
Desigur, dacă ajungi la Tîrgu 
Jiu, vei constata că nu este 
fără de sfîrșit. Nici vorbă: 

Coloana Infinitului are și punct de 
început, și punct de sfîrșit. Este o 
bucată de metal, impresionantă 
ca operă de artă și ca metaforă. 
Dar este absolut finită. Nu opera 
genialului Brîncuși este fără de 
sfîrșit în România. Dar asta nu 
înseamnă că România este lipsită 
de așa ceva. Doar că nu este monu-
mentul de la Tîrgu Jiu. Coloana 
infinitului există printre noi. Nu 
e concepută de vreun Brîncuși, 
ci de noi toți. Nu e din piatră sau 
metal. Materialul de construcție 
este mult mai pretențios. Și mult 
mai dureros. Autentica noastră 
coloană infinită rezidă din suma 
prostiilor pe care le-am comis de-a 

lungul istoriei. Din suma decizii-
lor stupide luate în momentele de 
răscruce ale alegerii conducători-
lor. Cu rare excepții, alegerea a fost 
sau proastă sau ticăloșită. Oricum, 
efectul a fost același: noi suferințe 
aduse în rîndul celor mulți. Că 
doar greșelile trebuie plătite, nu? 

De-a lungul anilor, românii, cei 
mulți, au ales doar emoțional. Cei 
puțini – strict meschin, cu gîndul 
doar la punga și mațul lor. Prețul, 
de fiecare dată, l-au plătit cei mulți. 
Anii au trecut, succesiunile neferi-
cite de lideri ne-au copleșit. Viața, 
în țara asta, s-a ticăloșit tocmai 
prin vrerea celor aleși de noi. La 
modul bolnav, ștampila ”votat” 
pare a-i căta predilect pe corupți. 
Sau a-i accepta cu stoicism. Iar asta 
nu a făcut decît să adauge noi piese 

în coloana infinită a suferințelor 
acestui neam. Tiparul este asemă-
nător celui al maestrului Brîncuși: 
te mai strînge, te mai lasă să respiri, 
iar te sugrumă, iar te lasă. Doar că 
de aici lipsește categoric sublimul. 
Spun asta pentru că nu mi se pare 
absolut nimic sublim în a accepta 
cu stoicism și a căuta masochistic 
noi suferințe. Noi renunțări. Partea 
a mai proastă este că, deși conști-
entizăm toate acestea, perseverăm 
în a ne da singuri cu ciocanul peste 
dește. Este drept, în ultima vreme 
ne-am europenizat și noi. Acum 
o comitem cu ștampila și buleti-
nul de vot. Dar o comitem ciclic, 
ritmic. Și am mai adăugat ceva: 
pentru a nu ne mai acuza singuri 
ori cu ajutorul binevoitorilor, că 
iarăși am comis una lată, cînd vine 

momentul de a alege, adoptăm 
tactici de struț. Ne băgăm capul 
în pămînt, apoi ridicăm din umeri, 
trîmbițăm că nu noi suntem auto-
rii tîmpeniei și chiar arătăm, acu-
zator, cu degețelul bondoc spre cei 
ce au votat. Uitînd cu bună știință 
că, de fapt, suntem una și aceeași 
plămadă: suntem cei ce căutăm 
infinitatea suferinței. Așa că, pri-
eteni, în numele propriei noastre 
coloane a infinitului, cînd puneți 
mîna pe ștampila aia pe care scrie 
”tatoV”, gîndiți-vă la următoarea 
problemă de aritmetică: de ce 50% 
din parlamentari se află în diferite 
etape procesuale; de ce 62% din 
președinții de consilii județene se 
află pe aceleași trasee; de ce peste o 
treime din primarii României sînt, 
la rîndul lor, penali?
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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.
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Renegați, în marea majori-
tate, de propriile partide, 
tot mai mulți politicieni își 

anuntă candidatura din postura de 
independent.Vorbim despre „pse-
udo” pentru că în cazul unora nu 
există certitudinea independen-
ței, ci se spune că ar fi o mișcare a 
partidelor politice din care candi-
dații s-au retras de a juca pe doua 
fronturi.

Primul care si-a anuntat inten-
ția de a intra drept indepen-
dent în cursa electorală în zona 
Făgărașului este fostul primar 
al comunei Drăguș, Gheorghe 
Sucaciu. Sucaciu a fost până de 
curând membru al PNL, prove-
nit prin fuziune din vechiul PDL. 
Acesta și-a depus candidatura pen-
tru funcția de primar al Făgărașului 
în vara anului 2015, în interiorul 
PNL Făgăraș, mult după momen-
tul stabilit pentru depunerea 
candidaturilor.

Văzându-se în postura de per-
zant a încercat o forțare pe linia 
veche de partid, apelând la prima-
rul Brașovului George Scripcaru. 
În acel moment se pune la cale 
ceea ce spuneam la începutul 
articolului meu. Se pune la cale 
candidatura independentului 
Gheorghe Sucaciu la Primăria 
Făgăraș, urmând ca în caz de eșec 
al actualului primar în lupta pentru 
primărie , partidul să se replieze și 
să-l readopte pe Sucaciu în rându-
rile sale. 

Chestia de mai sus seama al 
naibii de bine cu strategia apli-
cată la Brașov unde după iepu-
rașul Oprică a fost scos la îna-
intare Adrian Gabor, proaspăt 
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Brașov. Și toată lumea, 
după lansarea candidaților PNL la 
primăriile de municipii și orașe, se 
întreabă : Georgică când își anunță 
candidatura ? Bineînțeles, sub ace-
eași aureolă divină de pseudo-in-
dependent, sprijinit pe la spate de 
toată structura de partid a PNL-
ului Brașov.

Ceea ce nu știe electoratul 
Făgărașului este că Gheorghe 
Sucaciu se prezintă ca un balon 
de spumă. A început campania 
electorală de mai bine de 4 luni 
de zile, apare zilnic ca individul 
bonom, cu bune intenții. Și aceasta 
sub o deviză , se vrea, de impact 
: „Omul pentru vorbesc faptele”. 
De fapt aici am vrut să ajung, pen-
tru că dacă este să ne luăm după 
fapte, aici nu prea îl recomandă 
nimic. Pardon, greșesc, ar putea 
candida cu succes la funcția de șef 
al Direcției Județene de Cultură. 
Proiectele de anvergură cu care se 
laudă sunt proiecte de promovare 
culturală, care nu au adus sătenilor 
nici un beneficiu direct material 
: vânzări de produse și preparate 
tradiționale, vânzări de produse 
de etnografie, creșterea gradului de 

ocupare a unităților de cazare din 
sat.

Lipsă de transparență. Pagina de 
internet a primăriei Drăguș, păsto-
rită de Sucaciu din anul 2008, nu 
mai este actualizată din anul 2012. 
Nu există informațiile obligatorii 
cu privire la declarațiile de avere și 
de interese ale primarului, vicepri-
marului și consilierilor locali. Or fi 
având ceva de ascuns ?

