nimeni
Serie nouã,

nu

Anul X,

Nr. 294

ne

I

T

O

R

I

cale

8 Pag.,

www.flacara-rosie.ro
Manager general: Silviu TURC

Senior editor: Lajos NOTAROS

D

în

Tiraj: 3500 ex.
1 Leu
se aprinde din prima!

13 Martie 2017,

Sãptãmânal arãdean de opinii, dezvãluiri, pamflet ºi sport

E

stã

A

L

Jiþã Falcã nici nu ºtii,

Gheorghe,
balaurul ºi
prorocirea

Cât de micã-ncepi s-o ai

Teofil GRÃDINARU
În situaþia de faþã, Gheorghe – clar la cine mã
refer – duce aceeaºi luptã biblicã cu balaurul.
Doar cã, de aceastã datã, balaurul e chiar
partidul care l-a creat pe Falcã – da, la el mã
refeream, ca sã eliminãm orice dubii – iar
Gheorghe al nostru tot taie pe capete. a început
cu socrul sãu, Gheorghe Seculici, a continuat cu
Ioþcu, apoi cu Igaº, ca sã mã refer doar la numele
mai mari ºi mai deranjante. Ar mai fi ºi alte
nume, cu funcþii administrative sau politice.
Citez aleatoriu, din memorie: Cipri Luca, Bruno
Biringer, Ovidiu Bonca, Teodor Gligor, Ionel
Costin, Dan Cancel ºi mã opresc, pentru cã am
demonstrat ceea ce vroiam sã demonstrez.
Balaurul, adicã partidul, continuã însã sã
producã. Oricând se poate gãsi câte un
contracandidat la Falcã. ªi chiar s-a gãsit.
Prin urbe umblã vorba cã ar fi mai mulþi. Se
vorbeºte de Pistru, de Cionca, chiar ºi de Igaº.
Bursa zvonurilor fluctueazã, dar singura
certitudine pare Cãlin Abrudan, primarul Ineului,
care ºi-a anunþat public, ºi în interiorul partidului,
ºi în mediul jurnalistic, intenþia de a candida.
Cãlin ºi Ilie, ca sã amintesc ºi al doilea prenume.
Total diferit de pilda religioasã, tocmai un Ilie
vine sã proroceascã pieirea lui Gheorghe ºi
preluarea balaurului nimut PNL.
Mergând mai departe cu raþionamentul, ca o
pãrere strict personalã, cred cã preºedinþia filialei
locale ar trebui sã revinã unui reprezentant al
vechiului PNL. Argumente am suficiente. În
primul rând, însuºi calculul simplu: PNL a primit
doar douã funcþii importante, un vicepreºedinte
de consiliu judeþean, respectiv un senator.
Atenþie, din opt funcþii, partidul deþinând în total
un primar de municipiu, un preºedinte de CJ, un
viceprimar, doi vicepreºedinþi ºi trei
parlamentari. Despre primarii din judeþ e inutil
sã vorbim, indiferent dacã provin din PNL-ul
vechi sau din PDL. Nu pentru cã nu-ºi meritã
funcþia, ci tocmai pentru cã ºi-o meritã: ºi-au
câºtigat – în proporþie aproape maximã –
mandatul prin meritul propriu.
Revenind la raþionament, Cãlin Abrudan pare
îndreptãþit, ca exponent al vechilor liberali, sã
preia filiala localã a PNL. Poate nu cel mai
îndreptãþit, dar e greu de gãsit un alt candidat
viabil. Senatorul Cristina nici nu prea vrea, dar
nici nu e indicat sã ai un preºedinte mai mereu
plecat, în condiþiile în care e nevoie de o reformã
internã. Sergiu Bîlcea, vice la judeþ, are de lucru
pe administraþie, iar alþi primari PNL nu-ºi prea
doresc nici ei.
Rezumând, nu-s proroc, dar cred cã
alternanþa PDL-PNL ar ajuta noul partid sã-ºi
elimine animozitãþile acumulate în urma fuziunii
forþate. Poate nu Abrudan e cea mai bunã
soluþie, dar pare cea mai bunã soluþie practicã.
Restul e can-can, ca sã citez din alt primar liberal.
Vechi liberal...

Totul a pornit de la poza pe care domnul Gheorghe
Falcã – îl etichetãm drept domn pentru mama lui – a
publicat-o de 8 martie, cu prilejul Zilei Femeii. ªedea
acolo, în braþele mamei, cu aceeaºi privire cu care ne
sfideazã acum. Atunci avea o scuzã! Acum nu! Aºa cã
i-am pus ºi noi o pozã, trucatã, desigur, în care îl
arãtãm cum a ajuns în Arad. Vai de puþulica lui! ªi
acum?
Acum Falcã ne sfideazã! Nu ºi pe ANI! Adicã
Agenþia Naþionalã de Integritate, care a propus
trimiterea lui în judecatã, pe motiv de conflict de
interese. Pãi, dacã ne luãm pe chestii de astea, Falcã e
mai în culpã decât Jack Spintecãtorul! Dar, sã le luãm
pe rând.
ANI l-a demascat pe Falcã pentru conflict de
interese în raportul sãu de primar ºi totodatã acþionar
la Proarhitectura, prin care a supt – semidirect – bani
de la Primãrie!
Noi venim ºi adãugãm cã, la conflict de interese se
pune ºi faptul cã autodeclaratul „cel mai tare ziar din
Arad”, am numit foaia ungurilor din Debreþen, stã în
gazdã la famiglia Falcã. Iar primarul Falcã, adicã
Primãria, dã la greu publicitate respectivei foi. ªiatunci? Ce dovadã mai mare de conflict de interese
decât asta.
Apoi, haideþi sã vorbim ºi de abuz în serviciu. Pãi
oricare arãdean care doreºte sã vadã cât are de dat la
Primãrie, impozite ºi taxe, bate CNP-ul ºi îi apare.
Dacã bateþi CNP-ul lui Falcã (nu ne întrebaþi de unde-l
avem, cã n-are rost) apare textul urmãtor: acces
restricþionat. Adicã el, în calitate de primar, e cu douã
perechi de... CNP-uri? Nu de alta, dar sã ºtim ºi noi, cã
se poate restricþiona aceastã informaþie. Nu oricum,
doar cu condiþia sã fii prtimar ºi sã abuzezi de asta.
ªi, în al treilea rând, mai avem ºi o chestiune
moralã. Pãi, dacã primarele Aradului e restant la
impozite, când ar trebui sã fie primul plãtitor, ca sã
dea exemplu, la ce ne putem gândi noi? CÃ e gãunos
moral o ºtim deja, dar înseamnã cã are ºi ceva de
ascuns. nu mare lucru, doar faptul cã datoria
primarului Falcã înspre Primãria condusã de Falcã e
undeva la circa 38 de mii de lei. Adicã 380 de
milioane, lei vechi. Adicã salariul unuia de la Takata
(cetãþean model, cãruia Falcã i-a dat ultima felie de
pizza, de la gura ’mnealui) pe vreo 15 luni!
Ãsta e primarul Aradului: ipocrit, în conflict
multiplu de interese, suspect de abuz în serviciu ºi
gãunos moral!

Dacã pe firma Pro Arhitectura SRL Arad familia Falcã are de plãtit peste 300 de miloane de lei vechi numai impozit pe clãdiri
(apropo, dvs. dragi citirori, cât plãtiþi impozit pe clãdirea sau apartementul în care locuiþi?) atunci pe persoanã fizicã suma
de platã a impozitelor la bugetul locale ale Elei ºi Ghiþã Falcã oare la ce valoare se ridicã? Cât despre „acces resticþionat”...

