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Primăria Capitalei a anunţat că, începând din 
această săptămână, instituie sens unic pe Șo-
seaua Fabrica de Glucoză, pe sectorul cuprins 
între Barbu Văcărescu și Calea Floreasca. „Având 
în vedere continuarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii Supralărgire Șoseaua Fabrica de Glu-
coză, circulaţia pe Șoseaua Fabrica de Glucoză se 
va organiza în sens unic, între Barbu Văcărescu și 
Calea Floreasca (sens unic dinspre Barbu Văcă-
rescu către Calea Floreasca). Reamintim că, în 
acest moment, continuă lucrările pentru ridica-
rea zidului de sprijin al noii artere de circulaţie, 
precum și cele privind relocarea reţelelor de uti-
lităţi dintre Șoseaua Petricani și Calea Floreasca. 
De asemenea, se lucrează și la realizarea viitoarei 
canalizări pluviale”, se arată într-un comunicat al 
Primăriei Capitalei. Proiectul presupune lărgirea 
la patru benzi, două pentru fiecare sens de circu-
laţie, a arterei între șoseaua Petricani – Nod A3 
și Calea Floreasca. Fiecare bandă va avea 3,5 
metri lăţime, iar trotuarele vor include și o pistă 
pentru bicicliști pe ambele sensuri. Intersecţiile 
pe care șoseaua Fabrica de Glucoza le traversează 
vor fi reconfigurate și va fi realizată racordarea la 
sensul giratoriu din zona Autostrăzii A3. De ase-
menea, vor fi amenajate noi spaţii verzi, iar ilu-
minatul stradal va fi modernizat.

Producătorii de  
mașini vor taxă de 
centru, ca la Londra 

Introducerea unei taxe municipale de 
poluare, aplicarea unei taxe de conge-
stie (de acces în centru, după modelul 
Londrei), precum și crearea unui Fond 
pentru Aer Curat din care să fie fi-
nanţate proiecte menite să reducă ni-
velul de poluare din București sunt 
câteva dintre propunerile Asociaţiei 
Producătorilor și Importatorilor de Au-
toturisme (APIA). 
Măsurile propuse de APIA sunt menite 
să vină în completarea „Programului 
de stimulare a eliminării din traficul 
bucureștean a autovehiculelor cu grad 
ridicat de poluare, prin acordarea de 
eco-vouchere”, aprobat vara trecută 
de Primăria Capitalei. 
Comitetul de mediu al APIA propune, 
în primă fază, lansarea de campanii de 
conștientizare a populaţiei Capitalei 
asupra nivelului de poluare. În viziu-
nea APIA, complementar, ar putea fi 
avută în vedere aplicarea unor stickere 
(vignete) colorate corespunzătoare 
normei de poluare pentru autoturis-
mele înmatriculate în București. Apli-
carea acestora ar putea să se facă, în 
primă, fază benevol, iar ulterior obli-
gatoriu. Specialiștii APIA menţionează, 
în același timp, că măsura poate fi va-
labilă și pentru autovehiculele care 
traversează orașul. Documentul publi-

cat pe site-ul APIA propune și introdu-
cerea unei „Taxe municipale de po-
luare” aplicabilă tuturor au  to   turismelor 
înmatriculate în București.  
 
Pot fi colectate sume 
importante 

Specialiștii APIA propun, totodată, apli-
carea unei „Taxe de congestie” tuturor 
autovehiculelor cu un grad ridicat de 
poluare, care nu sunt înmatriculate în 
București, dar care circulă în Capitală. 
Această taxă ar urma să se aplice tutu-
ror autovehiculelor a căror normă de 
poluare este sub Euro 5. 
„Impunerea unor taxe locale pentru 
intrarea în parcul municipal a autove-
hiculelor vechi/poluante sau taxe de 
traversare/staţionare pentru autove-
hiculele poluante (ex.: Euro 5 și infe-
rior) va aduce sume importante la 
bugetul administraţiei locale, sume ce 
pot fi folosite pentru susţinerea retra-
gerii din parcul municipal a autoturis-
melor poluante sau realizarea de hub 
parkinguri, de genul park&ride de la 
Străulești”, explică reprezentanţii 
APIA. 
Conform calculelor acestora, veniturile 
anuale ce pot fi colectate la acest Fond 
ar urma să se ridice la aproximativ 120 
milioane de euro, raportate la numă-
rul de autoturisme care intră în Bucu-
rești (circa 137.000), înmulţit cu o taxă 
medie de 3 euro/zi și cu un număr de 
300 de zile.

POLUAREA,  
o problemă nerezolvată de Municipalitate 

SRI i-a scos primarului  
bioterorismul  din cap 

Serviciul Român de Informaţii i-a transmis o notă de infor-
mare primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu pri-
vire la situaţia apei potabile de la robinet și precizează că 
situaţia cu care s-au confruntat bucureștenii nu a reprezen-
tat un caz de bioterorism. Pe lângă nota de informare, în 
care se precizează că nu a fost vorba despre bioterorism, SRI 
i-a transmis edilului șef că poate cere informaţii suplimen-
tare pe tema respectivă, în cazul unor nelămuriri. Pe 31 ia-
nuarie, Gabriela Firea i-a cerut președintelui Klaus Iohannis, 
ca șef al CSAT, și SRI să clarifice „situaţia controversată” din 
București privind calitatea apei de la robinet. „Am procedat 
la a scrie o scrisoare către președintele României, domnul 
Klaus Iohannis, președintele CSAT, și către domnul director 
general al SRI, cu rugămintea de a elucida, de a clarifica 
această situaţie controversată din București, pentru că, în 
acest moment, avem două tipuri de analize și două tipuri de 
declaraţii – analizele operatorului de apă și canal care are 
contract cu Primăria Capitalei din 2000 până în 2025, sub 
sancţiune penală dacă dezinformează Primăria sau popu-
laţia, și rapoarte de la DSP, despre care operatorul Apa Nova 
spune că nu s-au prelevat probele din toate punctele, ci doar 
din câteva”, a spus Firea, la acea dată, într-o ședinţă a CGMB. 

Locurile de parcare  
din Sectorul 3,  

în dezbatere publică 
Primăria Sectorului 3 a pus în dezbatere publică, pe site-ul 
www.primarie3.ro, proiectul de hotărâre privind modifica-
rea și completarea Regulamentului referitor la licitaţia/atri-
buirea locurilor din parcările de reședinţă. Regulamentul 
poate fi consultat pe site-ul www.primarie3.ro, secţiunea 
„Consiliul local”, subsecţiunea „Proiecte de hotărâri supuse 
dezbaterii publice”. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 
4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 
18.02.2019 se pot trimite în scris la adresa Primăriei Secto-
rului 3 (Calea Dudești nr. 191), pentru Biroul Relaţii Consiliul 
Local, sau pe consiliu@primarie3.ro, propuneri cu valoare 
de recomandare privind proiectul de act normativ supus 
dezbaterii publice.

Consultaţiile sunt gratuite cu tri-
mitere de la medicul de familie 
pentru specialitatea medicină in-
ternă la Centrul de Sănătate Mul-
tifuncţional „Sfântul Nectarie”, a 
anunţat Primăria Sectorului 6. 
Centrul este situat în Bulevardul 
Uverturii nr. 81. „Pentru speciali-
tatea medicină internă, consul-
taţia este gratuită (cu trimitere de 
la medicul de familie), având con-
tract cu Casa de Asigurări de Sănă-
tate a Municipiului București. (...) 
Medicina internă este specialita-
tea căreia trebuie să ne adresăm 
nu numai atunci când apar pro-

bleme de sănătate, dar și anual, 
pentru un control general de ru-
tină”, menţionează Primăria. Po-
trivit Primăriei Sectorului 6, 
existenţa acestui ambulatoriu de 
specialitate, deschis în luna de-
cembrie a anului 2017, reprezintă 
o premieră pentru această zonă 
administrativă, întrucât oferă ser-
vicii medicale gratuite sau cu plata 
parţială, în funcţie de venitul rea-
lizat. „Suntem alături de membrii 
comunităţii și dorim să-i sprijinim 
prin extinderea acestor servicii 
medicale”, a declarat primarul Ga-
briel Mutu.

Sens unic pe Șoseaua  
Fabrica de Glucoză 

Consultații medicale gratuite în Sectorul 6 
Traficul din Bucuresti are nevoie de o solut ̦ie londoneză

Soseaua Fabrica de Glucoză este în plin s ̦antier
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SORIN GHICA 
 
Graficul de rambursare 
a creditului, pe care cei 
împrumutați îl primesc 
abia după semnarea 
contractului de împru-
mut, este instrumentul 
folosit de bănci pentru 
a-și maximiza profitu-
rile pe seama datornici-
lor, afirmă avocatul 
Adrian Cuculis. Astfel, 
în primii ani de rambur-
sare a creditului, ratele 
sunt formate în propor-
ție de 90% doar din do-
bânzi.   
 
„Am un credit pentru apar-
tament de 36.000 euro, pe 
o perioadă de 30 de ani, la o 
rată lunară de aproximativ 
240 de euro pe lună. Re-
cent, am făcut o plată mai 
mare din credit, de 5.000 de 
euro. Așa am aflat că în 
acești 5 ani am plătit doar 
1.500 de euro din creditul 
inițial, restul fiind plată do-
bânzi. Deci, din cei aproxi-
mativ 14.000 de euro cât 
am dat către bancă în acești 
5 ani, prin rate lunare, am 
plătit din credit doar 1.500”, 

este situația revoltătoare în 
care se găsesc zeci de mii de 
români care au fost nevoiți 
să se împrumute de la 
bănci. 
Soluția echitabilă, spun spe-
cialiștii, este reechilibrarea 
graficului de rambursare, 
care înseamnă ca dobânda 
să fie în procent rezonabil și 
nu 90% din rate, așa cum 
practică cele mai multe 
bănci din România. Astfel, 
modificarea imputării plăți-
lor în graficul de rambursare 
poate să reducă soldul cre-
ditului și cu 40%. 
 