Nu există informații cu privire 
la hotărârile de Consiliul local, 
nu există informații cu privire la 
bugetele primăriei, la documen-
tele necesare contribuabililor care 
solicită o adeverință primăriei. Și 
atunci ne întrebăm : pseudo-in-
dependentul Sucaciu cu ce tupeu 
postează peste tot în marele comu-
nicator, cel care stăruie că cetățenii 
trebuie să fie informați corect și 
permanent !!!

Am verificat pagina www.e-li-
citație.ro, acolo unde sunt regăsite 
toate informațiile despre licitațiile 
publice, cererile de oferte, contrac-
tele atribuite. În paginile cu infor-
mații despre Comuna Drăguș nu 
apare nici o procedură finalizată, 
fiind în curs de desfășurare chiar 
și licitațiile din anul 2011. Nu 
apare nici un contract cu atribuire 
directă. Înțelem prin aceasta lipsa 
de transparență a fostului primar 
Gheorghe Sucaciu în ceea ce pri-
vește utilizarea fondurilor publice, 

de frică să nu se afle cu ce firme 
de casă lucrează și în buzunarul 
cui s-au dus banii drăgușenilor. 
Și acum vrea și banii făgărășeni-
lor. Drept pentru care am depus 
în numele redacției , la sediul 
primăriei Drăguș, o solicitare de 
documente publice, în baza libe-
rului acces la informația publică. 
Solicitarea a fost de pusă în data de 
22.04.2016, număr de înregistrare 

952. Nici până în ziua de astăzi nu 
am primit nici un răspuns, dovadă 
a lipsei de transparență instalate în 
cadrul primăriei de actualul inde-
pendent Gheorghe Sucaciu.

Corectitudine. Sloganul „Omul 
pentru vorbesc faptele” ne-a atras 
atenția în mod evident, așa că am 
făcut o deplasare pentru cerce-
tare la fața locului. Și nu am găsit 
ceva ieșit din comun. Poate puțin 

mai mult decât la comunele din 
Oltenia. 

Am găsit un sat frumos, bine 
așezat, cu oameni interesanți și 
plăcuți la vorbă. Case îngrijite, ca 
peste tot în Transilvania. Pe stră-
zile din comuna ( satul ) Drăguș 
se văd încă urmele fostului șantier 
pentru lucrările de apă și canali-
zare. Se simte din mașina de cum 
intri dinspre Sâmbăta de Sus. 
Stânga – dreapta străzii sunt șan-
țuri cu multă iarbă și trotuare lipsă. 
Pe multe străzi există refăcute 
trotuarele. 

Am întrebat localnicii dacă 
există societăți comerciale care au 
investit sume mari în zonă. Nimic 
spectaculos. O brutărie lângă 
căminul cultural, o societate a pri-
măriei unde nu știm câți drăgușeni 
lucrează și toată lumea cultivă car-
tofi. Cum la primărie nu am găsit 
pe nimeni să ne dea explicații, am 
căutat pe pagina de socializare a 
fostului primar Gheorghe Sucaciu 
să găsim faptele care vorbesc des-
pre omul Sucaciu. Și am găsit un 
tabel frumos colorat. Cu o enume-
rare de proiecte finanțate din fon-
duri extra-primărie. 

Dacă este să punem deoparte 
lucrarea de înființare a rețelei de 
canalizare, reabilitare sistem de 
alimentare cu apă, modernizare 
străzi, grădinița cu program pre-
lungit și modernizarea căminu-
lui cultural, proiect în valoare de 
2.744.838 euro demarat de altfel 
de pe vremea vechiului primar Pop 
Vasile, aflăm că Primăria Drăgus, 
sub conducerea onorabilului, de 
altfel, Gheorghe Sucaciu, a acce-
sat proiecte în valoare de 768.205 
euro în 8 ani de zile. Adică aproape 
427.000 de lei anual. Și aceasta în 
condițiile în care majoritatea aces-
tor proiecte sunt finanțate prin 
intermediul G.A.L.-ului existent 
în zonă, cu punctul de lucru la 
Drăgus și aflat sub subordinea sa 
directă. 

Dacă la faza inițială a existat 
o comunicare între toți mem-
brii Grupului de Acțiune Locală 
Microregiunea Valea Sâmbetei, se 
stabileau de comun acord strategi-
ile și direcțiile de finanțare cu toți 
reprezentanții primăriilor mem-
bre, ulterior deciziile se luau de la 
Drăguș. Punct. 

Comuna Drăguș aflată timp de 
8 ani sub conducerea lui Gheorghe 
Sucaciu este demnă de Cartea 
Recordurilor : stația de epurare 
este amplasată într-o locație care a 
necesitat montarea de pompe pen-
tru a împinge apa menajeră spre 
stație.

Am făcut o comparație cu o 
altă comună din Țara Făgărașului, 
comuna Cârța. Diferența dintre 
cele două localități este ca de la cer 
la pământ. Cârța, sat cu puternice 
influențe săsești, cu toate străzile 
reabilitate, trotuare din pavele pe 

Pseudo-independenții



Se alege praful de Făgăraș!
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Nu știu alţii cum sunt – vorba 
lui Creangă -, dar pe mine 
mă cuprinde o amară și de 

netrecut tristeţe atunci când văd 
cum un spaţiu dăruit de Dumnezeu 
cu de toate, un spaţiu care ar putea 
găzdui în pace și belșug o populaţie 
cu mult mai mare, este strivit, ste-
rilizat fizic și sufletește de oameni 
care îl locuiesc.

Acest spaţiu dăruit este muni-
cipiul Făgăraș, un spaţiu căruia am 
avut prilejul să îi descopăr văzute 
și nevăzute, rele și bune, minunăţii 
și prăpăd. Păstrând parcă umbra 
unui blestem, acest spaţiu cu dăi-
nuiri naturale și istorice unice este 
îngropat, de la o etapă la alta, de la 
o epocă la alta, în răspărul firii, și 
nu poţi da vina pentru zădărnicia în 
care se scufundă decât pe oamenii 
care îl conduc.

Nu vreau să calc pe nimeni 
oameni în picioare. Vorbim despre 
o neputinţă care nu poate fi nici a 
pământului, nici a lui Dumnezeu, ci 
numai a oamenilor. 

Atunci când un grup de inves-
titori din Făgăraș au avut inițiativa 
să deschidă o scoală profesională 

pentru a se putea califica forța de 
muncă necesară dezvoltării proiec-
telor economice existente, actualul 
primar le-a întors spatele pe motiv 
că nu a fost invitat, cu toate că 
toată corespondența a fost purtată 
cu cabinetul primarului. Numai 
când Consiliul Județean Brașov, 

prin șeful de partid al primarului, a 
acceptat colaborarea cu acest pro-
iect, atunci a binevoit și primarul 
nostru să dea binețe investitorilor și 
proiectului.

