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Primăria Sectorului 3 a ridicat 
luna trecută 149 de autove-
hicule parcate/staționate nereg-
ulamentar în zone precum 
Câmpia Libertății, Ion Țu-
culescu, Caloian Județul, Calea 
Vitan, str. Laborator intersecție 

cu șos. Mihai Bravu, Calea 
Călărașilor, str. Jean Steriadi sau 
str. Trapezului. Din cele 149 de 
autovehicule, 145 au fost trans-
portate și depozitate, iar patru 
au rămas în depozit. Suma în-
casată de Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale Sector 3, 
în urma eliberării autove-
hiculelor, a fost de 76.300 de lei. 
Proprietarii autovehiculelor au 
achitat ridicarea, transportul și 
depozitarea mașinilor parcate 
neregulamentar. Posesorii de 

vehicule/remorci/rulote care 
staționează neregulamentar pe 
partea carosabilă a drumurilor 
publice administrate de Consil-
iul Local al Sectorului 3, care 
ocupă abuziv sau blochează ac-
cesul în parcajele publice de 

reședință sistematizate pe 
domeniul public/privat al Mu-
nicipiului București aflate în ad-
ministrarea Consiliului Local al 
Sectorului 3 se expun riscului de 
a le fi ridicat vehiculul.  
 

Scandal imens la RADET. Firea dă 
vina pe PNL, liberalii îi învață pe bu-
cureșteni să dea în judecată 
 
RADET București este în centrul unui 
imens scandal, după ce tot mai 
mulți locuitori ai Capitalei au rămas, 
pe rând sau simultan, fără apă caldă 
și căldură, unii dintre ei chiar și pen-
tru câteva zile. Primarul Gabriela 
Firea a adoptat dictonul „cea mai 
bună apărare e atacul” și dă vina pe 
PNL. Liberalii, în schimb, îi învață pe 
bucureșteni cum să dea în judecată 
RADET. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
Discursul din Consiliu al Opoziției 
privind problemele RADET este 
strigător la cer, deoarece PNL a 
deținut controlul regiei în mandatul 
trecut și a asistat pasiv la degradare, 
a răbufnit Gabriela Firea. 
„Consider strigătoare la cer dema-
gogia PNL privitoare la situația 
RADET, în condițiile în care acest par-
tid a deținut controlul total asupra 
acestei regii în ultimii 10 ani înainte 
de mandatul meu, timp în care au asi-
stat pasivi, sau poate chiar activi, la 
degradarea sistemului de termoficare 
din București și la acumularea datori-
ilor istorice către ELCEN. Știm cu toții 
că sunt probleme în rețea, dar cred 
că oricine înțelege că nu aveam cum 
să fi rezolvat în doi ani ceea ce nu s-a 
făcut de la Revoluție încoace. Încă din 
primele luni de mandat am luat de-
cizia de a unifica producția și dis-
tribuția energiei termice în București. 
În multe alte orașe din tara centralele 
au fost preluate gratuit de către ad-

ministrația publică locală, iar noi nu 
reușim, iată, să le preluăm nici cu 
bani, deși am făcut toate diligențele 
necesare de 2 ani”, a spus Gabriela 
Firea. Primăria Capitalei mai anunță 
că investește constant în sistemul de 
termoficare, o serie de proiecte fiind 
deja realizate, iar altele sunt în deru-
lare sau în diferite etape pregăti-
toare.  

Hop și Nicușor Dan 
Cum martie din post nu putea lipsi, 
hop și Nicușor Dan. Deputatul USR, 
fost consilier general, a lansat Harta 
interactivă a frigului RADET, în care 
bucureștenii sunt îndemnați să sem-
naleze dacă au probleme cu 
furnizarea de apă caldă și căldură în 
sistem centralizat. 
„Așa cum se poate constata, astăzi pe 
site-ul RADET apar probleme la doar 
6 adrese din Sectorul 2, în vreme ce 
cetățenii ne-au semnalat probleme la 
circa 30 de adrese, din sectoarele 2, 
3, 4 și 6. Diferența e mare și ea 
demonstrează că cei de la RADET îi 
dezinformează cu bună știință pe bu-
cureșteni”, a declarat Nicușor Dan, 
deputat de București. 
Nicușor Dan susține că Primăria Cap-
italei nu a luat nicio măsură pentru a 
moderniza infrastructura, iar RADET 
este în pragul falimentului. „Îi solicit 
Gabrielei Firea să ia măsuri urgente, 
să găsească soluții financiare și 
tehnice pentru a rezolva problemele 
de la RADET, deoarece bucureștenii 
nu trebuie să sufere din cauza incom-
petenței unei administrații care nu 
este capabilă să vină cu soluții la 
problemele reale ale cetățenilor”, 
susține deputatul Nicușor Dan.

Semne 
bune  
anul n-are 
Încă mahmură după sărbători, 
România sa trezit în 2019 așa 
cum sa culcat înainte de Cră
ciunul din 2018: fără buget și 
cu atmosfera publică animată 
de gafele Vioricăi Dăncilă, de 
zgrepțănatul Olguței Vasilescu 
și a lui Mircea Drăghici la mi
nisterele Dezvoltării și Trans
porturilor, de stafiile amnistiei 
și grațierii care bântuie seară 
de seară studiourile TV și de 
recidivele infractorilor eliberați 
grămadă de Tudorelul de la 
Justiție prin al său recurs com
pensatoriu.  
Ca nimeni să nui bată obrazul 
că, deși e nou, a venit cu 
traista goală, 2019 sa scre
mut și a adus românilor ceva 
surprize, respectiv creșterea 
cursului euro (și, implicit, a tu
turor prețurilor) plus condiții 
prielnice pentru declanșarea 
unei crize energetice în plină 
iarnă.  
Decorul feeric de iarnă româ
nească completat cu tacâmul 
obișnuit (drumuri blocate și lo
calități rămase fără curent) 
este văduvit doar de prezența 
lui Liviu Dragnea. Și asta pen
tru că Dragnea a decis că Vio
rica Vasilica lui se poate face și 
singură de râs în fața europe
nilor păstoriți în viitoarele șase 
luni, la nivelul Consiliului UE, 
de ea și de minunații săi mi
niștri.  
Rămași fără mustăciosul baci, 
pesediștii au fost obligați să în
gurgiteze singuri, pe lângă sar
malele de bonton, și diverse 
sondaje în care cei trei tranda
firi ai lor șiau scuturat peta
lele până au coborât sub 30 de 
procente. Bonus, pesediștii au 
ajuns să fie scuipați pe stradă 
de români infectați de o boală 
la modă în această guvernare, 
ciuma roșie. 
Luna ianuarie fiind pe ducă, ul
timii aburi ai sărbătorilor se 
vor risipi odată cu revenirea 
parlamentarilor la lucru. Nu 
este nimic de râs, aleșii chiar 
trebuie să pună osul la treabă, 
că doar nu degeaba au cosme
tizat Orlando Teodorescu și fi
nanțiștii lui datele bugetului. 
Acesta mai trebuie și votat, 
lucru care se va întâmpla fără 
doar și poate chiar dacă cifrele 
și alocările cuprinse în text vor 
fi în mod cert paralele cu reali
tatea noastră bugetară și eco
nomică. 
Reale vor fi, în schimb, bătăliile 
duse în fiecare partid pentru 
ocuparea locurilor pe listele de 
candidați la europarlamen
tare, sinecuri de sute de mii de 
euro pentru care politicienii 
care își scot deja ochii de câ
teva luni sunt pregătiți să dea 
lupta finală.  
Iar, cum la orizontul nostru na
țional rânjesc în acest an 
aceeași clasă politică de doi 
bani și două războaie electo
rale duse fără un minimum de 
bun simț sau de reguli, restul 
românilor poate să mai aș
tepte doar primăvara și apari
ția verdețurilor pe lângă 
garduri cu speranța că ștevia și 
urzicile nu vor fi afectate și ele 
de creșterea monedei euro. În 
rest, totul se va limita la ace
lași veșnic circ românesc peni
bil și trist. 

SIMONA BADULESCU 

O modernă grădiniță de stat 
a fost deschisă pentru copii 
pe Drumul Binelui, din Sec-
torul 4, în incinta complexu-
lui rezidențial Vista. Cu un 
design interior realizat după 
modelul „școlilor finlandeze 
ale viitorului”, grădinița – ale 
cărei săli ocupă o suprafață 
totală de peste 1.300 de 
metri pătrați – le oferă celor 
mici condiții unice de studiu 
în România și, cel mai impor-
tant, siguranță pentru des-
fășurarea activităților zilnice. 
Momentan, noua grădiniță 
găzduiește peste 250 de 

copii, relocați de la Grădinița 
„Înșir’te mărgărite”, care 
funcționa în strada Almașul 
Mare, nr.1, într-un spațiu 
vechi, în care nu au mai fost 
făcute investiții în ultimii 28 
de ani, și care nu avea aviz 
ISU pentru funcționare. 
Clădirea din strada Almașul 
Mare a intrat într-un amplu 
proces de consolidare și 
modernizare, estimat a fi fi-
nalizat peste șase luni. 
„Acest spațiu a fost închiriat 
de Primăria Sectorului 4, 
prin Direcția de Adminis-
trare a Unităților de În-

vățământ (D.A.U.I), în schim-
bul unei chirii de aproxima-
tiv 7.500 – 8.000 de euro 
lunar. Pentru a suplini lipsa 
mijloacelor de transport, în-
cepând de zilele viitoare, 
Primăria Sectorului 4 și 
D.A.U.I. vor asigura trans-
portul celor mici la grădiniță 
și de la grădiniță către case, 
astfel încât aceștia să poată 
ajunge la cursuri la timp și în 
siguranță, fără a obliga 
părinții și bunicii să facă 
eforturi suplimentare”, a de-
clarat primarul Sectorului 4, 
Daniel Băluță. 

Ca în fiecare an, ziua de 15 
ianuarie a fost marcată în 
Sectorul 6, în cadrul Clubului 
Seniorilor din Calea Plevnei 
nr. 234, de către seniorii din 
comunitate care vin să-i 
aducă un omagiu marelui 
poet Mihai Eminescu. Mo-
mentul cultural artistic, prin 
care s-au sărbătorit 169 de 
ani de la nașterea 
„Luceafărului poeziei 

românești”, a cuprins un 
recital de muzică și poezie pe 
teme eminesciene, dar și 
lectura unor texte ale mar-
ilor critici literari care au stu-
diat viața și opera lui 
Eminescu. Totul s-a desfășu-
rat în cadrul Clubului Senior-
ilor care poartă numele 
poetului, un loc unde arta și 
iubirea față de oameni se 
regăsesc zi de zi. Au fost 

prezenți peste 50 de seniori, 
dornici să contribuie cu texte 
și documente de epocă la 
această întâlnire cu istoria 
literaturii române. Eveni-
mentul reprezintă o tradiție 
în Sectorul 6, reunind, an de 
an, persoanele de vârsta a 
treia, iubitoare de cultură, 
într-un cadru nonformal, 
care stimulează integrarea 
socială și schimbul de idei.

PNL acordă asistență juridică gratuită 
Între timp, consilierul general din partea PNL, Ciprian Ciucu, i-a învățat pe bucureșteni cum 
să dea în judecată RADET dacă au rămas fără căldură în calorifere și fără apă caldă la robi-
nete. „PNL acordă asistență juridică gratuită asociațiilor de proprietari care vor să dea în 
judecată RADET pentru că nu furnizează căldură. Pentru detalii, vă rugăm să ne scrieți la 
adresa de email: justitie@pnl.ro. Cu sprijinul neobositului Cristian Băcanu. Mulțumesc, 
Cristi, pentru implicare! Dați mai departe, ca să se știe!”, a scris Ciucu pe pagina sa de Face-
book. 

149 de mașini, ridicate luna trecută în Sectorul 3 

Grădiniță modernă, inaugurată în Sectorul 4 

45 milioane de lei s-au dus  
la biserici, nu la termoficare

Ziua lui Eminescu,  
omagiată de seniorii din Sectorul 6 
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Ilfovul, județul care i-a dat țării 
pe procurorii condamnați pen-
tru corupție Lora Constanti-
nescu și Maximilian Bălășescu, 
dovedește, odată în plus, că 
aceste cazuri nu au fost simple 
accidente. Două parchete din 
județ și-au dat mâna pentru a 
îngropa o plângere penală fă-
cută de o femeie împotriva 
unui medic influent, prieten la 
cataramă cu șefi ai procurorilor, 
dar și cu sus-puși din Poliție. 
 