Banca  
cu profitul,  
datornicul  
cu riscurile 

„Românii au fost atrași în 
această capcană numită 
contract de credit, pe care l
au semnat fără să știe cum 
arată, de fapt, planul de 
rambursare. Formularul de 
adaptare a graficului de 
rambursare se aplică orică
rui tip de credit, fie că este 
în euro, lei sau franci elve
țieni. Sau aruncat întrun 
adevărat vortex de până la 
3040 de ani, durata de ma

turitate a unui contract de 
credit imobiliar. Băncile au 
profitat și au aruncat tot ris
cul contractului în brațele 
împrumutatului, începând 
de la riscul valutar până la 
riscul contractual. Băncile 
au lucrat împotriva clienților 
și acest lucru este de netă
găduit. Absolut toate con
tractele de credit semnate 
în 2006, 2007, 2008 și chiar 
și cele semnate în anii urmă
tori au această problemă – 
aceeași metodă de rambur
sare – plata ratelor descres
cătoare”, a explicat, pentru 
ziarul „Cetățeanul”, avocatul 
Adrian Cuculis. 
 
Capcanele  
din contractul 
de credit 

Este legal ca banca să per-
ceapă rate descrescătoare? 
Care este limita unde se 
poate vorbi de clauză de 
rambursare abuzivă? Cum 
se calculează rambursarea 
creditului în rate descrescă-
toare? Sunt întrebări pe 
care și le-au pus mulți ro-
mâni atunci când au consta-
tat că au fost păcăliți de 
bănci. 
„Ratele descrescătoare nu 
sunt ilegale, însă, în condi
țiile în care raportul dintre 
principal și dobândă este 
TOTAL disproporționat, 
atunci ele se pot încadra în 
noțiunea de clauze abuzive. 
Ai o rată descrescătoare 
normală atunci când princi
palul se împarte în tranșe 
egale, rata lunară urmând a 
fi alcătuită dintro aseme
nea tranșă de principal și 
costurile aplicate sumelor 
care au rămas de restituit 
băncii. Chiar dacă la început 
suma de plata este cu apro
ximativ 20% mai mare decât 
în situația ratelor egale, cu 

cât înaintează în perioada 
de rambursare a creditului, 
clientul va achita o rată lu
nară tot mai mică. În același 
timp, este de menționat că 
datoria către bancă se dimi
nuează constant cu aceeași 
valoare. 
Normalitatea în contracte ar 
fi ca dobânda să fie mai 
mare cu 20%, nu cu 80% 
față de principal, la plata 
unei rate. Băncile nu vor să
și asume niciun risc, deși 
unul dintre principiile con
tractului este împărțirea ris
curilor”, explică avocatul 
Adrian Cuculis.  
 
Clauze abuzive 

Limita dintre legal și abuziv 
ține, de fapt, de modul în 
care este redactat graficul 
de rambursare. Practic, dacă 
rata de dobândă ar fi cu 
20% mai mare decât princi-
palul, nu s-ar mai ajunge la 
dobânzi cu 400% mai mari 
decât principalul, arată spe-
cialistul. 
Potrivit Legii 193/2000, im-
punerea unor astfel de do-
bânzi reprezintă o clauză 
abuzivă. 
Astfel, art. 4 alin. (1) pre-
vede că „O clauză contrac-
tuală care nu a fost 
negociată direct cu consu-
matorul va fi considerată 
abuzivă dacă, prin ea însăși 
sau împreună cu alte preve-
deri din contract, creează, în 
detrimentul consumatorului 
și contrar cerințelor bunei-
credințe, un dezechilibru 
semnificativ între drepturile 
și obligațiile părților”. 
Totodată, alin. (2) stipulează 
că „O clauză contractuală va 
fi considerată ca nefiind ne-
gociată direct cu consuma-
torul dacă aceasta a fost 
stabilită fără a da posibili-
tate consumatorului să in-
fluențeze natura ei, cum ar 

fi contractele standard pre-
formulate sau condițiile ge-
nerale de vânzare practicate 
de profesioniști pe piața 
produsului sau serviciului 
respectiv”. 
 
Reechilibrarea 
graficului de 
rambursare,  
soluție de bun 
simț 

Instanțele de judecată pot 
obliga băncile să elimine 
clauzele abuzive din con-
tractul de creditare și să 
echilibreze graficul de ram-
bursare. 
„Oamenii pot să ceară în in
stanță denunțarea clauzelor 
abuzive. Vestea bună este 
că acțiunile judecătorești de 
acest gen nu se timbrează. 
Recomand să se apeleze la 
avocați specializați, pentru 
că sunt acțiuni care necesită 
pregătire în domeniu. Tre
buie atacate clauzele de 
rambursare, pentru că, în 
cele mai multe cazuri, grafi
cele de rambursare au fost 
puse la dispoziția celor îm
prumutați abia după sem
narea contractului de credit. 
Asta înseamnă o lipsă de în

cunoștințare a debitorului, 
căruia ia fost răpită posibi
litatea de negociere. Un 
contract presupune acordul 
de voință al părților, dar în 
cazul celor de împrumut nu 
se poate vorbi de așa ceva”, 
explică Adrian Cuculis. 
Potrivit acestuia, în instanță, 
se pot reclama trei aspecte: 
clauza NU a fost negociată, 
dezechilibrul ratelor, care 
este vădit, precum și reaua 
credință a băncilor, care în 
primii ai creditului te pun să 
plătești mai mult dobânzi.  
„Dacă prin acțiune în in-
stanță reușești să echilibrezi 
graficul de rambursare, poți 
face o refinanțare a creditu-
lui la o dobândă decentă 
sau poți să-l rambursezi an-
ticipat la costuri mult infe-
rioare. În concluzie, clauza 
contractuală de rambursare, 
în coroborare cu graficul de 
rambursare, fac corp comun 
al unor clauze de natură 
abuzivă, ce îl fac pe debitor 
să plătească o treime din 
contract sau chiar și mai 
mult, și dacă după 10 ani de 
plată a creditului dorește să 
înapoieze integral creditul, 
va avea de plătit tot atât ca 
în urmă cu 10 ani”, subli-
niază avocatul Adrian Cucu-
lis.

Capcanele creditelor bancare 
Cum scăpăm de clauzele abuzive 

Avocatul Adrian Cuculis spune  că 
instant ̦ele pot obliga băncile să echilibreze 

graficul de rambursare a unui credit

Băncile impun clauze abuzive în contractele de creditare pentru a-s ̦i maximiza profiturile. FOTO: pixabay.com
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Încep lucrările de modernizare pe Barbu Văcărescu
Tramvaiul 
spre  
Aeroport 
trebuie  
modernizat 

CALVAR pentru  
„corporatiștii”  

din PIPERA 
Anul acesta vor începe 
lucrările de modernizare 
a Bulevardului Barbu Vă-
cărescu, de întregire a 
buclei de întoarcere a 
tramvaiului 5 de la Aero-
portul Băneasa, dar și pe 
Bulevardul Basarabia, au 
declarat pentru Cetăţea-
nul surse din cadrul Pri-
măriei Capitalei. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
„Trebuie ca anul acesta să în-
ceapă lucrările de moderni-
zare a părţii carosabile și a 
liniei de tramvai de pe Bule-
vardul Barbu Văcărescu și de 
finalizare a buclei de la aero-
port. Cel puţin bucla de în-
toarcere a tramvaielor ar 
trebui să fie gata la jumăta-
tea anului, pentru că se aș-
teaptă redeschiderea 
Aeroportului Băneasa”, au 
precizat sursele citate.  
La întrebarea de ce, de atâţia 
ani, nu s-a finalizat bucla cu 
pricina, sursele au răspuns 
că „directorii din Primărie 
care au încurcat lucrurile au 
fugit”, dând de înţeles că 
printre aceștia s-ar afla Ion 
Dedu, directorul Direcţiei 
Transporturi a Municipalită-
ţii în perioada când primar 

general era Sorin Oprescu. 
Tot sursele citate au mai pre-
cizat că pe Barbu Văcărescu 
modernizarea va dura mai 
mult, pentru că „lucrările 
sunt mai complexe, trebuie 
o proiectare serioasă”. Nu în 
ultimul rând, tot anul acesta 
ar urma să înceapă și lucră-
rile de modernizare pe Bule-
vardul Basarabia din Estul 
Capitalei, pe unde tramva-
iele abia mai circulă, din 
cauza stării deplorabile a li-
niilor.  
Așa se întâmpla și cu tramva-
iul 5, până acum un an și ju-
mătate. Pe Bulevardul Barbu 
Văcărescu, porţiunea cu-
prinsă între intersecţia cu 
Șoseaua Ștefan cel Mare și 
Pasajul Băneasa, liniile nu au 
mai fost înlocuite de la insta-
larea lor, în anii ’80. De notat 
că, înainte, tramvaiul 5 cir-
cula pe Șoseaua Floreasca și 
abia ulterior au fost mutate 
șinele pe Barbu Văcărescu. 
 
O buclă  
neterminată 

Revenind în zilele noastre, 
linia tramvaiului 5 fusese 
modernizată pe Bulevardul 
Aerogării, adică între Pasajul 
suprateran Băneasa de 
peste linia ferată București-

Constanţa (sediul Elvila a lui 
Viorel Cataramă) și Aeropor-
tul Băneasa. La capăt de 
linie, tramvaiele nu întor-
ceau normal, pe bucla care 
fusese proiectată, pentru că 
aceasta nu a fost finalizată 
nici până azi, ci în mijlocul 
străzii, unde vatmanul co-
bora și se ducea în celălalt 
capăt al vehiculului, pentru a 
o lua în sens contrar. 
Pentru această manevră, 
RATB (actuala STB) avea ne-
voie de tramvaie cu dublă 
cabină, la ambele capete ale 
sale. După cum a dezvăluit 
Cetăţeanul încă de la vremea 
respectivă, RATB avea în do-
tare doar patru tramvaie 
funcţionale cu dublă cabină, 
care circulau pe linia 5. 
Între timp, însă, se finaliza-
seră lucrările de moderni-
zare pe Șoseaua Pantelimon 
și pe Șoseaua Iancului, cu 
linie nouă de tramvai, supra-
înălţată și delimitată de res-
tul părţii carosabile. Numai 
că și aici „finalizarea” lucră-
rilor s-a făcut după modelul 
din Băneasa, adică bucla de 
întoarcere la Cora Panteli-
mon nu a fost făcută nici 
până astăzi. Aici trebuia con-
struit un terminal park&ride, 
ceea ce nu s-a mai întâm-
plat, din cauza problemelor 
cu legea pe care le-a avut 

patronul constructorului, 
firma Tehnologica Radion, 
Teodor Berna. 
Tabloul se prezenta în felul 
următor: aveam linii noi de 
tramvai pe Șoseaua Panteli-
mon care rugineau nefolo-
site. Și asta pentru că și aici 
era nevoie de tramvaie cu 
dublă cabină, dat fiind că la 
Cora Pantelimon nu era (și 
nu este nici acum) buclă de 
întoarcere. Cum am arătat 
mai sus, RATB avea doar 
patru astfel de vehicule 
funcţionale, care deja circu-
lau pe linia lui 5.  
 
