul nostru. Din 
regiunea noastră. Nu. Este gene-
ralizat la scară națională, diferind 
doar proporțiile. Nu susțin că sta-
tistica mai sus amintită este exactă 
sută la sută. Este ceea ce am întîl-
nit eu pe Facebook, în vreo trei 
ceasuri de citit fascinat pînă la 
senzația de vomă. Cînd am înțeles 
de ce vom fi întotdeauna un corp 
străin cu greu acceptat în UE. De 
ce vom fi totdeauna priviți ca sluga 
lălîie și balcîză și ținuți la ușa din 
spate a lumii civilizate, așteptînd 
după o bucată de pită, din milă/
silă. Noi, ca nație, avem corupția 
parte integrată a codului gene-
tic. Dacă noi nu putem ajunge în 

poziții de furat, de îndopat, măcar 
ne manifestăm admirația față de 
cei ce sînt acolo. Evident, cu con-
diția să ne dea și nouă, din cînd în 
cînd, cîteva firimituri.O panseluță, 
o găleată, un mic, o bordură.  Noi 
nu vom fi niciodată cehi, să dăm 
jos un guvern și un regim strîngîn-
du-ne în piața publică și scuturînd 
legăturile cu chei. Noi nu vom fi 
niciodată islandezi, să gonim un 
premier doar că e bănuit de imora-
litate, nu corupție.

Așa că, dacă aș continua să scriu 
despre alegeri, ar fi un perfect ora-
tio in desertum. Majoritatea nu îi 
preferă, ci îi iubește, îi venerează 
pe cei corupți. Pe cei înfrățiți cu 
nu mai știu cîte articole din Codul 
Penal. Și îi va alege. Pentru ca peste 
cîteva luni să înceapă să îi înjure pe 
la colțuri. Iar peste un alt ciclu elec-
toral, tot pe ei să pună ștampila. Și 
tot așa, într-un tembel și amețitor 
basm cu cocșul roșu. Într-un bles-
tem al unei nații despre care cre-
deam/speram că merită mai mult.

De ce nu scriu despre alegeri
Editorial

Cornelius POPA

Majoritatea nu îi 
preferă, ci îi iubește, 
îi venerează pe cei 

corupți. Pe cei 
înfrățiți 

cu nu mai știu cîte 
articole din Codul 

Penal. Și îi va alege. 
Pentru ca peste cîteva 

luni să înceapă să îi 
înjure pe la colțuri. 

Iar peste un alt ciclu 
electoral, tot pe ei să 
pună ștampila. Și tot 
așa, într-un tembel 

și amețitor basm 
cu cocșul roșu. 

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.

În toată această perioadă neagră, 2008-2012
Gheorghe Sucaciu a fost complice la 
dezastrul țării. I-au plăcut banii lui Udrea.
Nu a reacționat deloc la reducerea
pensiilor, la închiderea spitalelor.
Nu a avut demnitatea de a-și da
demisia din PDL !!!
A acceptat compromisul!  

Trecut curat, Ghiță?Trecut curat, Ghiță?
În toată această perioadă neagră, 2008-2012
Gheorghe Sucaciu a fost complice la 
dezastrul țării. I-au plăcut banii lui Udrea.
Nu a reacționat deloc la reducerea
pensiilor, la închiderea spitalelor.
Nu a avut demnitatea de a-și da
demisia din PDL !!!
A acceptat compromisul!  



2 ANCHETĂ

Despre demagogie
Agitație mare în tabăra pse-

u d o - i n d e p e n d e n t u l u i 
Gheorghe Sucaciu. Fără 

a încerca măcar să dezmintă cele 
prezentate în anchetele precedente, 
fără a încerca măcar să răspundă 
unor întrebări pertinente adresate 
de noi în ediția trecută, domnul 
Sucaciu se lansează într-o adevărată 
campanie de denigrare, afirmând 
pe un post privat de televiziune că 
publicația noastră este plătită din 
banii partidelor concurente de la 
Făgăraș. Bineînțeles, în cel mai pur 
stil băsist, adică acuzând și nedove-
dind nimic.

Dacă veți reciti cu atenție cuprin-
sul anchetelor publicate până acum 
despre pseudo-independentul 
Gheorghe Sucaciu, despre cine 
a vorbit și ce au spus la dezbate-
rea publică a domniei sale, despre 
caracatița de interese din spatele 
său, veți constata că nu a dezmințit 
nimic, ba mai mult. 

A declanșat în Făgăraș o stare 
de război care a generat, din par-
tea contracandidaților, apariția 
de documente care îl contrazic: 
sumele încasate de av.Cristian 
Drăghici de la Primăria Făgăraș, 
sumele încasate de Royall Security 
de la Primăria Făgăraș, modul în 
care candidatul de pe locul 1 pe 
lista Forumului Democrat German, 
domnul Norbert Stengel, ocupă în 
mod abuziv domeniul public, fără a 
avea contract cu Primăria Făgăraș.

Față de postarea domnului 

Alexiei Tronciu de pe o rețea de 
socializare, respectăm dorința 
domniei sale și îi adresăm urmatoa-
rele întrebări:

1. Care este valoarea contrac-
telor încheiate de Royal Security 
SRL cu instituțiile publice din Țara 
Făgărașului în perioada 2008-2016, 

lista clienților instituții publice și 
defalcarea sumelor pe înstituții?

2. Care este ponderea în total 
cifra de afaceri a sumelor facturate 
de Royal Security SRL către institu-
ții publice în perioada 2008-2016?

3. Câte contracte a încheiat 
Royal Security SRL cu instituți-
ile publice din Țara Făgărașului în 
perioada 2008-2016 și câte dintre 
acestea au fost atribuite în urma 
aplicării procedurii de selecție prin 
cerere de ofertă pe SEAP?

Vă așteptăm răspunsul dumnea-
voastră complet pe adresa redacției 
până marți 31 mai 2016 și vă pro-
mitem că îl vom publica în ediția 
următoare!

Săptămâna trecută ne-a atras 
atenția o postare a pseudo-inde-
pendentului Gheorghe Sucaciu pe 
pagina sa de socializare, și anume: 
„Eu nu sunt un om care să se lase 
afectat de trecut pentru că nu am 
de ce să îmi fie teamă. Am unul 
curat.”

Da, domnule Gheorghe Sucaciu, 
dar cu moralitatea cum stăm? La fel 
cum i-am răspuns și consilierului 
dumneavoastră de imagine, Matei 
Pfeifer, chestia asta cu candidatura 
independentă nu ne miroase a bine. 
La fel ca și la Brașov în cazul George 

Scripcaru.

Pe vremea când doreau cu orice 
preţ să obţină voturile electoratului, 

pedeliștii, adică Emil Boc și toţi 
băieţii portocalii ce s-au strâns 
ciorchine în jurul lui, veneau în faţa 
poporului român cu scenarii știin-
ţifico-fantastice ce s-au dovedit a fi 
doar promisiuni deșarte, lipsite de 
orice fundament real.

Se zicea atunci: “Un standard de 
viaţă european pentru cetăţeni”  . 
Acesta era obiectivul strategic fun-
damental pe care și-l propunea, în 
2009, partidul condus de Emil Boc. 
Partidul cameleon pleca atunci la 
drum cu un program de guvernare 
fantasmagoric intitulat “Gândim 
altfel”, un text care promitea că 
până în 2012 o să curgă numai lapte 
și miere.

Mai concret iată ce propunea 
PDL, partid din care cu mândrie 
făcea parte și pseudo-independen-
tul Gheorghe Sucaciu, în 2009 :

-Obiectivul ţintă pentru anul 
2012 era “atingerea unui nivel al 
PIB pe locuitor de 62% din media 
europeană”

- Salariul mediu până în 2012 de 
905 de euro

- Pensia medie până în 2012 de 
405 de euro

- Salariul minim va ajunge la 
50% din salariul mediu

- Promisiune pentru finalizarea a 
836 km de autostrăzi

Perioada 2009-2011 este cel mai 
trist și cenușiu capitol economic 
din istoria recentă a României.

Grija faţă de români, atât de 
invocată în acea perioadă de dom-
nul Boc și de membrii PDL, din 
rândul cărora făcea parte cu mân-
drie și pseudo-independentul de 
astăzi, Gheorghe Sucaciu, a însem-
nat tăierea salariilor, inclusiv sala-
riul minim pe economie, cu 25%, 
tăierea pensiilor și a ajutoarelor de 
șomaj cu 15%, reţinerea ilegală a 
5,5% din pensii drept contribuţie 
la sănătate, deja achitată de pensio-
nari în timpul perioadei active.