SORIN GHICA 
CĂTĂLIN ANTOHE 
 
Justiția pentru români este țin-
ută la sertar. Timp de 5 luni, o 
plângere penală a fost plimbată 
între două Parchete, fără ca 
procurorii să deschidă măcar 
dosar penal, așa cum îi obliga 
legea. 
În iulie 2017, Aurica Iancu l-a îm-
prumutat pe medicul Dan 
Teodor Potecă, chirurg la Spitalul 
Colentina și asistent universitar 
la Facultatea de Medicină din 
cadrul UMF Carol Davila, cu 
suma de 30.000 de euro. Nu îl 
cunoștea atunci pe medic, dar a 
acceptat la rugămintea vărului 
său, care urma să fie operat de 
Potecă.  
„Dat fiind faptul că dispuneam 
atunci de această sumă ca ur
mare a vânzării unei vile din Pan
telimon iam adus banii. (...) Dan 
Potecă a afirmat că are nevoie 
de această sumă de bani pentru 
a se deplasa în Israel pentru cur
suri de specializare pentru oper
ații laparoscopice de reducere a 
stomacului. El ia promis atunci 
vărului meu că, odată reîntors în 
țară, îl va opera și că îi va mai 
aduce totodată din Israel o plasă 
chirurgicală performantă de 
care vărul meu are nevoie, ur

mare a unei operații pentru 
hernie hiatală. Doctorul Potecă 
Dan Teodor a mai spus că mai in
tenționa să folosească o parte 
din suma împrumutată pentru 
organizarea unor protocoale 
care lar fi ajutat, după cum 
spunea, să ajungă în funcția de 
conferențiar universitar. Apoi, 
domnul Potecă a numărat 
banii, în prezența mea și a mar
torilor, confirmând verbal fap
tul că suma împrumutată este 

de 30.000 de euro”, a povestit 
Aurica Iancu în plângerea pe-
nală. 

Amenințată  
de bodyguarzi 
Conform înțelegerii, Dan Potecă 
urma să returneze împrumutul 
până la sfârșitul anului, dar după 
6 luni a uitat să mai restituie 
banii. Nici măcar pe vărul femeii 
nu a mai ajuns să-l opereze. 
Toate tentativele femeii de a-și 
recupera banii au eșuat. 

„În nenumărate rânduri, am 
încercat să iau legătura cu dom
nul doctor Potecă Dan Teodor, 
pentru ca acesta sămi restituie 
suma împrumutată, însă toate 
aceste demersuri au rămas fără 
rezultat – nu a răspuns la 
mesajele trimise, nu a răspuns 
nici la apelurile telefonice, iar ori 
de câte ori ne vedeam promitea 
că o să ia legătura cu vărul meu 
și o să stabilească modalitatea și 
data restituirii banilor”, se arată 

în plângere.  
Disperată, Aurica Iancu a mers și 
la Spitalul Colentina. L-a așteptat 
pe medic pe hol și, de față cu 
zeci de pacienți, i-a cerut iar 
banii. Cu tupeu, chirurgul a 
pretins că nu o cunoaște și i-a 
cerut să-l lase în pace. Mai mult, 
femeia spune că  bodyguarzii 
firmei Argo Security au amenin-
tat-o (directorul  Argo Security 
este prieten cu Potecă).   
Aurica Iancu a încercat de mai 
multe ori să-l abordeze pe 

Potecă la spital: „Îmi aduc am
inte că o dată a fugit întrun cab
inet, de unde am aflat ca ar fi 
sărit pe geam, sa urcat în 
mașină și a fugit din spital pe o 
altă ieșire. Întro altă zi ma 
amenințat că va chema 
bodyguarzi. (...) Ultima dată 
când iam cerut, public, sămi 
dea banii, a pretins că nu mă 
cunoaște”. 
Atunci, în disperare de cauză, fe-
meia a fost în audiență la șeful 

de secție al medicului, care i-a 
spus, însă, că are mâinile legate 
și a sfătuit-o să se adreseze or-
ganelor de anchetă. 

Procurorii  
au încălcat  
flagrant legea 
Ceea ce Aurica Iancu a și făcut. 
Numai că procurorii au refuzat 
să cerceteze cazul. La 5 luni de la 
depunerea plângerii penale, an-
chetatorii nu deschiseseră încă 

dosar penal, așa cum îi obligă 
legea.   
Ziarul „Cetățeanul” a încercat să 
obțină, mai întâi, o reacție de la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Ilfov, acolo unde a fost depusă 
plângerea. Răspunsul primit a 
confirmat abuzul flagrant. 
„Cu privire la solicitarea dvs. din 
data de 18.12.2018, referitoare 
la plângerea depusă de IANCU 
AURICA, vă comunicăm că 
aceasta a fost trimisă, la data de 

28.06.2018, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Buftea, uni
tate de parchet competentă ma
terial și teritorial să soluționeze 
cauza”, se arată în răspuns. 
Potrivit Codului de procedură 
penală, Parchetul era OBLIGAT 
să deschidă un dosar penal – ca 
urmare a depunerii plângerii, 
după care, dacă se constata că 
nu este de competența sa, să 
emită o ordonanță de declinare 
de competență.  
„Ca să poți decide într-o cauză, 

trebuie mai întâi să o înreg-
istrezi. Apoi, se poate proceda 
la constatarea lipsei de compe-
tență”, a explicat, pentru ziarul 
„Cetățeanul”, un specialist în 
drept. 
„Cetățeanul” a solicitat și Par-
chetului de pe lângă Judecătoria 
Buftea să precizeze ce s-a întâm-
plat cu plângerea făcută îm-
potriva chirurgului.  
Nici procurorii de la Buftea nu au 
deschis vreun dosar penal.  
„Urmare a solicitării dumneav
oastră, vă comunicăm că la 
nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Buftea nu a fost con
stituit, până în prezent, niciun 
dosar penal ca urmare a unei 
plângeri depuse de numita Iancu 
Aurica”, se arată în răspunsul 
semnat de prim-procurorul Cos-
min Cicoș.  
Într-o nouă solicitare de presă 
remisă unității de parchet, ziarul 
„Cetățeanul” și-a exprimat îngri-
jorarea față de nerespectarea 
dispozițiilor Noului Cod de pro-
cedură penală privind înregis-
trarea plângerilor, obținerea 
numărului unic și începerea ur-
măririi penale in rem. Răspunsul 
primit a fost, însă, identic cu 
primul, fiind schimbată doar 
data.  

Anturaj „select” 
pentru chirurgul 
Potecă 
Aurica Iancu a făcut plângeri și la 
alte instituții, precum Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Ministerul de 
Interne, Ministerul Justiției, DI-
ICOT, Inspecția Judiciară din 
cadrul CSM, dar nu a fost luată 
în seamă.  
În plângerile depuse, femeia a 
făcut referire la polițiști și 
procurori în cercul cărora s-ar în-
vârti Dan Potecă. Mai mult, 
aceasta spune că a fost de față la 
o partidă de vânătoare organi-
zată în Delta Dunării de către 
vărul său, în octombrie 2017, la 
care au participat medicul 
Potecă și prieteni ai acestuia – 
polițiști și procurori din Bu-
curești și Ilfov, vânătoare care s-
ar fi finalizat printr-o petrecere 
pe un ponton care a aparținut, 
în trecut, lui Sorin Ovidiu Vîntu.  
Printre cei nominalizați în plân-
geri că ar fi participat la vână-
toare se numără un fost 
procuror șef din Ilfov. Într-un 
răspuns trimis Inspecției Judi-
ciare, procurorul a recunoscut 
că este prieten cu Dan Potecă și 
a admis, de asemenea, că a par-
ticipat la vânătoare, dar a negat 
că ar fi luat parte la vreo petre-
cere.  

REPUBLICA  
procurorilor! 
Plângere penală îngropată pentru protejarea unui fost șef al spitalelor

Cine este medicul Dan Potecă 
Apropiat al unor consilieri din Primăria Capitalei, Dan Teodor Potecă a fost numit, în 
2015, director general la ASSMB (Administraţia Spitalelor și Serviciilor medicale Bu-
curești), direcţie creată de primarul Sorin Oprescu pentru a avea controlul asupra 
celor 16 spitale din București. 
Presa a relatat că numirea sa s-a făcut pe filieră UNPR, iar medicul era, s-a susţinut 
în presă, într-o flagrantă incompatibilitate. Asta pentru că nu poţi să fii director im-
parţial având în subordine 16 spitale, dar să lucrezi în continuare într-unul dintre ele.  
O altă problemă a lui Potecă era numărul de ore de muncă prestate. Astfel, funcţia 
de director al ASSMB presupunea o normă de 8 ore pe zi. În același timp, Potecă era 
asistent universitar cu normă întreagă la UMF Carol Davila, dar avea și integrare clin-
ică cu jumătate de normă la Spitalul Clinic Colentina (4 ore pe zi). 
Astfel, Dan Potecă avea două norme și jumătate pe lună la stat, adică 100 de ore pe 
săptămână, deși Codul Muncii prevede o limită maximă de normare de 48 ore pe 
săptămână. 
Redactorii Cetăţeanul au încercat, în repetate rânduri să ia legătura cu medicul Dan 
Potecă, dar acesta a evitat să răspundă solicitării noastre de a-și exprima punctul de 
vedere. La fel s-a întâmplat și cu adresele oficiale pe care le-am trimis conducerii 
Spitalului Colentina.  
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Fostul președinte al Consiliului 
Județean (CJ) și PSD Brăila, Ghe-
orghe Bunea Stancu, un etalon 
al noțiunii de „baron PSD”, din 
cauza cazurilor de corupție care 
l-au trimis după gratii, a scăpat, 
totuși, destul de ușor în con-
fruntarea cu procurorii DNA.  

TUDOR BĂLĂNESCU 
 
Într-un prim dosar a făcut doar 
un an și 4 luni din condamnarea 
de 3 ani, fiind eliberat 
condiționat, iar în altul a fost 
achitat. Este judecat în alte două 
dosare, cele mai importante, 
pentru că sunt cazuri cu preju-
dicii de 10 milioane lei aduse 
bugetului CJ Brăila prin contracte 
atribuite preferențial și, dacă va 
fi găsit vinovat, e important ca 
acești bani să fie recuperați.  
În unul dintre aceste dosare, 
Bunea Stancu e judecat pentru 
prejudicii de 2,7 milioane de lei 
aduse bugetului CJ Brăila prin 
contractele atribuite preferențial 
firmei sale, Concivia SA și 
firmelor Tancrad Galați și Tan-
crad Construct Brăila. Dar preju-
diciile din aceste afaceri pe bani 
publici sunt mult mai mari. 
Procurorii DNA au luat în consid-
erare numai câteva contracte din 
2009-2010. Din 2010 până în 
2014, la momentul arestării lui 
Stancu, contractele Concivia SA 
cu CJ Brăila, spitalele și primăriile 

din județ, sunt în valoare totală 
de 65,8 milioane lei, adică 14,6 
milioane euro. 

„Careul” de  
dosare DNA ale 
lui Bunea Stancu 

Primul e dosarul „Mită la PSD”, 
în care, în 2009, Bunea Stancu a 
intermediat milionul de euro 
oferit patronul „InterAgro”, 
Ioan Niculae, pentru campania 
prezidențială a lui Geoană. În 
schimb, Ministerul Economiei 
trebuia să ia măsuri pentru ca 
prețurile gazelor naturale să fie 
pe placul magnatului Niculae. 
Gheorghe Bunea Stancu a fost 
arestat pe 2 aprilie 2015 și a fost 
condamnat la 3 ani de în-
chisoare. A ajuns la Penitenciarul 
Focșani, unde a fost bibliotecar și 
ucenic în tâmplărie. După un an 
și 4 luni, pe 10 august 2016, 
Judecătoria Focșani i-a aprobat 
cererea de eliberare condițion-
ată.  
Al doilea, dosarul „InterAgro”, în 
care Ioan Niculae încerca mi-
tuirea unor demnitari pentru o 
HG de subvenționare a prețului 
gazelor, Bunea Stancu ar fi în-
casat de la acesta un milion de 
euro, ca parte din profitul dis-
tribuirii îngrășămintelor chimice 
în judeţele din jurul Brăilei. 

Bunea Stancu a fost achitat în 
primă instanță de magistrații Tri-
bunalului București, în timp ce 
Ioan Niculae s-a ales cu 3 ani și 
jumătate de închisoare.  
Pe rolul Tribunalului Focșani sunt 
două dosare în care DNA Galați l-
a trimis în judecată pe Bunea 
Stancu pentru infracțiuni de 
corupție.  
În dosarul „Sportul”, în august 
2015, procurorii DNA i-au trimis 
în judecată pe Stancu și pe di-
rectoarea economică a CJ 
Brăila, Alina Rusu, pentru abuz în 
serviciu şi conflict de interese, 
după ce au aprobat finanţarea cu 
7 milioane de lei a două cluburi 
sportive, SC Club Fotbal Brăila şi 
Asociaţia Handbal Club 
„Dunărea” Brăila, cluburi contro-
late chiar de Gheorghe Bunea 
Stancu. După trei ani, în dosarul 
nr. 1.614/91/2015 abia s-a ajuns 
la faza audierii inculpatului 
Bunea Stancu și a martorilor, așa 
că e cale lungă.  
Tot pe rolul Tribunalului Focșani 
e și dosarul 2.610/91/2014, în 
care Bunea Stancu și 12 
funcționari din cadrul CJ Brăila 
au fost trimiși în judecată de 
DNA pentru mai multe con-
tracte atribuite preferențial 
firmei lui Gheorghe Bunea 
Stancu, Concivia SA Brăila și 
firmelor Tancrad SRL Galați și 
Tancrad Construct SRL Brăila. 
Dosarul a fost trimis în judecată 
de procurorii DNA în septembrie 
2014 și, după 4 ani de amânări și 
contestații, este fixat un nou ter-
men în februarie 2019.  