www.flacara-rosie.ro

OPINII

13 Martie 2017
P

Fuga (XI)
Lajos NOTAROS
Te-ai ridicat în picioare, nu simþeai înca tensiunea care se
amesteca în toata camera cu lumina rece a tuburilor de neon, ai
început sa te îmbraci oarecum firesc de parca ar fi deºteptarea de
dimineaþa cu toate ca trecuse puþin de unu noaptea aºa cum arata
ceasul de pe mâna unuia dintre cei care au navalit în dormitor.
Merge bine, l-ai întrebat aratând cu privirea spre braþara de metal
de pe cea mai apropiata mâna de tine. Da, de ce?, s-a uitat el
oarecum mirat la ºeful sau ºi la tine în acelaºi timp, e unu ºi un sfert,
care-i problema. Problema e, ai spus tu în timp ce îþi înnodai
ºireturile, ca dormeam. Dormeam si visam ceva frumos, ca un zbor
uºor aºa. Îmi pare rau, þi-a raspuns oarecum surprins cel cu ceasul
cu braþara articulata din metal. N-avem treaba cu tine, a întervenit
atunci Moºul înþelegând brusc situaþia dezavantajoasa în care a
ajuns omul lui faþa de tine. Poþi sa pleci, bozgore, noi avem ce
avem cu Faþa Palida de aici, nu-i asa Faþa Palida? Nelu era îmbracat
complet, statea cracanat, imitând poziþia unui boxer cu mâinile
lasate pe lânga corp înaintea semnului arbitrului de începere a
luptei. Hai, grabeºte-te si valea pâna þi-este bine, s-a rastit Mosul
la tine uitându-se fix la Nelu. Acesta se uita si el fara sa clipeasca
la ºeful strâns înconjurat de ceilalþi, observând din coada ochiului
pregatirile tale. Tu ai terminat, þi-ai tras ºi geaca de blugi peste
tricou, acum aranjai patul. Având în vedere situaþia, nu puteai lasa
patul în dezordine. ªleahta din jurul Mosului se uita la tine ca la un
gândac de pe marginea de plastic a capacului de veceu, miscarea
urmatoare a lui Nelu luându-i pe nepregatite. Brusc si foarte rapid
acesta ºi-a scos mâna dreapta de la spate, împingând-o ferm în
faþa grupului chiar în dreptul nasului ºefului lor mai marunt. O lama
minuscula stralucea straniu în lumina neoanelor: era lama unei
unghiere chinezeºti niþel întoarsa în sus fiindca era prinºa de
mânerul- unghiera printr-un nit gaurit la mijloc. Sa nu va atingeþi
de el ca va tai, a completat verbal Nelu, iar tonul nu lasa loc de
îndoiala. Nelu era un batauº autentic, gata de orice, toþi ºtiam asta.
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Mosul, luat si el prin surprindere, a facut un pas în spate iar
împreuna cu el s-a miscat toata trupa. Parca formau un corp, un
organism cu nenumarate capete precum zmeul cu ºapte capete
din poveste numai ca ei aveau cel puþin cinºpe. Au reacþionat însa
prompt: unul dintre ei, mai la margine, un negricios cu o cautatura
lichida, a scos la iveala o sticla verde de bere. Era goala, sau aºa
parea. O þinea de gât în mâna dreapta ºi uitându-se la Nelu a lovit
cu ea rama metalica de la capatul mai înalt al patului care era în faþa
lui. Nu era patul tau, ci imediat cel urmator spre uºa. Gestul, voit
ameninþator, n-a fost unul reusit, sau sticla era prea groasa ori
lovitura n-a fost prea bine executata, s-a auzit un scraºnet înalt însa
sticla a ramas întreaga în mâna lui. Toþi s-au uitat la el, el la mâna
sa evident încurcat de gestul sau ratat. Acesta a fost momentul. Teai repezit înainte ca un rugbist hotarât sa treaca prin zidul gramezii,
urlând: acum! L-ai atins cu umarul drept pe Mosul care a fost
azvârlit de ºoc spre Nelu, mare lucru n-ai mai vazut dupa ce
dislocând trupa din jurul ºefului te-ai repezit înainte spre uºa. L-ai
auzit pe Nelu din spate strigând spre stânga ºi ai început sa alergi
pe coridorul stralucitor de curat spre uºa de sticla din capatul
coridorului. ªi se parea foarte mult pâna acolo, te uitai disperat
înainte, sperând ca Nelu sa te urmeze în spate. Prindeai viteza în
ciuda mozaicului alunecos ºi asta a fost greºeala. Din ultima
camera înaintea usii au ieºit doi sau trei în intâmpinare, unul dintre
ei þi-a pus piedica cu dexteritatea unuia care stia cum se face. Teai întins pe jos, în cadere te-ai lovit de zid cu spatele, continuând
alunecarea pe partea dreapta pâna aproape de uºile din capatul
coridorului. Când te-ai oprit din alunecare ai primit primul picior în
faþa. Lovitura þi-a sucit capul în sus, astfel încât l-ai vazut pe Nelu
la timp planând spre tine prin aer ca sa te feresti cât de cât. A cazut
lânga tine þinându-si mâinile în faþa ferindu-te pentru o scurta
vreme de loviturile de picior ale celor trei. Hai în colþ, l-ai auzit
gâfâind, te-ai tarât pâna acolo în mâini, el cumva dupa tine. Strânºi
unul în altul, cu spatele la zid, încercaþi sa paraþi loviturile care
acum veneau din toate parþile: din faþa, din lateral, de jos cu
piciorul si de sus cu pumnul. Au ajunºi ºi Mosul cu gaºca dupa el,
erau acum atât de mulþi încât mai ca nu apucau cu toþii sa
loveasca, se-ncurcau reciproc, încercând fiecare sa plaseze macar
o lovitura cu piciorul sau cu mâna. Voi doi v-aþi facut mici, mici de
tot, þinând mânile în faþa, încercând sa reduceþi impactul loviturilor
care veneau fara întrerupere. Nu simþeai durere, doar ºocul
loviturii: mai mult la picioare, la glezne, acolo unde n-aveai cum sa
te aperi ºi faþa care era atinsa din când în când de un pumn mai bine

NEWSAR

Monumentul Marii Uniri
ºi teoria conspiraþiei
Orlando TOADER
Anul viitor se împlinesc 100 de ani de la
momentul istoric 1 Decembrie 1918 iar Aradul
aºteaptã, încã, amplasarea Monumentului Marii
Uniri.
ªansele ca acesta sã fie montat pânã atunci scad
cu fiecare zi care trece ºi în care nu se întâmplã
nimic. De altfel, nici locaþia lui nu pare sã fie încã
foarte clar stabilitã. Dupã ce s-a spus cã monumentul
va fi amplasat pe lacul de la Pãdurice,
municipalitatea a avansat, anul trecut, posibilitatea
înfiinþãrii unui parc dedicat Marii Uniri pe locul fostei
fabrici „Tricoul Roºu”. Ideea nu e rea, mai ales cã
Aradul duce lipsã de parcuri, dar pare
fantasmagoricã atâta timp cât terenul este privat iar
preþul cerut pentru el este mare.
Varianta „Tricoul Roºu” pune însã sub semnul
întrebãrii adevãratele intenþii ale municipalitãþii, cu
atât mai mult cu cât, tot anul trecut, Consiliul Local
Municipal a aprobat varianta de protocol cu
Ministerul Culturii în vederea amplasãrii
Monumentului Marii Uniri. Or, dacã bine am înþeles
noi, protocolul prevede amplasarea monumentului
pe lacul de la Pãdurice! În aceste condiþii, ne punem
ºi noi întrebarea dacã nu cumva se doreºte, de fapt,
tergiversarea amplasãrii monumentului astfel încât
centenarul Marii Uniri sã ne gãseascã fãrã el. O

L

asemenea variantã este discutatã asiduu în anumite
medii, cu aluzie la o înþelegere politicã în acest sens.
De altfel, chiar ºi artistul realizator Florian Codre a
spus la un moment dat cã Gheorghe Falcã însuºi nuºi doreºte amplasarea monumentului, pentru cã ar
pierde, astfel, sprijinul maghiarilor din Arad. De
cealaltã parte, primarul Gheorghe Falcã a dat
asigurãri, anul trecut, cã monumentul va fi dezvelit
în 1 decembrie 2017. Dar, de atunci nu s-a mai
întâmplat nimic notabil.
În aceste condiþii ne punem firesc întrebarea: Ce
se întâmplã, de fapt, cu Monumentul Marii Uniri?
Unde este el? Cât din el e în þarã ºi cât e în China? Îl
va amplasa sculptorul pe lac dupã ce a spus despre
acesta cã e „baltã împuþitã” (n.r. – între noi fie vorba,
cam aºa ºi e!), sau e ºi el, artistul, parte din
înþelegerea secretã menitã sã întârzie amplasarea
monumentului? Nu de alta, dar banii i-au fost plãtiþi
de un minister al Culturii condus, la vremea
respectivã, de un maghiar: Kelemen Hunor. Adepþii
teoriei conspiraþiei ar înclina sã creadã cã da, toþi fac
parte din înþelegere. Iar tot ceea ce s-a întâmplat
pânã acum nu face decât sã le dea apã la moarã.
ªi nu prea pot fi convinºi cã nu e aºa decât de
fapte. Deci, „Fapte, nu vorbe!”.

’
plasat. Nu erau vesaþi, era foarte evident, formau o adunatura ad-hoc
în jurul proaspatului ºef care înca nu-ºi consolidase destul
autoritatea. Nu erau condusi si organizaþi, se lasau dusi de primul
impuls, sesizau târziu schimbarile de situaþie. Voi nici nu încercaþi sa
ripostati, nu riscaþi sa va descoperiti astfel, încasând vreo lovitura
fatala. Simþeai cum Nelu te împinge cu tot corpul spre uºa,
aºteptând momentul ca vreunul din ei sa iasa sau macar s-o
întredeschida în vânzoleala aceea haotica. Încercând sa te uiþi si tu
mai bine, ai încasat un pumn urât drept în ochiul stâng, o lovitura
puternica care þi-a crapat pielea de sub spranceana. Ai simþit sângele
pornind, prelingându-se peste ochi exact în momentul în care uºa sa intredeschis iar loviturile au încetat ca prin farmec. În cadrul luminat
de luna care se ascundea dupa silueta aparuta pe neaºteptate se
vedea marginea padurii de dincolo de cladirea internatului. Corpul
lui Nelu s-a miscat brusc ºi puternic luându-te ºi pe tine cu el. Hai, lai auzit harâind iar imediat dupa aceea l-ai vazut tâºnind pe lânga
silueta aparuta în uºa si care parea sa fie al unui barbat mai în vârsta.
Ai sarit ºi tu, împingând din miscare cu mâinile pe cei doi-trei care
îþi stateau în cale. Ce se întâmpla aici, l-ati auzit în spate pe om
strigând, bulversat de miscarea brusca care a schimbat situaþia de la
o clipa la alta. Nelu fugea aplecat înaintea ta în direcþia lizierei care
se afla la vreo suta de pasi de cladire. Nu ma pierde, l-ai auzit,
hârâind din nou, trebuie sa ramânem împreuna. Alergai, imitându-l,
aplecat, aºa cum te-a învaþat mai târziu caporalul în armata. Fii atent
la picioare a mai harâit Nelu chiar în momentul în care aþi ajuns la
boscheþii de la marginea padurii, daca cazi acum, te ajung din urma
ºi ala esti, a închis oarecum vesel sfatul pe care îl înþelegeai din ce în
ce mai bine, observând denivelarile marunte care îþi interziceau o
alergare ritmata, sanatoasa. Era o plantaþie de fapt sau ce a fost
plantat în locul padurii de pe vremurile haiducilor, copaci subþiri si
rari, printre ei tot felul de tufe care te loveau cu braþele lor
nenumarate ºi iuþi în timp ce alergai. Alergai acum drept, atent sa
nu-l pierzi din vedere pe Nelu, încercând sa-ti dai seama si de
ºansele sa nu fiþi descoperiþi si ajunsi din urma. Aþi alergat aºa
minute în ºir sub luna care va urmarea atenta printre frunzisul rar.
Apoi deodata, dupa ce aþi ajuns în fundul unei albii secate, Nelu sa oprit brusc. Trebuie sa ne odihnim, sa ne recapatam suflul, sa-i
putem auzi daca ne urmaresc, a spus fara sa se întoarca spre tine,
aplecat în faþa cu mâinile sprijininduse pe genunchii îndoiþi. Mi-e
gura plina de sânge, a mai spus foarte linistit dar cu respiraþia înca
tumultoasa.