Cinic, dar adevărat, guvernarea 

de atunci și-a făcut socoteala cu 
deficitul bugetar chiar și pe seama 

copiilor și mamelor, ale căror 
indemnizaţii au fost reduse, în timp 
ce toate rapoartele de specialitate, 
dar mai ales propaganda cotroce-
nistă și comisiile lui Băsescu menţi-
onau problema natalităţii ca factor 
de siguranţă naţională. Șomajul a 
crescut an de an, mediul economic 

a fost falimentat prin introducerea 
impozitului minim obligatoriu, 
200.000 de firme fiind nevoite în 
câteva luni să-și declare falimentul 
sau să-și suspende activitatea.

PDL, ajuns de dreapta peste 
noapte în mod miraculos, a creat 
o nouă pătură socială destul de 
prosperă pe timp de criză, clien-
tela politică. Pentru aceasta, a gân-
dit un program de mare succes, 
Programul Național de Dezvoltare 
a Infrastructurii, în baza căruia 
s-au ridicat terenuri de sport, pati-
noare și săli de sport la preţuri 
exorbitante. Pentru clienţii politici 
s-au găsit întotdeauna fonduri, în 
timp ce criza a devenit laitmotivul 
preferat al guvernării PDL atunci 
când s-au tăiat pensiile și salariile 
românilor.

Însă cel mai elocvent indicator 
privind perspectivele sumbre ale 
economiei în timpul guvernării 
PDL este nivelul datoriei publice, 
care în 2 ani de zile s-a dublat, ajun-
gând la 40%, o contraperformaţă 
greu de atins de orice Guvern care 
se vrea responsabil. Guvernul Boc 
s-a împrumutat pentru supravieţu-
ire, dar nu a României și a români-
lor, ci pentru supravieţuirea perso-
nală, a propriului partid, a clienţilor 
politici și a președintelui Băsescu.

Bilanţul guvernării PDL a fost 
dezastruos pentru România și 
s-a reflectat în scăderea drastică 
a nivelului de trai al cetăţe-
nilor români, aduși la limita 

supravieţuirii, fără precedent în 
istoria post-decembristă. 

În toată această perioadă, pse-
udo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru 
PDL și a tăcut.

Întrebare publică: De ce nu 
v-ați dat demisia din PDL în 
momentul în care Boc, Udrea și 
Videanu au tăiat pensiile celor 
cărora acum le cereți voturile în 
Făgăraș ? De ce ați acceptat să fiți 
complice la dezastrul țării? Banii 
portocalii să fi fost cauza?

Un număr de 67 de spitale din 
țară au fost închise de guvernarea 
PDL la 1 aprilie 2011.

În judeţul Brașov, trei spitale - 
Codlea, Săcele și Victoria - au fost 
închise, deciziile generând proteste 
în rândul locuitorilor, care au ieșit 
în stradă timp de câteva luni.

În octombrie 2011, Spitalul 
Codlea a fost redeschis, după scan-
daluri generate și de incidente cu 
pacienți care nu au putut primi îngri-
jiri și asistență medicală în timp util.

În ceea ce privește Spitalul din 
Săcele, acesta a primit, abia în 31 
ianuarie 2012, avizul de funcţionare 
din partea Ministerului Sănătăţii, 
fiind în prezent în căutare de per-
sonal. Primăria Săcele a lansat un 
anunţ de angajare personal pentru 
spital, fiind nevoie de 13 medici de 
medicină internă, pediatrie, îngri-
jiri paliative, radiologie, laborator, 
oftalmologie, ORL, obstetrică 
ginecologie, chirurgie, cardiologie 
și planificare familială, un farmacist, 
un biolog, 29 de asistente medicale 
și 6 infirmiere, 8 îngrijitoare și o 
spălătoreasă.

Spitalul din Victoria a rămas 
închis până în anul 2012, în pofida 
demersurilor autorităţilor locale.

În toată această perioadă, locuitorii 
orașului Victoria și a satelor din jurul 
orașului, inclusiv din comuna Drăguș, 
au fost obligați să bată zeci de kilome-
tri până la Făgăraș pentru a primi asis-
tență medicală de specialitate.

continuare în pagina 3

Pentru aducere aminte!

Atacul la sănătate 
- adevărat genocid 

împotriva poporului 
român!
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și lipsă de curaj

În toată această perioadă, pse-
udo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru 
PDL și a tăcut.

Întrebare publică: De ce nu 
v-ați dat demisia din PDL în 
momentul în care Boc, Udrea și 
Videanu au închis spitalul din 
Victoria? De ce ați acceptat să fiți 
complice la genocid? Banii porto-
calii să fi fost cauza?

Răbdarea și toleranţa români-
lor au suferit una dintre cele mai 
grele încercări în anul 2010, când 
Guvernul Boc a decis să crească 
taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
de la 19% la 24%. Majorarea 

impozitului pe consum a condus 
la întârzierea ieșirii din recesiune a 
economiei românești. 

Creșterea TVA a condus la întâr-
zierea ieșirii din recesiune a econo-
miei românești, la majorarea infla-
ţiei până la o rată de 8,5%, cea mai 
ridicată din Uniunea Europeană, 
și, cel mai important, la reducerea 
veniturilor disponibile ale popu-
laţiei. În schimb, creșterea TVA a 
avut o influenţă pozitivă doar asu-
pra veniturilor bugetare, dar o parte 
din câștigul acumulat la buget a fost 
erodat de majorarea cheltuielilor cu 
bunuri și servicii.

Populaţia săracă, cea mai afec-
tată. Taxa pe valoarea adăugată, 
adică impozitul asupra consumului 

sau impozitul “nevăzut”, este cel 
mai facil mod prin care statul poate 
strânge venituri la buget, însă efec-
tul imediat al creșterii acestei rate 
se vede în majorarea preţurilor. În 
2010, aproape toate bunurile și 

serviciile s-au scumpit. Cele mai 
mari creșteri de preţuri s-au înre-
gistrat la cartofi (^46%), legume 
(^22,5%), ulei (21%), fructe 
(^18%), combustibili (^15%), 
energie termica (^12%), iar lista 
continuă.

O cotă TVA de 19% la alimente 
a însemnat că doi oameni concurau 
pentru a eluda plata taxelor; ridica-
rea cotei la 24% n-a făcut decât să 
dea apă la moară evazioniștilor. 

În toată această perioadă, pse-
udo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru 
PDL și a tăcut.

Întrebare publică: De ce nu 
v-ați dat demisia din PDL în 
momentul în care Boc, Udrea și 
Videanu au majorat cota TVA? De 
ce ați acceptat să fiți complice la 
sărăcirea populației? Banii porto-
calii să fi fost cauza?

Era și, din păcate, este o prac-
tică și în zilele noastre de a se aloca 
bani de la Guvern în funcție de câte 
gulere portocalii, roșii sau albastre 
pun o vorbă bună pe la ministere. 
S-a întâmplat și în anul 2009, atunci 
când producătorul și distribuitorul 
de energie din Făgăraș înregistra 
datorii mari din cauza neîncasării 
de la buget a subvențiilor. 

Acest lucru a generat realocări 
de bani în bugetele Ecoterm, cu 
plăți prioritare către furnizorul de 
combustibil, în detrimentul plă-
ților către bugetul de stat. În luna 
octombrie 2009 se emite H.G. 
1095 prin care se alocă bani de la 
bugetul de stat pentru acoperirea 
datoriilor furnizorilor de energie 

termică către buget. Municipiul 
Brașov, condus de primarul pede-
list George Scripcaru, a primit cu 
mărinimie suma de 6.502.000 lei 
(respectiv peste 65 miliarde lei 
vechi), iar municipiul Făgăraș suma 
de 35.000 lei (350 milioane lei 
vechi). 

Disperați, făgărășenii au ieșit în 
stradă, au protestat în fața prefec-
turii conduse de pedelistul Gonțea.

În toată această perioadă, pse-
udo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru 
PDL și a tăcut.