Inaugurare  
fără  
finalizare 

La un an și ceva de la prelua-
rea mandatului de primar 
general, Gabriela Firea avea 
nevoie de o inaugurare, însă 
nu prea avea la ce să taie 
panglica. Și atunci a apărut 
ideea salvatoare să inaugu-
reze lucrările de moderni-
zare pe Șoseaua Pantelimon, 
chiar dacă ele nu fuseseră fi-
nalizate. În treacăt fie spus, 
am mai văzut inaugurări „pe 
bucăţi” și cu alte prilejuri – 
bunăoară când Ludovic 
Orban și Radu Berceanu au 
tăiat panglicile, ca miniștri ai 

Transporturilor, pe același 
tronson din Autostrada Soa-
relui, primul pe un sens, al 
doilea pe celălalt. 
Zis și făcut. În aceeași zi de 
23 septembrie 2017, RATB și 
Primăria Capitalei au 
anunţat că, după patru ani 
de zile, „ca urmare a finaliză-
rii lucrărilor edilitare de pe 
Șoseaua Pantelimon, înce-
pând de sâmbătă, linia de 
tramvaie 55 este reînfiinţată 
și va funcţiona între termina-
lele Granitul și Piaţa Sf. Vi-
neri, iar linia-navetă de 
autobuze 655 se desfi-
inţează”. 
Pe de altă parte, RATB a 
anunţat, tot atunci, suspen-
darea liniei 5 de tramvai și 
înfiinţarea unei linii-navetă 
de autobuz, cu indicativul 
605, care urma să funcţio-
neze între terminalele „Com-
plex Comercial Băneasa” 
(Băneasa Shopping City, 
mall-ul lui Pui Popoviciu, 
care acum s-ar putea în-
toarce la statul român) și 
„Piaţa Sf. Vineri”, pe traseul: 
Șos. București-Ploiești, Bd. 
Aerogării, Str. Aviator Șerbă-
nescu, Str. Barbu Văcărescu, 
Str. Tunari, Str. Alecu Russo, 
Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, 
Str. Armand Călinescu, Str. 
Paleologu, Calea Moșilor, Str. 
Sf. Vineri. 

Vin  
vremuri  
grele pentru 
corporatiști 

Cu alte cuvinte, Gabriela 
Firea a trimis cele patru 
tramvaie cu dublă cabină 
în „trashumanţă” pe ter-
men nelimitat din Băneasa 
în Pantelimon, cu toate că 
ar fi putut cumpăra în 
regim de urgenţă alte vehi-
cule (noi sau la mâna a 
doua) pe care să le intro-
ducă pe linia 55, fără a des-
fiinţa linia 5.  
Una peste alta, lucrările de 
modernizare de pe Barbu 
Văcărescu vor bulibăși tra-
ficul și așa supraaglomerat 
din Pipera, „casa” corpora-
tiștilor. În zonă abia ce a 
fost inaugurată porţiunea 
de 3,3 km din Autostrada 
București-Ploiești care se 
descarcă în Șoseaua Petri-
cani, iar abia în toamnă au 
început lucrările de supra-
lărgire la două benzi pe 
sens a Străzii Fabrica de 
Glucoză. Dacă vor mai în-
cepe și lucrările de moder-
nizare pe Bulevardul 
Dimitrie Pompeiu, și ele 
aflate în planurile Munici-
palităţii, să te ţii haos... 

Bucla de la Aeroportul Bane asa a 
rămas neterminată

Liniile si refugiile modernizate de pe  
Bulevardul Aerogării zac nefolosite

Tramvaiele cu dubla cabina au  
fost mutate în Panetelimon
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TUDOR BĂLĂNESCU 
 
Curtea de Apel Galați a 
pronunțat pe 6 februarie 
prima sentință definitivă și 
irevocabilă din România 
prin care sunt pedepsite cu 
închisoarea violențele din 
campaniile electorale. Este 
un caz din 2012, în care un 
primar PSD a angajat doi 
ciobani și le-a plătit 2.500 
de lei ca să îl extermine pe 
contracandidatul său de la 
PNL, pe care l-au și băgat în 
spital pentru 80 de zile. An-
cheta Parchetului Tribuna-
lului Galați a stabilit că 
atacul a fost dat după un 
scenariu mafiot și dosarul a 
fost trimis în instanță pen-
tru infracțiunile de omor și 
instigare la omor. Cu toate 
acestea, primarul instigator 
a primit doar o pedeapsă 
cu suspendare!?! 
 
„Na, să-ți mai 
trebuiască  
să candidezi  
la primărie!” 

Răfuiala avut loc în 2012, în 
contextul în care PSD și PNL 
se pregăteau să câștige ale-
gerile locale sub sigla USL. 
Candidații la primării erau 
desemnați în baza sondaje-
lor de opinie. În comuna Su-
ceveni, județul Galați, 
pretendenții la candidatura 
USL pentru mandatul de pri-
mar erau medicul veterinar 
Ionel Cucu (PNL), care fu-
sese primar până în 2008 și 
Neculai Hanță (PSD), primar 
în funcție. La începutul lui 
aprilie 2012, la Suceveni stă-
tea mai bine în sondaje can-
didatul PNL, cu un procent 
de 41%, în timp de candida-
tul PSD avea doar 24%. Așa-
dar, Ionel Cucu (PNL) era ca 
și desemnat candidat al USL 
la Primăria Suceveni. În 
seara de 8 aprilie, candida-
tul USL a fost scos din cursă 
printr-un atac extrem de 
dur. Brusc, locuința familiei 
Cucu a rămas în beznă. Băr-
batul a ieșit în curte ca să 
vadă dacă vecinii săi au 
energie electrică și atunci 
doi indivizi mascați l-au 

tocat cu bâtele. La final i-au 
spus: „Na, să-ți mai trebu-
iască să candidezi la primă-
rie!”. Candidatul PNL a ajuns 
la Reanimare, cu ambele an-
tebrațe rupte și trauma-
tisme cranio-cerebrale. A 
fost spitalizat timp de 80 de 
zile. El a dat vina pe aliatul 
de la PSD, pe care îl acuza 
că ar fi și în spatele unui 
atac cu cocktailuri „Molo-
tov” care îi incendiaseră 
mașina în 2011, după ce se 
certaseră într-o ședință a 
consiliului local. Hanță a 
negat acuzațiile liberalului și 
a câștigat un nou mandat de 
primar, până în 2016. 
 
Concluzia  
Parchetului:  
atac după un 
scenariu mafiot 

Polițiștii de la „Investigații 
Criminale” au stabilit un 
cerc de suspecți și au desco-
perit că amprentele de pe 
becurile deșurubate din cur-
tea victimei erau ale unor 
ciobani, Aristide Felea și 
Ionuț Ţocu. La audieri, ei au 
recunoscut că, prin doi in-
terpuși, Sorin Pascal și Ma-
rian Felea, fuseseră angajați 
de primarul PSD pentru a-l 
ciomăgi pe candidatul PNL. 
Pentru „serviciile prestate” 
au primit 2.500 lei. Conclu-
zia procurorilor a fost că cei 
doi ciobani au acționat după 
un scenariu de atac mafiot. 
Potrivit rechizitoriului Par-
chetului Tribunalului Galați 
în dosarul 275/P/2012, 
agresorii au pătruns seara în 
curtea familiei Cucu și și-au 
pregătit atacul, inclusiv prin 
înțeparea roților mașinii, 
pentru ca victima să nu 
poată fugi. „Inculpații Aris-
tide Felea și Ionuț Ţocu au 
pătruns în curtea părții vătă-
mate prin spatele casei și 
ajungând în dreptul autotu-
rismului victimei, Ionuț Ţocu 
i-a înțepat roțile, iar Aristide 
Felea a deșurubat becurile 
pentru a nu putea fi văzuți. 
După aceasta, cei doi au 
luat două bâte, au mers pe 
prispa casei, au oprit curen-
tul de la tabloul electric, iar 

în momentul în care Ionel 
Cucu a ieșit din casă pentru 
a vedea ce s-a întâmplat, au 
început să îl lovească atât în 
zona capului, cât și pe restul 
corpului”, se spune în rechi-
zitoriul Parchetului.  
 
Un nou  
„mandat”  
pentru primarul 
PSD: 3 ani cu 
suspendare 

Dosarul a fost trimis în in-
stanță în august 2017. În 
dosarul 3175/121/2017, 
magistrații de la Tribunalul 
Galați au schimbat unele în-
cadrări juridice și, în iunie 
2018, l-au condamnat pe 
PSD-istul Neculai Hanță la 3 
ani de închisoare, cu sus-
pendarea executării pedep-
sei, pentru săvârșirea 
infracțiunii de instigare la lo-
vire sau alte violențe. Unul 
dintre interpuși, Sorin Pas-
cal, a fost condamnat la 2 
ani și 6 luni de închisoare cu 
executare pentru săvârșirea 
infracțiunii de instigare la lo-
vire sau alte violențe. Celă-
lalt intermediar, Marian 
Felea, a fost condamnat la 
plata unei amenzi penale de 

1.800 lei pentru complici-
tate la instigare la lovire sau 
alte violențe. Unul dintre 
ciobanii agresori, Ionuț 
Ţocu, a decedat. Cel rămas 
în viață, Aristide Felea, a 
fost condamnat la 5 ani de 
închisoare cu executare 
pentru lovire și alte vio-
lențe. Au făcut apel toate 
părțile din dosar și, pe 6 fe-
bruarie, Curtea de Apel Ga-
lați a pronunțat sentința 
definitivă și irevocabilă prin 
care a menținut pedepsele 
dispuse de Tribunal, dar a 
diminuat daunele plătite lui 
Ionel Cucu de grupul de in-
fractori. Instanța a redus de 
la 32.823 lei la 150 lei cuan-
tumul daunelor materiale și 
de la 350.000 la 50 000 lei 
cuantumul daunelor mo-
rale. 
 