Despre o carte
citibilã pânã la cotor
Mãrturisesc cã n-am citit cartea
lui Bogdan Butariu. N-am citit-o
încã. N-am avut timpul necesar,
sau relaxarea normalã a unei
lecturi. Doar am rãsfoit-o un pic,
numai ºi pentru a mã convinge
încã o datã de acurateþea
mesajului.
Nu sunt ceea ce s-ar numi un
critic de carte. Dimpotrivã, sunt
ciufut, exigent ºi subiectiv pânã
la capãt. Ca ºi cum aº þine cu UTA
ºi atunci când joacã cu Lunca
Teuz, Aqua West ªofronea sau
sau Steaua Tãgãdãu, prin
coclaurile fotbalului judeþean. ªi
chiar þin cu UTA, indiferent de
deferenþe.
Revenind la carte, ceea ce
m-a mângâiat a fost modul în
care Bogdan încearcã sã nu se
complice. Sã-ºi facã din cititor un
prieten, nu un adversar. Nu
încearcã sã-ºi impresioneze
cititorul prin epatare, ci prin
cursivitate, îl atrage în capcana

dialogului, a descrierii. Nu îºi
doreºte sã-l impresioneze prin
ecarisajul cuvintelor grele, ci prin
simplitatea cuvintelor copilãriei.
E uºor, dar e greu totodatã, nu sã
pari simplu în exprimare, ci chiar
sã fii. Bogdan a reuºit...
Teofil Grãdinaru
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Rubrica lu’
undercoavãru’
ªocuri politice
Gurile rele spun cã în ultimele
ºase luni au fost douã ºocuri
politice mondiale. Primul a fost
alegerea lui Donald Trump în
funcþia de preºedinte al Americii,
iar al doilea ºoc numirea lui Cristi
Videscu (PSD) în funcþai de secretar de stat! Lãsând gluma la o
parte îi urãm succes fostului nostru coleg ºi îi admirãm puterea.
Care putere? Pãi, puterea de a sta
la masã cu Gheorghe Falcã. Ceea
ce nu e chiar uºor.

Calimente+Antena=love.
Iarãºi!
S-a întors lumea cu Calimenten sus! Cum altfel putem cataloga

Aradul, o mare micãlacã

Semnificaþia întâmplãrii de la Cotroceni
Horia MEDELEANU
În demonstraþia de forþã a
protestatarilor de la Cotroceni
s-a desprins un tânãr din grupul
din Teleorman, care l-a scuipat
pe
Preºedintele
României,
apostrofându-l: „Iohannis, nu
uita, asta nu-i România ta!“ Nu,
zãu! Tânãrul ºi, în mod sigur, nici
„camarazii“ lui nu au habar de
istoria noastrã. Cu multe sute de
ani
în
urmã,
strãmoºii
Preºedintelui au clãdit cetãþi ºi
oraºe care au denumit aceastã
provincie „Siebenburgen“ (Cele
ºapte cetãþi). Sã le menþionãm:
Bistriþa
(Bistritz),
Braºov
(Kronstadt), Cluj (Klausenburg),
Mediaº (Mediasch), Orãºtie
(Broos), Sighiºoara (Sehburg) ºi
Sibiu (Hermanstadt). Sibiul,
oraºul Preºedintelui ºi al

strãmoºilor sãi, este pomenit în
documente, în anul 1223, sub
numele de „Villa Hermani“ (în
latinã, oraºul lui Herman). În
1366 a apãrut, însã, cu
denumirea germanã Hermanstadt, care are acelaºi înþeles.
Tânãrul teleormãnean ºi
ortacii lui voiau sã-l expedieze
pe Preºedinte în Germania, nu
ºtiau cã îi împiedicã mormintele
strãmoºilor acestuia.
Semnificativ este însã altceva,
provincia de unde proveneau
aceºti vehemenþi protestatari:
Teleorman, „fieful“ (în Evul
Mediu,
domeniul
feudal)
domnului Dragnea. Un simplu
exerciþiu de logicã ne face sã
înþelegem cine a „instruit“ aceºti
tineri protestatari care s-au

manifestat ca niºte huligani ºi în
interesul cui au sãvârºit un act
abominabil. Clar, Liviu Dragnea
este ahtiat de putere, o putere
absolutã, întrecând pe Iliescu ºi
nu risc afirmând cã ºi pe
Ceauºescu. L-am privit de multe
ori la Tv., pare dãltuit în piatrã,
având o expresie fixã care nu te
lasã sã „citeºti“ ce se întâmplã
dincolo de ea, în interiorul
acestui om. Poþi bãnui doar o
energie puternicã, dornicã sã se
impunã. (Din pãcate, cu orice
mijloace). Cred, însã, în români.
În prim planul vieþii publice se
aflã tinerii din decembrie ’89, azi
bãrbaþi „în toatã firea“. Ei nu pot
fi ademeniþi cu vorbe goale.
Desigur, se spune cã politica nu
este „moralã“. Politicienii actuali

se comportã potrivit acestui
„principiu“. În faþa urnei de vot
românii sunt liberi sã sancþioneze
acest „principiu“. Rãmâne sã
avem încredere în capacitatea de
discernãmânt a românilor care
vor impune triumful valorilor
morale în viaþa publicã a þãrii.

Colaboraþioniºtii noºtri
postarea fostului (Doamne, ce fain
sunã!) deputat Mihãiþã Calimente,
care ne invita, printr-o reþea de
socializare, sã îl vedem cum se
desfãºoarã la televizor. ªi nu oriunde, ci la Antena 3! Atenþie, la
Antena 3, post care-l scotea în
ºuturi – figurat vorbind – din platou. Deh, alte vremuri, alte
alianþe. Calimente era pe la PNL,
critica PSD-ul imediat dupã
ruperea
USL.
Între
timp,
Calimente a ajuns iar frate cu PSD,
aºa cã e normal sã fie abonat la
Antenã, e normal sã laude postul,
e normal sã se pupe cu Mugur
Ciuvicã, cu care s-a-njurat de
mamã. Dar asta e politica...

E groasã sau Compact... ã
ªtirea e mai veche. Cicã, unul
dintre acþionarii de la „Moara cu
Noroc” a dorit sã vândã. Cel puþin
partea lui, aºa cã s-a repezit ºi a
dat un interviu. Numai cã asta nu
le-a cãzut bine celorlalþi acþionari.
Mai ales lui Nicu Ioþcu (foto), cel
care – prin nevastã-sa – e acþionar

majoritar. Nu de alta, dar Ioþcu nar vinde. E în plin proces ºi sã nu
se interpreteze. Mulþi au zis cã nu
mai are bani pentru avocaþi! Pãi,
cam are, din moment ce a chemat
la Moarã o grãmadã de artiºti.
Numa’ sãptãmâna trecutã a fost
Compactu’ la Ineu, au mai fost ºi
alþi hartiºti, dar cicã vrea sã o
aducã ºi pe Lepa Brena. ªi-atunci,
cum sã spui cã e scãpãtat. De-aia i
s-a umflat rânza lui Ioþcu când a
citit cã Moara e de vânzare.