Procurorii s-au 
ocupat doar de 
„debutul”  
baronului  
de Brăila 

Până acum, Bunea Stancu nu a 
primit nicio pedeapsă pentru 
tunurile date banului public prin 
contractele atribuite firmei sale 
de construcții, Concivia SA Brăila. 
În dosarul 2.610/91/2014, în 
care Bunea Stancu este judecat 
pentru  
contractele acordate preferențial 
firmei sale și celorlalte două 
firme prietene, DNA Galați a sta-
bilit un prejudiciu de 2,7 mil-
ioane de lei.  
Procurorii au demarat ancheta 
de la cinci contracte din perioada 
2009-2010, două atribuite Tan-
crad SRL și alte trei contracte, de 
1.434.500 lei, atribuite Concivia 
SA. Este un prejudiciu stabilit în 
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Este liber, iar  
afacerile pe bani 
publici continuă
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perioada în care baronul PSD de 
Brăila abia „își făcea mâna”, se 
antrena la acordarea prefer-
ențială a contractelor pe bani 
publici. Învăța, au spus ancheta-
torii, cele mai sigure metode de 
păcălit SEAP-ul.  
Se pare însă că procurorii nu au 
luat în calcul contracte din pe-
rioada 2010-2014, când, con-
solidându-și puterea politică și 
controlul exercitat asupra în-
tregii administrații brăilene, in-
clusiv asupra instituțiilor din 
finanțe publice, baronul de 
Brăila a „lucrat” ca pe propria 
moșie. Au fost mai multe cazuri 
de contracte atribuite firmei sale 
de CJ prin încredințare directă. 
Au fost și cazuri în care Concivia 
SA a primit contracte de lucrări la 
spitalele aflate în administrarea 
CJ-ului condus de Stancu. Ca șef 
al PSD Brăila și-a folosit influența 
pentru a obține pentru Concivia 
și contracte pe banii primăriilor 
din județ. Lista e lungă. 

Prejudicii ratate 
de DNA,  
la contracte de 
14 milioane euro 

Lăsând deoparte contractele 
încheiate de CJ-ul lui Stancu cu 
Concivia lui Stancu, mai trebuia 
verificate și contractele firmei 
sale cu Primăria Brăila, cu 
primăriile din județ și cu alte in-
stituții aflate sub influența 
baronului Bunea. Este vorba de 
contracte în valoare de 65,8 mil-
ioane lei, adică 14,6 milioane 
euro. În cazurile contractelor cu 
primăriile conduse de primari 
PSD, este evident că aceștia îi 
erau subordonați politic lui 
Bunea Stancu, șeful PSD Brăila, 
și e la fel de evidentă suspici-
unea rezonabilă ca aceste con-
tracte cu dedicație să fi fost 
supraevaluate. Iar în aceste 
cazuri putem vorbi de prejudicii. 
Nu poate nimeni spune la cât s-

ar putea ridica aceste prejudicii, 
pentru că ar putea fi calculate 
numai în baza unor expertize so-
licitate de procurori. La valoarea 
totală a acestor contracte, de 
14,6 milioane euro, valoarea 
prejudiciilor ar putea constitui o 
sumă consistentă, de ordinul mil-
ioanelor de euro. 

De la șef  
de aprozar  
la baron PSD  
de Brăila 

Ca și Liviu Dragnea, Gheorghe 
Bunea Stancu a devenit baron 
PSD după ce a trecut de la PD la 
PSD. Era deja lansat în afaceri. 
Înainte de 1990 fusese șef de 
aprozar și avea ceva bani puși de-
oparte cu care, în 1995, și-a înfi-
ințat firma Bursagrirom SA Brăila, 
la care deține 62% din acțiuni, 
ceilalţi acţionari fiind Sorin 
Costin, Ciprian Iustin Stan, Paul 
Ioan Vasilache şi Cristina Grig-
orescu. Obiectul de activitate era 
cel la care se pricepea fostul șef 
de aprozar: „comerțul cu ridicata 
al cerealelor, semințelor, fura-
jelor și tutunului neprelucrat”. 
Prin Bursagrirom, a preluat con-
trolul câtorva foste întreprinderi 
de stat, deținând 70,64% din 
acţiunile firmei de construcții 
Concivia SA, 62% din acţiunile 
Portului Hercules SA din Brăila şi 
pachetul majoritar la fosta reţea 
de restaurante SC Istru SA Brăila. 
 

Profituri uriașe 
din afacerile pe 
bani publici 

În perioada în care Gheorghe 
Bunea Stancu era un simplu 
membru la PD şi apoi la PSD, 
Concivia SA avea o cifră de afac-
eri de 20-21 milioane de lei. 
După 2004, când Stancu a de-
venit preşedintele PSD Brăila şi 
preşedintele CJ Brăila, cifra de 

afaceri a Concivia a avut o 
creştere spectaculoasă, 
ajungând în 2008 la 49 milioane 
lei. Dacă, până în 2004, cele 4 
firme mai importante din im-
periul său, Bursagrirom-Concivia-
Hercules-Istru, aveau profituri 
modice, accesul la contractele pe 
bani publici a schimbat radical 
situaţia. În 2005, după un an de 
mandat la șefia CJ Brăila, firmele 
au înregistrat un profit cumulat 
de 4,96 milioane lei. În 2008, la 
început de criză, au avut un 
profit de 4,86 milioane, iar în 
2009, în timp ce sute de mii de 
firme s-au închis din cauza 
crizei, firmele lui Stancu au în-
registrat o creştere de profit 
faţă de anul precedent, la 5,64 
milioane lei! În primii 6 ani de 
mandat ai lui Stancu la preşed-
inţia CJ Brăila, cele patru firme 
auavut profituri de 23,2 milioane 
lei.  

Tancrad, cu sediul 
la Concivia  

Stancu a împărțit contractele 
atribuite preferențial la două 
firme, firma sa, Concivia SA Brăila 
şi Tancrad SRL Galați, firmă din 
clientela PSD, cu care are o „înc-
umetrire” cu totul specială. Con-
civia are sediul pe Bd. Călăraşilor 
nr. 161. Dar în sediul Concivia SA 
se mai află şi sediul unui „pui” al 
Tancrad SRL Galaţi, respectiv 
Tancrad Construct SRL Brăila. În 
extrasul de la Registrul Comerţu-
lui, în care de obicei se pre-
cizează adresa firmei şi atât, fără 
alte referiri, întâlnim chiar şi pre-
cizarea că Tancrad Construct e 
chiriaşa Conciviei lui Stancu. 
„Sediul: Calea Călăraşilor (Sediul 
Concivia), nr. 161, et. 3”, se 
spune în extrasul ORC. Clar, con-
cis și la obiect. 

Tupeu maxim: 
Bunea a încheiat 
contracte cu firma 
lui Bunea 

În condițiile în care astăzi vedem 
cum se chinuie unii să camufleze 
orice aparențe în atribuirea pref-
erențială a contractelor pe bani 
publici, Bunea Stancu a avut tu-
peul ca, în calitate de președinte 
al CJ Brăila, să acorde contracte 
firmei sale prin atribuire directă.  
Spre exemplu, Stancu i-a dat 
firmei sale şi lucrările de ame-
najare a biroului din care con-
ducea CJ Brăila, respectiv 
contractul nr. 23/05.02.2010, de 

565.000 lei, fără TVA, pentru 
„execuţie închidere terasă cabi-
net etaj I Corp D Palatul Admin-
istrativ”.  
Printre contractele atribuite di-
rect de Bunea Stancu firmei Con-
civia a lui Bunea Stancu mai e și 
contractul nr. 192/15.12.2009, în 
valoare de 794.112 lei, pentru 
„întreţinerea curentă pe timp de 
iarnă a drumurilor judeţene în 
sezonul 2009-2010 Lot II”. Cele 
trei contracte de 1,4 milioane lei 
demonstrează că n-avea nicio 
reținere în a încălca legea. Astea 
sunt doar două exemple. 

Căpușarea  
spitalelor 

Trecerea spitalelor de la Minis-
terul Sănătății în administrarea 
consiliilor județene și locale a de-
schis noi oportunități de con-
tracte pe bani publici pentru 
firma lui Bunea Stancu. Baronul 
a răbdat doar o lună de la prelu-
area în administrarea CJ Brăila a 
trei spitale până la primul tun dat 
banilor alocați spitalelor.  
Astfel, spitalul de Pneumof-
tiziologie a fost preluat în admin-
istrare în baza Hotărârii CJ Brăila 
nr. 80/06.07.2010. După o lună, 
preşedintele CJ Brăila semna cu 
Concivia SA contractul nr. 
138/04.08.2010, pentru „lucrări 
de reabilitare, amenajare şi mod-
ernizare spaţii medicale la Spi-
talul de Pneumoftiziologie 
Brăila”.  
Ulterior, a mai încheiat cu Con-
civia şi un contract pentru lucrări 
suplimentare în valoare de 
38.685 lei. Valoarea nesemnifica-
tivă marca doar începutul afacer-
ilor pe banii spitalelor 
descentralizate. A mai fost 
atribuit Conciviei SA și contractul 
în valoare de 4.625.411 lei, pen-
tru lucrări de reabilitare la Spi-
talul „Sf. Pantelimon” și 
contractul pentru Reabilitarea 
Ambulatoriului la „Maternitatea” 
din Brăila, în valoare de 916.958 
lei. 

Contractele  
Primăriei Brăila 
cu Concivia, 33 
de milioane de lei 

Elementul cel mai important al 
controlului exercitat de un baron 
local este utilizarea puterii 
politice absolute pe care o deține 
pentru a supune intereselor sale 
pe șefii celorlalte instituții ad-
ministrative. Principalul subordo-

nat al baronului Gheorghe Bunea 
Stancu era primarul de atunci al 
Brăilei, Aurel Simionescu. Iar 
Primăria lui Simionescu a 
încheiat cu Concivia lui Stancu 
contracte în valoare de peste 30 
de milioane de lei.  
Unul dintre acestea e contractul 
nr. 17/25.05.2010, în valoare de 
2.700.012 lei, pentru construirea 
a două blocuri ANL în Cartierul 
Lacu Dulce. Alte contracte 
atribuite Concivia sunt cel pentru 
reabilitarea a trei corpuri de 
clădire de la Centrul „Sf. Maria” 
(2,3 milioane lei), contractul pen-
tru reabilitarea Școlii nr. 18 (2,1 
milioane lei) etc. Valoarea totală 
a contractelor de reabilitări de 
școli și spitale atribuite Concivia 
SA de Primăria Brăila este de 
11.425.000 lei, fără TVA.  
La acestea se adaugă contractul 
pentru reabilitarea clădirii 
Teatrului „Maria Filotti”, în val-
oare de 15.663.310, fără TVA, pe 
care Primăria Brăila l-a atribuit 
Concivia și subcontractorilor 
Pancronex SA Brăila şi LEN Co 
Electronic SRL Brăila, firmele 
unor afaceriști locali. În total, val-
oarea contractelor încheiate de 
Primăria Brăila cu Concivia este 
de 27.188.300 lei, fără TVA. Cu 
TVA, valoarea acestor contracte 
este de 33.713.500 lei. 

Contractele  
Concivia cu  
primăriile  
din județ:  
22 milioane lei 

Nu se putea ca firma președintelui 
PSD Brăila să nu aibă o puzderie 
de contracte și cu primăriile 
localităților din județ, în condițiile 
în care majoritatea primarilor sunt 
membri PSD. Bunea Stancu era și 
ordonatorul de credite care le 
aloca finanțările pentru investiții.  
Așa că o mare parte din 
contractele de reparații de școli, 
lucrări de rețele de apă și 

canalizare, amenajări de parcuri 
etc. au ajuns tot la Concivia. Con-
tractele încheiate de primăriile din 
județul Brăila cu Concivia SA în pe-
rioada 2009 – 2012 sunt în valoare 
de 17.626.657 lei, fără TVA. Cu 
TVA, valoarea acestor contracte se 
ridică la 21.857.000 lei.  

Bunea, liber și cu 
bani. Concivia, 
câștigă contracte 
pe bani publici 

La acest moment, Bunea Stancu 
e liber și are bani. Nu a plătit un 
leu pentru prejudiciile pe care 
le-a creat. Are stresul celor două 
dosare în care e judecat de Tri-
bunalul Focșani, dar speră că 
troica Iordache-Nicolicea-Toader 
va reuși să dea ordonanța de am-
nistie și grațiere care îl va salva. 
Afacerile îi merg bine. Să nu 
uităm că Stancu deține și con-
trolul Portului Brăila, Hercules 
SA. În plus, continuă și afacerile 
Concivia SA pe bani publici. Nu s-
au oprit nici când era după gratii. 
În 2016, când era bibliotecarul 
Penitenciarului Focșani, Concivia 
SA încheia cu Compania Națion-
ală de Investiții un contract în val-
oare de 1,2 milioane lei pentru 
refacerea fațadei Palatului de 
Justiție din Brăila și pentru mod-
ernizarea instalației electrice a 
imobilului. Concivia a câștigat lic-
itația. În prezent, Concivia se 
ocupă și de reparațiile la sediul 
din Brăila a Flotilei de Dunăre, un 
contract în valoare de 20 mil-
ioane lei. Tot licitație câștigată. 
Dar, în timp ce primește con-
tracte pe bani publici, persoana 
juridică Concivia SA Brăila are cal-
itatea de „inculpat” în dosarul 
2.610/91/2014, aflat pe rolul Tri-
bunalului Focșani. Prin Concivia 
au fost aduse prejudicii banului 
public. Este moral ca unei firme 
implicate într-un astfel de caz să 
nu i se permită participarea la o 
licitație pentru un contract din 
bani publici?  