Partea bună:  
a fost dovedit 
atacul 

Pedeapsa putea fi mai 
aspră, pentru că primarul 
PSD constituise un grup in-
fracțional care să îl elimine 
pe contracandidatul de la 
PNL. Victima, Ionel Cucu, 
spune că pentru el nu con-
tează că Neculai Hanță a 

fost condamnat cu suspen-
dare, fiind important că a 
fost dovedită calitatea aces-
tuia de infractor. „Raportat 
la gravitatea faptelor, evi-
dent că sentința ar fi trebuit 
să fie una care să descura-
jeze astfel de fapte, pentru 
că, așa cum este în cazul de 
față, un oarecare poate 
spune: «Ce risc dacă îl omor 
pe unul?». Dar, în același 
timp, am și o oarecare satis-
facție, pentru că putea fi și 
mai rău. Puteau să spună că 

îi achită, pentru că nu sunt 
dovezi. Am această mică sa-
tisfacție că fost stabilită cali-
tatea de infractor a lui 
Neculai Hanță, pentru că 
era clar că el este în spatele 
acelei acțiuni. Statutul lui de 
infractor a fost dovedit. Fap-
tul că i-a dat cu suspendare 
nu mă deranjează, pentru 
că nu țineam să facă pușcă-
rie. Pentru mine, important 
era să fie dovedite acele 
fapte”, ne-a declarat Ionel 
Cucu.  

După ce și-a eliminat în stil mafiotîn stil mafiot contracandidatul de la PNL 
 
 
 
 

Primar PSDPSD condamnat 
la 3 ani cu suspendare  
 

„Dacă n-ai croiala  
celor de acum,  
nu te băga în politică!” 
Există și o morală. Ionel Cucu spune că avea o profesie și o si-
tuație bună și a intrat în politică pentru implicarea în rezolva-
rea problemelor comunității, nu pentru funcții și bani. Dar 
după ce i s-a întâmplat familiei sale, inclusiv teroarea pe care 
au suportat-o și faptul că au fost nevoiți să vândă casa și să 
construiască  alta, crede că politica este pentru genul de oa-
meni care populează astăzi scena acestui domeniu, deve-
nind violenți când e vorba de interesele lor: „Pentru oamenii 
ca mine, care au crezut în democrație, care au crezut în valo-
rile ei și că pot face ceva, e trist. Eu aveam o profesie în care 
nu mă durea capul. Stăteam deoparte, nu mă implicam în 
sfera politicului. Dar mi-am spus, eu stau, ăla stă, nu se im-
plică, atunci avem pretenții să se schimbe ceva în societatea 
asta? Și acum parcă am sentimentul de vinovăție că am 
schimbat firul vieții la întreaga familie. Atunci aveam fetița 
de opt ani. Să fie de învățătură. Dacă n-ai croiala celor de 
acum, mai bine stai deoparte, nu te băga în politică!”.

Latura penală a disputei 
electorale -  

omorul conform art 188 
al Noului Cod Penal

Ionel Cucu a avut nevoie de 80 de zile 
de îngrijiri medicale
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PAUL BARBU 
 
Thassos a devenit, de mai 
bine de 10 ani, insula cea 
mai populată de români pe 
perioada verii. Și pe bună 
dreptate, pentru că un con-
cediu aici este mult mai ief-
tin decât unul pe litoralul 
românesc, mai ales că este 
plin de plaje foarte primi-
toare pentru familie.  
 
Aflată la doar 800 de kilometri 
de România, adică peste drum 
de Bulgaria, Insula de Smarald 
știe să își primească turiștii în 
fiecare vară. Grecii au simțit po-
tențialul acestei regiuni de nord 
a țării și au deschis un punct 
vamal nou la granița cu Bulga-
ria, la Makaza.  
Acum, pentru a ajunge în Thas-
sos, nu ai nevoie decât de un 
șofer bun care să reziste unui 
drum de 10-12 ore, cu câteva 
opriri, în Bulgaria, și apoi vă pu-
teți relaxa 7 zile sub soarele 
mediteranean. Pentru a ajunge 
în Thassos, cum spuneam, va 
trebui să treci vama pe la Ma-
kaza și apoi mai ai peste 100 de 
kilometri până la Keramoti, de 
unde veți lua feribotul.  
Nu este decât un drum de 35-
45 de minute, timp în care poți 
hrăni pescărușii în timp ce 
zboară.  

Ce poți face în 
Thassos 

Cum vă apropiați cu feribotul 
de Limenas, veți observa, un-
deva chiar deasupra orașului, 
câteva ruine: acolo este amfi-
teatrul antic al insulei. Merită 
să mergeți să-l vizitați mai ales 
că intrarea este liberă. Dacă nu 
sunteți atrași de istoria grecilor, 
merită să mergeți până acolo 
măcar pentru priveliștea pe 
care v-o oferă locul.  
Mai jos, în oraș, aveți muzeul 
local unde chiar puteți desco-
peri populația care a trăit pe in-
sulă. În Limenas, sau Thassos 
City, cum este cunoscut de tu-
riști, aveți o sumedenie de lu-
cruri de făcut și toate țin de 
mâncare și băutură, pentru că, 
dacă sunteți cu familia, viața de 
noapte sau cluburile de pe in-
sulă nu sunt pentru voi.  
 
Theologos, fosta 
capitală a insulei 

În mijlocul insulei se află Theo-
logos, fosta sa capitală. Imediat 
ce veți ajunge acolo, veți des-
coperi un sătuc care parcă a 
rămas blocat în timp, exact ca 
acum 100-200 de ani. Casele 
sunt construite din piatră de 
râu, iar acoperișurile au niște 

plăci tot de piatră, astfel că, in-
diferent de gradele de afară, în-
ăuntru va fi tot timpul răcoare.  
Străduțele înguste, căptușite cu 
căsuțe vechi, șerpuiesc liniștite 
printre coniferele ce înconjoară 
satul, iar din când în când mo-
nocromul locului mai este în-
trerupt de portocaliul de foc al 
vreunui pom plin de rodii care 
stau să se coacă.  
Aici, nici pisicile din rasa Tom-
beronez Imperial și nici câinii 
nu aau chef de vreo discuție cu 
turiștii. Stau la mângâiat și cam 
atât pentru că oricum, dacă 
miaună sau latră în greacă, nu 
înțelegi nimic.  
La „marea intersecție” din sat, 
undeva la umbra unui nuc, vei 
descoperi produsele naturale 
ale locului, care, când am fost 
noi ultima oară, erau vândute 
de o femeie cu barbă. Ca băr-
bos de serviciu în redacție m-
am simțit lezat prima oară când 
am întâlnit-o. O avea mai mare 
decât a mea... Barba.  
Locuri de baie 
care trebuie  
bifate 

Insula are zeci de plaje: și pen-
tru familie, și pentru înotători 
care vor adrenalină, și pentru 
cei care vor liniște și pace. Dar, 
dacă ai ajuns aici, va trebui ne-
apărat să faci o baie în singura 
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Kalimera, Thassos! Soare, plajă 

Ai trait degeaba daca ai ajuns la Ste lios s ̦i un ai mâncat un bougiordi

Calamari gustosi stau cuminti  s ̦i perpelit ̦i în farfurie
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piscină naturală a locului.  
Giola este o piscină naturală cu 
diametrul de vreo 10-15 metri 
și adâncimea de 4 metri, unde 
vara merită să faci o baie în li-
niște, dacă ajungi dimineața. 
Dacă te duci ca belferul la 
10.00-12.00, va trebui să te în-
ghesui cu restul muritorilor 
care vor să se bucure de apă 
exact ca tine.  
Marble Beach este al doilea loc 
unde trebuie să ajungi neapă-
rat. Plaja este ascunsă chiar la 
poalele unei cariere de mar-
mură, poate chiar cea mai 
mare de pe insulă. Micuță și în-
conjurată de conifere, plaja 
este destul de căutată de turiști 
pentru că oferă ceva ce nu gă-
sești mai nicăieri pe insulă: apă 
cristalină și o priveliște de invi-
diat.  
Dacă tot ești aici și vrei neapă-
rat adrenalină, ai un drum prin 
care poți ajunge la plajă, chiar 
prin cariera de marmură; dar 
pentru asta va trebui să ai o 
mașină destul de bună și relativ 
înaltă.  
Cascada și lacul 
Maries 

Tot undeva în mijlocul insulei 
este cascada Maries. Nu te en-
tuziasma ca virgina în noaptea 
nunții, e doar o cădere de apă, 
micuță, chiar în mijlocul insulei, 
pe un drum de munte ce por-

nește fie din Skala Marion, fie 
din Limenaria, depinde din ce 
direcție vii.  
Lângă aceasta mai este și un lac 
mic în care te-ai putea scălda, 
dacă vrei să se strângă pielea 
pe tine de la apa rece.  
Mănăstirea  
Sf. Arhanghel  
Mihail  
Aflată chiar pe coasta insulei, la 
o înălțime destul de ameți-
toare, mănăstirea este un loc 
extrem de vizitat de turiști. Aici 
poți face un popas pentru a te 
spală de păcate, dacă în apa 
mării ai reușit să te speli de 
„cele lumești”.  
Cele mai bune  
localuri  
Cu un gyros cu toții suntem da-
tori, mai ales când suntem în 
patria lui; dar, cu toate astea, 
după ce ai dat 2-3 euro pentru 
o delicatesă la pachet, parcă 
vrei să te și așezi la o masă și să 
scrijelești cu furculița în farfurie 
ca un fin critic culinar speciali-
zat în arta ciorbei românești.  
Așa că, în Limenas, undeva pe 
străduțele înghesuite ale orașu-
lui, vei descoperi Tavernaki, 
unul dintre cele mai bune loca-
luri de pe insulă. Este o afacere 
de familie, în care soția gătește, 