Nemulþumiri la Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan“
Dupã discreditarea dirijatã din ultimii 9 ani,
în presã, de cãtre ISJ Arad ºi autoritãþile
implicate în stabilirea reþelei ºcolare, a
specializãrilor oferite de Liceul Tehnologic
Iuliu Moldovan, contrar cererii de forþã de
muncã în domeniul prelucrãrii lemnului ºi
silviculturã ºi a Metodologiei de organizare ºi
funcþionare a inspectoratelor ºcolare (LEGEA
1/2011), care ar trebui sã se implice în
realizarea planului de ºcolarizare la toate
ºcolile, fãrã discriminare, profesorii instituþiei
au pus la punct un plan strategic de
reînviorare.
Politica ISJ Arad a fost de ani buni, una
care a defavorizat ºcoala noastrã deoarece
având în judeþ o unitate de profil dotatã
complet ºi cu cadre didactice cu experienþã, a
alocat clase de acelaºi profil ºi la Pecica, Sebiº
ºi Beliu unde dotarea ºi experianþa sau chiar
existenþa cadrelor didactice de specialitate
erau aproape nule.
Intenþia este de a muta în sediul nostru de
pe strada Timiºoarei nr. 29-31, Liceul Teoretic
”Adam
Müller
Guttenbrunn”,
care
funcþioneazã ºi are sediu suficient pe str.
Posada nr. 19, pe str. Timiºoarei nr. 67 ºi pe
str. Popa ªapcã (grãdiniþa). În sediul
Forestierului oricum nu ar avea loc dar au
nevoie ºi de clãdirea acestuia, a patra!
Interesul uriaº pentru clãdirea Liceului Iuliu
Moldovan (Forestier) a condus la aplicarea
unui plan de diminuare sistematicã a
numãrului de clase de profil, inoculându-se
beneficiarilor educaþiei, de cãtre cei care ar fi
trebuit sã sprijine planul de ºcolarizare,
motivul fals cã nu se mai solicitã profilul sau cã
ºcoala se desfiinþeazã, descurajând prin toate
procedeele posibile pãrinþii ºi absolvenþii
claselor a VIII-a, sã se mai înscrie la acest
profil. Agenþii economici de profil (SC
MaxStile, SC COTTA, SC Lidar, Lunca
Mureºului, SC Vlaº) contrazic aceste statistici
prin solicitãrile lor anuale de a ºcolariza elevi
prin Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan.
Agenþii economici confirmã faptul cã au
nevoie urgentã de muncitori ºcolarizaþi prin
acest liceu, perfect dotat ºi utilat pentru ca
elevii, în momentul când ajung sã intre direct
pe fluxul tehnologic la firmele dumnealor, sã
fie deja instruiþi în atelierul-fabricã al liceului,
pentru a se evita accidentele de muncã.
În acest sens, fãrã aviz de la Ministerul

Educaþiei s-a început în 2008 dislocarea
treptatã a clãdirilor ce aparþineau Liceului
Forestier, prin donarea de cãtre primãrie, fãrã
aviz al MEN, a sediului de pe str. Timiºoarei nr
20 (vizavi de sediul actual, unde erau ateliere
de prelucrare manualã a lemnului), unei
fundaþii care nu a apãrut niciodatã acolo, sub
pretextul cã se modernizeazã atelierele de la
sediul de bazã de pe str. Timiºoarei nr. 29-31,
cele de pe Timiºoarei nr. 20 neavând utilitãþi,
motiv pentru care s-a virat de cãtre primãrie o
sumã uriaºã cu multe zerouri, în contul
Forestierului, din care nu numai cã nu s-au
modernizat atelierele, ba chiar s-au desfiinþat 7
ateliere, (cele donate ºi o parte din cele
existente),
construindu-se cu fondurile
Forestierului, clase pentru Liceul Teoretic
”Adam Müller Guttenbrunn”, cunoscut ca
”Liceul German ”deºi mai au doar câþiva etnici
germani (la recensãmântul din 2011 erau 350
etnici, aproape toþi bãtrâni), majoritatea fiind
elevi români la care se adaugã maghiari, rromi
ºi alte naþionalitãþi, care nu justificã deþinerea a
4 corpuri de clãdire, nefiind în realitate cu
predare totalã în limba maternã ºi având
specializãri la care nici mãcar nu se ocupã
locurile la admiterea în liceu, unde sunt
onoraþi cu mult mai multe clase decât ar
trebui, în detrimentul altor ºcoli.
În 2011, ca o sfidare la adresa Liceului
Tehnologic Iuliu Moldovan , Liceul AMG ºi-a
inaugurat sediul ilegal, (clasele ridicate cu
fondurile pentru atelierele Forestierului, la
adresa Forestierului), cu mare fast, în prezenþa
preºedintelui FDGR!!! (oare ce legãturã are

organizaþia respectivã???), în curtea Liceului
Tehnologic Iuliu Moldovan (tot fãrã avizul
ministerului).
În Planul de dezvoltare instituþionalã de pe
site-ul Liceului AMG, apare poza Liceului
Forestier ca poza de profil!!! de parcã le-ar
aparþine (nici mãcar istoria oraºului nu o
confirmã, pe Calea Timiºoarei nr. 29-31 fiind
sediul liceului cu profil de prelucrare a
lemnului de 70 ani).
S-a mizat pe comasarea Forestierului cu
Colegiul Tehnic de Construcþii ºi Protecþia
Mediului, unde nu este loc ºi nici aviz de la
Mediu pentru mutarea microfabricii între
blocuri, care ar însemna desfiinþarea
profilurilor legate de prelucrarea lemnului, în
realitate.
Deºi între cele 2 ºcoli, Liceul Tehnologic
Iuliu Moldovan ºi Liceul Teoretic AMG a fost
o relaþie bunã, care a indus iluzia unei
coabitãri de lungã duratã, demersurile
agresive ale musafirului temporar cu tendinþe
expansioniste, sprijinit de autoritãþile locale
au determinat corpul profesoral al Liceului
Tehnologic Iuliu Moldovan sã ia mãsuri
urgente, pentru a repara daunele morale
produse de instituþiile abilitate sã îi apere de
fapt interesele. Aceste demersuri sunt în
sprijinul beneficiarilor educaþiei ºi al agenþilor
economici care sprijinã prin sponsorizare
învãþãmântul profesional de profil. Este
inadmisibil ca meseria de tâmplar, tradiþionalã
pentru judeþ ºi cea de silvicultor sã disparã
datoritã unor interese obscure pentru clãdiri.

Prof. Corina P.
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‘ai dã presa mea!
Trebuie sã începem cu
începutul: premiile Arq (site-ul
lui Falcã, pemtru aceia care
încã nu ºtiu) ºi-au produs în acest
an efectul. Spre deosebire de cei
de la Special Arad, care se laudã
între ei, de parcã-s Romeo ºi
Julieta la pachet, concursul Arq
interzice propriilor angajaþi (aºa
puþini câþi sunt) sã participe la
concursul dedicat „presarilor”
din Arad. Spunem presari, pentru cã în trecut erau tot felul de
rubrici ilare, precum „cel mai
popular executor judecãtoresc”.
Pãi, confraþilor, cât de popular
poþi fi, dacã-i iei casa, maºina
omului, asta nu mai e treaba
noastrã, dar..
Revenind,
nu
comentãm
câºtigãtorii pe care i-a scos
ARQ din mânecã, precum
prestodigitatorii, pentru cã însuºi
concursul a fost de la început
subiectiv. La rubrica „cel mai
popular editorialist” câºtigãtor a
fost Basil Mureºan (dacã nu aþi
auzit de el, o sã vã spunem cu
haltã hocazie). Hmm!!! Musai cu
doi m. Pãi cum dracu’ sã fie cel
mai popular, cu mai mute voturi
peimite decât vizualizãri are siteul (dacã i se poate spune aºa)
unde scrie? Trecem peste faptul
cã în urma lui au fost clasaþi
Notaros Lajos, Ovidiu Balint sau
Tifi Grãdinaru, foºti ºi actuali
colaboratori ai Flãcãrii Roºii, dar
dacã ºi Simi Todoca (ultimul
mohican rãmas la Jurnalul
arãdean) a ieºit sub lider, atunci
avem o problemã. Aºa cum
fotoreporteriþa Iza Pal a ieºit
peste Viorel Muscã (tata fotochi-

fãcut o cronicã de eveniment, cu
prilejul invitãrii profesorului
Teofil Mateº la Biblioteca
Judeþeanã, ca „Personalitatea
lunii”. Baiu’ a fost cã respectiva
cronicã a apãrut, cu lux de amãnunte, în ziarul de joi. Normal,
teoretic, din moment ce evenimentul a fost programat miercuri. Doar cã a apãrut în joia de
dinaintea evenimentului, cu ºase
zile înainte. Amãnuntele au fost
atât de bine reliefate încât pânã
ºi profesorul Mateº a rãmas
uimit. Dar ce nu poate face un
ziarist din pix. Pânã ºi sã antedateze un eveniment.
Ei au voie, cã doarã e de la Poliþie. Chiar dacã nu de la cea
Rutierã tot ar trebui sã cunoascã semnificaþia indicatoarelor
rutiere ºi faptul cã pe pistele de biciclete nu se parcheazã
apãºilor de presã arãdeni) la
secþiunea fotoreporteri. Hmm!
Tot cu doi m...
ªi dacã tot vorbeam de Iza Pal,
nu negãm talentul ei fotografic.
Culmea, chiar Viorel Muscã, cel
bãtut în clasament, ne-a lãudato. Ca fotoreporter, ca „ochi”. Dar
cu scrisul e mai greu. Numa’
vineri a fãcut o cronicã de carte,
în care de vreo trei ori apare
numele volumului: „Preþul
Libertãþii” :
http://www.aradon.ro/s-alansat-pretul-libertatii-lui-bogdan-butariu/1796604.
Numai cã titlul e „Preþul singurãtãþii”. Bine mãcar cã a nimerit numele autorului.
Trecem la alt artist al pixului –
mã rog, tastaturii – ºi anume
Andrei Fuliaº. Acesta iar a dat

din casã, cum s-ar spune,
înfierându-l pe Gheorghe Falcã,
care cicã ar fi minþit. Unu la
mânã, Falcã oricum minte, asta
nu trebuia sã ne-o spunã Fuliaº.
ªi doi la mânã, dacã o datã ai fost
în concubinaj cu cineva, apãi nu
dai cu ciocu’. Sau, dacã dai cu
ciocu’ nu dai din urmã, ci de la
data divorþului. E un fel de
Omerta a ziariºtilor. Dar, din
pãcate, asta e deonologia profesionalã în zilele noastre
Sã mai trecem ºi pe la Glasul
(GlaSULAradului, tot ziarul lui
Falcã), foaie care, târâº-grãpiº,
face 10 ani (din care ultimii în
foame). Dupã noi, care suntem
mai „bãtrâni” cu vreo opt luni
(am apãrut în 16 aprilie 2007).
Ei, la Glasul e un alt tânãr ziarist,
artist pe deasupra: Adi Cotuna.
Dar ºi artiºtii o mai comit. Adi a