Ne tot lăudăm peste tot cu 
marele proiect de reabilitare a 
rețelelor de apă și canalizare din 

Făgăraș. Vedem la fiecare emisiune 
a primarului, de pe la toate tele-
viziunile locale, cum se încovoaie 
sub sarcina pe care , chipurile, și-a 
asumat-o ca pe o cruce. Acum se 
laudă peste tot cu acest proiect. 
Dar nimeni nu amintește nicăieri că 
acest proiect i se datorează fostului 
primar PSD Ioan Bărbuți. 

Pentru cei care au memoria 
scurtă aș vrea să le readuc în memo-
rie momentele din 2007 când 
președintele Consiliului Județean 
Brașov, șeful de partid al prima-
rului , a venit la Făgăraș la ședința 
Consiliului Local să convingă ple-
nul consiliului că este mai bine ca 
Făgărașul să intre in asociere cu 
Compania Apa Brașov. Pe atunci 
actualul primar era viceprimar. La 
insistențele și cu efortul fostului 
primar Bărbuți, Făgărașul a intrat 
atunci în asocierea cu Apă Canal 
Sibiu, cu toată opoziția actualului 
primar. Și acum ne batem cu pum-
nul în piept pentru mărețele și glo-
rioasele realizări ?

Se vede cu ochiul liber cum a 
reușit Sorin Mănduc să gestioneze 
șantierul din Făgăraș !

În momentul alegerii în primul 
mandat al actualului primar exista 
deja semnat contractul de finanțare 
cu Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale pentru actualul azil de 
bătrâni din Făgăraș. Și cu acesta ne 
batem cu pumnii în piept ?

Făgărașul are nevoie acum de 
un suflu nou, are nevoie de echipă 
nouă, are nevoie de transparență 
, nu să ne inchidem în biroul de 
cleștar și să nu stăm de vorbă cu 
cetățenii. Făgărășenii au nevoie de 
comunicare, de dragoste, să simtă 
că ești alături de ei și la bine, când 
chefuim împreună la Zilele Cetății 
Făgărașului, dar și la greu, când 
mergem împreună, braț la braț , 
prin praful și noroiul șantierelor 
veșnic deschise și niciodată închise. 
Făgărășenii au nevoie de un pri-
mar care să meargă cot la cot cu ei 
la muncă, să își suflece mânecile la 
cămasă , nu să le zâmbească ironic 
de după parbrizul jeepului de servi-
ciu primit de la șeful de la Brașov..

Făgărașul are nevoie de aer nou 
pentru că altfel se alege praful de 
Făgăraș!

Cristi PREPELIȚĂ

politici, o struțo-cămilă!

absolut toate străzile, șanțuri și 
rigole betonate, parc amenajat în 
mijlocul localității, cu bun gust, o 
mănăstire franciscană care a reușit 
, cu sprijinul primăriei și a bisericii 
evanghelice, să atragă doar ea o 
finanțare de 3.848.163 euro.

Sunt foarte multe comune din 
Țara Făgărașului care depășesc 
cu mult satul Drăguș. Am găsit o 
altă comună frumoasă din Țara 

Făgărașului. Mândra, comuna cu 5 
sate la fel de frumoase, cu proiecte 
culturale - vezi proiectele din satul 
Șona ale pictorului Stefan Câlția. 

Bugetul municipiului Făgăraș 
este tentant, nu-i așa, mai ales pen-
tru băieții deștepți din spatele can-
didatului Sucaciu.

S-a mai realizat în satul 
Drăguș (pentru necunoscători, 
comuna Drăguș este formată 

dintr-un singur sat, în comparație 
cu comuna Recea , care are 7 sate 
în subordine) un teren de fotbal, 
cu banii primiți grație apartenen-
ței la PDL în perioada 2008-2012 
de la ministresa Udrea. Singurul 
merit al fostului primar a fost că 
era membru în același partid cu cei 
care dădeau banii. 

Am demarat acest tip de anchete 
pentru a descoperi împreună ce se 

ascunde în spatele pseudo-inde-
pendenților din campania electo-
rală. Cu ce sunt acoperiți și ce se 
află de fapt în spatele sloganurilor 
și lozincilor. Praf și poleială! De 
fapt adevărul va ieși la iveală atunci 
când vom dovedi jocul dublu pe 
care șeful foștilor pedeliști din 
Făgăraș, Ioan Mareș, îl face împo-
triva propriului candidat, mobi-
lizând rămășițele pedeliste din 

Făgăraș să voteze independentul 
Sucaciu. Pentru ca după alegeri 
acesta să aleagă varianta de 1% 
lăsată liberă și să treacă din nou în 
PNL. La fel ca șeful Scripcaru la 
Brașov.

Și, cum până la alegeri mai este 
ceva timp, lista „independenților” 
rămâne deschisă. Să vedem cine se 
va mai supăra pe propriul partid… 

Vali BEJAN

Am întrebat localnicii dacă există societăți 
comerciale care au investit sume mari în zonă. 
Nimic spectaculos. O brutărie lângă căminul 
cultural, o societate a primăriei unde nu știm câți 
drăgușeni lucrează și toată lumea cultivă cartofi. 
Făceam comparație de exemplu cu comuna Șercaia, 
unde actualul primar a atras două investiții majore, 
ferma de nurci si depozitul central de carburanți. La 
Drăguș nimic de acest gen.

 Făceam comparație de exemplu cu comuna Șercaia,  
unde actualul primar a atras două investiții majore, ferma de nurci  

si depozitul central de carburanți. La Drăguș nimic de acest gen. 



4 PROMOVARE ELECTORALĂ

Ecologismul este o doctrină 
politică nouă, care s-a con-
turat la nivel mondial după 

1970. În România  ideile ecologiste 
s-au manifestat activ după 1990, 
iar la Făgăraș s-a înfiinţat o filială 
a Partidului Ecologist Român în 
ianuaie 1990. PER Făgăraș  este 
un partid politic cu vechime ce s-a 
implicat  activ și decent în viaţa 
,,cetăţii”. În ultima perioadă, alături 
de vechea gardă  a ecologiștilor au 
venit membri noi, iar din martie 
2016 a fost ales Președinte al orga-
nizaţiei locale profesorul de geogra-
fie Postolache Nicolae.

De ce avem nevoie de eco-
logism? Deoarece ecologismul 
reprezintă simbioza dintre Om și 
Natură, ecologismul are ca princi-
pală preocupare mediul înconjură-
tor, este o atitudine etică și civică. 
În condiţiile în care cetăţeanul 

este obosit de politicianism ieftin, 
nemulţumit de calitatea vieţii de zi 
cu zi, ecologismul reprezintă spe-
ranţă, progres, implicare, muncă 
în echipă. Ecologismul este o doc-
trină politică viabilă în secolul 
XXI, care promovează atât măsuri 
eficiente de mediu, dar și politici 
sociale, economice, educaţionale și 
cultural-sportive.