soțul servește și zâmbește, iar 
turistul... se bate pe burtă. 
Mâncarea este ca la mama 
acasă, dar mult, mult mai deli-
cioasă. Iar pentru o familie de 
patru, o masă acolo te costă 
cam 50 de euro cu destulă 
mâncare și băutură.  
Aici am descoperit pentru 
prima dată calamar la grătar 
excepțional făcut, „copane” de 
caracatiță, vită înăbușită de se 
topește în gură și coaste de 
miel de pe care cădea carnea 
de fragede ce erau – toate ser-
vite cu un coșuleț de pâine cu 
șofran și niște bere rece să dea 
restart gusturilor din gură pen-
tru a te bucura de ele de parcă 
le-ai fi simțit pentru prima dată.  
Kostas este cel care servește, 
capul familiei, un chelios grăsuț 
care râde mai tot timpul, de 
parcă zici că turiștii sunt artiști 
de stand-up comedy. Omul 
este de-o veselie molipsitoare, 
și reușește să creeze o atmos-
feră foarte faină în micuțul său 
local.  
În Theologos este imposibil să 
mergi pe străduțe și să nu te lo-
vești de terasa Stelios. La 
umbra nucilor, la o masă în aer 
liber, va trebui să te oprești 
pentru un ied la cuptor. Porțiile 
sunt ca pentru nesimțiți, adică 
la jumătate de kilogram și la un 
kilogram. 
Eu, care sunt cât o vită bipedă, 
nu am reușit nici măcar îm-

preună cu soția să dovedesc o 
porție mică de juma’ de kil – 
asta și pentru că sunt un hap-
sân nemernic și am comandat 
și un bougiordi. Aici veți găsi cel 
mai bun bougiordi de pe insulă 
– o mâncare locală din brânză 
de capră așezată pe un pat de 
legume și e atât de delicioasă 
că îți dă cod roșu de ploaie în 
gură. Dar stai liniștit, drept ape-
ritiv, gazdele îți dau un vin local 
sec și astringent de-ți țuguie 
buzele până-ți seamănă cu 
„Exit-ul” trupului.  
Cazarea  
O cazare aici te costă, în plin 
sezon, undeva la 350 de euro 
pentru două persoane, iar dacă 
alegi să mergi în extrasezon, poți 
prinde și oferte de 250 de euro 
pentru două persoane. Iar aici 
vorbim de cazare în buza plajei. 
 
Costuri  
pentru drumul 
spre Thassos 

13 lei x 2 – Taxa de pod Giurgiu-
Ruse 
15 leva/săptămână – Vignetă 
bulgărească 
3,5 euro/persoană x 2 – Feribot 
Keramoti-Limenas 
18 euro/mașină x 2 – Feribot 
Keramoti-Limenas 
750 lei – benzină (1.500 km) 

ă și gyros pe Insula de Smarald 

Marble Beach este animată pe tot timpul zilei

Cu o baie la Giola cu tot ̦ii suntem datori
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SORIN GHICA 
CĂTĂLIN ANTOHE 

 
De teama Parchetului și a 
Curții de Conturi, președin-
tele Consiliului Județean 
Tulcea, Horia Teodorescu, 
refuză să comunice infor-
mațiile care vor proba că a 
cheltuit ilegal sume uriașe 
pe contracte cu case de av-
ocatură. Este motivul pen-
tru care „baronul” 
Teodorescu invocă proce-
duri judiciare închipuite. 
 
Între timp, autoritățile judi-
ciare au început să ia la puri-
cat contractele ilegale cu 
avocați. Prima instituție pub-
lică vizată este ROMATSA, 
care, deși are un serviciu ju-
ridic stufos, și-a externalizat 
serviciile de asistență ju-
ridică. La fel cum a procedat 
Consiliul Județean Tulcea, 
dar și multe alte instituții 
publice. 
 
Surse CJ Tulcea: 
Horia  
Teodorescu  
știe că e în culpă 
Horia Teodorescu se teme să 
facă publice informațiile 
referitoare la cât a cheltuit 
Consiliul Județean Tulcea, în 
ultimii ani, din bani publici pe 
contracte ilegale cu avocați 
de lux, care au reprezentat în 
instanță interesele obscure 
ale baronilor locali. 
 Surse apropiate șefului CJ 
Tulcea au explicat, pentru 
ziarul „Cetățeanul”, că Horia 
Teodorescu știe foarte bine 
că este în culpă, motiv pen-
tru care a invocat proceduri 
judiciare în curs, pentru a se 
eschiva de la comunicarea in-
formațiilor publice. 
„Cetățeanul” a solicitat încă 
din luna decembrie a anului 
trecut Consiliului Județean 
Tulcea informațiile de interes 
public referitoare la valoarea 
contractelor încheiate cu 
case de avocatură, precum și 
hotărârile de consiliu 
județean pentru aprobarea 
lor. Pentru că funcționarii 
publici nu au comunicat in-
formațiile în termenul legal, 
ziarul „Cătețeanul” a somat 
de două ori CJ Tulcea să facă 
publice aceste date, în confir-
mitate cu Legea 544/2001 
privind liberul acces la infor-

mațiile de interes public.  
Baronul Teo 
și procedurile  
judiciare  
imaginare 

La data de 3 ianuarie, 
funcționarii CJ Tulcea au pre-
cizat că vor da un răspuns în 
termen de 30 de zile. 
„Urmare solicitării dumneav
oastră înregistrată la Consiliul 
Județean Tulcea sub nr. 
51/19.12.2018, vă aducem la 
cunoștință că vom comunica 
informațiile solicitate în ter
men de maxim 30 de zile, în 
conformitate cu dispozițiile 
art. 7 din Legea 544/2001 
privind liberul acces la infor
mațiile de interes public (arti
col care se referă la 
dificultatea, complexitatea, 
volumul lucrarilor docu
mentare solicitate n.r.)”, este 
tertipul folosit de CJ Tulcea 
pentru a tergiversa comuni-
carea informațiilor publice so-
licitate de „Cetățeanul”.  
În data de 23 ianuarie, în-
trucât termenul de 30 de zile 
a fost depășit, „Cetățeanul” a 
solicitat din nou CJ Tulcea să 
comunice informațiile publice. 
La aproape două luni de la for-
mularea solicitării, în data de 
4 februarie 2019, CJ Tulcea in-
formează „Cetățeanul” că in-
formațiile solicitate sunt 
exceptate de la publicare, 
pentru că ar afecta proceduri 
judiciare în curs! 
„Ziarul Cetățeanul se consid
eră îndreptățit să primească 
informațiile solicitate în 
temeiul Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la infor
mațiile de interes public, fără 
a ține cont că furnizarea aces
tora poate fi limitată în mă
sura în care este vorba de 
informații exceptate în baza 
art.12 din Legea nr. 544/2001. 
Astfel, potrivit dispozițiilor 
art.12, alin.(1), lit.f) din Legea 
nr. 544/2001, informațiile 
privind procedurile judiciare, 
dacă publicitatea acestora 
aduce atingere asigurării 
unui proces echitabil ori in
teresului legitim al oricăreia 
dintre părțile implicate în 
proces, se exceptează de la 
accesul liber al cetățenilor”, se 
arată în nota remisă redacției 
de CJ Tulcea. 
Pentru a masca inclusiv de-
pășirea termenului legal de 
răspuns, funcționarii CJ Tulcea 

au făcut referire la solictarea 
din data de 23 ianuarie 2019, 
prin care „Cetățeanul” a 
somat CJ Tulcea să respecte 
termenul legal de răspuns. 
Mai mult decât atât, șeful CJ 
Tulcea, Horia Teodorescu, a 
evitat să semneze documen-
tul.  
Expert  
în Drept:  
O aberație! 
 
Specialiștii în Drept spun că ar-
ticolul de lege invocat de Con-
siliul Județean Tulcea pentru a 
refuza să comunice informați-
ile publice solicitate de ziarul 
„Cetățeanul” nu are nicio legă-
tură cu situația de față. 
„Este o aberație! Informațiile 
solicitate nu au nicio legătură 
cu activitatea judiciară. Doar 
o instanță de judecată ar 
putea invoca niște proceduri 
judiciare pentru a limita ac
cesul la anumite informații 
dintrun dosar, care dacă ar fi 
făcute publice ar aduce atin
gere asigurării unui proces 
echitabil ori interesului legitim 
al oricareia dintre parțile im
plicate în proces. Informațiile 

despre legalitatea unui con
tract din bani publici nu are 
nicio legătură cu procedurile 
judiciare avute în vedere de 
legiuitor. În acest caz, vorbim 
de hotărâri de consiliul 
județean. O instituție publică, 
precum Consiliul Județean, nu 
are cum să declare o ședință 
publică drept nepublică”, a de-
clarat, pentru ziarul 
„Cetățeanul”, avocatul Adrian 
Cuculis.  
Legea,  
încălcată  
grosolan  
de baronii locali 
 
Consiliul Județean Tulcea a 
preferat să fie reprezentat în 
instanță, prin încălcarea legii, 
de avocați sau societăți de av-
ocatură. Și nu orice fel de avo-
cați, ci cei „cu ștaif”, ale căror 
servicii sunt foarte scumpe. 
Printre societățile preferate de 
președintele CJ Tulcea, Horia 
Teodorescu, se numără 
Popovici Nițu Stoica & Asoci-
ații, una dintre cele mai cu-
noscute și, în același timp, 
discrete firme din avocatura 
de business din România.  