Am tot vorbit – adicã scris –
despre presã, îndeobºte presa
scrisã, dar avem din ce în ce mai
puþine locuri de unde sã ne
cumpãrãm ziare. Mai nou se
închid ºi chioºcurile de la
„Pergola”, de vizavi de cinematografului Dacia. De ce se
închid? Asta numai Falcã poate
sã ºtie, pentru cã de la Falcã ni se
trag toate belelele cu ziarele.
Falcã nu doreºte presã în Arad
pentru cã o presã liberã înseamnã manipulare mai micã. Or,
Falcã manipuleazã. ªi închide
chioºcurile cum se închide la
prohab.
Daniel Scridon sare din barcã în
barcã ºi nici el nu mai ºtie exact
din care parte sã mai primeascã
o ciorbã. Atâta timp cât cei de la
UTA nu au mârâit la adresa lui
Falcã, articolele de pe aradon.ro
au fost cuminþi, pe acelaºi stil de
linguºealã obiºnuitã, cã na, e
bine sã mai mergi în deplasãri pe

banii clubului, nu ai tãi personali.
Dupã ce unii din club au început
sã punã la îndoialã bunele intenþii
ale primarului în legãturã cu
modernizarea stadioanelor de
fotbal din Arad, brusc au apãrut
ºtiri „drãguþe“. De exemplu, de
vreo douã sãptãmâni Scridon tot
scrie despre cum primeºte
statistici din partea unui cititor.
Statistici legate de, citãm,
„parcursul echipei fanion a
Aradului“. În mod normal te-ai
gândi cã e vorba de ceva legat
de toatã istoria echipei, de la
înfiinþare ºi pânã acum. ªi da,
despre asta e vorba, doar cã de
înfiinþarea din ... 2013! Ia priviþi
aici: „Meciul cu Metalul Reºiþa a
fost al 130-lea în toate competiþiile ºi a adus victoria cu numãrul
90. Rãmãnând la Alin Gligor, sã
spunem cã acesta a jucat meciul
40 la UTA-BD, fiind la prima
reuºitã sub tricoul alb-roºu“. Na
vedeþi? În ziarul de casã al lui
Falcã se spune negru pe alb cã
acest club ce evolueazã în liga
secundã este unul proaspãt ºi nu
cel autentic. Dar tot noi suntem
ãia rãi care nu vrem sã acceptãm
realitatea ...

Brainstorm premiat

Filiala Judeþeanã Arad a Confederaþiei Patronatul Român
„Antreprenoriat responsabil ºi global”), am dorit ca
ºcolile de sudurã sã se constituie într-o asociaþie care
în viitor sã vinã în sprijinul celor care doresc sã devinã
formatori în aceastã meserie, împãrtãºindu-le din
experienþa noastrã. Tot prin aceastã asociatie dorim ca
în viitor sã ajungem cu doleanþele ºi problemele pe
care le întâmpinãm în faþa autoritãþilor competente
(Ministerul Economiei, Ministerul Învãþãmântului ºi

HAI SUDURA!
În 8 martie 2017, la iniþiativa conducerii SC Transisud
Consulting SRL, la Cluj Napoca a avut loc o întâlnire de
lucru a firmelor acreditate în formarea ºi calificarea
meseriei de sudor.
Meseria de sudor este una predominantã în industrie,
70% din aceasta fiind dependentã de sudurã, iar personalul calificat fiind tot mai greu de gãsit atât în þarã cât ºi în
Europa, datoritã desfiinþãrii ºcolilor profesionale ºi a celor
de artã ºi meserii, tinerii preferând meseriile uºoare, în
care nu totdeauna se regãsesc.
De asemenea, a deveni sudor este a practica o
meserie fascinantã, cãutatã ºi bine plãtitã, locul de muncã
dupã terminarea ºcolii sau a unor cursuri de calificare
acreditate, fiind în proporþie de 100% asigurat.
Tematica întrunirii a avut la bazã aceste considerente,
iar dezbaterile s-au axat pe urmãtoarele teme:
- Necesarul de sudori în economie;
- Calitatea pregãtirii sudorilor prin sisteme actuale de
pregãtire/formare;
- Promovarea învãþãmântului profesional, profesional-dual în domeniul sudãrii
- Utilizarea simulatorului de sudare în procesul de
instruire
- Necesitatea reviziei standardelor profesionale pentru ocupaþia de sudor;
- Crearea unei platforme de colaborare profesionalã
la nivel naþional a formatorilor în meseria de sudor.
La seminar au fost prezenþi urmãtorii traineri de formare a personalului în calificarea meseriei de sudor:
1.SC Transisud Consulting SRL: Cornel BUDA –
Organizator, Corneliu TOMA – IWE, Alexandru BUDA –
inginer;
2.Filiala Judeþeanã Arad a Confederaþie Patronatul

Român – ªcoala de Sudurã Arad: Ioan Marin CRIªAN –
Preºedinte, Director ªcoalã de sudurã Arad, Francisc TUSZ
– Ing. Formator ªcoala de Sudurã Arad
3.SC COMELF SA Bistriþa: Eneie FRICI,
Vlad
OLTEANU
4.ªANTIER NAVAL DAMEN SA Galaþi: Luminiþa
GHERGHE, Mihaiel NANU
5. SC Ductil SRL Buzãu: Nelu SIMION - Head of
Technical Assistance Service
6.SC COMPA SA Sibiu: Marcela NICULESCU - manager formare, Adrin STIR - ing. Sudor
7. SC Mecanosud SRL – Braºov: Sandu VAS
Invitat de onoare Asociaþia de Sudurã din România
ASR – Dorin DEHELEAN
La întoarcerea de la seminar, Ioan Marin CRIªAN,
Preºedintele Filialei Judeþene Arad a Confederaþiei
Patronatul Român ºi directorul ªcolii de sudurã din Arad a
declarat:
„Întrucât avem o vastã experienþã în domeniul formãrii sudorilor, (ªcoala de sudurã arãdeanã obþinând
locul ºase în Europa la „Premiile pentru promovarea
Intreprinderilor Europene 2016” la secþiunea

Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene,
Coaliþia pentru Dezvoltarea ºi Modernizarea României),
pentru a ne sprijini în dezvoltarea ºi modernizarea
acestor ºcoli ºi implicit a industriei româneºti. ”
În calitate de organizator al seminarului Cornel BUDA
ne-a declarat:
„Întrunirea a avut ca scop asocierea ªcolilor de
sudurã în scopul îmbunãtãþirii calitãþii pregãtirii practice ºi a schimbul de experienþã între ºcolile care
pregãtesc personal calificat, eliminarea competitorilor
care nu fac calitate în acest domeniu dar ºi o creºtere
a numãrului de sudori care sã completeze necesarul de
personal calificat pe piaþa muncii, precum ºi încurajarea tinerilor care doresc sã vinã spre aceastã
meserie.”
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Ghiveci cu sâmburi Marin Lupaº, despre pistele pentru biciclete:
de adevãr
Pleagã Geani,
vine Sergiu! Cum aºa?!
Liberalii din Arad, incluzându-i
aici ºi pe vechii pedeliºti, se
pregãtesc de o schimbare în
fruntea Organizaþiei Municipale,
la alegerile care vor avea loc în
data de 7 aprilie. Astfel, spun
bârfele, locul Geaninei Pistru (ex.

PDL) ar urma sã fie luat de
vicepreºedintele
Consiliului
Judeþean Arad Sergiu Bîlcea (ex.
PNL).
Cunoscându-i
pe
vechii
pedeliºti, una ca asta nu le
miroase a bine! Cã doar n-or
renunþa ei aºa, gratuit, la poziþia
de preºedinte pentru a i-o ceda
unuia care provine din vechiul
PNL. E drept cã Sergiu Bîlcea a
fost pentru cei mai mulþi o
surprizã plãcutã, dar în politicã nu
e suficient. De aceea, îi
transmitem vicelui de la CJA sã
aibã grijã!

PSD îl vrea înapoi
pe Marin Lupaº
Unele surse din PSD Arad (nu
prea apropiate preºedintelui
Dorel Cãprar - care se pare cã
rãmâne tot mai izolat în ultima
vreme) au „ciripit” cã prin partid
au loc discuþii legate de revenirea
consilierului local municipal
independent Marin Lupaº în
rândurile social-democraþilor. Nu
de alta, dar aceºtia din urmã, cel
puþin pânã acum, nu au printre ei
un candidat viabil la funcþia de
primar al Aradului, la alegerile din
2020. Iar Marin Lupaº ar fi unul
redutabil. Baiul pentru pesediºti e
cã nu-l vor numai ei, ci ºi cei de la
USR!