De ce avem nevoie de ecologism 
la Făgăraș? Deorece spaţiile verzi nu 
reprezintă nici jumătate din media 
prevăzută la nivel european,  colec-
tarea deșeurilor menajere nu se face 
conform Legii 211 din 2011(Legea 
deșeurilor), lipsește o rampă ecolo-
gică, întinse suprafeţe de teren sunt 
contaminate chimic,  parcul Regina 
Maria, ștrandul și terenurile aferente 
au nevoie de reabilitare totală, staţia 
de epurare  este învechită, numărul 
cetăţenilor aflaţi în pragul sărăciei a 

crescut,  tinerii își părăsesc locul de 
baștină, zâmbetul de pe chipul făgă-
rășenilor a dispărut, iar speranţa că 
vom trăi vremuri mai bine a murit.

La inceputul secolului XXI, 
Făgărașul este un oraș trist, cu 
populaţie îmbătrânită și natalitate 
redusă, un oraș desfundat cu o 
infrastructură rutieră deplorabilă 
și activităţi economice reduse. În 
aceste condiţii ecologiștii făgără-
șeni au strâns rândurile, au semna-
lat autorităţilor situaţiile limită care 
afecteză sănătatea cetăţenilor și au 
elaborat un Proiect politic eficient, 
Eco City Făgăraș 2016 – 2020, pro-
gram ce constituie soluţia eco-Lo-
gică pentru salvarea Făgărașului. 
Acest Proiect va fi prezentat făgă-
rășenilor pe parcursul campaniei 
electorale. Pentru realizarea acestui 
Proiect, PER Făgăraș îl susţine pen-
tru funcţia de Primar pe profesorul 

Postolache Nicolae. Acesta a reali-
zat o analiză SOWT a Făgărașului 
în funcţie de care a stabilit viziunea 
și misiunea mandatului pentru care 
candidează. 

Viziunea constă în transformarea 
Municipiului Făgăraș într-o locali-
tate urbană modernă, europeană,cu 
statut de pol turistic regional și naţi-
onal, în care locuitorii vor avea un 
trai prosper și decent, susţinut de 
un mediu ecologic durabil. 

Misiunea presupune activi-
tatea efectivă care va fi derulată, 
respectiv finalizarea obiectivelor 
Strategiei Orizont 2020, eficienti-
zarea administraţiei prin consolida-
rea unei echipe active, atragerea de 
finanţări externe și de investitori, 
diversificarea activităţilor econo-
mice, ecologizarea orașului, elabo-
rarea Strategiei Orizont 2030, care 
va include obiective și măsuri de 

realizare a acestora în conformitate 
cu Directivele Uniunii Europene, 
legislaţia României și specificul 
economic, social și cultural al 
Făgărașului.

PER Făgăraș a propus și o 
echipă credibilă  de consilieri, for-
mată din cetăţeni care nu au mai 
fost implicaţi politic cu excepţia 
vechilor ecologiști, cetăţeni cu 
profesii diverse, oameni de bună 
credinţă: Postolache Nicolae – pro-
fesor, Malene Petru –avocat, Ţeţiu 
Nicolae Ciprian – inginer chimist, 
Ludu Gheorghe – instructor auto, 
Ardelean Victor – profesor, Nișcov 
Nineta Victoria –inginer, Balea 
Adrian Ioan -  manager service auto, 
Ţeţiu Mihai Alexandru – gestio-
nar, Stoica Roxana – agent comer-
cial, Mateiaș Cătălin – profesor, 
Popa Gheorghe – ofiţer în rezervă, 
Manoilă Gheorghe Achim – meca-
nic auto, Mercurean Ion – ofiţer în 
rezervă, Vlaicu Mioara – econo-
mist, Bujor Lucian Dorel -  piroteh-
nist, Năftănăilă Gheorghe – meca-
nic, Bica Ioan Mihai – mecanic 
auto, Leabu Ioan Dumitru – subin-
giner, Popa Viorica – educatoare, 
Postolache Teodora – infirmieră, 
Mânzu Viorica – inginer chimist, 
Mercurean Ioan Cristian – elec-
trician, Stoican Teodor Cătălin 
– electrician.

PER Făgăraș a propus oameni 
noi, profesioniști, credibili. 
Făgărășenii au o șansă doar dacă 
vor participa într-un număr cât mai 
mare la vot. 

Stimaţi făgărășeni, cu votul dum-
neavoastră vom face schimbarea!

Prof. Postolache Nicolae, can-
didat PER la funcţia de Primar al 
municipiului Făgăraș!

Cod Unic AEP 21160076

Partidul Ecologist Român, soluţia viabilă pentru Făgăraş!

Este membru în Partida 
Romilor din Făgăraș de 10 
ani si având o relație strânsă 

cu toate comunitățile de romi din 
cartierele făgărășene, a simțit o 
obligație morală să schimbe, nu 
doar destinele ci și mentălităile 
romilor și romanilor deopotrivă. 
Masterant în Studii Europene și 
Administrație Publică, licențiat în 
Drept Administrativ, Drept Penal 
și Drept Constituțional a reușit, 
la doar 30 de ani , atragerea de 
Fonduri Europene , ce au servit la 
ajutorarea persoanelor defavori-
zate de pe raza Municipiului nos-
tru .

Rep.: Puteți să ne prezentați pe 
scurt proiectele realizate până în 
prezent?

I.A.: În Făgăraș, prima activitate 
a avut loc între anii 2008 și 2009, 
când am reabilitat Școala Generală 
nr. 4 din cartierul Galați și gră-
dinița aferenta. Am organizat un 
eveniment caritabil “Spectacol de 
Crăciun”, în parteneriat cu A.P.R. 

Pro-Europa Brasov în decembrie, 
2010. De asemenea, în perioada 
2011-2013, ca și parteneri ai pro-
iectului “Drum spre civilizație”, 
finanțat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, prin Banca 
Mondială, am asfaltat strada 
Prunului, din cartierul Galați. Am 
oferit și servicii de consiliere și 
orientare profesională pentru 250 
de beneficiari din cartierul Galați. 
Între 2015 – 2016 am implemen-
tat proiectul “Legalizarea așezări-
lor cetățenilor de etnie romă din 
municipiul Făgăraș”. În cadrul 
acestui proiect am intabulat 100 
de terenuri pe care locuiesc per-
soanele de etnie romă din Făgăraș. 
Iar în 2014 am reabilitat și dotat 
secția de Pediatrie a Spitalului 
Municipal Dr. Aurel Tulbure.

Rep: De ce credeti că romii 
sunt marginalizați și ce ar trebui 
făcut pentru ei ?

I.A.: În Făgăraș, autoritatile 
locale nu au reusit nici până în 
prezent să dezvolte programe 

socio-economice menite să com-
bat excluziunea socială și senti-
mentul xenofob prezent în men-
talitatea populației majoritare. 
Un alt motiv se referă la faptul că 
foarte multe persoane din comu-
nitatea romă depind de stat și în 
prezent, lucrul acesta ii face vulne-
rabili în fața sărăciei și excluziunii 
sociale.