Întrebare publică: De ce nu v-ați 
dat demisia din PDL în momentul 
în care Boc, Udrea și Videanu au 
trimis populația Făgărașului în 
frig ? De ce ați acceptat să fiți com-
plice la discrimarea populației din 
Făgăraș? Banii portocalii să fi fost 
cauza?

Una dintre marile afaceri ale 
guvernării PDL a reprezentat-o 
Programul Național de Reabilitare 
Termică a Blocurilor. În condițiile 
în care , numai în anul 2009, muni-
cipiul Brașov a primit de la guver-
nul PDL suma de 30.227.568 RON 
(adică peste 302 miliarde lei vechi), 
gestionată cu firmele de casă ale 
lui George Scripcaru, municipul 
Făgăraș nu a primit nici un leu pen-
tru izolarea termică a blocurilor.

Cu nonșalanță, răspunsul de la 
București a fost invariabil: nu aveți 
culoarea potrivită! 

În tot acest timp făgărășenii și-au 
drămuit bănuții și au izolat blocu-
rile pe banii lor, așa cum au putut!

În toată această perioadă, pse-
udo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru 
PDL și a tăcut.

Întrebare publică: De ce nu v-ați 
dat demisia din PDL în momentul 
în care Boc, Udrea și Videanu au 
discriminat Făgărașul? De ce ați 
acceptat să fiți complice la dis-
crimarea populației din Făgăraș? 
Banii portocalii să fi fost cauza?

Nu cred că mai este cazul să vă 
amintim de finanțările superevalu-
ate ale sălilor de sport, ale terenu-
rilor de sport, ale parcurilor în satele 
de sub munte, a bazinelor de înot 
în sate depopulate, a patinoarului 
artificial din Brașov, a domeniului 
schiabil din Poiana Brașov. 

Și în toată această perioadă 
pseudo-independentul de astăzi, 
Gheorghe Sucaciu, era membru PDL 
și a tăcut. I-a fost bine! Nu a ieșit în 
mod public să se disocieze de măsurile 
luate de guvernările portocalii ale lui 
Boc, Udrea, Videanu, Berceanu. În tot 
acest timp, la inundații, Elena Udrea 
împărțea sinistraților ciocolată și 
pantofi cu toc!

Mai aveați o șansă, domnule 
Sucaciu, în anul 2014 când Ponta 
v-a permis să deveniți independent 
și să vă dați demisia din fostul PDL, 
actual PNL. Nu ați făcut-o! 

Nu este așa domnule Sucaciu 
că oamenii sunt răi? Nu uită și nu 
iartă nimic! De mâine vă sfătuim să 
mergeți în cartierele din Făgăraș, să 
vă uitați drept în ochii pensionarilor 
și să le cereți iertare că atunci când 
Băsescu și Boc le tăia pensia, nu ați 
avut curajul și demnitatea să vă dați 
demisia din PDL. 

Aceasta cu excepția cazului în care 
ați fost de acord cu tăierile de salarii, 
pensii, ajutoare de șomaj!

Și toate acestea pentru a vă rea-
minti despre trecutul dumneavoastră 
presupus curat, cel puțin din punct de 
vedere moral!

Vali BEJAN

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 contracte 
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 
atragerea de investitori și crearea de muncă, câte 

investiții noi și private au fost realizate în comuna 
Drăguș în perioada 2008-2016 și care este numărul 
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. Care este motivul pentru care nu v-ați dat 
demisia din PDL atunci când Boc și Băsescu tăiau 
pensiile și salariile, creșteau cota de TVA, închideau 
spitalele?

Pe această cale adresăm în mod public  
independentului Gheorghe Sucaciu primele întrebări:

Scăderea puterii  
de cumpărare a 
populației României

Făgărașul 
vitregit de 
guvernările 
portocalii

Făgărașul a suferit 
pentru că nu avea 
culoare portocalie!



4 PROMOVARE ELECTORALĂ

Program politic PER Făgăraş

„Vom susține proiectul 
Aeroportului. Sper că nu  există 
nici o îndoială privind determi-
narea noastră, dar vrem să fie 
integrat într-un proiect de dezvol-
tare industrială și turistică, pen-
tru că o strategie de dezvoltare a 
Aeroportului trebuie să aibă în 
vedere în principal dezvoltarea 
industrială. 

Brașovul are o tradiție indus-
trială extraordinară, care trebuie 
folosită și nu trebuie să o pier-
dem – industria constructoare de 
mașini de înaltă tehnologie și cea 
de armament. Consiliul Județean 
trebuie să ofere condiții mai bune 
pentru dezvoltarea acestor activi-
tăți, prin infrastructură, pentru a fi 
atrași în zona noastră. 

Nu trebuie să așteptăm investi-
torii străini, ci trebuie să-i atragem 
noi. 

Susținem, de asemenea, rea-
lizarea unui spital regional la 

Brașov. Acest proiect a figurat în 
proiectele diferitelor partide, dar 
în țară sunt trei în curs de reali-
zare, iar Brașovul are nevoie de 
un astfel spital. Vom susține acest 
proiect și vom încerca să-l punem 
în practică la Brașov, chiar dacă nu 
va ține de Consiliul Județean, ci de 
Guvern, de o strategie națională în 
domeniu. 

Un alt proiect important la care 
vrem să contribuim este rezolva-
rea problemei colectării, prelucră-
rii și depozitării gunoaielor. Noi 
susținem crearea unei gropi eco-
logice în zona Făgăraș – Victoria, 
necesară pentru reducerea costu-
rilor cu transportul și pentru pro-
tejarea mediului. 

Chiar dacă este o chestiune ce 
ține de administrația națională, 
trebuie să legăm Brașovul de 
restul țării . Nu avem legătură nici 
spre București, nici spre Sibiu, nici 
spre zona Moldovei. Dacă vom 

reuși acest lucru, vom avea o dez-
voltare importantă a activităților 
economice, pentru că va fi mult 
mai ușor pentru investitori să-și 
dezvolte afacerile și să transporte 
marfa. 

Vom susține alocarea de 
resurse mai mari pentru sport, 
pentru că sunt multe asociații și 
cluburi sportive, tineri care au 
nevoie de un sprijin. Considerăm 
că investițiile publice trebuie să 
aibă la bază eficiența economică, 
care ia în calcul și obiectivele de 
ordin social. Vom acționa pentru 
alocarea unor sume mai mari pen-
tru educație, care să nu se reflecte 
în birouri mai luxoase pentru 
profesori sau directori, ci pentru 
accesul elevilor și studenților la 
diferite conferințe si programe 
educationale, pentru că astfel vom 
putea fi în rând cu lumea ca nivel 
de educație. 

cod unic AEP: 21160080

Viziune: transformarea Municipiului 
Făgăraș într-o localitate urbană modernă, 
europeană, cu statut de pol turistic regio-
nal și naţional, în care locuitorii vor avea o 
viaţă de calitate(respectiv un trai prosper și 
decent), susţinut de un mediu ecologic și 
durabil.

Misiune: finalizarea obiectivelor 
Strategiei Orizont 2020, elaborarea Strategiei 
Orizont 2030, care va include obiective și 
măsuri de realizare a acestora în conformi-
tate cu Directivele Uniunii Europene, legis-
laţia României și specificul economic, social 
și cultural al Municipiului Făgăraș.

Obiective operaţionale:
Administraţie eficientă şi transparentă:
Promovarea activităţilor în echipă și 

a relaţiilor de colaborare între Primar–
Viceprimar–Consiliul Local, reconfigurarea 

organigramei, dialog permanent între Primar 
și cetăţeni, informarea anuală a cetăţenilor 
cu privire la modul de derulare a exerciţiului 
finaciar bugetar, difuzarea în direct a ședin-
ţelor de Consiliu Local, reorganizarea soci-
etăţilor comerciale aflate sub administrarea 
Consiliului Local.

Revizuirea şi finalizarea Strategiei 
de dezvoltare Orizont 2020, elaborarea 
Strategiei de dezvoltare Orizont 2030: 

Ocuparea forţei de muncă disponibile, 
alocarea a 3% din bugetul local pentru cer-
cetare și studii de fezabilitate în vederea 
dezvoltării durabile a comunităţii făgără-
șene, utilizarea durabilă a energiei, crește-
rea ponderii energiei regenerabile cu până 
la 30 %, creșterea eficienţei energetice cu 
20% (anveloparea clădirilor rezidenţiale și 
publice), elaborarea Strategiei Orizont 2030 
în conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă stabilite la nivel european, regional 
și local.