Bucãtãria lu’ Aradu’

„UN DEZASTRU”
De când au fost trasate, pistele
pentru biciclete au stârnit
nemulþumirea ºoferilor ºi
bicicliºtilor deopotrivã!, afirmã
consilierul
local
municipal
independent Marin Lupaº.
Potrivit acestuia, povestea
proiectului implementat de
Primãria Municipiului Arad este
„întortocheatã ºi complicatã”.
De aceea, consilierul municipal
Marin Lupaº a atras atenþia
asupra deficienþelor ivite în
timpul implementãrii. Acesta
doreºte sã rezolve, însã,
problema care se adânceºte cu
fiecare lunã ce trece.
„Apelul civic pe care îl
fãcusem în urmã cu ceva timp
începe sã producã primele
rezultate. Voluntarii au început
mãsurãtorile ºi pânã acum a
fost confirmat faptul cã aºazisele piste nu respectã o serie
de prevederi din Codul Rutier.
Mai mult, în graba de a le face
circulabile pentru arãdeni,
Primãria a început instalarea
unor stâlpi la marginea
drumurilor. Poate cã, în teorie,
aceºtia ar trebui sã împiedice

maºinile sã parcheze pe piste,
însã în practicã prezenþa lor
face inutilizabilã pista pentru
cã astfel nu se respectatã
distanþa de siguranþã pentru
bicicliºti”, declarã consilierul
independent.

Lupaº mai spune cã, în
maniera în care a fost fãcut,
proiectul pistelor mai mult
încurcã circulaþia ºi enerveazã
arãdenii, fie cã este vorba de
ºoferi sau bicicliºti, fie cã este
vorba de cei care aveau un loc
de parcare în faþa casei.

„Acest proiect ne aratã cât
de ignorantã este atitudinea
administraþiei locale. Primãria
pare cã nu se consultã cu
specialiºti în trafic sau poate
cineva din vârful municipalitãþii
nu vrea sã-i asculte pur ºi

simplu. Altfel s-ar fi putut
previziona atât cã stâlpii nu fac
decât sã reducã locurile de
parcare, cât ºi cã odatã cu
trasarea marcajelor pentru
piste lãþimea unor benzi de
circulaþie s-a redus sub nivelul
necesar prevãzut de lege.

Toate acestea duc la un trafic
ºi mai îngreunat decât aveam
deja în Arad, ºoferii sunt
stresaþi
suplimentar,
iar
bicicliºtii nu se simt deloc în
siguranþã.
Un
dezastru”,
concluzioneazã Marin Lupaº,
precizând ºi cã „haosul în
trafic va persista pânã nu
rezolvãm starea legalã a
pistelor.”
Cei care vor sã ajute în acest
efort civic, sunt rugaþi sã se
înscrie cu un e-mail la adresa
arad.sigur@gmail.com,
menþionând zona din Arad unde
ar dori sã facã mãsurãtori ºi
perioada în care pot sã
acþioneze.

(Orlando T.)

Cãlin Abrudan, candidat la ºefia PNL Arad:

„Sã terminãm cu dictatura din partid”
Cãlin Abrudan, primarul oraºului Ineu, a
explicat motivele care l-au determinat sã
candideze la funcþia de preºedinte al PNL
Arad.
Acesta considerã cã, dupã foarte mult
timp, este nevoie de un moment zero în
filialã, în care sã fie fãcutã „o analizã serioasã
în urma unor alegeri care nu ne-au dus
unde ne-am dorit noi sã ne ducã, pornind
de la locale continuând cu parlamentarele”.
„Pot sã încep pornind de la alegerile
locale, spunându-vã cã am pierdut 12
primari ºi am câºtigat doar doi, ºi
continunând cu parlamentarele, unde
pentru prima datã în istoria post
decembristã am fost clasaþi sub PSD la
nivel local. De aceea, cred cã acesta este
momentul zero al filialei, momentul acela
în care cineva trebuia sã îºi asume
rezultatele ºi sã ºi dea demisia onorabil.
Iatã cã ne trezim astãzi, la început de
program pentru conferinþa judeþeanã de
alegeri, cu aceeaºi conducere, cu acelaºi
partid slãbit, cu aceiaºi oameni erodaþi în
interiorul partidului”, a spus Cãlin Abrudan.
Acesta a continuat, spunând cã „avem
nevoie de un suflu nou”. „Mi-am asumat
aceasta candidaturã în urma discuþilor cu
mai mulþi colegi, în special primari, ºi nu
numai. Din pãcate, trãim în partid o
atmosferã destul de încãrcatã, o atmosferã
în care sunt foarte puþini cei care au curaj
sã se exprime. Eu sunt unul dintre cei care

nu m-am ferit niciodatã sã le spun
lucrurilor pe nume ºi sper sã fie din ce în
ce mai mulþi cei care pot sã spunã cu
subiect ºi predicat cum se simt astãzi în
cea ce ar trebui sã fie o familie”, a declarat
Abrudan.
„Odatã cu lansarea candidaturii mele
vreau sã fac un apel la unitate în partid. E
momentul ca tot ceea ce a fost sã se
ºteargã, dar nu oricum. Sã avem o opoziþie
serioasã ºi constructivã la adresa
adversarilor politici, care fac gafã dupã
gafã. Din pãcate, noi nu suntem în stare
astãzi sã spunem decât cã noi suntem buni
ºi ceilalþi sunt rãi”, a precizat Abrudan.
„Consider cã sunt multe subiecte care
trebuie abordate, transmise cetãþenilor. ªi,
sigur, cel mai important este sã terminãm
cu dictatura din partid pe care am simþit-o
toatã lumea, cu listele (n.r. – de la alegeri)
care s-au întocmit pentru cã «aºa am vrut
eu». ªi, sigur cã, dupã cum ºtiþi, este o
luptã inegalã între un primar de orãºel ºi un
primar de municipiu, dar tocmai ajungând
eu sã candidez cred cã vã daþi seama care
este atmosfera în interior”, a declarat Cãlin
Abrudan.
Legat de pierderea a 12 primãrii, de cãtre
PNL, în judeþul Arad, Abrudan a subliniat „cã
nu existã primar care sã piardã alegerile
decât dacã vrea. De aceea, vã spun astãzi
cã partidul este demobilizat ºi consider cã
în primul rând trebuie sã fim o familie, sã
ne susþinem reciproc ºi sã ne respectãm

reciproc. În camapaniile de la locale ºi
parlamentare au fost foarte multe discuþii
legate de criterii, din pãcate anunþ astãzi
public cã nu s-a respectat nici unul”.
În final, Cãlin Abrudan a precizat: „Revin
la candidatura mea ºi vã spun cã unii, care
sunt mai încrezãtori în ei, iau candidatura
mea în derâdere. Toþi cei care iau în
derâdere o candidaturã, vorbesc de cei din
interior, le spun cã în derârdere îºi iau ºi
situaþia lor de facto. Consider cã este
momentul în care trebuie sã avem grijã de
primarii noºtri ºi tocmai în aceastã idee
vreau sã candidez. Am pierdut destui
colegi care au ajuns sã candideze pe alte
liste. Mãcar sã nu mai pierdem ºi alte
localitãþi ºi sã avem Consiliul Judeþean ºi în
2020. Dacã nu facem acest pas la aceste
alegeri, consider cã partidul nostru va
rãmâne în derivã”.

(Alex Laza)
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”Mãrþiºor cultural la Gyula”.
Brâncuºi la românii din Ungaria
Cu ocazia zilei de 1 martie, Consulatul
General al României la Gyula a organizat o
multiplã manifestare cultural-artisticã,
intitulatã ”Mãrþiºor Cultural la Gyula”.
Manifestarea a fost gãzduitã de Uniunea
Culturalã a Românilor din Ungaria (UCRU)
ºi a beneficiat de sprijinul Direcþiei pentru
Culturã a jud. Bihor. Manifestarea a
început cu salutul consulului general al
României la Gyula, Florin Trandafir
Vasiloni, sub patronajul cãruia
s-a
desfãºurat acest moment, dedicat
românilor din comunitatea istoricã
româneascã din Ungaria.
Dl. Lucian Silaghi, directorul Direcþiei pentru
Culturã a jud. Bihor, a vernisat ºi prezentat
expoziþia personalã de fotografie ”90 de
paºi cu Brâncuºi pe Calea Eroilor”. Criticul de
artã Ramona Novicov (Oradea), a vorbit
despre creaþia ºi universalitatea lui Brâncuºi,
care a fost sãrbãtorit de cãtre români în data
de 19 februarie. Eva Iova ªimon, redactorulºef al sãptãmânalului ”Foaia Româneascã” din
Gyula, a vorbit despre tradiþiile de mãrþiºor ºi
dragobete la români, iar PS Pãrinte Siluan,
episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria (EORU), a transmis un mesaj în cadrul
acestei manifestãri.
Momentul artistic al serii a fost oferit de
cãtre artista Oana Lianu din Oradea, care a
oferit un program de melodii populare româ-

vicepreºedintele UCRU, Bertold Netea,
viceprimarul din Micherechi, Tiberiu Juhasz,
preºedintele Autoguvernãrii Româneºti din
Bekescsaba, dar ºi oaspeþi de la Oradea, Sarad
ºi Timiºoara. La finalul manifestãrii a avut loc o
recepþie, oferitã de cãtre Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula, care a imparþit
marþiºoare ºi felicitãri tuturor participantelor,
mãrþiþoarele fiind confecþionate de cãtre elevii
Colegiului Naþional ”Mihai Eminescu” din
Oradea. În data de 1 martie, consulul general a
oferit mãrþiºoare ºi felicitãri doamnelor care
lucreazã la Primãria Micherechi, precum ºi

neºti, vocal, dar ºi instrumental, la mai multe
instrumente (nai, fluier, ocarinã, tilincã). La
aceastã manifestare au participat reprezentanþi ai comunitãþii româneºti din Ungaria, de
la Gyula, Micherechi, Chiitighaz, Bekescsaba,
Medgyesegyhaza, printre care Rita Pãtcaº,

doamnlor ºi domiºoarelor educatoare ºi profesori de la ºcoala, grãdiniþa ºi biblioteca din
aceastã localitate.
În zilele precedente, consulul general al
României la Gyula, Florin Vasiloni, a fost alãturi de comunitãþile româneºti din Bãtania,

Reprezentanþii USR, aºa puþini
cum sunt ei, tunã ºi fulgerã la
adresa lui Falcã. Cicã, i-a bãgat la
beci. Aºa considerã useriºtii
arãdeni, având în vedere cã
administraþia lui Falcã le-a atribuit
un sediu într-o pivniþã (vizavi de
Biserica Roºie - asta în timp ce în
apartamentul lui Ela ºi Gheorghe
Falcã, situat în aceeiaºi zonã stau
cu chirie decloc de neglijat cei de
la Jurnalul arãdean ºi aradon.ro), în
care igrasia e pânã la gât. Aºa cã
useriºtii îi doresc lui Falcã sã stea

Aletea, Chitighaz ºi Medgyesegyhaza, la
tradiþionalele ”Baluri româneºti”, specifice
acestei perioade, participând de asemenea la
Budapesta, în data de 27 februarie, la întâlnirea ministrului de externe român Teodor
Meleºcanu, cu reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti din Ungaria.