Rep: Prezentati-ne 3 masuri, pe 
care le-ati lua de urgenta pentru 
incluziunea romilor:

I.A.: Înființarea de programe 
After School pentru copii romi la 
nivel local, de asemenea înființa-
rea unor puncte farmaceutice în 
comunitățile de romi, în colabo-
rare cu farmaciile locale, pentru a 
facilita accesul romilor la sistemul 
de sănătate și prevenție și ultima 
măsură ar fi : întabularea terenuri-
lor și locuințelor unde își au domi-
ciliul etnicii romi. Persoanele care 
nu au acte de identitate trebuie de 
asemenea sprijinite de autorități.

cod unic AEP- 23160386 

Ionuț Androne: „Întotdeauna mi-a plăcut 
să susțin cauze pierdute în fața autorităților!“



Termenii 
angajamentului :

1. beneficiarii angajamen-
tului – toți cetățenii munici-
piului Făgăraș și toate persoa-
nele juridice cu activitate în 
municipiul Făgăraș, indiferent 
de orientarea politică, sex, 
religie și naționalitate.

2. executanții angajamen-
tului – Cătălin George Cîrje 
și echipa de consilieri ALDE 
Făgăraș.

3. obligațiile făgărășeni-
lor – să aducă permanent 
la cunoștința executanților 
problemele, necesitățile, 
cerințele lor în vederea găsirii 
de soluții rapide de rezolvare.

4. obligațiile executanților :
-să rezolve, în limita preve-

derilor legale și ale fondurilor 
bugetare, toate problemele 
municipiului Făgăraș.

-să depună toate eforturile 
pentru atragerea de fonduri 
din bugetul județean, buge-
tul național și din programe 
cu finanțare europeană în 
vederea asigurării resurse-
lor necesare îndeplinirii în 
bune condiții a prezentului 
Angajament.

-să consulte permanent 
beneficiarii prezentului 
Angajament asupra pro-
blemelor și necesităților 
acestora.

-să informeze permanent 
beneficiarii prezentului 
Angajament despre modul 
de ducere la indeplinire 
a sarcinilor prezentului 
Angajament.

-să informeze permanent 
beneficiarii prezentului 
Angajament despre activi-
tatea Primăriei Făgăraș și a 
Consiliului Local Municipal 
Făgăraș.

-să depună toate efortu-
rile pentru asigurarea unui 
standard de dezvoltare 
comunitară modern și la nivel 
european

5.termenul de execuție 
al angajamentului – până în 
anul 2020, etapizat, în confor-
mitate cu prevederile prezen-
tului Angajament.

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

1.INFRASTRUCTURĂ 
MODERNĂ PENTRU 
FĂGĂRAȘ

INFRASTRUCTURĂ 
RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ 
(STRĂZI  ȘI TROTUARE) 

MODERNIZAREA 
SERVICIILOR DE 
SALUBRITATE

ILUMINAT PUBLIC
SISTEM INTEGRAT DE 

MONITORIZARE VIDEO
REABILITAREA 

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

 
2.SĂNĂTATE, 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI 
PROTECȚIE SOCIALĂ

SĂNĂTATE-SPITALUL 
MUNICIPAL „DR. A. 
TULBURE” FĂGĂRAȘ

ÎNVĂȚĂMÂNT
PROTECȚIE SOCIALĂ
 
3.MEDIUL ECONOMIC 

TRANSPORT ȘI 

ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ

MEDIUL ECONOMIC ȘI 
LOCURI DE MUNCĂ

TRANSPORT
TRANSPARENȚĂ 

ÎN ADMINISTRAȚIA 
PUBLICĂ 

 
4.TURISM, CULTURĂ, 

SPORT ȘI AGREMENT
TURISM
RESTAURAREA 

ȘI VALORIFICAREA 
DURABILĂ A 
PATRIMONIULUI 
CULTURAL ȘI TURISTIC 
AL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAȘ - CETATEA 
FĂGĂRAȘ

PUNEREA IN VALOARE 

A ZONEI CENTRALE A 
FĂGĂRAȘULUI 

POLITICI DE 
DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII 
TURISTICE 

CULTURĂ ȘI 
SOCIETATE CIVILĂ

SPORT - AGREMENT
PARCUL REGINA 

MARIA (Zona Agrement 
Stadion)

COMPLEX AGREMENT 
- BAZIN SEMIOLIMPIC 
ACOPERIT ȘI 
DESCOPERIT

cod unic AEP: 21160080 

Cătălin George Cîrje și echipa ALDE Făgăraș 
vă propune un angajament ferm pentru mandatul 2016-2020 

5PROMOVARE ELECTORALĂ

Noi, părțile proiectului :
Cătălin George Cîrje și echipa ALDE Făgăraș, cu următoarea 
componență: În calitate de executanți, pe de o parte și 
Cetățenii municipiului Făgăraș și persoanele juridice cu 
activitate în municipiul Făgăraș
În calitate de beneficiari, pe de altă parte
Semnăm prezentul
„Angajament pentru Făgăraș 2016-2020”cu urmatoarele 
clauze:
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Un proiect unic pentru șco-
lile din România se deru-
lează de câteva zile la Șinca 

Nouă. Școala din localitate a fost 
aleasă ca „gazdă” a unei sere atipice, 
în format geodom, asamblată din 
bucăţi. Aceasta este contruită din 
250 de triunghiuri de plexiglas, fie-
care prins pe un cadru de lemn.

Scopul „Serei Didactice” este 
acela de a atrage atenţia Ministerului 
Educaţiei că, foarte mulţi tineri, deși 
proveniţi din mediul rural, ajung la 
un liceu agricol fără a cunoaște noţi-
unile de bază în agricultură.

„Sera din curtea școlii” este un 

experiment menit să îi încurajeze pe 
copiii din ciclul primar și gimnazial 
să înveţe noţiuni practice jucân-
du-se de-a agricultorii. Proiectul 
este realizat din fonduri europene, 
după o muncă de cercetare de 
aproape trei ani.

Materialele alese sunt de cea mai 
bună calitate și provin de la firme 
cu renume din Germania, Austria, 
Elveţia, Italia, iar lemnul provine 
din ţară.

Copiii au fost îndemnaţi să își 
realizeze o cultură în ghivece sus-
pendate, pe fiecare triunghi, din cele 
250 câte are sera geodom, existând 

posibilitatea de a se atârna două 
ghivece. De asemenea, li s-a explicat 
că pot alege atât varianta clasică, de 
plantare în sol, cât și cea în lădiţe de 
plastic sau lemn.

Aceștia s-au arătat încântaţi de 
idee, mulţi dintre ei afirmând că iși 
vor aduce câte o floare pe care să o 
crească în sera din curtea școlii.