Atragerea de finanţări europene şi 
guvernamentale: 

Finalizarea Programelor aflate în derulare, 
atragerea de finanţări noi prin Programele 
POCA, POR – 12 axe, POIM – 8 axe, POAD 
și POAT în funcţie de beneficiarii eligibili și 
de potenţialul de cofinanţare al Primăriei 
Făgăraș. 

Ecologizarea integrată şi promovarea 
economiei circulare: 

Amenajarea unei rampe ecologice, eco-
logizarea și decontaminarea  spaţiului gropii 
de gunoi din Dealul Galaţiului, decontami-
narea fostelor suprafeţe ale Combinatului 
Chimic, modernizarea staţiei de epurare și a 
sistemului de canalizare din cartierul Galaţi, 
colectarea selectivă, subterană și integrată a 
deșeurilor, extinderea spaţiului verde, aplica-
rea normelor europene cu privire la calitatea 

aerului, apei, solurilor, plantarea de perdele 
forestiere, dezvoltarea economiei circulare.

Atragerea de investitori şi sporirea locu-
rilor de muncă: 

Identificarea spaţiilor libere ce aparţin 
domeniului public, pentru a le pune la dis-
poziţia potenţialilor investitori sau pentru 
amenajarea unui Parc industrial greenfield, 
extinderea zonei industriale franceze, în 
parteneriat cu firmele existente,dezvoltarea 
activităţilor turistice și de ecologizare la stan-
darde europene a mediului, transformarea 
Făgărașului într-un centru polarizator pentru 
activităţile din Ţara Făgărașului, sustenabil 
economic, social și cultural.

Susţinerea asociaţiilor de pensionari şi 
de proprietari, a persoanelor aflate în situ-
aţia de risc social, a tuturor Asociaţiilor  
care au ca domeniu de activitate mediul 
înconjurător, sportul, educaţia, cultura şi 
tradiţiile: 

Transport local gratuit pentru pensionarii 
cu venituri mici, elevi, persoane cu handicap, 
preţuri reduse la apă, colectarea deșeurilor,  
încălzire centralizată și spectacole pentru 
pensionari și persoanele aflate în situaţia de 
risc social, implicarea asociaţiilor de propri-
etari în gestionarea eficientă a spaţiilor pe 
care le administreaza, susţinerea sportului, 
culturii, promovarea Proiectelor de dezvol-
tare comunitară care vizează grupurile vul-
nerabile la nivelul comunităţii(șomeri, romi, 
familii destrămate, etc.)

Modernizarea şi eficientizarea  insti-
tuţiilor locale care asigură servicii medi-
cale, educaţionale, culturale şi sociale 
cetăţenilor: 

Modernizarea Unităţii de Primiri  Urgenţe 
în cadrul Spitalului municipal Făgăraș, 
modernizarea infrastructurii educaţio-
nale, amenajarea unui centru de conferințe, 

consolidarea și extinderea Serviciului Public 
de Asistenta Sociala.

Promovarea şi diversificarea activităţi-
lor turistice, amenajarea  şi modernizarea 
unor zone de agrement: 

Diversificarea tipurilor de turism practi-
cate (de tranzit, sejur, gastronomic, medical, 
ecumenic, știinţific și cultural), sprijinirea 
înfiinţării unei asociaţii turistice locale, ce 
va desfășura activităţi generatoare de locuri 
de muncă, amenajarea multifuncţională 
a Parcului Regina Maria (alei pietonale, 
scenă spectacole în aer liber, patinoar, teren 
de minigolf, teren special pentru barbecue,  
parc de distracţie pentru copii), amenajarea 
ștrandului și  a stadionului pentru recreere 
și stimularea activităţilor sportive, trans-
formarea municipiului Făgăraș într-un pol 
turistic regional și naţional, care va valorifica  
potenţialul cadrului natural, obiectivele arhi-
tectonice din Ţara Făgărașului și principalul 
brand,  Cetatea.

Cod Unic AEP 21160076
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Sănătatea este și va fi mereu una 
din prioritățile programului 
nostru. În acest sens ne pro-

punem îmbunătățirea serviciilor 
medicale, eficientizarea fluxurilor 
sanitare specifice, creșterea perfor-
manței actului medical și creșterea 
gradului de confort al pacienților  
prin  modernizarea, reabilitarea si 
dotarea cu de echipamente și apara-
tură medicală  a Spitalului Municipal 
„Dr. A. Tulbure”. 

Această modernizare va fi pusă 
în operă prin implementarea unui 
proiect integrat de finanțare din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 - 
Axa 3 -  Prioritatea de investitii 3.1.B 
- Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente, a energiei și 
a utilizării energiei din surse rege-
nerabile în infastructurile publice 
inclusiv în clădirile publice și Axa 8 
- Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
și sociale.

Perioada de implementare a pro-
iectului este 2017- 2020. 

Un alt obiectiv este amenajarea 
curții Spitalului Municipal „Dr. A. 
Tulbure” prin transformarea aces-
teia într-o zonă de relaxare și confort 
pentru pacienții spitalului.

Vom urmări cu prioritate atrage-
rea de personal medical specializat 
prin amenajarea spatiilor de locuit 
situate în strada Republicii, nr.27.

ÎNVĂȚĂMÂNT
Sistemul de învățământ din 

municipiul Făgăraș are nevoie de o 
finanțare susținută pentru a ajunge la 
un grad de performanță obligatoriu 
pentru un sistem de educație euro-
pean. Proiectele noastre vizează :

- dotarea și modernizarea unități-
lor de învățământ

- finanțarea activităților și acți-
unilor din școli și licee - simpozi-
oane, seminarii, school-after-school, 
concursuri

- modernizarea infrastructurii 
construite și dotarea cu echipamente 
necesare în conformitate cu cerințele 

fiecărui traseu educațional și ale 
pieței 

- sprijinirea dezvoltării sistemu-
lui de școală profesională și post-li-
ceală în vederea asigurării unei forțe 
de muncă calificată la standarde 
moderne europene

-a menajarea curților din licee, 
școli și grădinițe 

- stimularea performanţei în învă-
ţământul preuniversitar prin acorda-
rea de premii elevilor cu rezultate de 
excepție și  scutirea de  taxe si impo-
zite locale pentru părinții acestora. 

PROTECȚIE SOCIALĂ
Protecția socială este parte com-

ponentă a oricărui program de 
guvernare locală pentru a  asigura 
îmbunătățirea calității vieții persoa-
nelor defavorizate, cu venituri reduse 
sau care fac parte din grupurile vul-
nerabile. Avem proiecte concrete 
pentru :

- amenajarea unui spațiu pen-
tru persoane fără adăpost, pentru 
perioada rece, cu o capacitate de 16 
locuri și servirea unei mese. 

- înființarea unui G.A.L. (Grup 
de Acțiune Locală) pentru accesarea 
de fonduri europene în vederea dez-
voltării comunităților marginalizate 
și a grupurilor vulnerabile.

- înființarea a 2 centre de zi pentru 
persoane vârstnice (cluburi ale pen-
sionarilor) prin amenajarea fostelor 
centrale termice din cvartal Negoiu 
bloc 7 și Mihai Eminescu.

- dezvoltarea de servicii de asis-
tență socială la domiciliu în partene-
riat cu organizații de profil.

- implicarea persoanelor de vârsta 
a treia în programe de socializare în 
parteneriat cu organizații de profil.

3.MEDIUL ECONOMIC 
TRANSPORT ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
MEDIUL ECONOMIC ȘI 
LOCURI DE MUNCĂ

1. Promovarea competenţe-
lor și iniţiativelor antreprenoriale 

în vederea iniţierii de afaceri suste-
nabile și competitive, sprijinirea de 
către autoritatea publică locală a per-
soanelor fizice care intenționează să 
înființeze o afacere non-agricolă în 
mediul urban. Ne propunem ame-
najarea în cadrul Parcului Industrial 
Fagaras a unui incubator de afaceri și 
a unui centru de formare si conver-
sie a forței de muncă în parteneriat 
cu furnizori autorizați de formare 
profesională.

2. Parteneriat public privat 
încheiat cu un operator internațional 
de servicii hoteliere în vederea reabi-
litării fostei clădiri a Unității Militare 
din str. Azotului și transformarea 
acesteia în hotel cu categoria de 4* 
cu un număr de 70 camere, ceea ce 
va duce la crearea de noi locuri de 
munca.