Lansare de carte la Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ Arad
ce doreºte a aduce un suflu nou
mediului cultural-artistic.
Eveniment creat de Grupul
literar „Tu – carte deschisã“, gazda
evenimentului
cultural
fiind
NATALIA MICALONA, invitaþi
fiind: Alexandru Ioan Ardelean
(Baci Ghiuri a lu’ Hamfãu), Aneta
Beatrice Filip (expoziþie), Daniel
Ioan Þole, Gheorghe Budiu
(expoziþie), Cristian Lucian Mladin,
Livia Ciupav, Marcel Ionescu,
Marius Socaci, Mirela Minuþa
Alexa, Radu Dunu, Rely Tarniceri,
Rodica Lolea, Tatiana Moº, Victor
Cociuba ºi alþi invitaþi surprizã.
Parteneri media: mass-media
arãdene.
Marcel IONESCU

PSD cu cine voteazã?
E clar cã PSD nu existã în Arad
decât în micã mãsurã. Adicã, cât
sã nu moarã. Trãieºte mai mult
prin slãbiciunile celorlalte partide.
Inclusiv sau mai ales prin slãbiciunile PNL, adicã ale lui Falcã, politicianul cu cea mai mare prãbuºire
electoralã din istoria Aradului. Nu
doar efectiv ca scor electoral, ci
politic ºi moral. Dar, revenind la
PSD ºi rãmânând la la Falcã, ce-ar
fi sã ne închipuim cã incompatibilitatea crasã pe care o are actualul
primar, doveditã de ANI, se
materializeazã prin suspendare ºi,
implicit, alegeri anticipate. Cu
cine defileazã PSD? Întrebare
grea... Cu toate cãderile PNL, cu
tot cu prãbuºirea lui Falcã, PSD nare un om capabil sã batã la uºa
Primãriei Arad. ªi, dacã ne uitãm
pe istoric, nici n-are cum. PSD
Arad n-a fost niciodatã capabil sã
genereze un candidat viabil. ªi, ca
sã fim clari, Popa ºi Bulumac, singurii care au contat, au venit din
exterior.

Reprezentanþii USR
îl vor ºi pe Falcã la beci!

Eveniment cultural

„Volumul I Tu – carte deschisã“,
semnat de 18 autori din Arad ºi
din þarã, activând pe piaþa
culturalã de 4 ani ºi jumãtate sub
denumirea Grupul literar „Tu – carte
deschisã“ îºi va avea lansarea peste
câteva zile. Astfel, sunteþi invitaþi
duminicã, 26 martie 2017, ora 15,
sã luaþi parte la o frumoasã
prezentare de carte într-un
eveniment cultural-artistic cu o
expoziþie, dar ºi cu invitaþi de
seamã.
Un eveniment de excepþie care
„stã în picioare” în faþa tuturor
categoriilor de vârstã ºi tuturor
domeniilor de activitate. Se spune
cã aceia care se aseamãnã se
adunã, cartea „Tu – carte deschisã
volumul I“ fiind un proiect original

BÂRFE

ºi el la beci! De-acum (de când
ANI a sesizat Parchetul General
privind un posibil conflict de
interese cu Pro Arhitectura SRL firmã administratã de - încã - soþia
edilului-ºef) au toate ºansele ca
dorinþa sã li se îndeplineascã în
curând...

PNL Arad - noua
conducere în aprilie
În
ªedinþa
Comitetului
Judeþean Executiv al PNL Arad
care a avut loc joi, 9 martie, s-a
stabilit data alegerilor pentru
conducerea filialei judeþene,
precum ºi membrii comisiei de
organizare.
Potrivit unui comunicat de
presã al PNL, alegerile în
organizaþia municipalã vor avea
loc în 7 aprilie, urmând ca
alegerile în organizaþia judeþeanã
sã fie organizate în 21 aprilie.
Pentru funcþia de preºedinte al
PNL Arad, pe lângã actualul
preºedinte Gheorghe Falcã ºi-a
mai anunþat candidatura primarul
oraºului Ineu, Cãlin Abrudan.
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Vorba mea...
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UTA la ªiria ºi cerul albastru!

Din Codru citire
Directorul general al clubului este
un personaj fascinant de-a dreptul,
care nu lasã sã treacã nici o conferinþã
de presã fãrã a spune lucruri
memorabile. Aºa cum s-a trezit
acum ceva timp sã declare cã clubul
pentru care presteazã zi de zi a
devenit al doilea cel mai titrat din
România dupã problemele echipei

patronate de Gigi Becali. Cã treaba
cu Steaua este încã mai complicatã,
nu are rost sã povestim noi. Dar sã te
trezeºti tu, ditamai directorul general
al unei echipe care în actele oficiale
existã de patru ani, care are o
promovare din liga a patra, una din
liga a treia ºi acum se aflã la al doilea
sezon cosecutiv în al doilea eºalon
competiþional din România pare deja
ºtire de Radio Erevan. Oare din
cauza asta acum nu mai are voie sã
aparã pe la conferinþe?

Adrian DUMITRU
Scriam aici acum ceva timp
cã am impresia cã Aradul a
intrat într-un univers paralel.
Nu se întâmplã nimic concret,
palpabil, dar dacã asculþi
discursurile primarului ºi a
acoliþilor sãi, oraºul nostru este
cel mai cel dintre cel mai cel. Se
fac de toate, avem de toate ºi nu
ne mai trebuie nimic. Teoria era
una, practica era cu totul alta.
Aceeaºi senzaþie o am ºi
acum, o datã cu oficializarea
uneia dintre cele mai grave
întâmplãri – din punctul meu de
vedere – din istoria acestui oraº.
Pentru prima datã clubul de
fotbal care se numeºte UTA ºi
care reprezintã oraºul nostru în
competiþiile organizate de
Federaþia Românã de Fotbal a
fost mutat din Arad! Echipa îºi
desfãºoarã partidele oficiale la
ªiria (ªiria! cu tot respectul
pentru cei de acolo, UTA joacã la
ªiria!!!) ºi nimeni nu spune nimic.
Sigur, nu mai are rost sã aducem

aminte de incompetenþa celor
de la Primãrie care nu sunt în
stare sã asigure un stadion oficial
pentru aceastã echipã cu un
gazon cât de cât acceptabil.
Singura lor acþiune, fãcutã
împreunã cu cei din conducerea
acestui club, a fost sã mute
echipa din oraº. ªi sã nu aibã
parte de reacþii adverse, din
contrã, lumea sã fie foarte
mulþumitã.
Serios acum, pentru prima
datã în istoria ei (fie cã vorbim de
UTA adevãratã, fie de acest club)
echipa de fotbal a fost scoasã din
oraº! ªtiu, mã repet, dar mi se
pare incredibil ce se întâmplã. ªi
mi se pare incredibilã lipsa de
reacþie a noastrã, a tuturor.
Gheorghe Falcã ne-a mai dat o
palmã ºi noi ce facem? Ne urcãm
în maºini, mergem pe drumul
prost spre ªiria, stãm în tribune,
aplaudãm ºi lãudãm condiþiile de
la ªiria! Repet, ªiria!!!! Trebuie
însã sã spun ºi de faptul cã tot

Pãrinte al
tuturor sau?
Pe când se povestea cã UTA ar
putea sã joace meciurile oficiale pe
Arena Gloria pentru cã na, nimeni nu
a fãcut nimic la Motorul, a ieºit
ditamai scandalul cu atleþii care fac
acolo antrenamente ºi mai au ceva
competiþii oficiale. Cã ei erau
nemulþumiþi, cã nu se poate aºa
ceva, cã se stricã, cã bla bla. Nu asta
conteazã. Ei au cerut un punct de
vedere lãmuritor din partea
directorului Direcþiei Judeþene pentru
Sport ºi Tineret Arad. Care este
Alexandru Meszar. Care nu a spus
nimic. Care a apãrut la conferinþa de
presã susþinutã de Cãlin Bibarþ din
postura de pãrinte al proiectului UTA
Bãtrâna Doamnã. Care a vorbit
despre planuri pentru echipa de
fotbal. Care nu are nicio funcþie
oficialã acolo. Care este plãtit pentru
ce face (ce face?) la DJST Arad. Care
tot nu spune nimic din aceea funcþie.
Care e pãrinte doar pentru ce vrea.
Care este caterincã ºi miºto la cel mai
înalt nivel. Care e bine!

Sebiºul cucereºte
Ineul!
Noi v-am tot spus cã ce se
întâmplã la echipele de fotbal din
cele douã oraºe arãdene e de
domeniul ºtiinþifico-fantastic. Cã
Sebiºul se tot chinuie de ceva ani sã
ajungã în liga a doua, dar când e
aproape sã o facã, se stricã totul. La
Ineu s-a povestit cã se vor face mult
ºi multe, Academie de Copii cu
piramidã la echipa de seniori, dupã
care s-a stricat ºi acolo povestea.
Acum, cei de la Sebiº spun cã dacã
vor promova, vor lua grupele de
juniori de la Ineu. Care sunt foarte
mulþumiþi de acest lucru ºi spun cã în
sfârºit proiectul lor are finalitate. Na,
facem pariu cã nu o fi nimic de aici ºi
cã în varã se stricã totul?

FOTO: Ciprian Petcut
efortul depus de Valentin Bot
pentru a asigura cele mai bune
condiþii pentru UTA la stadionul
din localitatea sa, meritã
apreciat. Omul acesta chiar s-a
implicat ºi a fãcut mult mai multe
pentru
acest
club
decât
Gheorghe Falcã pentru acest club
de când este el în fruntea
Aradului.
Cei din conducerea clubului
afirmau sus ºi tare în toamnã cã
nu existã nicio ºansã ca echipa sã
se mute în afara oraºului, cã sigur
se vor gãsi soluþii, cã partenerul
cel mai de încredere ºi anume
Primãria Arad va face totul ca
acest lucru sã se întâmple. ªi
cum nu s-a întâmplat acest lucru,
ce fac cei din conducere? Oferã
sfaturi despre rutele cele mai
bune spre ªiria! În ritmul acesta
nu m-ar mira ca în varã, dacã nu
se
obþine
promovarea,
conducerea clubului împreunã
cu Gheorghe Falcã sã anunþe cã
echipa se mutã la Timiºoara
undeva va fuziona cu una din
cele douã echipe din oraºul de
pe Bega, iar noi cu toþii sã

aplaudãm aceastã decizie ºi sã
ne urcãm pe autostradã spre
acest oraº pentru a vedea
meciurile de fotbal. Cã na, ce are,
dacã alte soluþii nu sunt,
acceptãm ºi asta.
Lipsa aceasta de reacþie
poate sã fie un precedent extrem
de periculos pentru viitorul
fotbalului în acest oraº. Ni s-a
dovedit, încã o datã, cã totul se
întâmplã doar cum vrea
Gheorghe Falcã. Cã datoritã fricii
avute de unii oameni faþã de
acest om, el poate sã facã orice
vrea cu echipa de fotbal ºi
nimeni nu va spune câr. Sunt
sigur cã sunt multe persoane,
chiar din interiorul clubului, care
nu sunt de acord cu aceastã
decizie. Dar care nu spun nimic
oficial deoarece se tem de
repercursiuni, având în vedere cã
acest proiect este în continuare
girat de primarul Aradului.
Aºadar, UTA s-a mutat la ªiria
intrã în categoria ºtirilor de genul
cerul este albastru, primãvarã
pãsãrile cântã, vaca dã lapte ºi
gãinile fac ouã. Hei, hei, hai UTA!

Black&White

Ordonanþa 13. Altã întrebare
Gelu BOCI
Bine ne-am regãsit prieteni! Ãsta-i primul
text pentru anul 2017. Unul tributar, cum se
putea altfel (?) evenimentelor declanºate de
buclucaºa Ordonanþã 13, una „descãtuºãtoare“ pentru penalii de lux, perdanþi din
hîrjoneala cu DNA. Faptele sunt cunoscute ºi
nu am intenþia de a dezvolta pãreri personale.
Oricum forfota haoticã din Guvern ºi „vocea
strãzii“ vã sunt cunoscute ºi paracunoscute.
Poate cu unii dintre voi m-am intersectat pe
lîngã Primãrie sau strãzile adiacente. Mai
puþin important. Am ieºit pentru noi.
Mai bine sã vorbim astãzi despre cauzã ºi
efect. Despre acþiune ºi reacþiune.

Cauza este bine cunoscutã. Efectul, nu.
Sau, cel puþin încã nu.Vorbim de economie ºi
credibilitate...
Acþiunea s-a produs voit la fie ce-o fi.
Reacþiunea s-a dovedit de necontrolat! Nu am
înþeles graba comicã ºi copilãreascã a acestei
ordonanþe de urgenþã care nu era... urgentã!
Ce promisiuni ºi datorii de neimaginat au stat
la baza acestei greºeli ce sfideazã ºi cea mai
puerilã diplomaþie? Nu vom afla curînd.
Oricum, organizatã parþial sau de tot,
spontanã pînã la un moment dat ori capcoadã, demonstraþia din stradã, per þarã ,a
fost una cel puþin impresionantã, una ce ne-a
adus aprecieri „de afarã“. Dupã un sfert de

veac, am demonstrat, ne-am demonstrat, cã
uniþi într-o solidaritate sincerã suntem o forþã,
am rãmas o forþã.
Viaþa-i atît de scurtã încît a nu o trãi demn
este cu adevãrat o blasfemie. Demnitatea
nu-i condiþionatã de curaj sau laºitate, ci de
cinste ºi necinste. ALTÃ ÎNTREBARE.
„... dar ºtii prea bine cã, atunci cînd trebuie
sã-þi redai trupul þãrînii ºi sã reînsufleþeºti
natura sub o altã formã, ceea ce se cheamã
moarte, cînd acest moment al metamorfozei
a venit, e exact acelaºi lucru dacã ai trãit o
veºnicie sau o zi'' (Francois-Marie Arouet,
alias Voltaire)
ALTÃ ÎNTREBARE.
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Monumente de
slãbiciune mentalã
Notorius
Am ocolit termenul consacrat, mesajul e însã
neschimbat.
Anunþul Primãriei prin care se face limpede
hotãrârea ca monumentul dedicat Marii Uniri sã fie
înãlþat în Piaþa Catedralei a produs deja efectele
scontate.
Era absolut previzibil de altfel, numai cineva care
n-are nicio treabã cu oraºul îºi putea imagina cã a
gãsit soluþia salvatoatre.
Unul care crede cã un oraº este o aglomerare de
clãdiri despãrþite de strãzi, cineva care confundã
oraºul cu corpul ei, neglijând spiritul ºi sufletul.
Un inginer adevãrat n-avea cum sã fie, acela nu
confundã desenul de pe planºetã cu realitatea pe
care o figureazã. Om de culturã nici atât, un om
educat ºi sensibil nu poate comite o astfel de jignire
la adresa comunitãþii pe care o reprezintã.
Este cât se poate de clar cã se vizeazã aceastã
aberaþie care schimbã fundamental tradiþia ºi
obiceiurile arãdene – adevãratul arãdean nu se simte
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la locul lui dacã n-a trecut prin piaþã o zi -, oraºul
având din cele mai vechi timpuri douã pieþe, cea
micã ºi cea mare, indiferent cum le-au denumit
stãpânii în diferitele momente ale istoriei
zbuciumate ale urbei.
Treaba cu terenul de la Tricoul Roºu, deloc rea,
de altfel, este mult prea complicatã, este vorba
acolo de proprietate particularã de achiziþionat,
singura soluþie unde arbitrariul anarhic al conducerii
oraºului se poate manifesta fãrã cheltuieli suplimentare fiind Piaþa Catedralei.
Ceea ce înseamnã, nu-i aºa, desfiinþarea Pieþei
Mari a oraºului, pentru cã nimeni nu crede cu
adevãrat cã ar putea fi pãstratã pe lângã monument
sau cine susþine asta e afon sau minte.
Sau amândouã!
Desigur existã soluþii mult mai bune ºi demne de
viitorul unui oraº european.
Aºteptãm concursul de soluþii, menþionând cã nu
colaborãm cu firme de casã!

Rareº Marian, ajutor de mãcelar

NERVI întinºi la MAXIM, pe centura Aradului
Nervii ºoferilor continuã sã fie puºi la grea încercare pe
centura Aradului, din cauza pasajelor nefinalizate.
Atunci când trece un tren iar barierele sunt lãsate vreme
de câteva minute, mai merge. Dar, când trece un tren iar
barierele nu se ridicã, pentru cã mai trebuie sã treacã unul,
nervii ºoferilor încep sã cedeze. Cozile formate de maºini
se întind pe câteva sute de metri, poate chiar mai mult.
Oamenii coboarã din autoturisme, vocifereazã, înjurã. Pe
toatã lumea. Pe guvernanþi, pe parlamentari, pe
reprezentanþii administraþiei arãdene ºi aºa mai departe.

se aprinde din prima!

Toþi se întreabã când vor reîncepe lucrãrile la pasaje. ªi,
mai important, când se vor încheia ºi pasajele vor fi date
în folosinþã. Greu de spus. Tot ce ºtim e cã bugetul de stat
pe 2017 prevede alocarea a 37,3 milioane de lei pentru
pasajul de la CET ºi 42,3 milioane de lei pentru pasajul din
Micãlaca.
Despre licitaþii, contestaþii la licitaþii, începerea ºi
finalizarea lucrãrilor mai discutãm. Probabil cã mult ºi
bine…
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