Explicațiile lui Bunea Stancu: „Întâmplător…” 
Iată și cum explica Bunea Stancu amploarea afacerilor pe bani publici 
ale firmei sale: „Ar trebui săi împuşcăm pe cei de la Concivia, că întâm
plător o firmă la care sunt eu acţionar este acţionară acolo? Păi să trimit 
eu 1.000 de oameni acasă, cu nu ştiu câte familii, că vreţi voi ăştia de la 
presă şi nu ştiu cine mai vrea? Terminaţi cu aiurelile astea!”.  
Susținea că n-are habar de contractele Conciviei cu CJ, primăriile și spi-
talele: „Eu sunt prins cu atâtea şi politic şi administrativ, încât nu mai 
am timp. De când sunt preşedinte, mam dus de 34 ori la Bursagrirom. 
Şi nici nu mai funcţionează, de când nu sunt eu acolo, pentru că ştii cum 
se spune, că ochiul stăpânului îngraşă animalul”. Contrar spuselor sale, 
„animalul” s-a îngrășat și asta au constatat-o și procurorii DNA și judecă-
torii care l-au trimis după gratii. 
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Închiderea fabricii Nestlé din Tim-
ișoara a iscat reacții adverse între 
sindicaliști și politicieni. Parlamentarii 
locali bagatelizează problema, care, 
pentru sindicaliști, este de maximă im-
portanță. Chiar dacă în Timiș afacerile 
merg ca pe roate și este o lipsă acută 
de forță de muncă, deci disponibilizații 
de la Nestlé nu vor avea probleme cu 
angajarea, problema rămâne. Dincolo 
de comunicatul supercorporatist-
diplomatic al celor de la Nestlé, mo-
tivul retragerii din România este unul 
singur: lipsa de predictibilitate fiscală.  
 

SIMONA BĂDULESCU 
ADRIAN BĂRBULESCU 

 
Nu este pentru prima oară când la Tim-
ișoara se închide o fabrică de dulciuri. S-
a mai întâmplat în 2004, când Kandia a 
fost preluată de Excelent, iar activitatea 
a fost concentrată la București. Șase ani 
mai târziu, clădirea în care Kandia 
funcționa încă din 1924 a fost rasă de pe 
fața pământului. 
Și nu este nici prima oară când o multi-
națională din industria dulciurilor 
părăsește România. Și aici avem prece-
dentul din 2009 al Kraft Foods Romania, 
care a închis fabrica din Brașov unde se 
producea ciocolata Poiana și a mutat 
producția în Bulgaria. Tot din cauza 
(pentru noi, datorită – pentru bulgari) 
sistemului fiscal de la sud de Dunăre, 
mai „prietenos” cu investitorii.  
Acum, vestea închiderii fabricii Nestlé i-
a luat pe mulți pe nepregătite. Este 
vorba de concedierea a 900 de oameni 
(aproape 400 în Timișoara și 530 în 
birourile din București), plus încă vreo 
400 din industria auxiliară, de la alte 
fabrici de unde procurau materie primă. 
„Sunt pur și simplu surprins. În urmă cu 
două luni am încheiat contractul colec-

tiv de muncă la Nestlé, companie care a 
înregistrat un profit foarte bun în Româ-
nia”, spune pentru Cetățeanul Dragoș 
Frumosu, președintele Federației Sindi-
catelor din Industria Alimentară. 

 
El a explicat că închiderea fabricii din 
Timișoara poate fi pusă pe schimbarea 
acționariatului Nestlé, în care a intrat de 
curând un american pus pe fapte mari, 
care vrea să concentreze producția. Re-
cent, Nestlé a mai închis o fabrică în 
Germania, iar Frumosu spune că circulă 
un zvon potrivit căruia producția de la 
Timișoara va fi mutată în Ungaria. 
„Ce se întâmplă în România în industria 
alimentară e un dezastru și amintesc aici 
de închiderea fabricii de zahăr de la 
Oradea. Acum, Zahărul Diamant pe 
care-l găsim în magazine este produs în 
Germania”, spune liderul sindical, care 
precizează că în cazul de la Oradea am 
asistat la o falimentare intenționată.  
Dincolo de criticile la adresa multi-
naționalelor (multe dintre ele înte-
meiate), Dragoș Frumosu susține că 
acestora li se pun bețe în roate de către 
Guvern: „Dai pe ultima sută de metri tot 
felul de ordonanțe – asta deranjează și 

ambiționează. Trebuie gândită o politică 
fiscală care să încurajeze activitatea in-
vestitorilor mari în România, o fiscalitate 
diferențiată”. 
Însă ceea ce pentru sindicate este o 
dramă, pentru politicieni reprezintă o 
problemă minoră. În continuare, să 
vedem ce spun parlamentarii de Timiș, 
de la putere și din opoziție. 
 

 

Adrian Pau (PSD): NU 
cred că este o problemă 
dacă în Timiș vor apărea 
disponibilizări 
„Timișul este, în momentul de față, un 
județ care are o problemă cu personalul 
specializat pe diverse meserii, nu cred 
că este o problemă dacă în Timiș vor 
apărea disponibilizări. Mai mult decât 
atât, din datele pe care le avem, Timișul 
poate înghiți într-o primă etapă peste 
zece mii de angajați, cam de atâta este 
nevoie în toate domeniile de activitate 
de la alimentație publică, automobile, 
firme de construcții etc. În Timiș, șoma-

jul este foarte scăzut, sunt localități în 
care șomajul este zero, fapt pentru care 
Timișul va trebui să ia măsuri în ceea ce 
privește atragerea forței de muncă și ni-
cidecum atragerea investitorilor străini 
– acest clișeu abordat de toți politicienii, 
mai ales în timpul campaniilor elec-
torale. Pedalarea pe ideea atragerii in-
vestitorilor străini în zona de vest a țării 
și mai ales în Timiș nu este valabilă, pen-
tru că nu investitorii sunt problema în 
momentul de față, ci lipsa forței de 
muncă. Un pas important în acest sens 
s-a făcut deja, în momentul de față nu 
mai trebuie ca cetățenii sârbi să fie 
plătiți cu salariul mediu, pot fi angajați 
cu salariul minim. Aceasta fiind situația 
din județ, disponibilizarea unui număr 
de la 500 la 1.000, 1.500 de persoane 
nu ridică probleme, acele persoane își 
pot găsi fără probleme alt loc de muncă 
în Timiș”, a declarat, pentru Cetățeanul, 
Adrian Pau. 
 

 
Ben Oni Ardelean (PNL):  
„Nu o să fie  
nicio problemă cu  
disponibilizările” 
„În zona de Timiș, șomajul oficial este 
0,8 procente, ceea ce înseamnă că este 
aproape inexistent. Mai mult, neoficial, 
discutăm de un minus de 20 de pro-
cente, pentru că zilnic intră sute de au-
tocare cu oameni din toate județele 
limitrofe, inclusiv din alte părți, care lu-
crează în Timiș. Am avut surpriza, acum 
doi ani de zile când am vizitat câteva 
fabrici în campania electorală, să văd 
sute de chinezi și vietnamezi lucrând în 
fabricile din Timișoara – lucru știut de 

puțină lume. Dacă deschizi o afacere în 
Timiș fără a-ți face o piață foarte consis-
tentă poți să dai faliment în momentul 
următor – nu pentru că afacerea nu este 
bună, ci pentru că nu ai de unde să iei 
forță de muncă. Oamenii de afaceri de 
aicea, vorbesc de cei din privat, s-au în-
tâlnit și au încercat să găsească o soluție 
la povestea asta. Anul trecut au vrut să 
aducă oameni din Gorj, cărora să le asig-
ure și cazarea, dar amatori au fost 
puțini. Doar câteva zeci și nu câteva mii, 
așa cum se spera. Este o problemă se-
rioasă. Piața românească nu este foarte 
dinamică pe povestea asta a migrației 
forței de muncă, ai nevoie să aduci oa-
meni din alte părți pentru că există con-
tracte în derulare și ele trebuie să fie 
onorate. Nu o să fie nicio problemă cu 
disponibilizările, sunt multe firme care 
așteaptă cu brațele deschise să ia 
fiecare om”. 
În context, Ardelean a criticat lipsa de 
viziune și de strategie a autorităților. 
„Nu există strategie economică nici pe 
trei zile. E clar că e o piață destul de 
sălbatică și de necontrolată, nu poți să 
ai o predicție, o prognoză referitoare 
la dezvoltarea României, la echili-
brarea zonelor. Orice firmă care intră 
în România este pe cont propriu, nu 
există o susținere reală a statului în 
acest moment, una care să aducă sau 
să atragă investiții încoace. Întrebați 
orice ambasador al României dacă 
merge undeva la o întâlnire cu oameni 
de afaceri sau dacă au ce prezenta. N-
au pixuri sau creioane să dea și cu atât 
mai puțin proiecte de prezentat, de ex-
emplu «Veniți în România, în Timiș se 
face asta, în Arad se face asta, în Cluj 
se face asta» și așa mai departe. În 
acest context total haotic și impre-
dictibil, normal că fiecare se descurcă 
pe cont propriu”.      

dramă pentru sindicate,  
bagatelă pentru politicieni

Închiderea fabricii Nestlé din Timișoara: 
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SORIN GHICA 
CĂTĂLIN ANTOHE 

 
Mizeriile de la Opera Română 
continuă. După ce Ministerul 
Culturii, care a măsluit concur-
sul pentru postul de manager, 
a fost obligat de justiție să-l re-
pună în funcție pe Cătălin 
Ionescu Arbore, același minis-
ter l-a și suspendat. Motivul 
invocat este hilar, dar mai ales 
abuziv: Arbore ar fi fost trimis 
în judecată, în urmă cu 13 ani, 
pentru fapte de care nu se face 
vinovat și care, oricum, s-au 
prescris demult.  
 
Prin Decizia civilă nr. 
7207/17.12.2018, Curtea de 
Apel București a constatat că, în 
anul 2012, Ministerul Culturii și 
Identității Naționale (MCIN) a 
măsluit concursul pentru postul 
de manager al Operei Române, 
anulând rezultatul concursului 
și obligând Ministerul să-l pună 
în funcție pe cel care câștigase, 
de drept, postul – Cătălin 
Ionescu Arbore.  
Se părea că situația va reintra în 
normal la Opera Română, mai 
ales că abuzurile de la concurs 
fuseseră comise în mandatul 
altui ministru – Puiu Hașotti.  
Ministrul Culturii actual, Valer 
Daniel Breaz, a anunțat că va 
respecta decizia instanței. 
Așadar, l-a chemat pe Cătălin 
Ionescu Arbore la minister, pen-
tru negocierea contractului de 
management. „Negociere” este 
prea mult spus, reprezentanții 
MCIN căzând suspect de re-
pede de acord la toate punctele 
contractului. Nu era, însă, decât 
un „spectacol” de Operă, în 
„regia” ministrului Breaz și a 
secretarului de stat Mădălin 
Voicu, un susținător înfocat al 
actualului manager interimar al 
Operei Române, Răsvan Cernat.  
 

Spectacol,  
în „regia” lui  
Mădălin Voicu 

Pe data de 14 ianuarie 2019, 
contractul de management a 
fost trimis, chipurile, la avizare 
la diferitele compartimente ale 
Ministerului Culturii, pentru ca 
a doua zi Cătălin Ionescu Ar-
bore să fie anunțat că i-a fost 
suspendat contractul. 
Motivul invocat de oficialii 
MCIN este un proces în care Ar-
bore a fost trimis în judecată.  
„În 2007, am avut la Operă o di-
rectoare la Economic, care, îm-
preună cu directorul tehnic, au 
încheiat mai multe contracte 
ilegale. Unele dintre ele mi le-
au dat la semnat cu documente 
false, astfel încât eu să nu con-

stat că e ceva în neregulă, iar al-
tele pur și simplu nu au trecut 
pe la mine. Eu am semnat cu 
bună credință, fără să știu că 
am girat ceva ilegal. După 
aproape un an, am aflat întâm-
plător de aceste nereguli chiar 
de la unul dintre cei care le-au 
comis. Era acolo o întreagă 
gașcă ce se ocupa cu aceste lu-
cruri. Le-am cerut actele să le 
verific și au invocat tot felul de 
motive ca să nu mi le dea. Așa 
că am anunțat Poliția. Dar, până 
să vină polițiștii, ei au apucat să 
distrugă o parte dintre docu-
mentele ilegale. Greșeala mea 
atunci a fost că nu am făcut o 
sesizare scrisă, am sesizat 
Poliția verbal. Nici polițiștii nu 
mi-au spus că trebuie să fac o 
plângere scrisă. În timpul an-
chetei, cei doi directori au 
pretins în mod mincinos că mi-
au dat mită ca să închid ochii la 
nereguli, dar este o inepție, 
pentru că eu am fost cel care a 
sesizat organele penale. Așa am 
ajuns, în 2011, să fiu inculpat 
pentru abuz în serviciu, faptă pe 
care nu am comis-o. Dosarul a 
fost trimis în judecată în 2016, 
la Tribunalul București”, a expli-
cat, pentru „Cetățeanul”, 
Cătălin Ionescu Arbore.  
 