Sera din curtea școlii va rămâne 
la Șinca Nouă pentru cel mult doi 
ani, dacă elevii arată interes și dis-
ponibilitate în tot acest timp. În caz 
contrar, ea va fi mutată, după o anu-
mită perioadă, la alte școli din ţară, 
care doresc să ia parte la experiment.

Sera din curtea școlii de la Șinca Nouă

Șercăienii au sărbătorit Duminica Floriilor cu joc și voie bună. 
Pentru a doua oară, reprezentanții Gazetei Satelor, împreună cu 
cei de la Primăria Șercaia au dat ființă unui obicei al satului, încon-

deierea ouălor.Gospodinele satului împreună cu toți ceilalți săteni s-au 
adunat la căminul cultural din Șercaia înarmate cu ouă, condeie și vop-
sea. Din mâinile lor dibace au ieșit niște ouă de o frumusețe ieșite din 
comun. 

Festivalul ouălor închistrite a luat naștere din dorința organizatori-
lor de a nu lăsa obiceiul închistritului să piară, dar și să-i învețe pe cei 
mai mici șercăieni ce înseamnă dragostea de cântec și port popular. De 
aceea, în cadrul festivalului, zeci de tineri au purtat cu mândrie portul 
popular, iar alții au și cântat și jucat.

Ediția din acest an a Târgului va avea loc în perioada 14-15 mai la 
Castelul Corvinilor din Hunedoara. Organizatorii anunţă că 30 
de muzee și castele din cinci țări și își vor prezenta  ofertele de 

turism la standurile târgului.
„Majoritatea expozanților sunt din România, urmați de Slovenia, 

Bulgaria, Ungaria, Polonia”, a declarat directorul Castelului Corvinilor, 
Costin Tinca, pentru Agerpres.

Între castelele și muzeele din țară care vor lua parte la acest eve-
niment se numără Castelul Peleș, Castelul Pelișor, Castelul Bran, 
Cetatea de Scaun a Sucevei, Cetatea Făgăraș sau Turnul cu Ceas din 
Sighișoara. De asemenea, turiștii sau agențiile de profil vor putea face 
cunoștință cu oferta culturală propusă de Muzeul Brukenthal din 
Sibiu, Cetatea Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva sau 
Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia.

Cetatea Făgăraș, la Târgul 
european al castelelor

Festivalul Ouălor 
Închistrite la Șercaia

Cel mai harnic fecior din 
satul Vad a fost sărbătorit 
de localnici, în a doua zi de 

Paște. Este vorba de cel care a ieșit 
primul la arat.Un obicei inedit care 
atrage de la an la an tot mai mulți 
turiști. Tinerii de astăzi au demon-
strat că au rădăcini puternice în 
satul natal și că știu foarte bine tra-
dițiile. Ei au încercat să îi bucure pe 
curioși redând perfect fiecare etapă 
a obiceiului … denumit sugestiv 
„PLUGARUL“.

„Plugarul” este un obicei de pri-
măvară, un scenariu ritual al mor-
ţii și renașterii anuale a divinităţii 

vegetale. Ceremonialul cuprinde 
mai multe secvenţe rituale: după 
alegerea plugarului urmează ca în 
prima zi de Paște fetele să împle-
tească legături din grâu verde cu 
care a doua zi plugarul va fi „gatit”. 
Grâul verde este simbol al începu-
tului unui nou ciclu. După ce fecio-
rii din sat s-au adunat, au plecat să 
adune iarba cu care urma să îl împo-
dobească pe vrednicul fecior al satu-
lui. Cu iarba în căruță, ei au mers 
spre casă, pentru a se odihni și a 
gusta din bucatele pregătite de fete.

Serbarea plugarului începe cu 
ascunderea acestuia în incinta 

gospodăriei sale, urmată de căuta-
rea lui. După ce este găsit, urmează 
gătirea cu grâul verde.

Plugarul este urcat pe o grapă de 
lemn și purtat spre râu de către cei-
lalţi feciori.

Aici este scufundat cu grapă iar 
feciorul face crucea plugarului care 
semnifică îmbogățirea recoltei și 
îndepărtarea unui an secetos.

Plugarul îi stropește apoi pe săte-
nii adunaţi pe malurile râului, dar 
mai ales pe tinerii care s-au căsătorit 
în acel an, cu scopul ca gospodă-
riile și căsnicia lor să fie rodnice și 
îmbelșugate.

Plugarul la Vad

Secretarul de stat Corina Șuteu a fost propusă, la 3 mai 2016, de 
premierul Dacian Cioloș pentru a ocupa funcţia de ministru al 
Culturii, în condiţiile în care Vlad Alexandrescu a fost revocat.

Aceasta a absolvit Facultatea de Litere, specializarea română-en-
gleză la Universitatea București (1983) și un master în management 
cultural, Mastere Spécialisé Européen en Management des Entreprises 
Culturelles (Dijon, Franţa) (1991). Imediat după terminarea studiilor, 
a fost profesor de română-engleză la Liceul Agro-industrial Făgăraș 
(1983-1987) și redactor la Revista „Teatrul” (1987-1989).

Totodată. a ocupat funcţia de director al Uniunii Teatrale din 
România (1991-1993) și al Theatrum Mundi, în prezent, Metropolis 
(1993-1995). Din ianuarie 2016 
este secretar de stat la Ministerul 
Culturii.

Este autoare a numeroase 
rapoarte și studii de specialitate 
(politici culturale). Împreună 
cu Hanneloes Weeda și Cas 
Smithuijsen, a editat cartea „Arts 
Politics and Change. Participative 
Cultural Policy-making in South 
East Europe” (Amsterdam, 
2005). Este, de asemenea, autoa-
rea volumului „Another Brick 
in the Wall, a Critical Overview 
of Cultural Management in 
Europe” (Amsterdam, 2006).

O fostă profesoară,  
noul ministru al Culturii



Suculenta
Karla TITILEANU
decorator

Pe vremuri o găseai întinzându-se la 
soare peste tot. Prin grădini, pe acoperiș, 
pe marginea drumurilor și deseori prin 
cimitire, parcă atrasă de liniște. Scăpai 
greu de ea, pentru că prindea rădăcini, 
deși firave, cam pe peste tot și de la an la 
an, parcă mai apărea câte una pe lângă ea 
tocmai ca să-i țină companie. Fără ingri-
jiri și atenție deosebite, suculenta asta, 
câștiga ușor ușor teren, deși nimeni n-o 
băga în seamă. De ceva vreme însă, popu-
laritatea ei a adus-o în prim plan, astfel 
că unde te duci, unde te întorci, dai de 
ea. Apariții cu adevărat juicy, excentrice, 
pline de culoare, înflorate sau nu, unele 
mai fițoase, altele mai puțin, cu parfum 
sau fără, ea este cu atât mai apreciată cu 
cât vine în combinații suculente. Acum 
toată lumea o caută peste tot, toată lumea 
o vrea și se vorbește despre suculentă ca 

despre o vedetă.
Suculenta asta fără pretenții, care nu 

are nevoie nici măcar de apă toată ziua, 
ar putea acompania chiar și cel mai negli-
jent și neîndemânatic burlac, aducând în 
viața lui, un strop de viață, de culoare, de 
feminitate (fără să-l transforme într-un 
efeminat). 