3. Extinderea PARCULUI 
INDUSTRIAL, cu o suprafață de 14 
ha., precum și preluarea clădirii de 
birouri de la Fabrica de Pulberi SA, 
prin finalizarea procedurii de dare în 
plată.

4. Reducerea suprafețelor polu-
ate din zona industrială (Combinatul 
Chimic) prin măsuri de decon-
taminare si ecologizare, finan-
țate prin  Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-
2020 - Axa 4 - Obiectivul specific 
4.3 Reducerea suprafețelor poluate 
istoric.

5. Derularea unui program 
de promovare a facilităților pentru 
investitori, facilități  existente și apro-
bate în Consiliul Local Fagaras.

TRANSPORT

1. Transport public local 
GRATUIT începând cu luna martie 
2018:

- înființarea și dotarea serviciului 
public municipal de transport prin 
achiziționarea a minim 2  autobuze 
ecologice – electrice prin Programul 
Operational Regional. 

-înființarea unui  Asociații de 
Dezvoltare Intercomunitară de trans-
port public zonal în parteneriat  cu 
alte unități administrativ-teritoriale 

(comune din Țara Făgărașului) în 
vederea dezvoltării de noi trasee 
pentru călători și turiști și punerea 
în valoare a obiectivelor turistice din 
Țara Făgărașului. 

2. Înființare AUTOGARA 
FĂGĂRAȘ:

-construirea unei autogări în pia-
țeta din fața Gării C.F.R. prin ame-
najarea unui terminal auto și a unui 
dispecerat pentru transportul urban.

-construirea unui terminal auto pe 
latura de nord a cetății - strada Mihai 
Viteazu - care să asigure un terminal 
pentru  autovehiculele de transport 
călători pentru turiști,  transport 
internațional și  interjudețean. 

3.Înființarea Serviciului Public de 
Administrare Parcări, în subordinea 

Consiliului Local
Realizarea unui număr de 500 

locuri de parcare cu un program de 
taxare de luni – vineri in intervalele  
orare 8-13 tarif - taxare 1 leu , 12-17 
tarif taxare - 1 leu. 

TRANSPARENȚĂ ÎN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

1. Dezvoltarea unei noi paginii 
web a primăriei și Implementarea 
sistemelor informatice privind plata 
ON-LINE a taxelor și impozitelor 
locale. 

2. Publicarea în presă și mediul 
online a hotărârilor de Consiliul 
Local.

cod unic AEP: 21160080 

Angajament pentru Făgăraș 2016-2020
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Sănătate, învățământ și protecție socială
Spitalul Municipal „Dr. A. Tulbure” 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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Printre participanţi s-au 
numărat Castelul Ksiaz, din 
Walbrzych (Polonia), cas-

telele Posreda, Predjama, Brezice 
și Sevnica, dar și muzeul Bozidar 
Jakac, din Slovenia, castelul Eger, 
din Ungaria, cetatea de scaun a 
Sucevei, castelul Bran, cetăţile 
Râșnov și Prejmer, Palatul Balcic, 
din Bulgaria, castelele Peleș și 
Pelișor, dar și cetăţile Făgărașului 
și Oradei, Castelul Magna Curia, 
Cetatea Devei și capitala dacică 
Sarmizegetusa Regia. Printre par-
ticipanţi s-a numărat și Asociaţia 
Arche, cu proiectul „Castele și 
Conace revitalizate”, dar și Evolve 
Media. „Nu este prima oară când 
vin aici. Am mai fost în anul 2008, 
dar atunci Castelul era pustiu. Mă 
bucur să văd acum că acest cas-
tel emblematic pentru România, 
găzduiește un târg de turism, mă 
bucur să văd domniţe și cavaleri 
care aduc viaţă între aceste ziduri 
și să găsim atâtea informaţii des-
pre alte castele din ţară, dar și de 
pe continent. Nu regret să am 
intrat pentru a doua oară în vizită 
la Castel, în drumul nostru spre 
Prislop”, a declarat Laurenţiu, un 
turist venit tocmai din Iași.

Castele din cinci ţări,  
lecţii de tir şi spadă

„Târgul European al 
Castelelor” este un eveniment 
unic în România. La cea de-a 
doua ediţie evenimentul s-a bucu-

rat de prezenţă internaţională, așa 
că turiștii, dar și hunedorenii care 
au vizitat castelul pe parcursul 
ultimelor două zile au avut ocazia 
să viziteze standurile unor castele, 
palate, fortăreţe, cetăţi sau muzee 
din cinci ţări de pe continent. 

„Vrem ca evenimentul să 
dobândească prestigiu în timp, 
iar Castelul Corvinilor să câștige 
popularitae, datorită expozanţi-
lor, dar și a numărului mare de 
vizitatori”, a declarat primarul 

Hunedoarei, Viorel Arion. 
Evenimenul a cuprins în progra-
mul primei zile o expoziţie de 
tablouri cu Castelul Corvinilor, un 
atelier de pictură susţinut de pic-
torul marius Buruiană, o expozi-
ţie organizată de Asociaţia Arche, 
dar și reprezentaţii ale Ordinului 
Cavalerilor de Hunedoara: lupte 
medievale, lecţii de tir cu arcul și 
de spadă. Asociaţia Peregrinus, 
organizaţie specializată pe protec-
ţia păsărilor de pradă, a fost și ea 
inclusă în program cu o serie de 
demonstraţii de dresură pentru 
șoimi și corbi. În cea de-a doua zi 
a târgului, pe lângă prezenţa expo-
zanţilor la standuri, în Sala Dietei 
și în Aripa Bethlen, și alături de 
celelalte evenimente prevăzute 
în programul primei zile, Târgul 
European al Castelelor, a inclus și 
un concert de muzică de cameră, 
susţinut în Sala Cavalerilor.

Fantome poloneze  
în „Perla” Sileziei

Printre participanţii la Târg 
s-au numărat și reprezentanţii 
Castelului Ksiaz, din Polonia: 
este vorba despre un complex 
uriaș, așezat pe un promontoriu 
de piatră, la înălţimea de 365 de 
metri deasupra nivelului mării, 
considerat o raritate în Europa 
și perla Sileziei de Jos. De altfel, 
Castelul Ksiaz al treilea cel mai 
mare castel din Polonia, iniţial o 
simplă fortăreaţă, transformată 

în reședinţă aristocraică a unei 
dintre cele mai puternice fami-
lii de nobili din Europa, Von 
Hochbergs. Ziua pădurile încon-
jurătoare ale castelului pot fi 
explorate cu bicicleta, iar noaptea 
turiștii sunt invitaţi la un tur al 
castelului, printre fantome și alte 
creaturi fantastice. Castelul are și 
două evenimente speciale: în luna 
mai – Festivalul Florilor, iar în 
luna august Festivalul Secretelor.  

„Suntem aici pentru prima 

oară. Am fost invitaţi și anul 
trecut, însă evenimentul de la 
Hunedoara urma să se petreacă 
în aceeași zi cu un alt târg la care 
fusesem invitaţi anterior, așa că 
nu am putut să venim. Anul ăsta 
am zis că trebuie să vedem ce 
înseamnă acest Târg al Castelelor. 
Suntem singurul castel din 
Polonia, iar ăsta e norocul nostru, 
pentru că ne putem promova cu 
mai multă ușurinţă ţara. Castelul 
nostru este situat în Silezia, 
aproape de graniţa cu Cehia și 
Germania, iar începând de anul 
trecut suntem cunoscuţi în toată 
lumea graţie trenului nazist de 
aur. Subiectul este foarte intere-
sant, așa că televiziuni din toată 
lumea, chiar și din România, au 
realizat documentare în zonă. 
Sperăm să avem tot mai mulţi 
turiști, inclusiv din România. 
Aici am ajuns cu câteva ore îna-
inte de deschiderea târgului, așa 
că deocamdată nu am avut timp 
să vizităm regiunea Hunedoarei, 
dar o vom face ulterior. Ce am 
constatat, însă, e că drumurile din 
Polonia spre România sunt des-
tul de bune, iar acest lucru poate 
influenţa numărul de turiști”, au 
declarat reprezentanţii castelului 
Ksiaz, din Walbrzych.