Suspendare  
abuzivă 

În urma negocierilor dintre 
reprezentanții ministerului și 
Cătălin Ionescu Arbore s-a con-
venit și asupra unui articol, 
potrivit căruia ,,Contractul de 
management se suspendă la in-
ițiativa autorității în cazul în 
care managerul a fost trimis în 
judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu executarea 
prezentului contract până la 
rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești”. 
La  momentul  negocierii, deși 
știau că Ionescu Arbore a fost 
trimis în judecată pentru fapte 
care, oricum, s-au prescris de-
mult, reprezentanții MCIN nu 
au invocat  existența unei cauze 
de incompatibilitate sau a unui 
impediment în executarea con-
tractului ce se negocia, deci 
totul a fost premeditat. Prin ur-
mare, contractul a fost aprobat 
cu scopul de a fi suspendat ime-
diat. 
„Imediat după semnare am fost 
invitați în biroul domnului sec-
retar de stat Mădălin Voicu, 
unde am fost anunțați că acest 
contract tocmai semnat va fi 
suspendat în baza art. 16 alin. 3 
din contract. La discuție nu a 
participat niciun reprezentant al 
Departamentului juridic, deși 
problema discutată era de 
natură juridică”, a explicat 

Cătălin Ionescu Arbore. 
Decizia Ministerului Culturii nu 
este doar imorală, dar și ilegală. 
Potrivit legislației, dispozițiile 
unui contract, prin natura lor, 
produc efecte numai pentru vi-
itor și pentru evenimente care 
ar urma să se producă pe par-
cursul executării contractului și 
nicidecum pentru situații exis-
tente la data încheierii contrac-
tului, cunoscute părților. Mai 
mult decât atât, suspendarea 
raportului de muncă în cazul 
trimiterii în judecată pentru 
faptele prevăzute de lege (con-
tra umanității, contra statului, 
contra autorității, infracțiuni de 
corupție și de serviciu etc.) op-
erează NUMAI în cazul 
funcționarilor publici. Or, postul 
de manager al Operei Române 
NU ESTE de funcționar public.  
Exemplul cel mai bun este cazul 
președintelui Camerei Dep-
utaților, Liviu Dragnea, care, 
deși a fost condamnat pe fond, 
nu a fost niciodată suspendat 
din funcție.  
Suspendarea nu are nici măcar 
LOGICĂ. Dacă Ionescu Arbore ar 
fi fost, într-adevăr, în incompati-
bilitate, această stare ar fi exis-
tat chiar la momentul încheierii 
contractului. În această situație, 
ne punem întrebarea legitimă: 
de ce au jucat teatru oficialii 
MCIN și au aprobat contractul 
de management? 
 

Cum a fost  
măsluit concursul 
pentru șefia  
Operei Naționale 

Cătălin Ionescu Arbore, 
scenograf de profesie, a fost 
angajat al Operei Naționale 
București timp de 30 de ani. 

În 2012, el a participat la con-
cursul pentru postul de man-
ager al Operei Române 
București (ONB), organizat de 
Ministerul Culturii. 
Concursul a fost, însă, un sim-
ulacru, menit a-l declara 
câștigător pe un apropiat al 
șefilor din minister, Răzvan 
Ioan Dincă. Cătălin Ionescu 
Arbore s-a judecat timp de 6 
ani pentru a dovedi frauda. La 
sfârșitul anului trecut, Curtea 
de Apel București i-a făcut 
dreptate. Instanța a stabilit că 
abuzurile au fost comise cu 
știința ministrul Culturii de la 
acea vreme, Puiu Hașotti, 
care aprobase modificarea 
unor reguli condiții impor-
tante impuse candidaților 
chiar ÎN TIMPUL CONCURSU-
LUI.  
Concret, înainte de etapa a II-a 
a concursului – interviul – a fost 
modificată durata contractului 
de management de la 3 la 5 ani.  
Dovada de netăgăduit a blatului 
făcut de Ministerul Culturii a 
fost aceea că Ioan Răzvan Dincă 
a fost singurul care a depus un 
proiect de management pe 5 
ani (evident, înainte ca această 
modificare abuzivă a regulilor 
concursului să fie adoptată). 
Judecătorii au ținut cont și de 
concluziile unui raport din 2017 
emis de Corpul de Control al 
primului ministru, care a con-
statat nu numai măsluirea con-
cursului de către Ministerul 
Culturii, dar și grave încălcări a 
legislației achizițiilor publice la 
Opera Română în mandatul lui 
Ioan Răzvan Dincă, nereguli 
mușamalizate, apoi, de minister.  
Asupra constatărilor Corpului 
de Control al primului ministru 
privind neregulile de la Opera 
Română vom reveni într-o 
ediție viitoare.  

Managerul Arbore, 
repus în funcție  
și apoi suspendat,  
după 5 minute

„Opera infamiei”,  
la Ministerul Culturii 
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Te întorci în timp ș

PAUL BARBU 
 
Dacă ai în plan un city break la 
Atena, pregătește-te pentru un 
real festin – cultural, în primul 
rând, și abia în al doilea rând 
culinar. Capitala Greciei se află la 
mai puțin de o oră și jumătate cu 
avionul de București – adică faci 
mai puțin de la București la 
Atena decât ai face din Drumul 
Taberei până la Otopeni.  
Bun, acum că ai trecut cu bine 
de durata drumului și că ai ajuns 
pe tărâmurile zeilor greci, 
pregătește-te pentru o miniva-
canță care te va face să vrei să te 
reîntorci. Primul lucru pe care 
trebuie să-l vizitezi atunci când 
ești în Atena este Acropole. 
Costă 20 de euro, dar în mo-
mentul în care ai ajuns în cetate 
îți vei da seama de ce grecii sunt 
atât de apreciați.  
Acropole trebuie vizitat 
neapărat cu un ghid pentru că, 
altfel, ai risca să ratezi una dintre 
cele mai interesante povești 
care este legată de leagănul civ-
ilizației ateniene și care are la 
bază soldați români. Pe scurt, 
sună cam așa: în timpul războiu-
lui de independență 
a Greciei, una dintre bătălii a 
fost dusă chiar pe Acropole. 
Turcii fuseseră înconjurați acolo, 

iar grecii și românii, care, la acea 
vreme, le erau aliați, dominau 
bătălia. Rămânând fără muniție, 
turcii au început să dărâme 
coloanele pline cu plumb ale 
templelor pentru a face gloanțe. 
Așa că românii și grecii s-au 
oferit să pună pe pauză luptele 
și să le aducă gloanțe – care 
aveau să-i omoare –, numai pen-
tru a nu mai distruge istoria de 
milenii a Acropolei. Războiul de 
independență al grecilor s-a dus 
între 1821 și 1829.  
Trecând peste acest scurt mo-
ment istoric, va trebui să vizitezi 
Muzeul Național de Istorie, dar 
și Muzeul Acropolei, care este 
chiar la poalele cetății. Din 
muzeu, vei afla că grecii, cel 
puțin tinerii, umblau goi acum 
câteva mii de ani și că nu 
puneau mare accent pe 
mărimea „dotărilor” – din acest 
motiv, toate statuile grecești în-
fățișând bărbați au penisuri mici. 
Dar trecem și peste acest as-
pect, pentru că noi, românii, 
suntem mai „dotați” decât 
africanii și nu are rost să râdem 
de „cei mici”. 
Tot de la muzeu vei afla că 
fiecare așezare grecească avea 
în agora (n.r. - piață) un stâlp 
imens din piatră pe care erau 
scrise legile locului – astfel încât 

niciun vizitator sau localnic să nu 
poată spune că nu cunoștea 
legea... Și nu, nu au fost scrise de 
strămoșii lui Florin Iordache și 
nici implementate de cei ai lui 
Tudorel Toader.  
Plaka, satul vechi 
de la poalele 
Acropolei 
Plaka este cea mai veche parte a 
Atenei. Aceasta este, de fapt, 
satul în care locuiau atenienii, 
partea centrală. Acum este, de 
la primele ore ale dimineții și 
până când noaptea liniștește spi-
ritele, un furnicar unde curioșii 
turiști dau nas în nas cu localnicii 
dornici să le vândă o bucățică 
din tradiția locală. 
 
Pe străduțele înghesuite, turiștii 
fac loc scuterelor și taxiurilor 
care sunt răbdători cu fiecare 
pas făcut greșit de gurile-căs-
cate. Viu colorate și animate, 
străduțele pietrite sau de mar-
mură văd în fiecare zi milioane 

de pași ce au luat praful din în-
treaga lume și l-au adus aici, 
măcar sub forma unui firicel. 
 
Tot în această pitorească regiune 
stau laolaltă cu noul clădiri vechi 
ce aparțin civilizației romane, 
dar și celei bizantine, biserici cu 
cărămizi tocite de trecerea vre-
mii ce s-au împrietenit de-a lun-
gul timpului cu tavernele din 
care mirosurile de mâncare gă-
tită atacă fără milă fiecare suflet 
înfometat și obosit de atâta 
mers. 
 
Piața de pește din 
Atena 
După ce ai ieșit din Plaka, ai 
două variante: fie mergi în piața 
de pește, fie mergi în Piața de 
nimicuri (Flea Market), care face 
parte oarecum din Plaka. Dar, la 
piața de pește, sau peste drum 
de ea, ai parte de o piață agroal-
imentară cu toate produsele 
tradiționale grecești și de lo-
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Cand esti pe acopole, chiar t e simți mai aproape de zei

Templul lui Poseidon din Parcul Național Sounion păzește vechile mine de argint și stă cu ochii pe vapoarele care intră în Attica
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caluri de familie unde poți să îți 
intinzi pe față un gyros în încer-
carea de a-l mânca repede, la 
cât de delicios este. Pentru un 
gyros de peste drum de piață, 
„spargi” 2 euro, și dacă te simți 
„în bani”, mai dai încă 2 pe o 
bere, că doar nu oi comite pă-
catul de a mânca gyrosul fără 
ajutor. Acum că te-ai îndestulat, 
e timpul să te rostogolești și în 
piața de nimicuri.  
 
Flea market 
Aici găsești tot ce vrei, dar abso
lut tot ce vrei, chiar și virginita-
tea sau mințile pierdute la 
băutură. Aici sunt toate și de 
toate. Flea market este o stră-
duță la fel de înghesuită ca res-
tul. Ăsta locul unde cu 10 euro 
te simți rege, dar nu sunt numai 
produse de genul ăsta. Spre 
exemplu, după ce ai mers toată 
ziua, te poți băga într-un salon 
de beauty, unde să faci peeling 
cu peștisori. În principiu, îți bagi 
picioarele într-un acvariu și niște 

peștișori (fără pic de mândrie, 
după părerea mea) îți curăță 
pielea moartă de pe tălpi.  
 
Dar, la fel de bine, poți să dai 
vreo 5 euro pe o înghețată mare 
cât capul tău pe care să o perso-
nalizezi cu tot felul de gusturi și 
bombonele mai multe decât 
punea mă-ta mare pe colivă.  
 
Te simți fiță? 
Strada Ermou 
Strada Ermou, principala 
atracţie a turiştilor avizi de shop-
ping, are o arhitectură ruptă din 
trecutul recent, ce aduce cu 
magazinele universale ale anilor 
1990 din România, ce se lasă 
cotropită încet, dar sigur, de 
clădiri viu colorate ce răsună 
zgomotos în marea de oameni 
care mişună haotic. Aici sunt 
toate magazinele cu ștaif de 
unde poți cumpăra „țoale dă 
firmă”, cu care să te întorci 
înapoi în România și să le scoți 

ochii prietenilor tăi mai săraci.  
După ce ai bănănăit pe strada 
Ermou, ajungi în capătul ei, și vei 
da de Piaţa Syntagma, în faţa 
căreia se înalţă maiestous 
Palatul Parlamentului din Grecia. 
Știi unde se băt grecii când nu le 
convine câte ceva? Aia e! Piața 
Syntagma!  
Dar dacă vrei ceva mai necon-
vențional, poți merge să vizitezi 
primul stadion unde s-au ținut 
Jocurile Olimpice. Un ghid îți va 
spune și că maratonul este unul 
dintre jocurile olimpice originale 
din 1896, concurs ce se ține în 
comemorarea soldatului 
Fidipide, cel care a alergat de la 
Marathon la Atena preț de 
42,195 km pentru a anunța vic-
toria împotriva perșilor, în 490 
î.e.n.  
În schimb, dacă vrei să vezi 
Atena în toată splendoarea ei, ai 
la dispoziție dealul Lycabethus, 
unde poți merge pentru o 
panoramă de vis.  
Ce poți face în 
afara Atenei 
Aici ar fi două recomandări mari 
și late pe care trebuie neapărat 
să le bifezi. În primul rând, tre-
buie să mergi la templul lui Po-
seidon. Mitul legat de acest 

templu are o poveste tristă. Cu 
toții am auzit de Tezeu și de lup-
tele pe care acesta le-a purtat, 
dar poate una dintre cele mai 
triste este cea legată de tatăl 
său, regele Aegeas. Se spune că 
acesta i-a cerut fiului său și ma-
rinarilor, înainte să plece în Creta 
pentru a se lupta cu Minotaurul, 
dacă se întoarce victorios, să 
pună pânze albe vapoarelor, iar 
dacă pierde – să pună unele 
negre. Tezeu a câștigat lupta, dar 
a uitat să schimbe pânzele celor 
două vapoare cu care plecase, 
așa că tatăl său, când a văzut de 
pe marginea stâncilor că se în-
torc două vase cu pânze întune-
cate, din cauza suferinței, s-a 
aruncat de pe stânci. De aici și 
numele mării Egee, de la nu-
mele Aegeas.  
 