În grădină, pe pietre, în nisip, la fereas-
tră, pe pereți, în bucătărie, în baie sau pe 
birou, suculenta este exact ce ai nevoie 
atunci când n-ai chef de complicații, dar 
parcă ar merge să ai ceva aproape, delicat, 
interesant, necotropitor, dar totuși plin 
de viață și culoare în același timp.

Suculenta este pe undeva și așteaptă 
alăturarea potrivită, căci îi place să stea 
în companie, indiferent că lângă ea apar 
parfumuri mai tari, mai urâte, esențe 
invazive, demoralizatoare, mai umbroase 
sau răutăcioase. Îi place căldura, dar nu 
se dă omorâtă nici în cele mai năpraz-
nice friguri de pe la noi, iar asta o face 

partenera perfectă. Puțină dragoste și 
poți avea noroc ca suculenta să înflo-
rească sub ochii tăi atunci când te vei 

aștepta mai puțin, căci așa este ea. Mereu 
surpinzătoare, deși nu pare.  Va fi o sur-
priză frumoasă!
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Duminică, 24 aprilie, a avut 
loc o etapă a Diviziei A la 
handbal masculin. Echipa 

antrenată de profesorul Dumitru 
Opriș a evoluat pe propriul teren. 
Meciul a avut o miză deosebită 
pentru ambele combatante. CSM 
Făgăraș avea nevoie de victorie 
pentru a fi 100% promovată în timp 
ce oaspeţii își jucau ultima șansă la 
promovare. La capătul unui joc dis-
putat cu multe faze de poartă, CSM 
Făgăraș s-a impus cu scorul de 
32-24, după ce la pauză scorul era 
de 14-13. Prima repriză a fost echi-
librată, ambele echipe parcă resim-
ţind miza uriașă a acestei întîlniri.

Astfel, cu două etape înainte de 
finalul campionatului, Făgărașul se 
poate mîndri cu acestă promovare 
istorică. Au trecut peste 40 de ani 
de cînd Făgărașul nu a mai contat în 

handbalul mare la nivel de seniori. 
Cu o apărare sigură și cu un atac efi-
cient în care au ,,strălucit“ Arsene și 
Frăţilă, CSM-ul a cîștigat fără emo-
ţii în faţa unei echipe mature, ce 
are în componenţă mulţi jucătpori 
care au activat în Liga Naţională. 
Au trecut mai bine de opt ani de 
cînd Dumitru Opriș a preluat 
,,banca tehnică“ a echipei făgără-
șene. Jucătorul crescut și format la 
Făgăraș a ajuns, după o carieră de 
excepţie ca jucator, antrenorul echi-
pei pentru care a evoluat atîţia ani. 

Atunci se punea bazele unei 
echipe care urma să domine hand-
balul românesc la nivelul eșalonului 
secund. La finalul sezonului 2011-
2012, handbaliștii făgărășeni jucau 
barajul pentru accederea în Liga 
Naţională, baraj pierdut în faţa for-
maţiei Potaissa Turda. Echipa de 

seniori a Făgărașului a fost, în acestă 
perioadă, puternic ,,alimentată“ 
cu tineri handbaliști de la Clubul 
Sportiv Școlar Făgăraș. 

,,Am reușit să promovăm în 
Liga Naţională. Este o performanţă 
extraordinară pentru toată comu-
nitatea locală. Vreau să-i felicit pe 
băieti pentru maturitatea, serio-
zitatea și concentarea de care au 
dat dovadă pe parcursul întregului 
campionat. Vreau să le mulţumesc 
tuturor componenţilor staff-ului 
tehnic și administrativ pentru 
sprijinul acordat. Sper să facem o 
figură frumoasă în Ligă, pentru că 
vom juca alături de nume de refe-
renţă ale handbalului românesc“, a 
declarat antrenorul echipei CSM 
Făgăraș, profesorul Dumitru Opriș. 
(articol preluat din Monitorul de 
Făgăraș).

CSM Făgăraş a promovat
în Liga Națională

Aproximativ 300 de sportivi au participat duminică, 17 aprilie 
2016, la competiţia internaţională de karate de la Făgăraș. Ajunsă la 
a doua ediţie, Cupa „Cetatea Făgărașului” a fost prezidată de triplul 
campion mondial la karate Shihan Manabu Murakami și s-a desfășu-
rat în sala de sport a Colegiului Radu Negru. 16 cluburi din România 
și Slovenia și-au trimis cei mai buni sportivi la Făgăraș pentru a câș-
tiga medaliile și cupele puse la bătaie de Comisia Naţională S.K.I. și 
Clubul Sportiv Municipal Karate-do Făgăraș.

În cadrul deschiderii oficiale, a fost ţinut un moment de recule-
gere în amintirea colonelului Constantin Luca, fost președinte al 
Federaţiei de karate timp de 12 ani.

Cupa internațională  
de karate la Făgăraș

Toţi karateka și-au demonstrat apoi arta și precizia la probele de 
kata individual și pe echipe, kumite individual sau yakusoku kumite.

Competiţia a fost structurată pe categorii de vârstă, astfel că pe 
tatami (saltelele speciale pentru concurs) au intrat de la copii de sub 
6 ani, până la veterani (+35 ani). Cluburile participante au fost: SKIF 
Slovenia, CS Aiki Karate-Do Brașov, CS Bede Karate Timișoara, 
CS Bukyo Brăila, CS Chimia Oraș Victoria, CS Dragon București, 
CS Karate Viromet Victoria, ISKF Brașov, CS Școlar Făgăraș, CS 
Shodan Timișoara, CS Souryoukan Brașov, CS Taiyo Seishin Cluj, 
CS Vulcan, CSM Făgăraș, CSS Municipiul Râmnicu Vâlcea și CSM 
Karate-Do Făgăraș. Cupa competiţiei sportive a fost câștigată de 
CSM Făgăraș, club care a obţinut cele mai multe premii I în cadrul 
concursului. Festivalul a fost un succes, urmează ediția a III-a, în 
duminica Floriilor, anul viitor.



Situația actuală din Făgăraș pare 
pentru mulți locuitori fără ieșire. 
Oamenii și-au pierdut speranța 
că lucrurile se mai pot îndrepta. 
Conform statisticilor, peste 30% 
din făgărășeni consideră că prin-
cipala problemă din oraș este 
infrastructura, starea drumurilor. 
Mai mult, Făgărașul se confruntă 
cu o mare problemă care, pe ter-
men lung, poate avea consecințe 
dramatice – scăderea numărului de 
locuitori prin plecarea acestora în 
străinătate. 