Legenda trenului nazist  
„de aur” de la Ksiaz

Fabulosul tren blindat nazist, 
presupus a fi fost plin cu aur, dia-
mante, opere de artă și arme, ar fi 
dispărut misterios, în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, 
după înfrângerea Germaniei 
naziste. Trenul venea de la 
Budapesta și se îndrepta către 
Germania. El era compus din-
tr-o garnitură formată din 24 de 
vagoane de marfă, presupuse a 
fi pline cu aur, argint și lucrări 
de artă, confiscate de la evreii 
unguri, dar și arme. Valoarea 
totală a trenului a fost estimată 
la peste 200 milioane de dolari. 
Interceptat de soldaţii americani, 
trenul ar fi fost prădat de aceș-
tia, iar în cele din urmă, ascuns 
într-un tunel, pe lângă castelul 
Ksiaz. În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, domeniul Ksiaz 
a fost folosit drept cartier general 
în Polonia al armatei germane, iar 
ulterior al armatei ruse.

Cetatea Făgărașului –  
a doua cea mai frumoasă 
fortăreață din lume

Centrul unuia dintre cele mai 
mari domenii din Transilvania, 
care la 1632 cuprindea 62 de sate, 
cetatea Făgărașului a fost, înce-
pând cu a doua jumătate a seco-
lului al XVI-lea și mai cu seamă 
în secoul al XVII-lea, reședinţă 
nobiliră și princiară importantă.

Construirea unui punct for-
tificat la Făgăraș trebuie pusă în 
legătură cu poziţia sa strategică 
– la jumătatea drumului comer-
cial dinspre Sibiu și Brașov și în 
vecinătatea Ţării Românești (de a 
cărei istorie a fost legată), stăpâ-
nirea cetăţii dovedindu-se foarte 

importantă pentru voievozii și 
principii Transilvaniei. Ștefan 
Mailat și Gașpar Becheș au folo-
sit-o ca piesă de sprijin în lupta 
pentru tronul Transilvaniei, Mihai 
Viteazul a considerat-o ,,cetate 
de scaun”, principele Gabriel 
Bethlen i-a acordat întâietate faţă 
de Alba Iulia în modernizarea for-
tificaţiilor, iar Mihail Apafi o va 
transforma, datorită poziţiei sale 
întărite, în reședinţă princiară. 
Aici, în cetatea Făgărașului s-au 
ţinut între 1670 și 1691 11 Diete 
și 18 delegaţii (reuniuni mai 
restrânse), în timp ce la Alba Iulia 
15 Diete și 3 delegaţii.

Măreaţă și impunătoare, ceta-
tea Făgărașului, pe care Nicolae 
Iorga o considera una din ,,podoa-
bele ţării”, își așteaptă liniștită 
,,recunoașterea îndrăzneţelor 
fapte ale trecutului”.

Târgul european al castelelor
 Zeci de castele de pe continent, dar și din România, și-au trimis solii la Hunedoara, 
la Târgul European al Castelelor.

„După numeroase investiții făcute în Cetatea Făgărașului în ultimii ani, după participarea la 
Târgul Internațional de Turism de la Logano în 2015, participarea de anul acesta la Târgul European 
al Castelelor vine să încununeze munca unui colectiv de excepție. Aș dori să adresez sincerele mele 
felicitări și mulțumiri colectivului Muzeului „Valeriu Literat”, condus de către d-na directoare Elena 
Băjenaru, pentru modul în care am colaborat în această echipă, alături de specialiști de marcă cum sunt 
dr,Ioan Opriș - profesor universitar, dr.Mihail Ioan Gorgoi - expert patrimoniu Ministerul Culturii, arh. 
Daniel Sabău - președinte al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice”, ne-a declarat 
viceprimarul municipiului Făgăraș, Cătălin Cîrje, candidat ALDE la Primăria Făgăraș
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Politicianul pudel și românul demn
Din punct de vedere geogra-

fico-istoric, românii au fost 
un neam oropsit de vecinii 

săi. Peste neamul românesc au venit 
triburi migratoare: tătari, turci, ruși, 
huni, slavi, goți, armeni, etc . Ni 
s-au luat teritorii de către toți veci-
nii : ruși, ucrainieni, bulgari.

Atunci a apărut primul 
tip de român:  ROMÂNUL 
SLUGARNIC.

Este, în general, un tip de indi-
vid neluptător, un libidinos care îi 
laudă pe cei mai puternici ca el, pe 
cei ce sunt din alt neam ca el. Una 
din explicațiile acestei slugărnicii 
ar fi tocmai rezultatul procesului 
istoric de cotropire, în care indivi-
dul slugă a acceptat sa fie învins de 
alte neamuri.

O altă caracteristică firească a 
slugoilor este lașitatea .Sunt indi-
vizi servili, lași, ce sunt paralizați 
de frică. În general sunt persoane 
care nu se implică direct, pentru 
că nu au curajul necesar, ei doar 
implică pe alții ! Ei nu au curajul 
să lupte pentru drepturile lor, sin-
gurele lor arme fiind văicăreala sau 
îndemnurile către alții, ce sunt mai 
puternici, pentru a le apăra drep-
turile lor, conform  principiului: 
“luptați voi, câștigăm noi”.

Cum îi recunoaștem? Simplu! 
Sunt spărgătorii de grevă, sunt 
vajnicii lăudatori ai vreunui par-
tid, a vreunui patron, sunt cei ce 
se văicăresc sau iși dau cu părerea 
continuu, sunt cei ce vor ca alții 
să se implice în locul lor, sunt cei 
pofticioți la pomenele electorale, 
sunt un tip de Gică Contra la care 
nimic nu e bine, dar nu propun nici 
o soluție...

O altă caracteristică a româ-
nului slugarnic este supunerea 
oarbă, necondiționată. Atunci 
când marele conducător le spune 
supușilor săi că este cazul să reve-
nim la voievodate și voievozi, ce 
face românul slugarnic ? Recita 
fără incetare: Să ne trăiești Măria 
Ta, dacă nu erai tu să ne înveți și 
să ne deschizi calea eram de mult 
pierduți.

Sunt slugi docile, ce pupă mâna 
stăpânului, sunt acei turnători gre-
țoși, fără rădăcini la vreun neam. Ei 
sunt veșnic învinși și veșnic con-
vinși în subconștient, că aparțin  
NEAMULUI SLUGILOR .

În ziua noastră , românul slu-
garnic a luat o față nouă și a apărut 
o noua specie de român slugar-
nic: POLITICIANUL PUDEL. 
Politicianul-pudel este bălos și 
dă din coadă instantaneu la auzul 
vocii stăpânului. El merge pe 

urmele Stăpânului în lesă, supus 
recunoscător pentru ciozvârta din 
fiecare zi. Singurul sentiment per-
mis în această haită este invidia 
pentru ceilalți pudeli, mai apropi-
ați de Stăpân, care cu permisiunea 
lui, bineînțeles, aleargă în fața stă-
pânului, lătrând fericiti și anunțând 
traseul acestuia. El este cel care 
mătură preșul din fața Stăpânului, 
spre interesul lui și a celui de haită, 
dacă se poate.

Deși fac parte din aceeași rasă, 
pudelii politici nu seamănă unii cu 
alții!  Dar elementul fundamental 
care îi leagă este că,  toți ca unul,  
jertfesc pe altarul Stăpânului cali-
tățile lor pentru care au fost selecti-
onați.  Unii știu să scoată banii din 
piatră seacă, alții latră și sar la bere-
gată la comandă, unii sunt buni de 
prosteală, alții se gudură și ridică 
codița, spre plăcerea Stăpânului, 
pe când alții se lasă chinuiți și 
bătuți când Stăpânul se plictisește.

Seara însă, când Stăpânul obosit 
de atâta coțăială și amețit de lico-
rile energizante, în refluxul cărora 
se bălăcește politica românească, 
pleacă la culcare cu vreun membru 
al haitei care să-l păzească în somn 
de el însuși, în bătătura curții se 
schimbă peisajul.

Sub raza lunii pline și a crâm-
peielor de lumină ce vin dinspre 

focul unde se pregătește hrana, în 
locul pudelilor poți vedea o haită 
de hiene și șacali cu boturi sânge-
rânde și îmbăloșate de salivă pof-
ticioasă, viermuind în întuneric și 
mârâind unul la altul cu ochii gal-
beni, roșii, albaștri sau verzi .