Numai că, prin angajarea 
caselor de avocatură, deși dis-
pune de un compartiment ju-
ridic numeros, Consiliul 
Județean Tulcea a încălcat Or-
donanța de Urgență a Guver-
nului nr. 26/2012, care 
precizează, la art. 1, alin 1: 
„Autoritățile și instituțiile pub
lice ale administrației publice 
centrale și locale, indiferent de 
modul de finanțare și subor
donare, societățile naționale, 
companiile naționale și soci
etățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, 
precum și regiile autonome 
care au în structura organiza
torică personal propriu de spe
cialitate juridică nu pot 
achiziționa servicii juridice de 
consultanță, de asistență 
și/sau de reprezentare”. 
Legea oferă însă o „portiță” 
(situație) în care se pot folosi 
serviciile unei case de avo-
catură, cea în care este nevoie 
ca apărătorii entităților pub-
lice să aibă un înalt grad de 
specializare: „În situaţii 
temeinic justificate, în care ac
tivităţile juridice de consul
tanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare au
torităţilor şi instituţiilor pub
lice prevăzute la alin. (1), nu 
se pot asigura de către per
sonalul de specialitate juridică 
angajat în aceste entităţi, pot 
fi achiziţionate servicii de 
această natură, în condiţiile 
legii, numai cu aprobarea (…) 
consiliilor locale, consiliilor 
judeţene sau Consiliului Gen
eral al Municipiului Bucureşti, 
după caz, pentru autorităţile şi 
instituţiile publice ale adminis
traţiei publice locale”. 
Avocați  
cu ștaif  
și la Primăria  
Brașov 
 
O situație parcă trasă la indigo 
este și la Brașov. În orașul de 
sub Tâmpa nu sunt bani pen-
tru indemnizaţiile persoanelor 
cu handicap și nici pentru 
salariilor asistenţilor acestora, 
dar Primăria Brașov toacă bani 
publici pe contracte cu avo-
cați.  
În ultimii ani, municipalitatea 
a contractat servicii juridice de 
la peste 20 de avocați sau so-
cietăți de avocatură, pentru 
care a plătit milioane de lei.  
Printre avocații preferați de 

edilul George Scripcaru se 
numără Adrian Rusu – despre 
care presa a relatat că este 
nepotul fostului deputat 
brașovean Ioan Adam, con-
damnat în dosarul retrocedării 
ilegale de păduri –, Nicolae 
Vrâncean, Tița Nicolescu, 
Maria Dicu, Radu și Cornelia 
Butnaru și chiar Ioan Adam, 
prin cabinetul de avocatură în 
care este asociat cu nepotul 
Adrian Rusu. 
Prin angajarea avocaților, Pri-
măria Brașov nu a încălcat 
doar legea, ci și propriul Regu-
lament de organizare și func-
ționare (ROF).  
Potrivit Art. 63 al documentu-
lui, Biroul Contencios, din ca-
drul Primăriei Brașov, are 
misiunea de reprezentare a 
Municipiului Brașov, a Consi-
liului Local Brașov, a Primaru-
lui și a Primăriei Municipiului 
Brașov în fața instanțelor de 
judecată. 
ROMATSA,  
luată  
la țintă  
de procurori 
 
Autoritățile au început să ia la 
bani mărunți contractele cu 
casele de avocatură semnate 
discreționar de instituțiile 
publice. La 6 ani de la sem-
nalul de alarmă tras de Curtea 
de Conturi, care a descoperit 
o situație generalizată în priv-
ința externalizării serviciile de 
asistență juridică, autoritățile 
judiciare au decis să ia taurul 
de coarne. Într-o acțiune de 
imagine, procurorii Parchetu-
lui de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 1 au descins, re-
cent, la ROMATSA - „Adminis-
traţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian”, instituția pub-
lică cu cele mai mari salarii din 
România. 
Ziarul „Cetățeanul” a solicitat 
procurorilor care anchetează 
cazul date despre acest dosar.  
„Privitor la solicitarea dvs. vă 
comunicăm că la data de 
29.01.2019, poliţişti din cadrul 
Direcţiei de Poliţie Transpor
turi a Inspectoratului General 
al Poliţiei Române, sub coor
donarea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1, au 
efectuat o percheziţie la sediul 
din municipiul Bucureşti a 
regiei autonome ROMATSA. 
(...) Activitatea sa desfăşurat 

Baroni cu 
Consiliul județean Tulcea ascunde c
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în cadrul unui dosar penal, în
tocmit sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de abuz în servi
ciu, faptă prevăzută şi pedep
sită de articolul 297 din Codul 
Penal, cu încălcarea OUG nr. 
26/2012 privind unele mă
suri de reducere a cheltu
ielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a 
unor acte normative, fiind 
ridicate înscrisuri cu privire la 
externalizarea serviciilor de 
asistenţă juridică. La aceeaşi 
dată, la sediul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Sectoru
lui 1 au fost conduse șase 
persoane, în vederea audierii, 

în calitate de martori”, au 
precizat anchetatorii. 
Concret, cercetările vizează 
contractele încheiate între 
2013 şi 2017, după intrarea 
în vigoare a OUG 26/2012 
privind unele măsuri de re-
ducere a cheltuielilor publice 
și întărirea disciplinei finan-
ciare.  
Ce prevede  
regulamentul  
de funcționare  
la ROMATSA
Regulamentul de Organizare 
și Funcționare (ROF) al RO-

MATSA stabilește că juriștii 
regiei reprezintă instituția în 
instanță. Astfel, Serviciul Ju-
ridic este compartimentul de 
concepţie şi execuţie consti-
tuit în subordinea Directoru-
lui Direcţiei Juridice şi 
Administrativ „cu funcţiunile 
suport de asigurare a veri
ficării documentare şi ur
mărire a respectării legalităţii 
în actele legate de desfăşu
rarea activităţii RA ROMATSA, 
de reprezentare şi apărare a 
intereselor regiei în faţa or
ganelor de jurisdicţie, Parche
telor, notarilor, autorităţilor 
administraţiei locale şi cen
trale de stat, Curţii de Con

turi, executorilor judecă
toreşti”. 
Potrivit ROF ROMATSA, șeful 
Serviciului Juridic „reprezintă 
RA ROMATSA în fața or
ganelor judecătorești”. 
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În 2012, Curtea de Conturi a 
României a constatat grave 
neregularităţi asupra modului 
de utilizare a fondurilor pub-
lice. Una dintre cele mai 
grave a fost risipa de buni 
publici pentru serviciile ju-
ridice. 
Curtea de Conturi a constatat 
că „pentru aceeaşi activitate 
cu caracter juridic, o autori-

tate/instituţie publică a efec-
tuat atât cheltuieli cu person-
alul propriu de specialitate 
juridică cât şi cheltuieli cu 
firme private de avocatură, 
care, de cele mai multe ori, 
egalează sau depăşesc pe 
cele cu structura juridică pro-
prie conducând astfel la chel-
tuieli ineficiente ale banului 
public”. 

Potrivit Raportului acestei in-
stituții pe perioada 2008-
2010, cele 408 entități supuse 
controlului  (reprezentând 3% 
dintr-un total de 13.500 de 
entităţi) au efectuat cheltuieli 
cu serviciile externe de avo-
catură în cuantum total de 
317,9 milioane lei, iar cheltu-
ielile cu funcţionarea struc-
turilor juridice proprii au fost 
în sumă de 274,6 milioane lei. 

Contractele cu avocații „privați”,  
metodă de risipire a banului public

Procurorii confirma pentru ziarul Cetăt ̦eanul  
că verifică legalitatea contractelor încheiate de  

ROMATSA pentru externalizarea serviciilor juridice

CJ Tulcea sfideaza legea si refu ză să comunice  
informat ̦iile referitoare la contractele ilegale 

încheiate cu casele de avocatură 
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Tarife exorbitante pentru 
serviciile așa-zis sociale 
prestate către populație. 
Este tertipul prin care pri-
marul general al Capitalei, 
Gabriela Firea, vrea să plă-
tească salariile uriașe, dar și 
alte cheltuieli nesăbuite fă-
cute de companiile munici-
pale, care nu mai pot fi 
finanțate de la bugetul Bu-
cureștiului, după ce judecă-
torii au stabilit că acestea 
au fost înființate ilegal. 
 
 
Astfel, locuitorii Capitalei vor 
fi captivii monopolurilor Pri-
măriei Generale care le oferă 
servicii la supra-preț – cu 
toate că primarul general Ga-
briela Firea promisese cu 
mâna pe inimă că mega-hol-
dingul de 22 de companii mu-
nicipale, create de la zero la 
sfârșitul lui 2017, va aduce 
reduceri de costuri de până la 
25%!?! Compania Medicala, 
care ar trebui să asigure o mai 
bună protecție a vârstnicilor 
din București, a propus tarife 
exorbitante pentru serviciile 
sociale pe care le prestează, 
pentru a putea susține armata 
de angajați și salariile uriașe 
ale acestora. 
Notă: Jaf = Cheltuieli mari 
(pentru ceva), care depășesc 
cu mult prețul sau cheltuielile 
reale, risipă. Sursa: Noul 
dicționar explicativ al limbii 
române . 

Cum s-a ajuns  
la tarife  
astronomice 

În ședința Consiliului General 
al Municipiului București 
(CGMB) din 31 ianuarie, pri-
marul general Gabriela Firea 
a introdus pe ordinea de zi 
proiectul unei hotărâri pentru 
„aprobarea planurilor tarifare 
de decontare a serviciilor 
socio-medicale de îngrijire la 
domiciliu persoane vârstnice 
și a planului tarifar de decon-
tare a serviciilor de asistenţă 
socială cu cazare şi servicii 
sociale administrative – pen-
tru toate Centrele de Îngrijire 
şi Asistenţă pentru persoane 
dependente, care sunt și vor fi 
în operarea Companiei Muni-
cipale Medicala Bucureşti 

SA”.  
Concret, Compania Munici-
pală Medicala SA a făcut cal-
culul tuturor cheltuielilor 
directe şi indirecte, rezultând 
următoarele tarife pentru în-
grijire la domiciliu a persoa-
nelor vârstnice. 
• 6.591 lei/lună pen-
tru beneficiar cu grad de de-
pendență IA, IB, IC;  
• 4.112 lei/lună pen-
tru beneficiar cu grad de de-
pendență IIA, IIB, IIC; 
• 3.722 lei/lună pen-
tru beneficiar cu grad de de-
pendență IIIA.  
Recordul îl dețin serviciile de 
asistenţă socială cu cazare, 
pentru beneficiarii centrelor 
de îngrijire și asistență pentru 
persoane dependente, cu un 
tarif de nu mai puțin de 9.145 
lei/ lună, tarif calculat „În 
mod realist, profesional și în 
același timp apelând la prin-
cipiul prudenței”, după cum 
se arată în proiectul de hotă-
râre.  
Oficialii Companiei Medicala 
recunosc cu seninătate că tari-
fele au fost stabilite pentru a 
acoperi, în primul rând, sala-
riile, iar lefurile sunt extrem 
de mari, depășindu-le cu mult 
pe cele din sectorul privat. 
„Pentru stabilirea tarifelor 
au fost cuantificate nivelu-
rile cheltuielilor totale com-
puse din salarii personal 
necesar, materiale, servicii, 
închirieri, transport, asigu-
rări, salarii administrație, 
materiale consumabile 
funcționale, închirieri și 
transport administrativ”, se 
arată în Expunerea de motive 

a proiectului de hotărâre, 
semnat de primarul Gabriela 
Firea. 

Costurile  
serviciilor sociale 
în alte  
administrații 
Asta în condițiile în care servi-
ciile sociale similare la Secto-
rul 1 al Capitalei, de pildă, au 
tarife la jumătate. Astfel, la 

Complexul Social de Servicii 
Străuleşti, din structura Di-
recţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecția Copilului 
(DGASPC) Sector 1, pentru 
persoanele dependente costul 
mediu lunar de întreţinere/be-
neficiar pentru decontarea 
cheltuielilor este de 4.425 lei, 
din care 2.590 lei cheltuieli de 
personal şi 1.835 lei cheltuieli 
materiale, iar pentru persoa-
nele semidependente costul se 
ridică la 4.420 lei, din care 

2.590 lei cheltuieli de personal 
şi 1.830 lei cheltuieli materiale. 
În cazul Complexului Social 
de Servicii Odăi, pentru per-
soanele dependente,  costul 
mediu  lunar de întreţinere 
este de 4.041 lei, iar pentru 
cele semidependente – 3.994 
lei. 
Tot la jumătate din tarifele ce-
rute de Medicala prestează și 
Direcția Generală de Asis-
tență Socială (DGAS) Bucu-
rești, din subordinea 
primarului general. 
Astfel, în perioada iunie-de-
cembrie 2018, costul decontat 
a fost de aproximativ 456 
lei/beneficiar/lună. În același 
timp, costul mediu lunar de 
întreţinere pentru persoanele 
dependente asistate în Cen-
trele rezidenţiale ale DGAS a 
fost de 3826  lei/lună/benefi-
ciar. 
Nu doar în Capitală tarifele au 
fost mai reduse, ci și în pro-
vincie. La Centrul de Îngrijire 
pentru Persoane Vârstnice 
Arad, tarifele percepute, în 
2018, au fost de 2.400 
lei/lună pentru persoane de-
pendente, 2.375 lei/lună pen-
tru persoane semidependente 
și 2.212 lei/lună pentru per-
soane independente. 

Tarife  
mult mai mici  
și la privat 

Comparativ, instituțiile pri-
vate de asistență socială au ta-
rife mult mai mici. Luăm ca 
exemplu Centrul Rezidențial 
pentru persoane Vârstnice 
Dependente „Sfânta 
Maria”, din localitatea Talpa, 
județul Teleorman. 
Astfel, pentru persoanele cu 
domiciliul în județul Teleor-
man, taxa este de 695 lei/lună, 
iar pentru persoanele cu do-
miciliul în alte județe, taxa 
este de 1.435 lei/lună. 
Reprezentanții centrului pre-
cizează că aceste taxe sunt în 
conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al comunei 
Talpa, județul Teleorman. 

Sinecuri  
pentru 
clientela politică 
a PSD-ALDE  
Consilierul general Cătălin 
Deaconescu atrage atenția că 
tarifele exorbitante propuse 
de Compania Medicala sunt 
menite să întrețină clientela 

Firea vrea tar
JAF pentru îngrijirea 
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Pentru îngrijirea personelor depen-
dente, Compania Medicala propune un 

tarif de peste 9.000 de lei pe lună

Centrele sociale ale Sectorului 3 
prestează la tarife la jumătate decât cere 

Compania Medicala
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arife de  
a bătrânilor Primarul Robert Negoiţă a 

cheltuit banii de învăţământ 
și cultură ai Sectorului 3 pe 
paranghelii în parcuri – con-
certe de Crăciun, de Revelion 
și altele asemenea. Cea mai 
mare felie de cașcaval i-a re-
venit unei firme abonate la 
banii publici, nu numai din 
București.   
 
Adrian Bărbulescu 
 
Potrivit unor facturi publi-
cate pe contul de Facebook 
„Banii noștri”, Primăria Sec-
torului 3 a plătit în total 
peste 1.3 milioane lei pe tot 
felul de paranghelii în Parcul 
IOR, iar aceste cheltuieli apar 
în buget la capitolul „învăţă-
mânt cultură”.  
Numai spectacolul de Reve-
lion a costat peste jumătate 
de milion de lei, la care s-au 
adăugat alţi 100.000 de lei 
pentru focul de artificii. Cu 
puţin timp în urmă, fuseseră 
organizate și evenimente de 
Crăciun, care au costat 
39.000 de lei. Apare și o fac-
tură de 98.000 de lei, pentru 
„alte evenimente dedicate 
Crăciunului” și lista continuă.  
Și de Crăciun, și de Revelion 
s-a ocupat SC Forward Music 
Agency SRL, o firmă abonată 
la banii publici ai Sectorului 3 
și nu numai. De menţionat 

faptul că și Revelionul 2018 
din Parcul IOR a fost organi-
zat de aceeași firmă, singura, 
de altfel, care a depus ofertă 
la licitaţia organizată de Pri-
măria Sectorului 3. Numai că 
în anul precedent Revelionul 
lui Negoiţă a fost mai ieftin, 
iar SC Forward Music Agency 
SRL a încasat numai 263.200 
de lei fără TVA, la jumătate 
faţă de factura de la Revelio-
nul 2019.  
Filiera  
gălățeană,  
abonată la 
„scrumbii” 

Așa cum spuneam, SC For-
ward Music Agency SRL este 
abonată la banii publici și din 
alte zone ale ţării. Anul tre-
cut, la Galaţi a avut loc o pre-
mieră – firma fostului 
deputat PSD Florin Pâslaru, 
actual consilier al lui Liviu 
Dragnea (PAF Media), nu a 
mai câștigat licitaţia pentru 
organizarea Festivalului 
Scrumbiei. În toţi cei 17 ani 
de când se organizează acest 
festival finanţat din bani pu-
blici, firma lui Pâslaru și-a ad-
judecat de fiecare dată 
licitaţia. 
Ei bine, firma care a câștigat 
Festivalul Scrumbiei 2018 se 

numește Forward Music 
Agency SRL București. Este 
aceeași firmă care a câștigat 
și organizarea manifestărilor 
Zilele Galaţiului 2017 și Po-
veste de Iarnă 2017, din pos-
tura de unic participant la 
licitaţie.  
Mai mult, atât la Poveste de 
Iarnă, cât și la Festivalul 
Scrumbiei, firma Forward 
Music Agency a depus oferte 
cu numai 600 și, respectiv, 4 
lei mai mici decât preţul 
cerut de Primăria Galaţi, de 
parcă ar fi știut că va fi sin-
gura firmă înscrisă în cursă și 
că nu va veni nimeni cu un 
preţ mai mic decât al ei, no-
tează jurnaliștii de la Alterna-
tiva, jurnalism fără mogul. 
De exemplu, la Poveste de 
Iarnă 2017, Primăria Galaţi a 
anunţat că oferă 200.000 de 
lei pentru organizarea eveni-
mentului, iar firma din Bucu-
rești a câștigat cu o ofertă de 
199.401 lei (cu numai 600 de 
lei mai puţin). Apoi, la Festi-
valul Scrumbiei 2018, situa-
ţia a frizat ridicolul, din 
moment ce Primăria Galaţi a 
precizat că este dispusă să 
ofere maximum 120.000 de 
lei, iar firma Forward Music 
Agency a obţinut contractul 
cu suma de 119.996 de lei 
(cu 4 lei mai puţin decât 
oferta avansată de Primărie).

Robert Negoiță,   
1,3 milioane  
de lei „tocați”  
pe paranghelii

politică a primarului general. 
„Costurile aferente serviciilor 
sociale propuse de doamna pri-
mar general sunt cel puțin 
duble față de costurile la care 
prestează Direcția Generală de 
Asistență Socială. Și atunci, de 
ce avem nevoie de aceste com-
panii? Doamna Firea ne-a tot 
motivat schimbarea modelului 
administrativ și înființarea unei 
puzderii de firme prin «servicii 
de calitate și la prețuri 
reduse», însă constatăm și cu 
această ocazie că acestea nu 
sunt decât niște feude conduse 
în majoritate de apropriați ai 
domniei sale și niște sinecuri 
pentru clientela politică a PSD-
ALDE și, mai nou, PMP”, a de-
clarat, pentru ziarul 
„Cetățeanul”, consilierul gene-
ral PNL Cătălin Deaconescu.  

Medicala,  
de la  
„servicii”  
imobiliare,  
la telemedicină 

Companiile municipale ale Ca-
pitalei au fost înființate recent 
cu scopul declarat de a presta 
majoritatea serviciilor pentru 
care până acum municipalitatea 
avea contracte cu operatori pri-
vați, dar și o parte din activită-
țile prestate de regiile și 
instituțiile din subordinea Pri-
măriei. Numai că de la teorie la 
practică s-a întâmplat exact in-
vers. 
Firmele municipale au preluat 
serviciile pe care le făceau fur-
nizori privați, dar la prețuri 
duble în anumite cazuri.  
„Aceste companii, declarate 
nelegale în mod definitiv de in-
stanța de contencios, continuă 
să dreneze bani publici din bu-
getul municipalității. Ele nu își 
găsesc obiectul de activitate și 
își propun activități din ce în ce 
mai hilare. Compania Medicala 
a fost înființată pentru a admi-
nistra clădirile municipalității 
cu funcțiuni sociale și medi-
cale. Mai întâi, cei de la Com-
pania Medicala au dorit să 
facă telemedicină, apoi au pre-
luat de la DGAS o serie de că-
mine pentru vârstnici. Un alt 
subiect care îi preocupă este 
piața imobiliară, dorindu-și cu 
orice preț să facă pe agenții 
imobiliari pentru Administrația 
Spitalelor și Serviciilor Medi-
cale”, a declarat Cătălin De-
aconescu. 

Avertismentul 
Consiliului  
Concurenței 
Primăria generală a Capitalei 
a fost somată de Consiliul 
Concurenței să respecte două 
principii esențiale: să nu intre 
cu societăți municipale pe 
piețe unde oferta de servicii 
este bogată și să obțină prețuri 
sub cele ale pieței atunci când 
încredințează direct un con-
tract. Primăria Capitalei a 
făcut, însă, exact invers.   
„În cazul în care Primăria Bu-
cureşti are în vedere atribuirea 
directă către propriii operatori 
a unor contracte de servicii 
sau lucrări, trebuie să funda-
menteze foarte bine această 
măsură, explicând cauzele 
care au determinat neaplicarea 
unei proceduri de achiziţie 
publică – de exemplu, eşec de 
piaţă ori raţiuni de eficienţă 
economică, în speţă obţinerea 
unui raport calitate/preţ mai 
bun decât cel obţinut ca ur-
mare a atribuirii contractelor 
prin licitaţie publică unor ope-
ratori de drept privat terţi”, au 
explicat oficialii autorităţii de 
concurenţă. 
 

Prețuri umflate și 
la serviciile de 
pază 

Și alte companii municipale 
oferă servicii la suprapreț. 
Anul trecut, Compania de 
Agrement a achiziționat servi-
cii de pază de la compania mu-
nicipală de profil la prețul de 
15,9 lei/oră, mult peste prețul 
pieței, situat în medie la 13,5 
lei/oră.  
Cazul nu este singular. Cheltu-
ielile cu paza spitalelor din Bu-
curești au crescut cu peste 
25%, după ce ASSMB, institu-
ție din subordinea Consiliului 
General al Capitalei și a Ga-
brielei Firea, a încheiat un con-
tract fără licitație cu Compania 
Municipală de Pază. 
La solicitarea ziarului „Cetă-
țeanul”, ASSMB a refuzat să 
comunice opiniei publice pre-
țurile cu care este plătită, din 
bani publici, paza spitalelor din 
subordinea Capitalei. Potrivit 
surselor „Cetățeanul”, prețul 
serviciilor pentru fiecare agent 
de pază a crescut de la 12-13 
lei/oră, cât plăteau spitalele fir-
melor de pază privată, la 16 
lei/oră (creștere cu circa 25%).

Tarifele urias ̦e cerute de Compania 
Medicala sunt menite să acopere  

salariile armatei de salariat ̦i



Un cercetător danez care 
a condus un studiu la 
nivel european pentru re-
ducerea emisiilor sectoru-
lui de încălzire confirmă 
dezvăluirile făcute de 
„Cetățeanul” privind efec-
tele nocive ale centralelor 
de apartament. Brian vad 
Mathiesen spune că sin-
gura soluție viabilă pen-
tru reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon, dar și a 
altor gaze, este reprezen-
tată de sistemele de în-
călzire centralizată, adică 
exact ce a dispărut din 
multe orașe ale României. 
El avansează 2030 ca dată 
la care centralele de apar-
tament ar trebui interzise 
în UE. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
Brian vad Mathiesen este 
academician și cercetător 
specializat în sisteme de 
energie inteligentă la Uni-
versitatea Aalborg din Dane-
marca. El este 
coordonatorul principal al 
Heat Road Europe, un pro-
iect finanțat de UE, menit să 
dezvolte o strategie euro-
peană în domeniu. Proiectul 
a analizat sistemele de în-
călzire din 14 țări membre 
UE, printre care și România. 
Vad Mathiesen spune că 50-

70% din gospodăriile din UE 
ar putea fi încălzite mai ief-
tin, prin intermediul rețele-
lor de termoficare. O dată 
sigură pentru interzicerea 
centralelor de apartament, 
în opinia sa, care ar trebui 
să fie inclusă în strategia eu-
ropeană 2050 pentru emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
ar fi 2030. 
„Am fost foarte bucuros 
când am văzut, în noiembrie 
anul trecut, că Comisia Eu-
ropeană a pus pe tapet sce-
narii referitoare la emisii 
zero. Pe de altă parte, este 
trist că tehnologii cunoscute 
nu sunt implementate într-
un sector atât de important 
ca încălzirea locuințelor. 
Gazul nu este o opțiune via-
bilă pentru a furniza apă 
caldă dacă vrem ca resur-
sele regenerabile să se răs-
pândească în întregul sistem 
energetic, să avem încălzire 
ieftină și să prevenim ri-
sipa”, spune cercetătorul 
danez.  
 
Termoficare plus 
anvelopare – cea 
mai bună soluție 

El subliniază faptul că cea 
mai bună alternativă la cen-
tralele de apartament este 
reprezentată de sistemele 

de termoficare, în combina-
ție cu anveloparea termică a 
clădirilor. Potrivit expertului, 
prin sistemele de termofi-
care poate fi pompată apă 
caldă din industrie și din in-
cinerarea deșeurilor, de pro-
veniență geotermală, 
obținută prin panouri so-
lare, sau din combinări ale 
acestora. 
„Ţările care au deja infras-
tructură de termoficare 
funcțională sunt mai bine 
poziționate în tranziția de la 
combustibilii fosili la energia 
regenerabilă. Și asta pentru 
că poți foarte ușor să 
schimbi ceea ce pui pe con-
ductă. Aceste mari unități 
de producție pot fi schim-
bate foarte ușor”, spune 
Brian vad Mathiesen.  
Totul ține de densitatea po-
pulației din fiecare zonă, 
lasă să se înțeleagă expertul 
danez: „Principala întrebare 
pe care trebuie să ți-o pui 
este: am vecini? Dacă răs-
punsul este nu, atunci este 
o idee bună instalarea unei 
surse individuale de căldură 
– este întâlnită în zonele ru-
rale și poate fi combinată cu 
energia solară. Însă în zo-
nele urbane este o idee mai 
bună să pui la punct o rețea 
de termoficare”.  
Pe parcursul interviului, jur-
nalistul de la Euractiv sus-
ține că sistemele de 

termoficare sunt des întâl-
nite în țările nordice și în 
unele state fost comuniste 
din Est. „Nu este adevărat”, 
replică Brian vad Mathiesen, 
care explică faptul că în Ger-
mania și Franța există des-
tule sisteme de termoficare. 
„În Franța, avem 10% din în-
călzire care se realizează 
prin sisteme de termoficare, 
iar în Germania procentul 
este de 12%. Pot adăuga 
faptul că Austria, de exem-
plu, are 25% încălzire cen-
tralizată”, a arătat el.  
Londra  
folosește  
excesul  
de căldură  
de la metrou 

Întrebat dacă are rost să 
construiești rețele de ter-
moficare în toate orașele 
europene, chiar și acolo 
unde trebuie investit de la 
zero, cercetătorul a răspuns 
afirmativ. „Da. Cu câțiva ani 
în urmă, eram la un eveni-
ment unde se discuta des-
pre cum să reducem 
emisiile de carbon într-un 
oraș mare ca Londra. Erau 
multe discuții despre elec-
tricitate și gaze. Dar ambele 
industrii aveau un interes în 
a spune «noi avem soluția». 

Dar dacă vrei să reduci emi-
siile într-un oraș ca Londra 
fără a apela la termoficare, 
ar trebui să triplăm sau 
chiar să mărim de patru ori 
rețeaua electrică. Și dacă 
vrei să atingi acest scop 
apelând la rețeaua de gaze 
pentru a obține apă caldă la 
50 de grade Celsius este o 
adevărată provocare. Pentru 
a reduce emisiile de carbon 
într-un oraș ca Londra, este 
mult mai realist să furnizezi 
apă caldă și să folosești căl-
dură ieftină și asta este 
exact ce Londra încearcă să 
facă – utilizând căldura în 
exces de la metrou, pompe 
de căldură etc.”, a mai spus 
Brian vad Mathiesen.  
 
Ucigașul  
din bucătăriile 
românilor 

„Cetățeanul” a avertizat 
asupra faptului că centralele 
de apartament, pentru care 
au optat mulți români, sunt 
adevărate cutii cu otravă 
amplasate în bucătării. Din-
colo de riscul de explozie – 
și, din păcate, nu au fost pu-
ține astfel de incidente – 
centralele de apartament 
cresc riscul de cancer. 
O demonstrează fără urmă 
de tăgadă academicianul 

Gheorghe Benga, care a rea-
lizat un amplu studiu despre 
efectele nocive ale centrale-
lor de apartament asupra 
sănătății oamenilor, studiu 
care a fost înmânat tuturor 
celor care au condus țara în 
ultimii ani. La vremea res-
pectivă, niciun oficial nu a 
luat în serios cercetările 
aprofundate ale profesoru-
lui Benga, dar asta nu în-
seamnă că riscul de cancer 
a dispărut. Pur și simplu, 
toată mizeria a fost băgată 
sub preș, iar, în acest timp, 
firmele care comercializează 
asemenea bombe cu efect 
întârziat fac profituri de mi-
lioane de euro cu prețul să-
nătății și chiar al vieții 
românilor.  
 
Bolile provocate 
de gazele arse 

Flacăra gazului natural 
conține agenți genotoxici, 
mutageni, cancerigeni și tera-
togeni ca: formaldehida, ben-
zenul, hidrocarburi 
poliaromatice, compuși polia-
romatici, radon, funingine, in-
diferent de condițiile de 
ardere. Emisia funinginii este 
mai critică pentru dispoziti-
vele casnice de încălzire, de-
oarece în cazanele de ardere 
mici temperatura este mai 
scăzută decât în cele mari, 
ceea ce face piroliza mai pro-
babilă, scrie profesorul Gheor-
ghe Benga. 
Tot el avertizează asupra fap-
tului că expunerea la poluanții 
din gazul natural și la produșii 
săi de ardere în stadiul em-
brionar și fetal (deci al gravi-
delor) și în copilărie poate 
produce anomalii congenitale 
și deficiențe de dezvoltare. 
Poluarea prin produșii de ar-
dere a gazului natural mai are 
și efecte genetice: modifică 
gameții – spermatozoidul și 
ovulul –, rezultând sterilitate 
masculină și feminină și, deci, 
scăderea natalității, iar efec-
tele pot avea consecințe și 
pentru generațiile următoare.

Experții UEUE avertizează: 
Centralele de apartament trebuie interzise! 

Revenind la centralele de 
apartament, cercetătorul 
spune că ele ar trebui elimi-
nate din Europa: „Asta tre-
buie să facem dacă vrem cu 
adevărat scăderea emisiilor 
de carbon, să decidem o 
dată de eliminare a centra-
lelor de apartament”. Brian 
vad Mathiesen susține că 

termenul limită depinde în 
funcție de fiecare țară și că 
în Olanda, de exemplu, deja 
s-a luat o asemenea decizie. 
„UE ar trebui să promoveze 
o dată limită pentru centra-
lele de apartament în fie-
care țară, în funcție de 
circumstanțele naționale”, 
spune el.  

Olanda  
a interzis 

Brian vad Mathiesen trage un 
semnal de alarmă

centralele de apartament

La Hamburg, se investes ̦te constant în modernizarea ret ̦elei de termoficare