Plecând de la aceste necesități, 
Partidul Social Democrat a prezen-
tat programul ”E.U.R.O.P.A. pentru 
Făgăraș”, care se axează pe măsuri 
urgente pentru rezolvarea proble-
melor din infrastructură și atragerea 
de investitori pentru crearea locuri-
lor de muncă. După implementa-
rea măsurilor propuse, Făgărașul 
sunten convinși că are toate șansele 
să devină un oraș modern, la stan-
darde europene. 

Este nevoie de o mână forte! În 
primul rând, de rediscutarea con-
tractelor cu companiile implicate și 
realizarea unui plan clar de respec-
tare a termenelor.

Problema reîntregirii 
Făgărașului, prin revenirea celor 
plecați acasă, ține mai mult de vizi-
unea primarului asupra dezvoltării 
orașului. Repararea drumurilor, 
curățenia sunt lucruri care intră în 
fișa postului oricărui primar, dar 
cum va arăta orașul peste 5-10 ani 
ține de viziune, de o strategie de 
dezvoltare. 

Eficiență și transparență  
în administrarea publică

Administrația publică locală 
are nevoie de o reformare axată 
pe transparență, dialog și respect 
față de cetățeni. Este nevoie de o 
implicare mai activă a cetățenilor 
în deciziile administrative, iar acest 
lucru se poate realiza prin consul-
tarea lor permanentă pe proiecte 

importante. Candidatul PSD 
propune înființarea Consiliilor 
Consultative de Cartier, dar și 
revitalizarea Consiliului Local al 
Tinerilor. Legat de interacțiunea 
directă a cetățenilor cu Primăria 
va fi înființat Centru de Informații 
pentru Cetățeni, dar, și mai impor-
tant, vor fi simplificate procedurile 
și durata de emitere a avizelor, auto-
rizațiilor și documentelor solicitate 
de persoanele fizice și juridice.

Un Făgăraș modern,  
curat și sigur

Sunt câteva capitole la care 
Făgărașul a rămas mult în urmă 
și care reprezintă priorități zero 
pentru viitorul primar și Consiliul 
Local. Înainte de toate, trebuie asi-
gurate fondurile pentru un sistem 
medical modern. Acest lucru pre-
supune achiziția de echipamente 
și aparatură medicală, dar și un 
proiect de eficiență energetică a 
Spitalului Municipal Făgăraș. Pe 
parte de educație, programul PSD 
propune sprijinirea dezvoltării sis-
temului de școală profesională și 
post-liceală în vederea asigurării 
unei forțe de muncă specializată 
în oraș. Pentru a veni în ajutorul 
familiilor care lucrează vor fi iden-
tificate programe after-school cu 
tarife subvenţionate de primărie. 
O altă problemă pe care făgărășenii 
cer ca administrația să o rezolve de 
urgență este legată de salubritate. 
Acest serviciu trebuie reorganizat la 
cele mai înalte standarde europene 
și la cel mai bun raport calitate/
preţ. 

Reabilitarea și  
modernizarea 
infrastructurii

Problema numărul unu, priori-
tatea zero. În momentul în care stră-
zile vor fi reparate și asfaltate, atunci 
și investitorii vor fi interesați să vină 
la Făgăraș. În consecință, numărul 
locurilor de muncă va crește, iar 
făgărășenii nu vor mai fi nevoiți să 

plece din oraș. În privința finalizării 
proiectului pentru modernizarea și 
extinderea rețelelor de apă-canal, 
acest lucru se va întâmpla doar prin-
tr-o implicare permanentă și mult 
mai activă a conducerii Primăriei.

Tot ca parte a modernizării 
orașului, programul P.S.D. pro-
pune refacerea centrului isto-
ric al Făgărașului și a zonei din 
jurul Cetății Făgărașului. Cetatea 
Făgărașului este un brand al Țării 
Făgărașului care trebuie pus mai 
mult în valoare și exploatat la poten-
țialul său maxim.

O altă măsură care ține de creș-
terea confortului pentru locuitori la 
costuri însă mult mai mici, ține de 
reabilitarea termică a blocurilor și 
îmbunătățirea eficienței energetice. 
Acest program poate fi realizat, în 
cea mai mare parte, prin atragerea 
de fonduri europene. 

Fondurile europene pot deveni 
pentru Făgăraș una din principalele 

resurse financiare în multe dome-
nii: sănătate, educație, turism, 
mediu, protecție socială etc.

O politică socială eficientă 
pentru făgărășeni

Autoritățile locale din Făgăraș 
trebuie să ia aceleași decizii pe care 
le-au luat și alte orașe pentru a sti-
mula creșterea locurilor de muncă 
în vederea creșterii nivelului de trai 
din Făgăraș și, implicit rezolvarea 
multor probleme sociale.

O altă problemă inclusă în pro-
gramul P.S.D. ține de raporturile 
contractuale ale orașului cu fur-
nizorii de apă, gaze, energie elec-
trică, termoficare pentru instituțiile 
publice în vederea asigurării unui 
cost minim al utilităților, dar și 
de renegocierea raporturilor con-
tractuale cu furnizorii de servicii 
publice în interesul făgărășenilor.

Gestionarea activităților de 
ecarisaj și sterilizare a câinilor 

vagabonzi – o problemă extrem de 
discutată, dar fără rezolvare defini-
tivă până acum. Dacă alte orașe au 
reușit, atunci și Făgărașul va putea 
rezolva această problemă printr-un 
program bine pus la punct, în cola-
borare cu organizații și asociații 
pentru protecția animalelor. 

Promovarea patrimoniului 
turistic și cultural  
al Făgărașului 

Din punct de vedere turistic, 
orașul deține o mină de aur insu-
ficient exploatată. Una dintre 
măsurile principale ale programu-
lui Europa se referă la dezvolta-
rea de parteneriate cu localitățile 
din Țara Făgărașului pentru pro-
movarea brandului turistic „Țara 
Făgărașului”. Și pentru că mulți 
făgărășeni s-au stabilit în ultimii ani 
în străinătate, vor fi sprijinite pro-
iectele de interconectare culturală 
cu comunitățile de făgărășeni din 
diaspora. 

Atragerea de fonduri  
și susținerea programelor 
pentru dezvoltarea 
Făgărașului 

Prima măsură prin care orașul 
poate atrage mai multe fonduri 
ar putea fi reprezentată, în viziu-
nea echipei de consilieri PSD, de 
înființarea unui departament de 
promovare economică în cadrul 
Primăriei care să lucreze exclusiv în 
scopul atragerii de investitori pen-
tru „a aduce bani în Făgăraș”. Tot 
în scopul atragerii de investiţii este 
și proiectul pentru crearea parcului 
industrial Făgăraș prin asigurarea 
integrală a utilităților, moderniza-
rea clădirilor existente, dar și reabi-
litarea accesului auto la toate clădi-
rile din parcul industrial.
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8 PROMOVARE ELECTORALĂ

PSD propune un alt tip de administrație locală 
prin care Făgărașul poate deveni un oraș european!