Și dacă nu ați înteles care sunt 
personajele  sinistrei piese care se 
joacă de peste 25 ani în fața noastră, 
fără să ne opunem, fac urmatoarele 
precizari: Stăpânul = senatorul, 
deputatul, președintele de consi-
liu județean, primarul în funcție și 
chiar președintele partidului din 
care faci parte, Politicienii pudeli = 
toți consilierii locali, județeni, șefii 
de cabinet care nu fac altceva decât 
să pupe dorsalul stăpânului.    

Al doilea tip de român, 
este adevărat mai rar în 
zilele noastre: ROMÂNUL 
DEMN.  Este evadatul din  
LAGĂRUL SPIRITUAL 
ROMÂNESC.

Urmaș al vechilor daci care nu 
au acceptat să fie sclavii romani-
lor  .Această categorie de români 
sunt cetațenii care nu înțeleg a se 
ploconi în fața străinilor sau în fața 
celor puternici . Nu este vorba de 
o minoritate națională , ci doar de 

o opțiune a unor cetățeni români, 
ce se consideră urmașii dacilor și a 
adevăraților voievozi români.

Este dreptul lor. În subconștien-
tul lor este revolta dacilor mândri 
contra cotropitorilor , este refuzul 
de a accepta să fie sclavi, chiar cu 
prețul vietii. Din acest motiv ei , 
românii demni, își recunosc și își 
respectă istoria. Ceea ce mai poate 
salva România in aceste momente 
este că, destul de rar, mai regăsim 
români demni și în rândul politi-
cienilor. Este sarcina noastră să îi 
deosebim de pudeli și le acordăm 
încrederea noastră.

Haideți să fim români adevărați 
și să nu mai acceptăm toate suroga-
tele și toate tâmpeniile unei Europe 
depășite din punct de vedere moral 
și cultural. Dacă Europa zice că noi 
trebuie să facem modificare admi-
nistrativă sau să primim mii de așa-
ziși refugiați (cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 35 de ani, bărbați, cu 
abilitate în mânuirea armelor) nu 
înseamnă că trebuie să fim slugar-
nici și să spunem automat: Să trăiți 
Măria Ta , așa facem! 

Avem ocazia să fim români 
demni și să facem ce este mai bine 
pentru România și nu pentru o 
clică vremelnic aflată în fruntea 
obștii.

Cristi PREPELIȚĂ

Duminică 15 mai, Gheorghiță Ioan Bogdan din 
Dejani nr.227 pune calul la căruță. Vrea să meargă 
să adune iarbă pentru animale. Alături de el mai 
urcă în căruță fetița sa în vârstă de 4 ani și nepotul 
său Racoțea Sorin de 14 ani.

Ajunși în livadă, Gheorghiță începe să taie iarba 
de pe cale. Apoi vede un loc cu iarbă mai multă, 
loc care i se pare a fi un părăsit. Așa că se apucă 
de tăiat iarba de acolo. Nu apucă însă să lucreze 
prea mult pentru că de ei se apropie o mașină din 
care coboară trei persoane, dintre care Filip Ioan, 

actualmente consilier PNL (cu rădăcini PDL) și 
Sorin Faroga de la PMP, actualmente referent la 
romii de la școala din Recea. V-am prezentat pe cei 
doi ca să vedeți că nu sunt doi oameni oarecare, ci 
doi din sătenii de la care ar trebui să avem anumite 
pretenții. De la care, veți vedea, numai ar trebui.

Deci, Filip Ioan, proprietarul locului, probabil 
după un șpriț cu apă minerală mai acidulată, îl ia 
tare pe Gheorghiță, îl trage jos din car și-l lovește 
până îl umple de sânge. Asta sub ochii îngroziți ai 
fetiței de patru ani. Și spre norocul lui, nepotul 
celui bătut, a reușit să țină calul în frâu, altfel cine 
știe cum degenera și mai rău toată povestea.

Degeaba Gheorghiță îi spune 
consilierului Filip că recunoaște că a 
greșit și e gata să-i plătească paguba ( 
așa cum de altfel se întâmplase cu un 
an înainte). Dar bătăușul îl jignește în 
continuare în tot felul. 

Povestea se termină urât: fetița speriată, plânge 
de atunci „că-l bate pe tata”. Gheorghiță bătut deși 
are certificat medical așteaptă să se facă dreptate.

Să fie clar: fapta lui Gheorghiță nu este corectă. 
Dar fapta consilierului PNL Filip Ioan, care își face 
dreptate singur, bate un consătean sub privirile 
speriate ale fetiței sale de patru ani și jignește un 
om că e de altă etnie, este și incorectă și nedemnă 
cu statul său de consilier local. 

Și nu are nici o scuză. Și trebuie judecată ca 
atare.

Iarba verde de acasă 
și bătaia ca la coasă

PENTRU 6 PORŢII
• Ciuperci – 250 g
• Suc de lămâie – 1 lingură
• Pătrunjel – 1 legătură
• Piept de pui dezosat, fără piele – 3 buc (aprox 750g)
• Ulei de măsline – 3 linguri
• Sare, piper măcinat
• Vin alb demisec – 160 ml
• Roşii mici (cherry) şi pătrunjel pentru decor

Se curăţă ciupercile, se taie în felii subţiri și se stropesc cu suc de lămâie. 
Se spală și se zvântă pătrunjelul, iar frunzele se toacă mărunt.

Se taie piepturile de pui în două, se spală cu apă rece, se șterg, se împa-
chetează în folie de plastic și se presează cu un făcăleţ.

Se prăjește carnea în 2 linguri de ulei, într-o tigaie mare, la foc puter-
nic, pe ambele părţi, până devine maronie, apoi se aburește la foc mediu, 
respectiv mic, câte 4 minute pe fiecare parte. Se condimentează cu sare și 
piper, se așează în farfurii preîncălzite și se menţin calde, acoperite.

În zeama lăsată se călesc ciupercile, la foc mediu, amestecând continuu, 
timp de 4 minute, apoi se presară pătrunjelul, iar sosul se toarnă cu o lin-
gură lângă carne. 

Se toarnă vinul în tigaie și se fierbe la foc puternic, până se îngroașă. Se 
condimentează cu sare și piper și se toarnă peste carne și ciuperci. Se deco-
rează cu roșiile mici tăiate și pătrunjel.

Sfaturi utile:
Pătrunjelul este un condiment verde aromat, revigorant. Este recoman-

dat pătrunjelul proaspăt sau congelat, deoarece dacă se stochează un timp 
lung sau se usucă, acesta își pierde din aromă.

Frunzele tocate mărunt sunt excelente pentru condimentarea salatelor, 
supelor și sosurilor. La condimentarea fripturilor se pot folosi și tulpinile.

Pătrunjelul clasic, cu frunze netede, are o aromă mai intensă decât 
pătrunjelul franţuzesc, cu frunze creţe.

Piept de pui în sos de vin

Chef Ceaonu' 



Ne aflăm la jumătatea campa-
niei și deja v-ați întâlnit cu foarte 
mulți oameni, care sunt reacțiile 
lor, ce probleme vă semnalează?

Ion Negrilă: Este adevărat, încă 
de la începutul campaniei m-am 
întâlnit cu foarte mulţi făgărășeni 
pentru a-mi prezenta echipa și pro-
iectele și a le asculta problemele. 
Oamenii trăiesc foarte greu! Cu 
grija de a-și asigura viaţa de zi cu zi. 
Și mai rău este că se simt ai nimănui, 
fără nici o protecţie din partea auto-
rităţilor locale sau centrale. Ne sunt 
prezentate lucruri concrete, nere-
zolvate de ani de zile. De exemplu, 
pe strada 1 Decembrie 1918 oame-
nii sunt disperaţi de câte ori se sapă. 
Nu mai pot circula de niciun fel. 
Situaţia blocurilor ANL și a celor 
care doresc să cumpere locuinţele 
rămâne incertă în Făgăraș, iar auto-
rităţile își pasează responsabilitatea. 
În Combinat, unele blocuri nu au 
apă și canalizare. Dacă este posibil 
așa ceva într-un oraș din secolul 21. 
Locuinţe fără apă și canal sunt și pe 
strada Oltului sau pe I.C. Drăgușan. 
În Tudor, oamenii se plâng de 
numărul mare de câini comunitari, 
dar și de proasta gestionare a parcă-
rilor. Problemele generale privesc 
străzile proaste, lipsa de curăţenie, 
dezinteresul autorităţilor. 