Al doilea lucru pe care-l poți face 
din Atena este o excursie de o zi 
în insulele Poros, Hydra și Ae-
gina. Aegina este capitala fisticu-
lui, aici se face cel mai bun fistic 
din lume, iar dacă mergi prin 
septembrie, dai de festivalul fis-
ticului. În Hydra este insula unde 
a locuit o perioadă Nikos Kazan-
tzakis, autorul cărții „Zorba Gre-
cul”. Sunt foarte multe de 
povestit, dar, după cum vezi, mi 
s-au terminat cele două pagini.   

Dam piața de pește are și pește, dar condimentele dau mai bine în poză

Templul lui Poseidon face parte dintrun triunghi de templuri  
în care sunt incluse și Acropole și templul zeiței Afea de pe insula Aegina Locul în care sau ținut primele Jocuri Olimpice

Cand ajungi pe Acropole, fa  abstracție de aglomerație

Daca ai ajuns pe insul a Hydra e păcat să nu încerci o 
înghețată... sau o bere, dupa caz
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SIMONA BADULESCU 
 

Adrian Pau face parte din 
noua generație de politi-
cieni. Este deputat PSD și 
reprezintă Timișul în ale-
geri. Deși este bănățean 
cu acte-n regulă, sur-
prinde prin vorba rapidă 
(și incomodă câteodată), 
fapt explicabil dacă îi pri-
vești CV-ul: este un ol-
tean născut-crescut în 
Craiova și devenit bănă-
țean după 28 de ani. Iute 
din fire, ca orice oltean, 
multe a făcut în copilărie 
și, deci, multe are de po-
vestit, după cum se vede 
din amintirile readuse în 
memorie pentru „Cetă-
țeanul”.   

Actualul deputat a avut o copi-
lărie „dintre cele mai fru-
moase”. Părinții l-au avut doar 
pe el și s-au străduit ca Adrian 
să se simtă bine și să nu-i lip-
sească nimic, obiectiv pe deplin 
îndeplinit – după spusele lui 
Adrian, care a fost, la rândul lui, 
un copil bun – adică a învățat 
bine, pentru că la capitolul cu-
mințenie recunoaște că a fost 
departe de a putea fi numit 
„sfânt”.  
„De mic mi-am dorit să fiu pri-
mul în toate și îmi plăcea grozav 
să fiu șef. Așa se explică și cum 
am reușit să fiu șeful clasei cam 
pe toată perioada școlii. Asta m-
a și salvat de consecințele mul-
tor trăsnăi, profesorii fiind mult 
mai indulgenții cu elevii buni la 
învățătură. Întâmplarea a făcut 
să fiu dat de două ori la grupa 
mică, la două grădinițe diferite. 
Așa am ajuns să fiu făcut de 
două ori șoim al patriei. Era 
prima dată când eram învestit 

într-o funcție și repetiția mi-a 
plăcut. Grădinița am făcut-o în 
Craiova, loc în care mi-am pe-
trecut copilăria și adolescența. În 
Craiova au avut loc glorioasele is-
prăvi ale copilăriei mele și tot aici 
m-am apucat de sport, mai ales 
de înot și gimnastică. Șirul ispră-
vilor mele a început odată cu in-
trarea la școală. Am fost făcut 
pionier și am devenit repede șef 
de clasă, iar într-a doua am fost și 
comandant de detașament. Eram 
primul la învățătură, dar și cel 
care, de exemplu, alerga cel mai 
tare pe culoarele școlii, cel care 
voia să fie primul în toate și să 
cunoască totul. Așa am ajuns să 
umplu un întreg coridor cu praf, 
în clasa a III-a, după ce am dat 
drumul la un extinctor. Mă inte-
resa cum funcționează... Abate-
rea a fost trecută cu vederea de 
profesori grație rezultatelor avute 
la învățătură și a participării mele 
entuziaste la toate acțiunile șco-
lare”, povestește Adrian Pau. 

Băiat bun,  
dar fără voce 
Pasionat de fotbal, s-a înscris la 
Clubul de fotbal din Craiova 
unde i-a și cunoscut pe jucătorii 
„Generației de Aur”. Foarte des, 
însă, încingea balonul rotund 
oriunde se putea, nu înainte de 
a-și băga monede de trei lei în 
ciorapi. Explicația: „Așa făceam 
toți, iar banii erau luați de câști-
gătorii partidei. Eu mă aprovi-
zionam cu monede din sticla de 
lapte, ascunsă, în care le strân-
gea mama. Mult i-a trebuit să 
înțeleagă de ce nu se umple sti-
cla, deși ea pune regulat bani”. 
De dragul fotbalului, elevul 
Adrian Pau a început să lip-
sească de la orele „neimpor-
tante”: engleza, franceza și 
atelierul. Nici desenul sau mu-
zica nu au figurat pe lista mate-
riilor preferate de el: „Asta 

probabil și pentru că eram total 
lipsit de talent la amândouă. 
Când desenam ceva nu se înțe-
legea dacă e casă sau copac, iar 
când făceam parte din cor 
(eram obligat în calitate de co-
mandant al clasei și de coman-
dant de detașament) profesorul 
îmi cerea direct ca nu cumva să 
cânt, ci doar să mimez. Cunosc 
foarte multe melodii, dar, pen-
tru binele prietenilor, este mai 
bine să nu cânt. Cu muzica, si-
tuația a rămas la fel, dar cu des-
enul a mers ceva mai bine, am 
început să mă descurc atunci 
când profesorul a trecut la des-
ene abstracte și ne-a cerut doar 
să umplem planșele cu culori”.  

Fumător dintr-a 
doua până într-a 
șaptea! 
Deși a avut un învățător venit de 
la clasa de corecție care tot spu-

nea mereu că „peștele de la cap 
se împute” – referire directă la 
faptul că Pau era șeful clasei –, 
viitorul politician tot a fluierat în 
biserică de la o vârstă fragedă. 
Mai exact, a aprins prima țigară 
în clasa a II-a și a ținut-o cu fu-
matul până într-a VII-a. „Am 
aprins prima țigară în timpul 
unei expediții în munții Apuseni. 
Eu eram cel mai mic, nici nu mi-
au putut da un rucsac din acela 
cu cadre metalice pentru că era 
mult prea mare, am primit o ra-
niță de soldat. Aveam, pe 
atunci, doi colegi mai mari, frați 
al căror tată lucra în Liban și ei 
au adus două pachete de țigări. 
Atunci a fost prima dată când 
am tras două-trei fumuri în 
piept. Am plătit experiența cu 
multe nopți nedormite, mi-era 
frică să nu mă ducă părinții la 
radiografie și așa să se desco-
pere că am fumat. Frica a trecut 
și, odată întors acasă, mă du-
ceam cu alți copii la tancodro-
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Liceenii în varianta Liceului Militar Craiova
Fețe zâmbitoare în tabăra din Crinț, semn că salamul 

subtilizat a ajuns la cine trebuia Micul Adrian la anive

Pregătit pentru distracție la n

De mic îmi
primul în toa

Adrian 
PAU

Alături de colegi înarmați pânăn dinți la școala militară Nicolae Bălcescu.  Mușchetari în variantă modernă: Adrian, Razvan Gheșa și George Duță
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mul din Craiovița, fiecare cu ți-
gări (Cișmigiu, Unirea sau Tomis 
– mărci de lux pe atunci) la el. 
Aveam și pastă de dinți, ca nu 
cumva să ne miroasă la întoar-
cere părinții. Cariera mea de fu-
mător a durat până în clasa a 
VII-a, când niște cuvinte spuse 
la timpul potrivit de tata m-au 
convins să las pentru totdeauna 
țigara”, povestește Pau.  

Altoit des de 
mamă, rar de tată 
Chiar dacă tații sunt responsa-
bili, în general, cu pedepsirea 
băieților, puștiul Adrian a avut 
noroc: tatăl său prefera să-l 
dojenească mai mult cu vorba 
pentru a-l convinge că a greșit. 
Cu mama, în schimb, lucrurile 
au stat total diferit: „Mama nu 
stătea la povești. Îmi trăgea 
una sau două perechi de 
palme cu așa o viteză că nici 

măcar nu-i vedeam mâna. 
Constatam brusc că îmi ard 
obrajii și asta mai ales din 
cauza temelor scrise, pe care 
le rupea ori de câte ori nu-i 
plăcea cum arată. Și nu-i plă-
cea des!”. Câteodată, însă, ghi-
nionul lovea și din partea 
tatălui, iar primele palme pa-
terne nu au fost uitate nici 
până azi: „Un alt loc preferat 
de joacă era în șantier, iar Cra-
iova era plină de șantiere la 
acea vreme. Jocuri preferate 
erau de-a v-ați ascunselea și 
de-a împușcatelea, dar în timp 
ce ne jucam făceam tot felul 
de năzbâtii: trăgeam de firele 
din perete, dărâmam mate-
riale, mai spărgeam și câte un 
geam. Odată, tata se uita pe 
geam exact când un paznic îi 
căuta pe copiii care au spart 
geamuri. A venit la mine și m-
a întrebat ce s-a întâmplat și 
dacă este nevoie să plătească 
și el vreun geam, mai ales că 

încălțămintea mea era plină de 
praf de pe șantier. Eu i-am 
spus că n-am spart nimic, dar 
am recunoscut că am fost și eu 
la locul faptei, iar asta mi-a 
adus și primele palme date de 
tata. Tata nu mă bătea, încerca 
întotdeauna cu vorba bună”.  
Dornici să ofere singurului lor 
fiu totul, părinții nu mergeau 
ei în concediu, ci îl trimiteau 
pe Adrian la mare în fiecare 
an. „Începând din clasa a III-a, 
am mers ani de zile la tabăra 
de pionieri de la Năvodari. In-
diferent că am stat în dormi-
toare mai mici sau mai mari, 
grija mea și a altora era să 
acoperim noaptea clanțele și 
fețele colegilor care dormeau 
cuminți cu pastă de dinți. Pe 
lângă distracție, asta mă ajuta 
și acasă, deoarece, pe atunci, 
spălatul pe dinți mi se părea o 
adevărată corvoadă, iar mama 
se lupta cu mine să mă spăl 
cât mai des. Cum tubul era 

consumat la venirea din ta-
bără, mama trăia cu convinge-
rea că m-am spălat zilnic. 
Realitatea este, însă, că eu am 
priceput la ce e bună pasta de 
dinți abia în Școala Militară, 
după ce am pierdut primul 
dinte”.  

Mare  
colecționar  
de mic 
Pasionat de colecționarea a 
tot ce se putea (gume de mes-
tecat, cutii de chibrituri, tim-
bre), Adrian Pau s-a prins 
repede că are un imens avan-
taj: prezența unui unchi la Se-
verin, în timpul satisfacerii 
serviciului militar. Cu sârbii 
aflați la o aruncătură de băț, 
unchiul alimenta regulat re-
zerva de gumă de mestecat a 
nepotului, iar guma era o ade-
vărată monedă forte pentru 

orice puști la acea vreme. 
„Timp de doi ani am fost privi-
legiat de faptul că aveam un 
unchi care a făcut armata la 
Severin, la trupele de Securi-
tate, și el m-a aprovizionat pe 
toată acea perioadă cu gumă 
de mestecat. Mărci bune, stră-
ine și așa am ajuns prietenul 
tuturor copiilor și mi-am îmbo-
gățit fără probleme colecțiile”, 
își amintește deputatul astăzi. 

S-a trântit  
singur  
la examen  
pentru a evita  
un liceu nedorit 
Intrarea la Liceul Militar a fost 
cu cântec și asta pentru că 
Adrian Pau nu a vrut să devină 
doctor, așa cum visau părinții 
pentru el. Ca să scape de Li-
ceul Sanitar, tânărul Pau și-a 

sabotat singur lucrarea la exa-
men. „Ai mei doreau să mă 
fac doctor, dar eu nu supor-
tam să văd răni și sânge, un 
pui n-am tăiat în viața mea. 
Cum examenul la Liceul Mili-
tar începea mai devreme (cei 
care ratau probele practice se 
puteau înscrie la admitere la 
alt liceu), înțelegerea în fami-
lie a fost că voi da examen la 
ambele licee. Cu toată compe-
tiția dură de la Liceul Militar, 
am reușit să trec de probele 
practice, dar la cele teoretice 
am constatat cu groază că am 
luat la limba română o notă 
mai mică decât cea primită la 
Liceul Sanitar. Ca să evit riscul 
de a lua examenul și aici, m-
am trântit singur la matema-
tică. Am ieșit pur și simplu din 
examen imediat după ce am 
deschis subiectele. Așa am 
ajuns eu elev la Liceul Militar”, 
povestește Adrian Pau cum a 
fentat medicina.

a aniversarea a 2 ani Micul Adrian la aniversarea de 4 ani Amintiri din dispăruta tabără pentru pionieri de la Năvodari 

cție la nunta unor prieteni Pauză de drumeție în tabăra de parașutiști Tatăl și juniorii, Alex și Tudor, gata să se lanseze cu schiurile pe pârtie 

i plăcea să fiu  
oate și să fiu șef
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„Gașca lui  
Terente” și  
raidurile la  
Liceul Sanitar 
A fugit cât a putut de Liceul 
Sanitar, dar a ajuns să-i calce 
pragul zilnic. În fiecare 
seară, mai exact, atras, ce-i 
drept, nu de practicile medi-
cale, ci de fetele care învă-
țau acolo. Ca să le vadă, Pau 
traversa dus-întors, în marș 
forțat, Craiova toată, cele 
două licee fiind situate în 
părți opuse ale orașului. 
„Cum se dădea stingerea, 
mai ales eu și un prieten al 
meu, Cătălin Breazu – fost 
șef de cadre la MAI, traver-
sam în fugă orașul – trans-
portul în comun se oprea la 
zece seara – și ne prezentam 
la prietenele noastre de la 
Liceul Sanitar. Mai mergeam 
noi și la Liceul Pedagogic, 
dar «baza» era la Liceul Sa-

nitar. Pe lângă Breazu, mai 
aveam încă cinci buni colegi 
în grup – abonați și ei la Li-
ceul Sanitar, iar comandan-
tul adjunct al liceului nostru 
ne spunea «Gașca lui Te-
rente», o gașcă din care 
făcea parte și un nepot de-al 
lui, Alin Pelmuș – care acum 
este profesor la Academia 
Militară”, explică Pau.  

În anii ’90 a 
„corupt” ofițeri 
cu un video 
Un video închiriat i-a îndul-
cit și mai mult viața lui 
Adrian Pau în Liceul Militar 
– și nu numai lui. „Îl închi-
riam pentru 24 de ore, pu-
neam cu toții bani. Ne 
strângeam 80 – 90 de per-
soane și ne uitam la filme 
toată noaptea. Un astfel de 
aparat costa pe vremea 
aceea vreo 50.000 de lei, 
cam cât o mașină sau un 

apartament, ofițerii nu 
aveau acasă video. De 
aceea, în loc să ia măsuri,  
veneau să se uite la filme 
alături de noi. Ba mai mult, 
cum în clasă aveam televi-
zor – trebuia să ne uităm 
zilnic la Actualități –, am 
tras un fir la banca mea și 
așa ne uitam la video ori de 
câte ori puteam. Aveam te-
levizor și în sala de festivi-
tăți, dar era stricat și îmi 
aduc aminte că, la o întâl-
nire cu generalul Stoinea – 
unul dintre cei mai mari in-
fanteriști ai noștri – și gene-
ralul Chelaru, eu, în calitate 
de șef de clasă, am desenat 
pe tablă un televizor și am 
scris pe el „Actualități”. Co-
legii s-au distrat, toată 
lumea a priceput ironia, iar 
după aceea noi nu am mai 
fost obligați să stăm seară 
de seară să ne uităm la un 
televizor stricat”, a detaliat 
Pau.  

Torturat de  
flotările la  
paralele 
Deși a făcut și gimnastică 
atunci când era mic și era în 
continuare pasionat de 
sport, liceanul Adrian Pau a 
avut mari probleme cu pro-
bele obligatorii pe care tre-
buia să le dea anual. Din ce 
cauză anume, spune chiar 
el: „Cel mai greu examen al 
meu a fost cel de pregătire 
fizică și asta din cauza gim-
nasticii. Având și atunci o 
greutate destul de măricică, 
eram eu primul la rezistență, 
fugeam de rupeam, înotam, 
dar îmi era extrem de greu 
să fac gimnastică, care se 
făcea la paralele și la bară 
fixă. Le ceream profesorilor 
să mă pună la haltere, să nu 
mă pună să fac răsturnări la 
bară și flotări la paralele, dar 
degeaba. Norocul meu a 
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Un deputat în devenire, aici la 5 ani  La o vârstă la care politi

  În postură de director de ziar (”Prima Oră”) “Vânătorii de munte” în cadrul pregătirii tinerilor pentru apărarea patriei Momentul ungerii ca șoim al pa

De mic îmi
primul în toa

Adrian 
PAU
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fost că alergam bine și așa 
compensam notele proaste 
de la gimnastică”.  

La pescuit de 
salam 
În timpul liceului, elevii erau 
duși în fiecare iarnă într-o 
tabără militară de munte, la 
Crinț, în Sibiu. Cum mașinile 
nu puteau urca acolo, erau 
nevoiți să care cu spinarea 
tot ce aveau nevoie, inclusiv 
armamentul, cale de 
aproape 17 kilometri. Pro-
blema era că, odată ajunși, 
erau prost hrăniți de maga-
zionerul care, conform spu-
selor lui Pau, păstra pentru 
el cam tot ce ar fi trebuit să 
le dea elevilor și ofițerilor, 
nedreptate pe care viitorul 
deputat a decis să o sancțio-
neze după merit: „Magazia 
din Crinț era plină de meze-
luri și de tot felul de bunătă-
țuri, iar pe noi ne hrănea cel 
mai mult cu conserve de 

pește, cu unt, cu gem. Eu și 
Aurică Gurgui – al cărui tată 
era procuror militar la vre-
mea respectivă – am găsit o 
aerisire zăbrelită la nivelul 
solului și pe acolo am băgat 
într-o noapte două bețe 
lungi, unul cu o plasă fixată 
în cap și altul cu o lamă le-
gată de vârf. Am reușit să 
tăiem și să pescuim destule 
bucăți de salam, pe care le-
am împărțit cu colegii și ofi-
țerii, care erau la fel de prost 
hrăniți. Dimineața, când s-a 
constatat jaful, comandantul 
ne-a spus să avem grijă ce 
facem și am avut: am îngro-
pat prada rămasă în zăpada 
de afară și nimeni nu a pățit 
nimic”.  

Prima beție,  
la 14 ani 
Adrian Pau s-a „afumat” 
prima dată la 14 – 15 ani în 
timpul unei excursii la Hercu-
lane. Cum, pe atunci, nu se 

găseau decât băuturi dulci, 
șampanie și lichioruri, puști-
lor li s-a urcat repede la cap. 
„Eram cazați la unul dintre 
cele mai faine hoteluri, Her-
cules, și în prima seară ne-am 
pus pe chefuit. Neobișnuiți 
cum eram, ne-am amețit 
rapid și am început să arun-
căm cu sticle, care pe geam, 
care în tavan. Camera s-a um-
plut de cioburi și dimineața 
ne-a găsit măturând podeaua 
de zor cu șosete și prosoape, 
așa mahmuri cum eram. Fiind 
specialiști în făcutul curățe-
niei, ca orice elev de liceu mi-
litar, am scos-o destul de bine 
la capăt. Marea problemă a 
fost atunci când am urcat, 
conform programului, pe 
munte și ni se părea că vine 
muntele pe noi”, descrie 
Adrian Pau evenimentul.  

Premiant  
la Rummy 
Adrian Pau spune că toată 

viața i-au plăcut jocurile cu 
cărți și, în special, Rummy-
ul. Rummy a și jucat ori pe 
unde a fost: în liceu, în 
școala militară și în facul-
tate. Iar, după cum singur 
afirmă, ca student a pierdut 
„sute de nopți” jucând pie-
tre, singurele pauze fiind 
luate în sesiune. În restul 
timpului, Rummy-ul era 
„adevărat sport național” 
pentru Pau și colegii lui. 
„Era o sursă a mea de 
venit, chiar aveam noroc. 
Eram un grup de 19 – 15 
băieți care jucam în perma-
nență, chiar și la două 
mese. Unii colegi pierdeau, 
băiatul unui director din 
Slatina venea săptămânal 
cu dolari câștigați de taică-
su din exportul de aluminiu 
și-și plătea cu ei datoriile. 
Frumos era că acela care 
câștiga la joc ne scotea pe 
toți la pizza”, povestește ac-
tualul deputat. 

e politica chiar nu contează Familia Pau în formula completă

m al patriei pentru a doua oară 
Amintiri din dispăruta tabără pentru pionieri de la Năvodari 

mi plăcea să fiu  
oate și să fiu șef

Proaspăt făcut șoim pentru prima oară și cu Coșbuc la subțioară 
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Vestitele chioșcuri de difuzare a 
presei din Capitală – „Acces 
Press”, în care se vând mai mult 
țigări, cartele de telefon și chiar 
electrocasnice decât ziare, au 
ajuns pe mâna unui clan de 
lăutari din Ilfov și a unor offshore-
uri din Cipru.  
Sursa pozelor: Facebook 

CĂTĂLIN ANTOHE 
MARIAN PAVALASC 

Cele peste 160 de puncte de lucru, 
chioșcuri mai exact, sunt deținute de 
firma Grupul Editorilor și Difuzorilor de 
Presă SA. Compania a fost înființată în 
2002 pentru a fi un fel de sucursală 
economică a Clubului Român de Presă. 
Însă afacerea care trebuia să susțină 
difuzarea presei scrise în Capitală s-a 
transformat imediat după înființare 
într-o afacere imobiliară, care a ajuns 
pe mâna apropiaților lui Sorin Ovidiu 
Vîntu. 
Acum, acționariatul Grupului Editorilor 
și Difuzorilor de Presă este format din 
două firme de tip căsuță poștală din 
Cipru. Firma este administrată în acte 
de familia Spiridon, membrii săi fiind 
impresari unor maneliști și lăutari 
vestiți. 
În acest moment, societatea este în 
insolvență, având datorii de peste 5 
milioane de lei la Agenția Fiscală. Veni-
turile firmei sunt obținute acum prin 
contracte de franciză și de închiriere a 

activității. 
Banii din afacere se pierd prin mai 
multe societăți care au închiriat 
chioșcurile deținute de Grupul Edito-
rilor și denumite „Acces Press”. 
 

Administratorul  
special,  
rudă cu lăutari 
 
Conform deciziilor acționarilor 
Grupului Editorilor și Difuzorilor de 
Presă publicate în Monitorul Oficial, 
administratorul special al firmei este 
Liliana Mihaela Spiridon. 
Ea este, așa cum ne-au precizat 
apropiați ai familiei, sora lui Nelu 
Spiridon, soțul cântăreței de muzică 
etno Lavinia Furtună. Mai mult, pe 
Facebook, Nelu Spiridon a trecut că lu-
crează la Acces. 
Al doilea frate al Lilianei Mihaela 
Spiridon este Adrian Spiridon. Acesta 
este prieten și impresar, așa cum reiese 
de pe Facebook, al cântărețului de 
manele și nu numai, Mircea Mondialu. 
 
Liliana Mihaela Spiridon nu ne-a 
răspuns la apelurile telefonice prin care 
încercam să-i cerem un punct de 
vedere. La unul dintre numerele de 
contact ale GEDP, doamna care ne-a 
răspuns a susținut că este vorba de o 

greșeală și că numărul nu aparține 
Grupului Editorilor. Firma administrată 
de Liliana Mihaela Spiridon, Grupul Edi-
torilor, a declarat anul trecut pierderi 
de 1,3 milioane de lei și o cifră de afac-
eri de 1,7 milioane de lei. 
 

Legături 
între primarul  
din Pitești și SOV 
 
Liliana Mihaela Spiridon a ajuns să 
administreze chioșcurile Acces Press pe 
baza legăturilor cu apropiați ai lui Sorin 
Ovidiu Vîntu (SOV). Fostul mogul de la 
Realitatea TV este cel care avea, cel 
puțin până la întemnițare, o mare influ-
ență asupra activității Grupului Edito-
rilor și Difuzorilor de Presă prin 
intermediul unor offshore-uri din 
Cipru. 
Astfel, Liliana Mihaela Spiridon este 
fina lui Ionuț-Adrian Eftime și a Ioanei 
Cristina Eftime, care, între timp, au di-
vorțat. Cel dintâi este fiul lui Ion Eftime, 
un fost partener de afaceri al lui Vîntu. 
Ioana Cristina Eftime este fiica primaru-
lui din Pitești, Cornel Ionică. 
De altfel, conform datelor obținute cu 
ajutorul termene.ro, acționarii 
Grupului Editorilor sunt offshore-urile 
Wishy Consulting Limited și Jubiler 
Holdings Limited. Unul dintre 

Difuzarea 
afacere a „lăutarilor” și a offsh
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administratorii Wishy Consulting 
Limited, așa cum a reușit să afle ziarul 
Cetățeanul, consultând baze de date 
din Cipru, este chiar Ioana Cristina Ef-
time. 
Ioana Cristina Eftime și Liliana Mihaela 
Spiridon au făcut obiectul unei plângeri 
penale, care a devenit dosarul penal 
1529/P/2017 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1, în care erau 
acuzate că au preluat ilegal controlul 
firmei MBE Mineral Resources. Acuzați-
ile constau în faptul că fostul acționar a 
fost forțat să predea acțiunile primaru-
lui Cornel Ionică. 
Primarul din Pitești nu ne-a răspuns la 
întrebările trimise. Reprezentanții mu-
nicipalității ne-au contactat și ne-au 
anunțat prin mijloace de comunicare 
electronice că nu putem fi ajutați cu in-
formații „întrucât domeniul vizat nu 
reprezintă obiectul de activitate al insti-
tuției și nu deținem aceste date”. 
 

Afacerea  
chioșcurilor  
a plecat de la  
o idee bună 
 
Societatea pe acțiuni (S.A.) Grupul 
Editorilor și Difuzorilor de Presă a fost 
înființată în anul 2002. Societatea a 
beneficiat de o înțelegere cu Primăria 

Capitalei, condusă la acel moment de 
Traian Băsescu, care permitea asociați-
ilor de presă să-și dezvolte o rețea de 
difuzare. Avantajele acestei afaceri era 
tocmai faptul că a primit spre folosință 
terenurile pe care a ridicat, ulterior, 
chioșcurile pe o perioadă de 49 de ani. 
Printre persoanele care au trecut prin 
Grupul Editorilor îi amintim pe: Florian 
Goldstein, Ioan Motoc, Sorin Roșca 
Stănescu, Lucia Ovezea, Nicolae Roșu, 
Mihai Tatulici, Doru-Petre 
Trandafirescu, Horia Alexandrescu, 
Cornel Nistorescu și Bogdan Ficeac. 

Chioșcurile de  
milioane de euro 
„Acces Press” 
 
Conform datelor pe care le-am obținut 
cu ajutorul portalului termene.ro, 
Grupul Editorilor are în acest moment 
aproximativ 160 de chioșcuri, con-
strucții temporare sau permanente, 
așa cum reiese din punctele de lucru 
declarate. 
Faptul că aceste chioșcuri sunt 
deținute de Grupul Editorilor și 
Difuzorilor de Presă este consemnat în 
mai multe decizii ale societății prin care 
se aprobă împrumuturi bancare de 
peste 3,5 milioane de euro pentru 
modernizarea lor. Astfel de decizii au 
fost adoptate în 2010 și 2014, spre ex-

emplu. Mai mult, marca „Acces Press” 
este deținută de Grupul Editorilor și Di-
fuzorilor de Presă. 

Cum ies  
banii din  
Grupul Editorilor 
 
În ultimii ani, societatea a închiriat 
chioșcurile și a oferit franciza „Acces 
Press” unor firme obscure înființate 
tocmai pentru a prelua desfășurarea 
afacerilor de la Grupul Editorilor aflate 
sub administrare specială în cadrul 
procedurii de insolvență. 
Spre exemplu, în Sectorul 6, primarul 
Rareș Mănescu a aprobat ca aceste 
chioșcuri să primească autorizații 
edilitare către firmele Alfa Press 
Distribuție sau David Util Construct. 
Conform contractelor de franciză și 
închiriere cu Grupul Editorilor, aceste 
firme trebuie să vândă pe lângă presă 
și sucuri, gumă, țigări și nu numai. Mai 
mult, nu sunt acceptați decât anumiți 
producători și distribuitori de sucuri și 
țigări. David Util este controlată de fa-
milia lui Doru Trandafirescu, unul din-
tre primii acționari ai Grupului 
Editorilor. Alfa Press Distribuție este 
controlată tot de Doru Trandafirescu. 
În ultimii doi ani, doar cele două firme 
au obținut venituri de 3,5 milioane de 
lei, aproape cât datoria neplătită la 
ANAF a Grupului Editorilor. 

presei,  
shore-urilor din Cipru

Administratorul special al firmei este  
Liliana Mihaela Spiridon



ANCA DUMITRESCU 
 
Mai bine de jumătate din-
tre români au credite la 
bănci sau au avut de 
plătit rate. Felul în care 
aceștia se comportă ca 
datornici rămâne scris în 
Biroul de Credit. Băncile 
au, astfel, acces la infor-
maţii precum întârzierile 
la plată și penalităţile 
aplicate de instituţia ban-
cară care a acordat cred-
itul. Odată cu intrarea în 
vigoare a Regulamentu-
lui european pentru pro-
tecţia datelor personale 
(GDPR), care oferă o 
serie de drepturi con-
sumatorilor privind sigu-
ranţa datelor, românii cu 
datorii la bănci pot so-
licita ștergerea informaţi-
ilor – atât pozitive, cât și 
negative – din Biroul de 
Credit, dar numai în anu-
mite situaţii. 
 
De multe ori, însă, băncile 
refuză, abuziv, să șteargă 
datele clienţilor. În astfel 
de situaţii, românii trebuie 
să folosească pârghiile din 
justiţie. Cum pot câștiga 
lupta cu instituţiile bancare 
explică avocatul Adrian 
Cuculis. 
„Biroul de Credit nu este 
altceva decât un registru 
electronic, ţinut de un 
cumul de instituţii bancare 
– marile bănci din Româ-
nia finanţează acest reg-
istru pentru a se proteja. 
Atunci când cineva are în-
târzieri la plata ratelor, este 
raportat la Biroul de 
Credit. Dacă are restanţe 
de plată de peste 120 de 
zile, sunt șanse extrem de 
mici ca alte bănci să-i mai 
acorde un nou credit. Dar 
în Biroul de Credit există 
inclusiv notări favorabile, 

cum ar fi «clientul X nu a 
avut nicio restanţă la 
plată»”, a explicat, pentru 
ziarul „Cetăţeanul”, avo-
catul Adrian Cuculis.  
Potrivit specialistului, 
banca este obligată să no-
tifice persoana înainte de 
a-i introduce datele în 
Biroul de Credit. În caz 
contrar, datele trebuie radi-
ate.  
„Există două aspecte: 
ștergerea din Biroul de 
Credit pe cale administra-
tivă și ștergerea pe cale 
judecătorească. Ștergerea 
din acest registru a devenit 
o vânătoare de vrăjitoare 
în ultima vreme. Normele 
legale prevăd foarte clar: 
consemnarea la Biroul de 
Credit se face după notifi-
carea persoanei ale cărei 
date sunt supuse prelu-
crării. În cazul în care s-a 
omis notificarea, instituţia 
bancară este obligată, la 
cerere, să radieze per-
soana respectivă din acest 
registru electronic. Această 
obligaţie este prevăzută de 
Legea protecţiei datelor cu 
caracter personal, care 
spune clar că orice prelu-
crare de date trebuie fă-
cută cu informarea 
prealabilă a persoanei ale 
cărei date sunt vizate”, 
spune avocatul Adrian Cu-
culis.  
Acesta atrage atenţia că, 
deși recuperatorii de cre-
anţe, care au devenit 
spaima multor români 
îndatoraţi la bănci, nu au, 
propriu-zis, dreptul să facă 
notificări la Biroul de 
Credit, aceștia ajung, indi-
rect, să facă acest lucru. 
„Recuperatorii de creanţe 
nu au dreptul să notifice în 
Biroul de Credit. Însă 
sunt situaţii – cele mai 
multe, de altfel – în care 

banca a cesionat recuper-
atorilor creanţele după ce, 
mai întâi, datornicul este 
înscris în registru. Iar dacă 
persoana încearcă să facă 
un credit nou la o altă 
bancă, i se respinge solic-
itarea”, arată avocatul.  
 

Abuzurile  
băncilor 

Adrian Cuculis avertizează 
asupra abuzurilor comise 
de bănci atunci când intro-
duc datele românilor în 
Biroul de Credit.  
„Există multe situaţii în 
care operatorii de la Biroul 

de Credit greșesc pur și 
simplu atunci când fac în-
scrierile. Au fost nu-
meroase abuzuri. 
Numeroase persoane s-au 
trezit consemnaţi în reg-
istru, pentru diverse comi-
sioane bancare neplătite și 
de care n-au fost informaţi 
niciodată. Este una dintre 
situaţiile de abuz cele mai 
des întâlnite. Poţi să ajungi 
în Biroul de Credit și pen-
tru o datorie de 10 lei. Un 
proces te va costa, poate, 
mii de lei, dar fără o de-
cizie a instanţei care să 
oblige banca să radieze 
datele, nu poţi lua niciun 
credit de la o altă bancă”, 

explică Cuculis.  
Specialistul atrage atenţia 
asupra unui alt abuz comis 
de unele bănci: înscrierea 
la Biroul de Credit a celor 
care au procedat la darea 
în plată (legea care le per-
mite persoanelor care au 
împrumutat un credit pen-
tru a-și achiziţiona o 
locuinţă să o restituie 
băncii, în cazul în care nu 
mai pot plăti datoria către 
bancă).  
„Mai este o situaţie 
abuzivă în care cei care 
dădeau în plată erau tre-
cuţi automat în Biroul de 
Credit. Este un abuz, pen-
tru că în această situaţie 
nu ești rău-platnic. Există o 
lege care ţi-a permis darea 
în plată. Și în această situ-
aţia, soluţia este instanţa”, 
spune avocatul.   
Nu lipsesc, însă, și situaţi-
ile abuzive mai puţin obiș-
nuite. Specialistul a arătat 
cum a ajuns un român să 
aibă șanse foarte mici să 
mai obţină un credit, după 
ce o IFN i-a interogat suc-
cesiv datele din Biroul de 
Credit, în scopul școlar-
izării angajaţilor. 
„Am avut un caz în care o 
persoană a avut întârzieri 
la plata ratelor pentru un 
credit luat de la Provident 
– instituţie financiară 
nebancară, ajungând ast-
fel în Biroul de Credit. 
Apoi, Provident, în scopul 
școlarizării angajaţilor, ca 
să înveţe cum se fac noti-
ficările, a făcut numeroase 
interogări ale bazei de 
date referitor la acea per-
soană. Din cauza acestor 
interogări în cascadă, 
scorul Fico al persoanei a 
scăzut foarte mult, influ-
enţând negativ șansele să 
mai obţină un alt credit. 
Practic, Provident a făcut 

experimente pe un om”, a 
mai spus avocatul Adrian 
Cuculis.  
 

Cum  
procedezi 
„Pentru radiere, ideal ar fi 
să mergi la un avocat, care 
să știe exact ce să facă în 
situaţia în care banca re-
fuză să șteargă datele – 
plângere în instanţă, plân-
gere la Autoritatea pentru 
protecţia datelor cu carac-
ter personal și altele. Nu 
vreau să fac o susţinere 
«pro cauza», dar am avut 
situaţia în care oamenii au 
făcut singuri notificările, 
dar au fost respinse. Apoi, 
eu am făcut aproximativ 
același lucru, iar banca nu 
a mai avut nicio obiecţiune 
și au radiat datele”, a expli-
cat Adrian Cuculis.  
Potrivit specialistului, băn-
cile sunt obligate să re-
specte principiul 
proporţionalităţii. În caz 
contrar, judecătorii pot 
obliga instituţiile bancare 
să radieze datele clienţilor 
din Biroul de Credit.  
„Există și situaţii în care 
băncile refuză să șteargă 
datele din Biroul de Credit, 
care sunt apoi eliminate 
automat după 5 ani. În ast-
fel de cazuri, trebuie apli-
cat principiul 
proporţionalităţii. Chiar 
dacă ai o creanţă extrem 
de mică și ești notat în reg-
istru, nu mai poţi să iei alt 
credit în această perioadă. 
În astfel de situaţii în care 
pedeapsa este vădit dis-
proporţionată, trebuie să te 
adresezi direct instanţei de 
judecată și să soliciţi 
radierea din Biroul de 
Credit”, a precizat Adrian 
Cuculis. 

Cum poți să-ți 
ștergi datele din 

Biroul de Credit

Cum poți să-ți verifici  
situația la Biroul de Credit 

Clienţii băncilor și ai IFN-urilor raportaţi la Biroul de Credit trebuie să știe că 
pot obţine singuri și gratuit o situaţie de la Biroul de Credit, în care pot 
vedea cine, când și de ce i-au raportat la această instituţie. 
Pentru eliberarea situaţiei proprii – Situaţia înscrierii la Biroul de Credit, în 
temeiul dreptului de acces la date prevăzut de Legea 677/2001, trebuie să 
adresaţi în scris către Biroul de Credit o cerere care să conţină datele de 
identificare (nume, adresa, cod numeric personal), să fie datată şi semnată 
olograf (scanată, dacă se trimite prin e-mail). 

Avocatul Adrian Cuculis