Ce este de făcut? Ce veți face 
dvs. dacă veți fi ales primar?

Ion Negrilă: Legat de lucrările 
de infrastructură, trebuie rediscu-
tate contractele cu firmele respon-
sabile, trebuie stabilit un control 
clar al calităţii lucrărilor și, cel mai 
important, trebuie stabilit un calen-
dar exact de finalizare. Pentru cei 
care spun mereu că actuala con-
ducere a Primăriei a avut curajul să 
se apuce de lucrări, eu spun că: era 
bine să aibă și priceperea de a nu 
face lucrări pe bani mulţi, prost exe-
cutate și gestionate și care să dureze 
ani de zile. 

În afară de infrastructură există 
câteva probleme concrete în 
Făgăraș pe care toată lumea speră 
să le rezolve viitoarea administra-
ție locală. De exemplu, cum vedeți 
situația de la Ecoterm? Ce se poate 
face?

Ion Negrilă: Există câteva 
proiecte mari de care, dacă nu ne 
ocupăm, orașul nu va putea să se 
dezvolte, să evolueze și nici măcar 
să asigure o viaţă mai bună locui-
torilor săi. Ecoterm este pe primul 
loc! De precizat că toate regiile din 
Făgăraș merg în pierdere. De aceea 
contractele trebuie renegociate. 

Prima măsură la Ecoterm - scoa-
tem taxa pe ţeavă! Da, se poate! 
Făgărașul este singurul oraș care 
aplică o astfel de taxă. Cum vom 

reuși acest lucru? Prin contori-
zarea fiecărei locuinţe. Bugetul 
local poate suporta aceste costuri. 
Făgărașul trebuie să devină inde-
pendent energetic. O altă propu-
nere este ca Primăria să renunțe la 
procesele împotriva făgărășenilor 
legate de taxa pe țeavă. 

Există multe probleme la 
Ecoterm. De-a lungul timpului a 
primit mai multe amenzi pentru 
servicii neconforme: lipsa agen-
tului termic, temperatura nu era 
corespunzătoare, modul de calcul 
nu se justifică etc. 

Societatea funcţionează pe pier-
dere de ani buni de zile. Consilierii 
PSD au fost de acord cu privatiza-
rea societăţii dar respectând intere-
sul locuitorilor și nu a unor grupuri 
de interese sau firme. 

Ce soluții aveți pentru situția de 
la Salco? Pot fi rezolvate lucrurile?

Ion Negrilă: Prima măsură și 
cea mai importantă - renegocierea 
contractului. Raportul dintre cali-
tatea serviciilor și preţul plătit tre-
buie să fie în favoarea făgărășenilor. 
Scădem preţul! În acest moment, 
prețul cerut de Salco făgărășenilor 
este de 6 lei fără TVA, în timp ce 

aceeași societate practică tariful de 
3 lei, în alte localități.

A doua măsură - gunoiul nu 
trebuie să mai treacă prin oraș. 
Trebuie să clarificăm și situaţia gro-
pii de gunoi, un focar de infecţie 
pentru cetăţeni, dar și un pericol 
pentru mediul înconjurător. 

Trebuie să avem grijă să nu 
ajungă și Salco ca și regia de apă-ca-
nal pe mâinile altora și să sufere 
făgărășenii. 

Nici în privința spitalului nu 
stăm bine. De altfel, spitalul de la 
Făgăraș a apărut pe lista scandalu-
lui cu dezinfectanți necorespun-
zători. În opinia dvs., care sunt 
primii pași spre redresare?

Ion Negrilă: Vom începe cu 
modernizarea spitalului și dotarea 
cu aparatură medicală nouă. Este 
nevoie urgentă de reabilitarea unor 
secții precum cele de: dializă, pedi-
atrie, ambulatoriu, urgențe.  Pentru 
a rezolva problema agentului ter-
mic, solutia e ca primaria sa cedeze 
centrala existenta  spitalului, cea 
care momentan se afla in adminis-
trarea Ecoterm. De asemenea, este 
nevoie de amenajarea spațiilor verzi 
din curtea spitalului. Dar cel mai 

important lucru, privește atragerea 
medicilor de specialitate. Mulți vor 
spune: de unde bani? Și din bugetul 
local, dar și prin atragerea de fon-
duri europene, un instrument pe 
care Primăria Făgăraș un l-a folosit 
suficient până acum. Cum am mai 
spus și în alte dăți, poate fi o resursă 
importantă de venituri. 

Am văzut că PSD, la nivel jude-
țean, pune accent pe înființarea 
de parcuri industriale ca soluție 
pentru atragerea investitorilor și 
crearea de noi locuri de muncă. 
Luați în calcul și la Făgăraș acest 
lucru după eșecul Nitroparc? 

Ion Negrilă: Cazul Nitroparc 
a început prost și a evoluat și mai 
prost din cauza lipsei totale de 
implicare a Primăriei. Nu a existat 
nicio strategie pentru dezvoltarea 
lui și s-a ajuns la probleme grave de 
mediu. 

Propunerea noastră este înfiin-
ţarea unui parc industrial în zona 
UPRUC și a firmelor franceze. 
Primăria poate veni aici cu achiziţii 
de terenuri private, dar și cu facili-
tăţi pentru investitori prin scutiri 
de la plata taxelor (impozite pe clă-
diri și alte taxe locale). 

Și pentru a ne asigura că acest 
circuit va funcţiona, trebuie să 
încurajăm reţeaua de școli profesio-
nale pentru a avea oameni calificaţi. 

Cu o infrastructură bună, atât 
rutieră, cât și ca locaţii oferite, cu 
facilităţi fiscale, dar și cu forţă de 
muncă, Făgărașul poate deveni 
prima opţiune din judeţ pentru 
orice investitor. 

Ce propuneți pentru îmbu-
nătățirea situației în care se află 
piața?

Ion Negrilă: Situația este dezas-
truoasă acolo și nu o spun doar 
cetățenii, ci și instituțiile statului, 
atât Curtea de Conturi a constatat 
nereguli în managmentul societă-
ții, cât și Protecţia Consumatorului 
care a găsit un focar de infecție la 
hotelul din piață ce funcționa fără 
nici un aviz. Sunt informații care au 
apărut în toată presa. Este nevoie 
de modernizarea pieței și crearea 
de spații speciale pentru lactate sau 
carne. 

Piața agro-alimentară trebuie să 
se adreseze, în primul rând, pro-
ducătorilor făgărășeni și din Țara 
Făgărașului, o parte a pieței ar tre-
bui destinată numai lor. Măsura 
urgentă privește transparenţa în 
acordarea tarabelor și stabilirea 
unui preţ accesibil tuturor, mai ales 
producătorilor. 

În final, aș dori să îmi spuneți 
cum vedeți dvs. rolul primarului 
în mandatul următor.

Ion Negrilă: Să fie un om cu 
viziune și un om implicat în toate 
problemele orașului. Nu există 
scuză pentru neimplicarea autorită-
ților locale într-o comunitate unde 
ai fost ales prin vot direct.

Este adevărat că nu toate lucru-
rile sunt în subordinea Primăriei, 
dar primarul nu trebuie să stea deo-
parte și să paseze responsabilitatea. 
Trebuie să se implice, să negocieze, 
să facă tot posibilul pentru oraș și 
pentru locuitorii săi. Primarul nu 
este pus doar să gospodărească 
banii pe care îi are la bugetul local și 
să-i împartă. Nu este un fel de con-
tabil neimplicat. Primarul trebuie 
să aibă o viziune asupra dezvol-
tării orașului prin implementarea 
de proiecte cu impact pe termen 
mediu și lung. 

Am în spate o experiență de 
peste 10 ani ca manager de școală și 
alături de mine o echipă de candi-
dați la Consiliul Local formată din 
oameni pregătiți care și-au demon-
strat calitățile în domeniile lor. Vă 
garantez că toate măsurile propuse 
se pot realiza dacă făgărășenii îmi 
vor acorda sprijinul în 5 iunie și voi 
fi ales primar. 
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„Avem soluții imediate pentru problemele 
de la spital, Ecoterm, Salco și piață”

Ion Negrilă, candidatul PSD la Primăria Făgăraș:


