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CUVÂNT ÎNAINTE
Credem că organizațiile și grupurile de
cetățeni trebuie să își facă vocea auzită atunci
când au ceva de spus în decizii publice care
îi privesc. Se taie teii din Iași? Atunci Grupul
civic „Iașul Iubește Teii“ trebuie să poată și
să știe cum să intervină în decizia publică.
Criteriile de diagnosticare ale persoanelor cu
autism sunt incorecte? Atunci organizațiile
din domeniu trebuie să știe cum și să poată
convinge ministerele să le modifice. Se
construiște o clădire ilegală? Cetățenii trebuie
să știe că pot și trebuie să știe cum să determine
primăria să oprească lucrările.
Totul a pornit din necesitatea de a
echilibra balanța puterii și de a investi în
oameni (coagulați în grupuri civice sau
organizații neguvernamentale) pentru ca
aceștia să poată interveni eficient în decizii
publice, să participe la viața comunității și să
își țină responsabili reprezentanții: primarul,
consilierul, ministrul, președintele, directorul
etc.
Pentru a face aceste lucruri, am dezvoltat
PAS – Programul de Asistență în Advocacy,
în cadrul căruia sprijinim diverse campanii de
advocacy derulate de organizații sau grupuri
de cetățeni. Asta înseamnă că ori de câte
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ori te gândești să te înhami la o campanie
prin care să participi la luare deciziilor care
afectează comunitatea ta - fie ea cartier, sat sau
comunitatea șahiștilor – și ai nevoie de sprijin,
poți apela la PAS. Asistenţa* oferită de CeRe
în cadrul acestui program poate consta în:
sprijin pentru elaborarea strategiei de advocacy
potrivită cu cauza şi cu capacitatea organizaţiei;
sprijin pentru punerea în practică a strategiei;
instruirea echipei pe subiecte de advocacy,
comunicare etc. Totul în funcţie de necesităţile
grupului sau ale organizației.
Din 2011 până în prezent am stat alături
de peste 60 de organizații și grupuri de cetățeni
care ne-au învățat ce înseamnă perseverența,
care au demonstrat că e mai bine să colaborezi
prietenos cu primăria, care ne-au împins să
fim din ce în ce mai creativi și care au înclinat
balanța puterii. Urmează o serie de povești
despre orașe mai verzi, decizii juste, legi
îndreptate, construcții ilegale oprite, drumuri
mai largi. Și oamenii din spatele lor.

*În limita-resurselor disponibile ale CeRe.
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Cine: Grupul civic Iaşul Iubeşte Teii
Unde: Iași
Stadiu: Campanie în desfășurare

Iașul iubește teii
sau cum Iașul devine un oraș civic

G

rupul „Iașul iubește teii“ este
un grup civic din Iaşi, creat
spontan în februarie 2013.
Mobilizarea cetățenilor a
plecat de la decizia Primăriei
Municipiului Iași de a tăia teii de pe bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt. Grupul a considerat
acțiunea autorităților locale abuzivă și de atunci
luptă pentru ca situația să fie remediată, iar
„generaţiile următoare să se bucure din nou de tei în
centrul oraşului”. În 2013 a început și colaborarea
cu CeRe, iar campania lor a preluat în timp
și alte probleme de mediu și de transparență
decizională cu care Iașul se confrunta.
Un mare succes pe care grupul l-a atins a fost
că a dat avânt unui spirit civic consistent în
Iași și a coalizat un număr impresionant de
susținători - peste 20.000 de oameni - implicați
în derularea numeroaselor acțiuni de advocacy
din campanie: petiții, proteste publice,
campanii de scrisori și cărți poștale, campanie
de fotografii, evenimente publice pe bulevardul
Ștefan cel Mare, au participat la numeroase
ședințe de consiliu local și au obținut informații
publice, care se doreau ținute ascunse (cum ar fi
costul tăierii teilor și plantării salcâmilor). Toate
acestea au dus la multe alte victorii pentru oraș
și cetățenii lui.
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În 2014 au aflat de decizia ilegală a primăriei
de a tăia peste 500 de copaci din Copou și au
reușit să-i oprească la timp. Iar la începutul
anului 2015 au reușit să oprească proiectul de
modernizare propus de Primăria Iaşi în scuarul
verde din faţa Teatrului Naţional, proiect ce
distrugea parcul din centrul orașului.
Grupul a dorit să schimbe sistemic modul în
care se gestionează spațiile verzi în Iași așa că
a elaborat, cu sprijinul Coaliţiei pentru Mediu
din România, un regulament complet de
îngrijire a arborilor urbani - www.regulamenttoaletare-arbori.blogspot.ro - care, ulterior
unei întâlniri cu viceprimarul Iașului, a fost
acceptat și s-a promis adoptarea lui de către
administrația locală. Grupul a dat regulamentul
mai departe și altor grupuri civice din țară care
luptă pentru protejarea copacilor. Totodată un
membru al grupului (ing.dr. Ionel Lupu) este
consultat permanent atunci când se fac tăieri
de abori în oraş (arbori uscaţi, bolnavi sau care
prezintă risc de prăbuşire) și face acum parte
din comisia de mediu a primăriei.
Pentru că au dorit să aducă împreună și
eforturile altor grupuri și organizații care se
confruntau cu situații asemănătoare au realizat
coaliția „Declarația 35” semnată şi susţinută
de 44 de organizaţii şi grupuri civice din
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întreaga ţară prin care se atrage atenţia asupra
acțiunilor și intențiilor de distrugere, degradare
sau diminuare a unor parcuri urbane și spații
verzi din Arad, București, Iaşi, Târgu Mureș,
Cluj şi Timişoara.

cauzei (fotografii, cărți poștale, mesaje scrise
și publicate pe facebook, naming&shaming
primar, viceprimar și consilieri locali etc.),
evenimente în stradă, prezență constantă în
presă, implicarea specialiștilor din domeniu.

Campania „Iașul iubește teii” a presupus
numeroase intervenţii televizate și radio,
articole şi editoriale în presa locală, naţională
şi internaţională, cât şi o prezență constantă și
puternică pe facebook prin pagina
www.facebook.com/IasuliubesteTei

Iașul e pe mâini bune!

Tacticile puternice din campanie au fost:
popularizare eficientă a cauzei, coalizarea
unui număr mare de susținători, derularea
de acțiuni care au pus accent pe vizualizarea
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Cine: Grupul civic Luptăm pentru Aleea Lungulețu
Unde: București, Sector 2
Stadiu: Campanie finalizată cu succes

Advocacy blitzkrieg!
Oprirea construcției ilegale din
Aleea Lungulețu

U

n grup de cetățeni din
zona Aleea Lunguleţu a
pus la treabă instituțiile
publice responsabile pentru
construcțiile neoportune și
de cele mai multe ori ilegale din Sectorul 2,
București. S-au mobilizat atât de bine încât
în câteva luni au reușit să determine Primăria
Sectorului 2 să își recunoască greșeala și să
suspende autorizația de construire pentru
construcția ilegală a unei clădiri de 8 etaje din
imediata lor vecinătate.
Cetățenii, adunați în grupul civic Luptăm
pentru Aleea Lungulețu, au aflat la finalul
anului 2014 că pe strada lor urma să fie
construită o clădire de 8 etaje. Clădirea era
prevăzut a fi construită într-un spațiu mic,
aglomerat și în vecinatatea unor blocuri cu
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o structură de rezistență precară, la distanțe
foarte mici de construcțiile existente și, mai
ales, într-o zonă ce nu permitea construcția de
clădiri mai mari de 2 etaje.
La începutul anului 2015, au cerut sprijinul
CeRe, iar împreună am realizat un plan de
advocacy. Iată ce a urmat:
A fost creată o pagina de facebook a grupului,
unde au fost publicate fotografii și filmări cu
acțiunile celor de pe șantier: defrișarea fără
avize de mediu a copacilor, încălcarea zonei
de acces pe șantier, intrarea pe spațiul public
cu împrejmuirea șantierului etc. Totodată au
fost trimise peste o sută de sesizări la toate
instituțiile responsabile: Inspectoratul de Stat
în Construcții (ISC), Primăria Sectorului 2,
Primăria Generală a Municipiului București,
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Consiliul General al Municipiului București,
Poliția Locală Sector 2, Disciplina în
Construcții Sector 2, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, Prefectura
Bucureşti - și s-a mers în câteva zeci de
audiențe la aceste instituții publice.
În luna februarie 2015 peste o sută de oameni
au ieșit în stradă la un protest organizat lângă
șantierul construcției, protest la care au fost
invitați și reprezentanți ai autorităților publice.
La finalul lunii februarie 2015 Primarul
Sectorului 2, Neculai Onțanu, decide
suspendarea Autorizației de Construire, iar
lucrările se opresc.
Cu ajutorul unor experți în urbanism, grupul
a realizat o listă de nereguli ale documentelor
ce permiteau construcția clădirii (PUD,
Autorizație de Construire), iar după sesizări și

audiențe, Inspectoratul de Stat în Construcții
a cercetat situația și a declarat că Autorizația
de Construire a fost eliberată în baza unei
documentații urbanistice (PUD) avizate în
condiții ilegale și că viitoarea construcție
încălca numeroase prevederi legale. Acum
urmează anularea în contencios administrativ a
documentelor ce stau la baza construcției.
În urma unei întâlnirii cu departamentul juridic
al Primăriei Sectorului 2 și cu investitorul
zonei, grupul a primit promisiunea că nicio
clădire mai mare de 2 etaje nu va fi construită
în zonă și că vor fi consultați cu privire la orice
construcție care ar urma să fie realizată.
Grupul rămâne vigilent și veghează pentru ca
nicio altă construcție ilegală să nu fie autorizată
în zonă, iar promisiunile făcute de autorități să
fie respectate.

Cine: Grupul de Inițiativă Prelungirea Ghencea
Unde: București, Sector 6
Stadiu: Campanie în derulare

Inițiativa Prelungirea Ghencea

D

acă te deranjează faptul că în
Prelungirea Ghencea nu poți merge
pe trotuar (pentru că nu există decât
o fâșie de pământ sau noroi), dacă
te deranjează desele avarii ale rețelei
administrate de Apa Nova, dacă te deranjează câinii
fără stăpân din zonă și gunoaiele aruncate la marginea
străzii atunci...bine ai venit alături de noi! Vom încerca
să găsim împreună soluții la toate acestea (și la altele,
dacă e cazul) și le vom pune pe masa autorităților
responsabile. Vom insista până vom fi auziți și ascultați.
Fiindcă plătim taxe și impozite avem dreptul să trăim
civilizat, nu credeți?
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Supărată pe problemele din zona în care
locuiește, Delia, o locuitoare a cartierului
Prelungirea Ghencea, a creat, în 2013, pagina
de facebook „Inițiativa Prelungirea Ghencea”.
Vecinii ei au început să posteze părerile lor,
iar în scurt timp, cei mai activi, s-au reunit în
Grupul de Inițiativă Prelungirea Ghencea.
Grupul militează pentru asigurarea condițiilor
de siguranță rutieră pe artera Prelungirea
Ghencea pentru toți participanții la trafic și
pentru modernizarea străzii în conformitate
cu dezvoltarea urbanistică a zonei Prelungirii
Ghencea, cuprinse între intersecția cu strada
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Valea Oltului și intersecția cu Șoseaua de Centură.
În februarie 2013, grupul a început demersurile pentru
a rezolva problema bulevardului Prelungirea Ghencea
(realizarea proiectului de modernizare promis în 2007 de
către PMB în colaborare cu CNADNR).
După o petiție cu 201 semnături, 5 cereri de informații,
4 cereri de audiență și de luare a cuvântului pe subiectul
Prelungirii Ghencea în cadrul ședințelor de Consiliu
General al Municipiului București, grupul a primit câteva
reacții din partea instituțiilor implicate în realizarea
proiectului: alocarea a 1.000.000 lei pentru începerea
proiectului și o vizită la bariera Domnești a premierului
Victor Ponta, însoțit de ministrul marilor proiecte
Dan Șova, de Primarul General Sorin Oprescu și de
președintele Consiliului Județean Ilfov Marian Petrache,
care au promis că până la sfârșitul anului 2014 lucrările
pentru bulevard vor fi încheiate.
A urmat 1 an în care grupul a trimis 9 cereri de
informare pentru a afla când vor începe lucrările
promise, 4 cereri de audiență și de luare a cuvântului în
cadrul ședințelor de Consiliu General al Municipiului
București. În continuare, lucrările nu începuseră.
În august 2014, grupul a organizat primul protest,
intitulat „moartea încrederii cetățenilor în autorități’’.
Pentru că nu au apărut reacții din partea instituțiilor
responsabile, grupul a continuat cu încă 2 proteste cu
peste 1000 de oameni, 1 pichetare la sediul Primăriei
Municipiului București, 7 audiențe la consilieri generali,
presedintele CJ Ilfov, senatorul de colegiu, Primarul
sectorului 6 (Rareș Mănescu) și la viceprimarul PMB.
După toate aceste demersuri, grupul a primit o invitație
la o audiență cu Primarul Sorin Oprescu, în februarie
2015, urmată de alte două întâlniri de informare și
consultare pe proiect.
Grupul a devenit acum un partener de dialog și
monitorizează respectarea promisiunilor autorităților,
plănuind alte acțiuni prin care să se asigure că nevoile
comunității vor fi permanent luate în considerare de
acestea.

citește și povestea de la pagina 70

Cine:
Unde:
Stadiu:

Grupul de Iniţiativă „Oponenţă Proiect
Străpungere - Ciurel - A1”
București
Campanie în desfășurare

Cetățenii contra proiectelor păguboase

A

utostrada suspendată e un
subiect de care multă lume
a auzit, dar prea puţini
ştiu ce înseamnă exact. De
asemenea, multe voci susţin
că e un proiect inutil şi costisitor, dar puţini
au făcut ceva să-l oprească. Şi totuşi, Grupul
de Iniţiativă „Oponenţă Proiect Străpungere
- Ciurel - A1” exact asta face, deoarece
autostrada suspendată începe cu această
străpungere şi continuă cu o serie de poduri
hobanate şi alte asemenea construcţii care aduc
traficul de maşini în centrul Bucureştiului.
Grupul, având un nucleu dur şi activ format
dintr-o mână de oameni hotărâţi, s-a format în
vara lui 2011 când o parte dintre ei s-a trezit
cu buldozerul în faţa casei. Deşi nu sunt dispuşi
geografic într-un cartier, sunt legaţi de faptul
că drumul străpungerii Ciurel trece şi pe la ei
prin casă, fie că sunt în comuna Chiajna sau pe
Splaiul Independenţei din Bucureşti. Dincolo
de aceasta, i-a legat însă şi ideea de a se bate
cu un proiect păgubos şi costisitor pentru
Bucureşti.

conferinţe de presă pentru a explica de ce
proiectul străpungerii Ciurel trebuie oprit iar
resursele aferente acestuia îndreptate către
alternative mai ieftine şi mai prietenoase cu
mediul înconjurător.
Din 2011 şi până acum, au anulat în instanţă
autorizaţia de construire a proiectului şi au
suspendat definitiv Planul Urbanistic Zonal
al proiectului. Au mai câştigat un proces
împotriva Primăriei Municipiului Bucureşti
pentru eşecul acesteia de a le furniza informaţii
de interes public în timpul prevăzut de lege, dar
şi pentru că aceasta nu au furnizat informaţia
cerută de către membrii grupului.

Au scris nenumărate cereri de informaţii,
petiţii, sesizări, cereri de audienţă şi cereri
de luat cuvântul în şedinţele de consiliu de
la Primăria Bucureşti, scrisori deschise, au
participat la şedinţele Consiliului Local Sector
6 şi la dezbateri publice, au documentat
alternative şi au organizat numeroase
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Modificarea legislației relevante pentru
persoanele cu tulburări din spectrul autist

C

oaliţia organizaţiilor ce au
ca beneficiari persoanele
cu autism - Asociaţia
Învingem Autismul, Asociaţia
Naţională pentru Copii şi
Adulţi cu Autism din România (ANCAAR)
filiala Craiova, Romanian Angel Appeal şi
Centrul pentru Resurse Juridice – şi-a propus
modificarea celor două ordine care stabilesc
criteriile medico-psihosociale pe baza cărora
se stabileşte încadrarea în grad de handicap
la copii, respectiv adulţi (Ordinul 725/2002
şi Ordinul 762/1992/2007). Subiectul a
fost asumat şi susţinut şi de Federaţia pentru
Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu
Tulburări în Spectrul Autist – FEDRA, care
a devenit portavocea comunităţii persoanelor
afectate de TSA.
La începutul campaniei, în cele două ordine,
autismul era asimilat retardului mintal, ceea ce
antrena diagnosticarea greşită a persoanelor
cu tulburări din spectrul autismului (TSA)
şi la restricţionarea accesului la serviciile şi
facilităţile şi aşa limitate pentru persoanelor cu
dizabilităţi.
Demersurile făcute de organizaţiile din
domeniu datau din 2009. CeRe s-a alăturat
campaniei în 2011 şi a contribuit la
structurarea strategiei, identificarea ţintelor
relevante şi construirea unor tactici eficiente.
Un moment cheie a fost depunerea pe 28 mai
2012 a Petiţiei pentru drepturile persoanelor cu
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autism în cadrul unui marş public care a adunat
100 de persoane, susţinătoare sau afectate de
TSA, şi a vizat cele trei persoane cu putere de
decizie: Ministrul Muncii, Ministrul Sănătăţii şi
Primul Ministru. Delegaţia care a depus petiţia
a fost primită de Ministrul Sănătăţii Vasile
Cepoi, de o delegaţie de consilieri la Ministerul
Sănătăţii, şi de un reprezentant al Guvernului,
ocazie cu care a prezentat solicitările
iniţiatorilor.
Acesta a fost momentul în care subiectul a
primit recunoaşterea publică – de la acea dată
autorităţile au iniţiat demersurile necesare
pentru modificarea ordinelor, iar reprezentanţii
organizaţiilor au fost invitaţi la grupurile de
lucru care s-au format pe acest subiect.
Timp de un an, ONG-urile au insistat să fie
ţinute la curent, au solicitat informaţii, au
formulat puncte de vedere, au participat la
întâlniri, au depus o a doua petiţie pentru a
arăta că promisiunile nu au fost respectate, au
încheiat parteneriate cu media pentru campanii
publice care să aducă în atenţie subiectul
persoanelor cu TSA. Aceste demersuri au
mobilizat direct peste 6000 de persoane.
În termen de un an, cele două ordine au fost
modificate, cele mai importante solicitări ale
iniţiatorilor fiind incluse în noile forme. CeRe
şi iniţiatorii vor rămâne atenţi pentru a urmări
elaborarea normelor metodologice care asigură
transpunerea în practică a celor două ordine.
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citește și povestea de la pagina 60

Cine: Coaliție de organizații pentru persoanele cu autism
Unde: România – campanie națională
Stadiu: Campanie finalizată cu succes

citește și povestea de la pagina 75

Cine: Grupul civic Salvăm Copacii!
Unde: București, cartierul Drumul Taberei
Stadiu: Campanie finalizată cu succes

Copacii și metroul din Drumul Taberei

G

rupul civic „Salvăm Copacii!”,
format din cetăţeni din
cartierul Drumul Taberei, a
reuşit să convingă Primăria
Municipiului Bucureşti,
METROREX şi Garda Naţională de Mediu
să reevalueze proiectul de realizare a liniei de
metrou M5 (Drumul Taberei – Pantelimon)
pentru a se reduce impactul negativ asupra
mediului şi pentru a se relua consultările
publice pe această temă, motivul fiind
amploarea defrişărilor din zonă.
La începutul anului 2012, multe site-uri şi
pagini de Facebook anunţau: „Tăieri masive de
copaci în cartierul Drumul Taberei”. Au fost
petiţii online, nenumărate discuţii pe forumuri
de socializare şi, mai apoi, nişte cetăţeni care au

trecut la acțiune din online în offline.
Câţiva locuitori ai cartierului Drumul
Taberei s-au mobilizat şi au început o serie
de demersuri pentru a salva copacii rămaşi
în picioare după primul val de defrişări de pe
lungimea viitoarei magistrale de metrou M5
(Drumul Taberei - Pantelimon).
În luna ianuarie cetăţenii au solicitat ajutorul
CeRe şi au primit sprijin în demersurile lor,
în cadrul programului PAS, prin construirea
unei strategii de abordare a autorităților, prin
organizarea activităților grupului, dezvoltarea
abilităților de negociere cu factorii de decizie,
facilitarea relației cu mass media, construirea
mesajului public al campaniei etc.
Au urmat nenumărate scrisori şi apeluri
către Primăria Municipiului Bucureşti, către
METROREX şi către Garda Naţională de
Mediu, întâlniri cu reprezentanţi ai Direcţiei
de Mediu din cadrul PMB şi cu Directorul
General al METROREX pentru a opri
defrişările şi a se regândi proiectul din teren, în
aşa fel încât impactul asupra mediului să fie cât
mai redus.
Conform Planului Urbanistic Zonal pentru
această construcţie, amplasarea gurilor de
metrou ar fi afectat copacii ramaşi în picioare.
De la faţa locului, cetăţenii au venit cu
propuneri de utilizare a spaţiilor comerciale
sau actualelor staţii de autobuze pentru
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construcţia viitoarelor ieşiri de metrou, pentru
a evita astfel defrişările. Mai mult, aceştia
au cerut ca cetăţenii zonelor afectate să fie
informaţi şi consultaţi cu privire la efectele
pe care construirea metroului le va avea
asupra spaţiului verde şi au cerut identificarea
unor soluţii tehnice în aşa fel încât să fie
sacrificaţi cât mai puţini arbori. Însă ei nu sunt
specialişti. Aşa că au cerut să discute cu cei
direct responsabili, pentru ca, împreună, să se
găsească soluţii mai bune.
După nici o lună de la începerea demersurilor,
grupul a primit răspuns de la Garda Naţională
de Mediu prin care se anunţă sistarea
defrişărilor (prin Decizia nr. 342/30.01.2012
emisă de PMB) şi reluarea consultărilor publice.

Totodată, cetățenii au convins METROREX
să găsească soluţii pentru a reduce numărul
de copaci care urmau să fie tăiaţi. Astfel,
aproximativ 500 de arbori au fost salvaţi.
Răspuns de la directorul general al
METROREX, Gheorghe Udrişte: „Ca urmare
a propunerilor Dumneavoastră şi a măsurilor
luate, prin reanalizarea posibilităţilor de
construire a liniei de metrou şi de diminuare a
afectării vegetaţiei din zonă, considerăm că se
vor defrişa cu cca. 500 de arbori şi arbuşti mai
puţin faţă de numărul inventariat iniţial.”

Cine: Grupul civic S.O.S. Lacurile Gheorgheni
Unde: Cluj-Napoca, cartierul Gheorgheni
Stadiu: Campanie finalizată cu succes. Cu continuare

SOS Lacurile Gheorgheni

S

ub numele S.O.S. Lacurile
Gheorgheni, un grup de cetățeni
din Cluj-Napoca a pornit să
convingă autoritățile publice să
transforme zona din jurul lacului
Gheorgheni în zonă pietonală. Iniţial, zona era
una liniştită, fără trafic auto, până când mallul aflat în vecinătate a decis să construiască o
şosea fără trotuar pe malul lacului pentru a
deservi parcarea subterană. Această schimbare
ar fi împiedicat cetățenii să se mai poată plimba
sau alerga în condiții de siguranță.
Cu sprijinul CeRe, prin programul PAS,
am pus la cale o serie de acțiuni menite să
atragă atenția publicului și să pună presiune
pe autorități să închidă traficul în zonă. Au
fost desfășurate 5 acțiuni publice de-a lungul
campaniei.
Prima acţiune a avut loc cu ocazia Maratonului
Internațional Cluj (aprilie 2012) unde 3
membri ai grupului au purtat tricouri pe care
era inscripţionat mesajul „Stop traficului auto
în jurul Lacului Gheorgheni”. A doua acţiune
a avut loc chiar pe șoseaua de pe malul lacului
și aici participanții au desenat pe asfaltul cum
şi-ar dori ei să arate zona.
În iunie 2012, șirul acțiunilor a continuat cu
un protest sub forma unor activităţi sportive.
În completare, soluțiile de amenajare ale
zonei au fost discutate în cadrul Atelierului de
Participare Publică. De asemenea, la începutul
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anului 2013 a fost organizată o expoziție cu
planuri de amenajare a zonei, planuri realizate
de studenţii de la Facultatea de Arhitectură din
Cluj.
La toate evenimentele au fost invitați
reprezentanții autorităților publice și presa.
În data de 1 iunie 2013 a fost organizat un
picnic civic pe malul Lacului Gheorgheni unde
copiii au desenat pe asfalt lângă ponton, iar
adulții au putut participa la atelierul „Spațiu
public și implicare civică”, alături de Adrian
și Carmen Costina, membrii grupului civic.
Tot atunci a fost lansată campania „Spune-i
primarului”, iar 50 de cărţi poștale adresate
Primarului Emil Boc au fost completate de
participanți cu motivele pentru care își doresc
stoparea traficului auto în jurul lacului.
La nici trei zile după picnic, Adrian Costina a
participat la ședința de Consiliu Local unde a
oferit consilierilor și jurnaliștilor cărțile poștale.
În urma ședinței, consilierul Adrian Popa a
promis că la următoarea ședință a Comisiei
de Urbanism traficul auto în jurul Lacului
Gheorgheni va fi stopat.
La sfârșitul lunii iunie, Primarul Emil Boc a
anunțat că „De aici înainte, în jurul lacului
Gheorgheni circulaţia va fi închisă şi spaţiul va
fi redat pietonilor, pentru a fi folosit ca atare
şi nu se vor mai folosi maşini. Decizia privind
circulaţia este definitivă, nu se va mai deschide
circulaţia”, a precizat Emil Boc.
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Primarul a mai spus că hotărârea a venit şi ca
urmare a repetatelor solicitări venite din partea
organizaţiilor civice. „E şi o solicitare mai veche
a ONG-urilor, o solicitare de bun simţ, pe care
noi suntem acum în măsură să o punem în
aplicare”, a completat Boc.
Pe lângă acțiunile publice, grupul a trimis
constant solicitări către Primăria Cluj și a
participat la ședințele de Consiliu Local.

La Începutul campaniei
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Succesul din 2013 i-a motivat pe cetățeni să
pornească o nouă campanie: amenajarea
spațiului din jurul celorlalte lacuri din zona
Gheorgheni și crearea Parcului între Lacuri cel mai mare parc din Cluj-Napoca. Această
a doua campanie este încă în desfășurare,
iar grupul S.O.S. a reușit deja să obțină
promisiunea Primăriei pentru amenajarea
Parcului.

La finalul campaniei
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citește și povestea de la pagina 66

Cine: Cetăţenii din cartierul Titan, blocul B3bis
Unde: București, Sector 3
Stadiu: Campanie finalizată cu succes

Cruciada locatarilor

Î

n anul 2009, un grup de locatari
din blocul B3bis din B-dul Nicolae
Grigorescu nr. 18, din București,
a reușit să determine autoritățile
locale să pună în scris că decizia
de construire a unui spațiu comercial și
schimbarea destinației spațiului de 8 321 m2
din fața blocului „este lovită de nulitate”. Un an
mai târziu, CeRe a premiat la Gala Premiilor
Participării Publice locatarii din blocul B3bis
pentru campania lor intitulată „Cruciada
copacilor”.
Până în ianuarie 2013 cetățenii au stat liniștiți
și s-au bucurat de spațiul salvat. Însă un
anunț avea să îi activeze din nou. Într-o zi
posesorii de autoturisme au găsit un bilet care
îi anunța că spațiul de 8 321 m2 ce cuprinde
300 de arbori, locuri de joacă pentru copii
și aproximativ 80 de locuri de parcare a fost
trecut în proprietate privată și că autorizațiile
de parcare au fost reziliate. Imediat, locuitorii,
în frunte cu doamna Cornelia Mihail, s-au
sesizat și ne-au contactat cerându-ne ajutorul
prin programul PAS. Așa a început „Cruciada
Locatarilor”.
În primă fază, ca reacție la anunțul primit,
locatarii au început să trimită scrisori către
Primarul de Sector și de Municipiu, către
Prefectură, către direcțiile de urbanism, către
ministere, către partide politice, către presă.
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Politica Primăriei Sectorului 3 de a nu da
informaţii concrete legate de ce se va întâmpla
cu spațiul din fața blocului B3bis a nemulţumit
locuitorii cartierului Titan care au solicitat:
răspunsuri clare cu privire la trecerea în
proprietate privată a spațiului, responsabilizarea
noului proprietar, soluții viabile pentru
asigurarea parcării autovehiculelor, respectarea
Ordonanței de Urgență 114/2007 și păstrarea
spațiului verde.
Următorul pas a fost o întâlnire cu autoritățile
chiar la fața locului. Într-o sâmbătă, pe 16
Dacă îți pasă de locul de joacă din fața blocului, de cei 300 de copaci
sau de locul de parcare,
la ora

vino sâmbătă, 16 martie

11:30 în fața blocului B13bis, scara 8.

Primarul Robert Negoiță trebuie să
vină să îți dea ție și vecinilor tăi
socoteală pentru cei 8321 metri
pătrați pe care i-a trecut în
proprietate privată fără să te anunțe.

Sună-l pe Robert Negoiță la telefon: 021.318.03.23/29
Scrie-i lui Robert Negoiță la relatiipublice@primarie3.ro
Spune-i că trebuie să vină sâmbătă, 16 martie, în mijlocul cetățenilor pe care îi reprezintă!
Spune-i că îți este dator să îți dea răspunsuri cu privire la terenul din fața blocului tău!
Dacă ai întrebări despre ce s-a făcut până acum pentru salvarea celor 8321 de metri pătrați sau dacă vrei să afli mai
multe despre acțiunea de sâmbătă, 16 martie, le poți contacta pe vecinele tale, Cornelia Mihail 0724 520 337 sau
Maria Baltac m_baltac@yahoo.com.

Campanie susţinută de CeRe prin programul PAS cu sprijinul financiar
al CEE Trust for Civil Society. Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod necesar poziţia oficială a CEE Trust for Civil Society.
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martie 2013, în jur de 50 de locuitori ai
cartierului Titan s-au adunat în fața blocului
B3bis din B-dul Nicolae Grigorescu nr. 18
pentru a cere socoteală reprezentanților
Primăriei Sectorului 3. Deși și-au anunțat
prezența în mijlocul cetățenilor, George
Manciu, Directorul Serviciului Parcări din
cadrul Primăriei Sectorului 3 și Viceprimarul
Andrei Cristian Tudorache nu și-au făcut
apariția și nici nu au mai răspuns la telefon.
În cadrul întâlnirii, singurul reprezentant al
autorității locale care a discutat cu locuitorii a
fost Consilierul Local al Sectorului 3, Bogdan
Brătianu, acesta susținând că a aflat din presă
despre subiect și că nu a fost delegat de către
instituția pe care o reprezintă.

După ce au captat atenția media și implicit
a autorităților, au urmat diverse întâlniri cu
reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului
3 și cu alesul din Colegiului Electoral din zonă
pentru Camera Deputaților - Gabriela Podașcă.
Și au început să vină și răspunsurile mult
așteptate din partea Primăriei.
Acum, locuitorii blocului B3bis pot răsufla din
nou ușurați. Noul primar a reluat angajamentul
că destinația spațiului în cauză nu va fi
schimbată, chiar dacă beneficiarul retrocedării
a fost pus în posesie.

Cine:
Unde:
Stadiu:

Grupul de Inițiativă Civică
Callatis-Drumul Taberei
București, sector 6
Campanie finalizată cu succes

Reamenajarea Parcului Istru

G

rupul de Initiaţivă Civică
Callatis-Drumul Taberei
este un grup informal de
cetățeni format în luna august
2010 în cadrul programului
de organizare comunitară desfăşurat de
CeRe. Începând cu toamna anului 2011, în
cadrul programului PAS, grupul a demarat
o campanie de advocacy pentru a convinge
Primăria Sectorului 6 să reamenajeze Parcul
Istru din Drumul Taberei și locul de joacă din
cadrul acestuia - singurul punct de atracție
pentru locuitorii zonei Istru-Callatis, care
necesita reparații și îmbunătățiri.
Înainte de a se adresa autorităţilor locale,
grupul a colectat nevoile şi ideile vecinilor lor
cu privire la modernizarea parcului. Pe baza
dorinţelor lor şi cu ajutorul unui urbanist, au
realizat un plan de lucru detaliat pentru parc
(înlocuirea aparatelor de joacă deteriorate
şi achiziţionarea de echipamente noi pentru
diferite grupuri de vârstă, înlocuirea suprafeţei
de nisip cu suprafaţă cauciucată etc.). Cererea,
depusă la Administraţia Domeniului Public
(APDU) şi la Consiliul Local Sector 6, a
fost susţinută de 80 de semnături din partea
locuitorilor din apropierea parcului.
În octombrie 2011, grupul a organizat un
eveniment public într-o şcoală din cartier prin
care şi-a propus: să aducă împreună locuitorii
cartierului în jurul unei cauze comune –
renovarea parcului - şi să se folosească de
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prezenţa acestora pentru a pune presiune şi
a obţine un răspuns pozitiv de la autorităţile
publice invitate la eveniment. Aproximativ
100 de persoane – copii, părinţi şi bunici
– toţi susţinători ai modernizării parcului,
au participat la eveniment. Aflându-se sub
presiunea publicului, unul dintre oficialii
invitaţi la adunare – directorul adjunct
al Administraţiei Domeniului Public – a
oferit răspunsuri pozitive la 80% dintre
cererile oamenilor. Temându-se de faptul că
promisiunile vor rămâne neîmplinite, grupul a
avut o întâlnire faţă în faţă cu acelaşi director
adjunct, imediat după eveniment, cu scopul de
a dezvolta planul de modernizare al parcului.
Întâlnirea s-a încheiat cu un raport semnat
de către directorul adjunct, care includea
promisiunile făcute în timpul evenimentului
public şi angajamentul acestuia de a oferi un
răspuns oficial legat de modernizarea parcului
în decembrie 2011.
Răspunsul ADPU Sector 6 s-a lăsat așteptat
și a fost nevoie ca grupul de iniţiativă să pună
în continuare presiune pentru ca promisiunile
făcute în toamna lui 2011 să se concretizeze. În
luna ianuarie 2012 a fost publicat proiectul
de buget local al Sectorului 6. Pentru că
acesta nu prevedea în mod explicit fonduri
pentru reamenajarea Parcului Istru, grupul
de inițiativă Callatis-Drumul Taberei, alături
de grupul Initiațiva Favorit şi CeRe au cerut
organizarea unei dezbateri publice asupra
bugetului local. În primă fază, Primăria
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Sectorului 6 a refuzat să dea curs acestei
cereri, decizia Primăriei fiind ilegală conform
Legii 52/2003 a transparenţei decizionale în
administraţia publică. La următorul proiect
de rectificare bugetară din februarie, a fost
depusă o nouă cerere de organizare a unei
dezbateri publice. De data aceasta, Primăria
Sectorului 6 a dat curs cererii şi a organizat
întâlnirea pe 28 februarie. Grupul de iniţiativă
Callatis, prezent la dezbaterea publică, a cerut
ca reamenajarea Parcului Istru să fie inclusă în
buget şi ca lucrările să demareze cât mai repede
cu putință. La dezbaterea publică, directorul
ADP a promis ca lucrările vor începe în data
de 1 aprilie şi că se va aloca suma de 290.000
RON pentru refacerea parcului.

După dezbaterea publică au mai urmat încă
două întâlniri intense de negociere cu directorul
Administraţiei Domeniului Public. În final, pe 8
aprilie 2012 au început lucrările propriu-zise de
modernizare a Parcului Istru.
Grupul Callatis a reuşit să convingă autorităţile
publice să ia în considerare planul lor de
amenajare a parcului. Cele mai multe dintre
cererile grupului de iniţiativă au fost puse în
practică, iar după nouă luni de demersuri,
locuitorii zonei beneficiază de un loc de joacă
modernizat, de un teren de fotbal şi unul de
baschet şi de îmbunătăţiri ale spaţiilor verzi.

La începutul campaniei

La finalul campaniei
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Cine: Asociaţia Legio Lex Populi
Unde: Comuna Filipeştii de Târg, județul Prahova
Stadiu: Campanie finalizată cu succes

O bibliotecă pentru Filipeștii de Târg

Î

n comuna Filipeştii de Târg exista o
bibliotecă doar cu numele: accesul
era limitat de programul bibliotecarei
care lucra în majoritatea timpului la
departamentul de asistenţă socială din
cadrul Primăriei, spaţiul era mic şi insalubru,
nu existau calculatoare și internet.
Asociația Legio Lex Populi a vrut o bibliotecă
adevărată, care să ofere celor aproximativ 8
000 de cetățeni ai localităţii servicii pe măsura
nevoilor lor.
Dorind sprijin în demersurile lor, cei de
la Legio Lex au apelat la programul PAS.
Împreună am construit o strategie de abordare
a autorităților locale, de găsire a unor aliați
printre consilierii locali și creșterea vizibilității
cauzei: deschiderea bibliotecii.
Din august 2012, până în aprilie 2013, cei
la Legio Lex au mers de 3 ori în audiență la
Primărie, au discutat permanent cu consilierii
locali, au organizat 3 evenimente publice,
i-au luat ca aliați pe cei din corul comunei,
au organizat sesiuni de formare în domeniul
informatic pentru voluntarii Asociaţiei, tineri
din comună şi bibliotecară, au obținut o
donație de 3 calculatoare, au participat la toate
ședințele de Consiliu Local și nu s-au lăsat
deloc.

pot împrumuta cărţi, pot utiliza calculatorul
şi pot accesa internetul fără să fie nevoiţi să
meargă până la Ploieşti.
Renovarea bibliotecii s-a derulat odată cu
începerea anului, iar în aprilie 2013 a avut
loc deschiderea oficială. Acum biblioteca este
dotată cu calculatoare, internet și este zilnic
deschisă publicului. Bibliotecară este instruită
în utilizarea calculatorului și a internetului.
Împreună cu aceasta, voluntarii Asociației
oferă vizitatorilor bibliotecii instruire gratuită
în domeniul informatic. Asociația a început
și formarea unui grup de lucru cu cetăţenii
dornici să conceapă un program cultural în
noua bibliotecă.
Campania derulată de cei de la Asociaţia Legio
Lex arată că lucrul împreună cu autorităţile
locale poate aduce schimbări benefice în
comunităţi.

După 8 luni de eforturi Asociaţia Legio Lex
Populi a reușit să determine Primăria să dea
locuitorilor comunei un spaţiu în care aceştia
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ÎN PAS
CU
IMPLICAREA

Campaniile din PAS pot fi rezumate în numere, tactici, ținte,
rezultate, obiective. Dar mai presus de asta, campaniile din PAS
sunt reflectări ale oamenilor care au investit în ele și care le-au
dus la bun sfârșit sau care încă le construiesc.
Poveștile acestor oameni și schimbările pe care ei le-au produs,
le produc și cu siguranță le vor produce au fost așternute
pe hârtie și în fotografie de: Andrei Crăciun, Vlad Stoicescu,
Dollores Benezic, Radu Ciorniciuc, Oana Sandu, Ionuț
Dulămiță, Tea Teodorescu și Tudor Vintiloiu.

Primejdia din Ferentari
o poveste de Andrei Crăciun și Vlad Stoicescu / Dela0.ro

> Aproximativ 600 de oameni sunt pe cale să rămână în stradă (nu e doar o vorbă
oarecare, chiar se întâmplă asta pe strada Iacob Andrei în Ferentari), într-un caz în
care își dau mâna legislația precară, indiferența autorităților și consecințele unei
excluziuni sociale care durează de decenii.

Fundația Policy Center for Roma and Minorities (o organizație non-guvernamentală, de tip thinktank, înființată în România în urmă cu șapte ani) acționează în vederea soluționării problemelor legate de
incluziunea socială a romilor și a celorlalte minorități etnice. Clubul Mamelor este un grup de inițiativă
compus din douăzeci de mame rome și ne-rome din Ferentari care luptă pentru o comunitate mai bună. Și
iată că, într-o zi, în lupta lor comună, apare această problemă imensă: aproximativ șase sute de oameni din
comunitatea de pe strada Iacob Andrei (în inima celui mai rău famat cartier din România) se află sub riscul
unei evacuări.
Cum s-a ajuns aici? 156 de familii din 18 blocuri au fost notificate de firma SC Administrare Cazare
Cantine SA cu privire la încetarea contractelor de închiriere (pe sume modice, de aproximativ 100 de lei/
lună, fiind vorba de o comunitate de oameni care trăiesc într-o sărăcie extremă). Firma aceasta se află întrun proces de reorganizare juridică, iar cele 150 de garsoniere și 6 apartamente de două camere din strada
Iacob Andrei aflate în proprietatea societății urmează să fie valorificate de lichidator. Prețurile sunt prohibitive
pentru oamenii care le locuiesc acum: 5.000 de euro e prețul mediu vehiculat. Starea locuințelor este jalnică.
Această „afacere” are însă costuri mult mai complexe. Dacă se va ajunge la evacuare, vor rămâne
sute de copii pe drumuri, aceștia nu vor mai merge la școală, sute de persoane nu vor mai putea să meargă
la serviciu, sute de persoane vor fi expuse riscului îmbolnăvirii, iar în numeroase cazuri chiar morții. Policy
Center a calculat că aceste costuri reale sunt colosale. Doar din instituționalizarea copiilor statul ar pierde în
următorii cinci ani 1.650.000 de euro (în vreme ce dacă ar cumpăra apartamentele și garsonierele și le-ar reda
în chirie, la prețuri modice de 30 euro/lună, actualilor locatari, s-ar cheltui - o dată pentru totdeauna - numai
780.000 de euro, care - mai mult - s-ar recupera în 13 ani și jumătate).
Rezolvarea situației implică însă proceduri administrative complicate. Primăria sectorului 5 (de care
aparține strada Iacob Andrei) nu poate cumpăra locuințe sociale. Toate locuințele sociale din București trebuie
să fie cumpărate, conform legislației în vigoare, de Primăria Generală a Capitalei. Într-o intervenție ad-hoc,
televizată, în luna martie, după o ședință a Consiliului General, Primarul General Sorin Oprescu și-a luat
angajamentul că situația oamenilor de pe Iacob Andrei se va rezolva.
Ziariști bătrâni, ne prezentăm totuși cu speranțe temperate la întâlnirea cu această situație. Știm foarte
bine ce s-a întâmplat pe Vulturilor 50, în sectorul 3.

PARTEA I. OAMENII,
POLITICIENII,PROBLEMELE
E 11 februarie 2015. Ne aflăm în Clubul de Educație Alternativă care își are sediul în Școala Generală
nr. 136, în Ferentari, una dintre cele mai mari realizări ale Policy Center for Roma and Minorities. Multe
istorii adevărate s-au petrecut aici. Una dintre ele tocmai a devenit film documentar și cucerește lumea prin
teribilul amestec dintre realitate, durere și speranță. Aici a făcut și adolescentul Totonel primii săi pași în street
dance. Acum, „Toto și surorile lui” de Alexander Nanău a câștigat premii importante, la Zurich, la Varșovia
și mai urmează. Cronici elogioase îi spun povestea.
Aici, la ultimul etaj, are loc o întâlnire între reprezentanții Policy Center for Roma and Minorities,
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Centrul de Resurse pentru participare publică și alte organizații non-guvernamentale, autoritățile locale și
centrale, ambasadori sau trimiși ai ambasadorilor (Elveția, Statele Unite ale Americii și Franța sunt un sprijin
important pentru Policy Center for Roma and Minorities) și oamenii de pe Iacob Andrei. Dezbaterea este
moderată de ziaristul și activistul Mircea Toma, de la Active Watch. Din partea ACC - nimeni.
Lipsește și Primarul Sectorului 5. Scaunul său rămăsese gol în după-amiaza aceea. Pe el era lipită o
foaie pe care scria „Marian Vanghelie”. Un scaun gol, un primar care nu mai este, iar de jur-împrejur numai
probleme. Era doar începutul.
Nu peste mult timp, primarul avea să fie reținut într-un caz în care este acuzat de luare de mită,
spălare de bani și abuz în serviciu. El se află în continuare în arestul Poliției Capitalei, în ceea ce Radu
Mazăre, primarul din Constanța, numește „Beciul domnesc”. Conform unei anumite părți a presei, nu
demult, Vanghelie și Mazăre, colegi de partid și de celulă, s-au bătut aprig pe mâncare. La bătaie ar fi asistat și
Tudor Pendiuc, primarul din Pitești, pesedist și el, reținut și el. Marian Vanghelie a negat incidentul, afirmând
că între primarii arestați domnește o colegialitate deplină și că ei împart tot (întocmai cum i-ar îndemna și
doctrina social-democrată sub umbrela căreia au făcut carieră politică).
Consilierii PSD de la sectorul 5 s-au confruntat, și ei, cu o situație foarte complicată. Au fost anunțați că
li se retrage sprijinul politic. Numai că, deși au apărut articole de presă pe această temă, până la ora redactării
acestui text, nu apăruseră și deciziile scrise (hârtii la mână!) care să ateste decizia. Iar Consiliul nu s-a mai
întrunit de când Marian Vanghelie e închis. În același timp însă, „oamenii lui Vanghelie” au fost excluși din
planurile unei noi organizații PSD sector 5. Între timp, atribuțiile de primar le îndeplinește viceprimarul Dan
Croitoru (PNL, fost PNȚCD în anii `90).
Pe 11 februarie, Croitoru era numai viceprimar și reflecta imaginea unui om care s-a aflat de la începutul
mileniului în umbra lui Vanghelie (în ultimii ani, în Consiliul sectorului 5, peneliștii - înainte de unirea cu PDL
în noul PNL - erau aliați tradiționali ai pesediștilor, într-o Uniune Social Liberală avant-la-lettre).
Croitoru a repetat că primăria de sector nu are atribuții pentru a-i ajuta, efectiv, pe oamenii de pe Iacob
Andrei. Același scenariu (retragerea sprijinului politic) s-a petrecut și pentru consilierii „PSD-Aripa Vanghelie”
din Consiliul General al Municipiului București (Primăria Capitalei). Și atunci, cine le va reprezenta celor de
pe Iacob Andrei interesele? În toată această bulibășeală politică, o imagine în mic a întregii țări, cei aflați în
riscul evacuării au un singur aliat care îi și susține și nici nu e devorat de lupte intestine. Mâna asta de oameni
din organizații non-guvernamentale care luptă pentru cei mai vulnerabili cetățeni ai României.
Rodica Păun, de la Clubul Mamelor, una dintre cele mai redutabile activiste din Ferentari e aici, îi
încurajează pe cei din Iacob Andrei să își spună cazul, să nu se teamă să aibă o voce. Sunt șapte oameni în
risc de evacuare în încăperea aceasta și niciuna dintre istoriile lor nu e fericită. Cel mai bine stă domnul Bebe
Sandu, care se judecă, merge prin tribunale, nu stă să îl dea ACC afară în stradă. Are și alte posibilități. E
antreprenor, îi merge. Domnul Sandu explică situația, el e posesorul unui contract de închiriere care a fost
valabil până la 16 noiembrie 2014 (întâmplător, ziua ultimelor alegeri prezidențiale din țara noastră). A fost
frapat de mai multe aspecte: că i s-a cerut, dacă va cumpăra locuința, să lucreze cu un singur notar, agreat
de cei care administrează acum judiciar ACC. El ar fi vrut să prelungească acel contract de închiriere, nu i
s-a permis. Altora li s-a permis. Domnul Bebe e direct: el crede că ACC trage pur și simplu de cei care au
posibilități, cum e el, că îi forțează mâna să cumpere, fiindcă știe că de la ceilalți, cei foarte săraci, nu vor
obține niciun ban și că aceste case nici nu se vor vinde ușor pe piața liberă. Cine vrea să se mute pe Iacob
Andrei? Cine vrea să facă afaceri imobiliare pe una dintre străzile cele mai dure din cel mai complicat cartier
din România? Domnul Bebe spune că el ar putea cumpăra, până la urmă, dar nu vrea să cumpere în condiții
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impuse. E o chestie de orgoliu, dar se întreabă el, cei din bloc care au opt copii și stau într-o garsonieră - ei ce
vor face? Apoi, mulți nu au forme legale, stau acolo fără un contract de închiriere cu ACC. Nici nu au primit
toți notificarea că ar putea fi evacuați. Primesc pe rând. Oamenii din comunitate cred că asta se întâmplă
pentru a fi împiedicați să se organizeze și să reacționeze în masă. Cei care nu aveau contracte de închiriere
nu plăteau chirie nicăieri, iar utilitățile se plăteau la administrația de locatari, care avea contracte separate cu
furnizorii de apă și cei de servicii de salubritate. Domnul Bebe mai are un of: în momentul în care a încheiat
contractul de închiriere în 2011, a fost obligat să achite niște datorii pe care le avea casa față de firmă de până
în anul 2000. Peste șaizeci de milioane de lei vechi. I-a plătit. Și acum, acum ce o să facă? Tăcere.
Ia cuvântul doamna Ana Bidoi, care are contract de închiriere și a primit și notificare de evacuare.
Contractul de închiriere se prelungește din lună în lună, dacă s-o mai prelungi. A făcut soțul ei împrumut în
bancă, au plătit datoriile în contul locuinței pentru a putea sta cu chirie acolo. Are doi copii minori, doamna
Ana nu poate lucra deocamdată, cel mic are opt luni. E la zero cu întreținerea. Acum, zice femeia, „ni se
bagă sula-n coaste să cumpărăm casa”. Dar ei nici nu au achitat împrumutul de la bancă - peste patruzeci de
milioane, cu care au plătit datoriile cu care au preluat-o. De unde bani să o cumpere? E disperată.
Doamna Cristina Lupșa. Câștigă trei sute de lei pe lună. Din ea trăiesc două persoane. Fiica ei e
bolnavă - cu inima. Două treimi din această sumă se duce pe medicamente. Trăiește, deci, din nimic. Doamna
Cristina mai are și un băiat, care stă însă cu tatăl său, undeva la țară. Are peste o sută de milioane de lei vechi
datorie doar la întreținere. Cum ar putea vreodată să devină proprietar? Exclus.
Ne invită în casa ei. Mergem - vedem cum trăiește, vedem icoana de pe peretele estic, deschidem
fereastra, privim pe fereastră - în zare e tot ce mai rămâne din Ferentari. O întindere nesfârșită de tristețe
inundă garsoniera.
Am continuat să mergem în Iacob Andrei, atenți la pulsul străzii. Când am ajuns prima dată era
încă zăpadă. Am întâlnit oameni care locuiesc într-un fel de rulote improvizate. Ei erau supraviețuitorii de
peste iarnă. Nimeni nu știe exact câți sunt, câți copii au, pentru că nu posedă acte. S-a întâmplat să mai fie
descoperite chiar cadavre la marginea asta de lume și nimeni să nu afle vreodată ale cui. Aceștia sunt oamenii
nimănui.
Am văzut: un bărbat într-un halat de baie, albastru, ca de mecanic auto, dansând din buric la parterul
unui bloc, pe acordurile unei romanțe din anii `80; tranzacții cu heroină - mâna care dă și mâna care ia; un
cetățean alergând un alt cetățean cu un topor; garajul în care a ținut Vanghelie ultima cuvântare înainte să fie
ales pentru a patra oară primarul sectorului: de acolo a împărțit cu mâna lui - spun oamenii - mici și muștar
și manelele răsunau atunci în cartier și frumoase promisiuni se împărțeau democratic. Nu era om să nu plece
acasă cu o promisiune. Așa a fost. Apoi, alegerile au trecut. Ferentariul a rămas la fel.

PARTEA A II-A. CE E DE FĂCUT?
Problemele de pe Iacob Andrei nu închid un cerc. Dimpotrivă, abia deschid, de fapt, o discuție mult
mai dureroasă: care sunt politicile publice în România cu privire la dreptul de locuire. Florin Botonogu, expert
pe tema locuirii, consultat chiar de Policy Center for Roma and Minorities, a lămurit ce e important pentru
o Lege a Locuinței:
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1.

Să se facă un design al legii bazat pe date, respectiv pe nevoia de locuire socială (exprimată, dar
și potențială),

2.

Să existe o strategie de locuire în România - numai o strategie pe locuințe sociale nu are șanse să
se implementeze,

3.

Trebuie evaluate situațiile concrete în care legea „permite” discriminări, fie și indirecte (de
exemplu, criteriile de acordare a locuințelor sociale).

Înarmați cu această idee că Iacob Andrei e doar un prolog al unei probleme mult mai grave - plecăm
din nou în Ferentari. Mergem în casa familiei Stan. Domnul Laurențiu e tată a zece copii. Stau tot aici - cei
mai mari mai dorm, când și când, la niște rude apropiate.
Oamenii aceștia trăiesc într-o garsonieră mai mică decât celula lui Vanghelie din „Beciul Domnesc”.
Douăsprezece persoane (și un câine). Și nu li se acordă locuință socială. E complicat. Au solicitat-o în repetate
rânduri. Garsoniera asta în care stau (care nu e pe strada Iacob Andrei) a aparținut unei bunici a doamnei
Larisa, soția. Nu au acte la mână, au fost dispute referitoare la dreptul de moștenire. Cert e că au adresa din
buletin în sectorul 4. Și că au ajuns până în anticameră la Piedone (n.r. - Cristian Popescu), primarul sectorului
cu pricina. Degeaba. Nu există locuințe sociale pentru ei. Deși copiii sunt premianți toți, deși părinții n-au
avut probleme cu legea. Laurențiu ne prezintă copiii: cei mai mari nu au nume biblice, apoi în viața familiei
a pătruns bunul Dumnezeu iar cei mici (Domnul le-a dat mai mult fete după ce și-au întors fața către el) se
numesc ba Rebeca, ba Rahela, ba... Cele mici merg la o școală pusă pe picioare de penticostali în Ferentari.
Învață strălucit. Nu sunt vorbe în vânt. Ne arată carnetele de note. Mezinul Ilie (cinci ani) este supranumit
„Denis pericol public”. Când ies toți pe balcon să ne facă din mână la plecare, balconul pare că se va prăbuși.
Domnul Laurențiu e îngrozit că mezinele sale se vor înfrunta în curând cu adolescența în Ferentari. Îi
e frică de ce vede pe străzi. El a lucrat la o firmă de băuturi carbogazoase, răcoritoare, încărca acolo baxuri
cu sucuri. Apoi s-au făcut restructurări și a fost dat afară. De atunci cumpără și vinde marfă în târguri, pe la
periferia periferiei.
Pe vremea când lucra nu avea așa de mulți copii, cine știa cum vor fi vremurile? Apoi au început să i se
tot nască fii și fiice. Și au fost toți copii doriți. Și când de la „locuințe” de la sector 4 li s-a spus că s-ar putea,
dacă nu se liniștesc cu cererile, să fie sesizați cei de la protecția copilului, domnul Laurențiu, care e foarte calm,
s-a enervat: cu ce drept? Ce condiții le-a oferit statul român acestor copii, ca să le poată cere acum - lui și soției
sale - să renunțe la ei? Asta nu se va întâmpla niciodată. Domnul Laurențiu mai bine își dă foc și arde - torță
- de viu decât să accepte așa ceva. Și mai e ceva: au venit de la televiziuni, au stat cu ei, i-au filmat, dar n-au
mai dat pe post când au aflat că oamenii sunt nedreptățiți de „primăria lui Piedone, nu a lui Vanghelie, cum
credeau ei”. Reporterii erau, deci, trimiși pe teren în funcție de jocurile politice ale patronilor televiziunilor.
„O rușine”, spune domnul Laurențiu. Îi dăm dreptate.
Cu exemplul cumplit a ceea ce s-a întâmplat pe Vulturilor 50 astă-iarnă, cu oameni aruncați în stradă,
„Iacob Andrei” e o bombă socială care ticăie, ticăie, ticăie. De data aceasta, amploarea e chiar mai mare.
Policy Center a identificat trei posibile rezolvări:
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1.

o negociere cu cei care administrează judiciar ACC pentru a găsi o soluție rezonabilă de cost a
acestor locuințe;

2.

achiziționarea locuințelor de către Primăria Capitalei și transformarea lor în locuințe sociale;

3.

dezvoltarea unui sistem de micro-creditare favorabil celor din medii defavorizate care să le permită
și oamenilor din Ferentari să cumpere locuințele.
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Am lăsat să treacă un anotimp și jumătate până să publicăm acest articol pentru că am așteptat
mișcările autorităților locale. Abia aproape de jumătatea lunii aprilie s-a decis bugetul Primăriei Capitalei pe
2015. Sunt incluși în buget bani pentru achiziționarea locuințelor din Iacob Andrei? Răspunsul nu e clar încă.
În buget e cuprinsă o sumă de peste 18 milioane de lei pentru locuințe (nu e enunțat în clar dacă e vorba de
locuințele sociale din Iacob Andrei). Policy Center a înaintat o cerere conform Legii 544/201 pentru a afla
cum anume vor fi repartizați banii, însă răspunsul nu a sosit încă.

PARTEA A III-A. ÎN LOC DE CONCLUZII
Și iată că, în acest continuu lanț de incertitudini, la celălalt capăt al firului telefonului îl găsim, până
la urmă, pe Cristian Pop, administrator judiciar în cazul SC Administrare Cazare Cantine SA (ACC). E
plictisit, îl deranjăm de la o masă de prânz. Ne spune că societatea cu pricina e în reorganizare judiciară, nu
în faliment, cum s-a vehiculat în presă, și că aceia care locuiesc acolo își pot cumpăra garsonierele cu doar
5.500 euro. Face un artificiu retoric: „Credeți că dacă Primăria le cumpără garsonierele, oamenii le vor putea
achiziționa de la ei pe banii ăștia?”. Problema se pune într-o cheie falsă, pentru că Primăria le-ar cumpăra
pentru a le transforma în locuințe sociale, nu pentru a face din asta o afacere imobiliară - să le cumpere de la
ACC cu 5.500 de euro și să le revândă cu 10.000 de euro.
Concluzia lui Pop e asta: „De când firma e în reorganizare judiciară, am vândut vreo douăzeci
de garsoniere. Nu ne-a contactat nimeni de la Primărie pentru a manifesta vreo intenție de cumpărare a
locuințelor.”
ACC s-a privatizat la începutul anilor `90. Înainte aparținuse de Primăria București. De altfel, oamenii
în risc de evacuare au ajuns pe Iacob Andrei aduși de prin toată țară - forță de muncă ieftină pentru șantierele
comunismului târziu. Dar Ceaușescu a căzut, șantierele s-au închis și nimeni n-a mai avut nevoie de ei. Nu
mai aveau unde să se întoarcă. Au rămas în Ferentari.
Dincolo de istoria mică a oamenilor există și marea istorie a hârtiilor care le dictează viețile: aflați că
au existat litigii între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS, rebotezat între timp AAAS –
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) și SC ISRO Privacom SRL (agenţie imobiliară deţinută
de cetăţenii israelieni Medalya Itay şi Zelivansky Gidon, nu lipsit de procese penale) cu privire la pachetul
majoritar de acțiuni. Încă din 2011 s-a scris despre toate acestea. AAAS a pierdut procesul, dar la ora la care
a fost redactat acest articol încă se mai judecau pentru că AAAS urmărește să recupereze niște bani. Cu
adevărat însă, situația ACC nu a fost subiect de presă până la situația explozivă de pe Strada Iacob Andrei.
În concluzie? În concluzie, în Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene la articolul 34,
aliniatul 3, stă scris: „Pentru a combate marginalizarea socială și sărăcia, Uniunea recunoaște și respectă
dreptul la asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința, destinate să asigure o viață demnă
tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii și de
legislațiile și practicile naționale.” Constituția României are două articole (22, aliniatul 1 și 47, aliniatul 1) în
care se asigură să le ofere cetățenilor săi măsuri de protecție socială și un trai decent. Pe hârtie.
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foto: Daniel Vrăbioiu

Venele deschise
ale consumatorilor
de droguri
o poveste de Andrei Crăciun și Vlad Stoicescu / Dela0.ro

> În toamna anului 2011, la Facultatea de Sociologie din București a avut loc o
conferință. A fost inițiată de Asociația Carusel și a beneficiat de specialiști din
România și din Olanda. S-a discutat deschis despre necesitatea deschiderii unor
camere de consum de droguri, ca soluție pentru reducerea riscurilor asociate. Patru
ani mai târziu, ideea e încă în vigoare. În practică, însă, nu s-au făcut pași înainte, iar
situația consumatorilor problematici de droguri (mai ales a celor de injectabile) se tot
degradează.

PARTEA I. OAMENII, PROBLEMELE
Abia venea primăvara. Era încă frig și noi încărcam într-un portbagaj de Logan cutii cu seringi.
Ziariștii nu știu niciodată cum își vor începe diminețile: se poate întâmpla să fii în holul unui hotel de cinci
stele din Londra sau în casele fără acoperiș de la celălalt capăt al lumii.
În dimineața aceasta, iată, încărcăm un portbagaj cu cutii cu seringi pentru consumatorii de droguri
din Ferentari. Îi vom întâlni față către față pe oamenii aceștia, ne vom strânge unii altora mâinile, ne vom privi
în ochi și ne vom vorbi, noi vom scrie cu pixul rânduri pe foi și vom încerca să înțelegem. Mergem la Centrul
Caracuda, pe Aleea Livezilor.
Dacă te uiți toată ziua pe imaginile de pe net, Aleea Livezilor curge printre blocuri pitice, într-o
simfonie de antene parabolice, rufe atârnă spânzurate de sârme și oamenii par aruncați acolo, din întâmplare,
între dealuri de gunoaie. Bun-venit în ghetou!
În realitate, caracuda e un pește din familia Cyprinidae, înrudit cu carasul. El nu trebuie confundat,
avertiează specialiștii, cu baracuda. Caracuda trăiește îndeobște în bălți, oricum în ape bogate în mâl. În
realitate, Caracuda a fost un om-legendă. Și legenda spune că el a fost ba pește de femei, în apele tulburi ale
altui cartier (căci, ei bine da, Caracuda nici măcar n-ar fi rezidat în Ferentari!), ba un hoț respectat pentru
abilitatea de a ușura oamenii de povara portofelelor, ba un smardoi care a urcat în ierarhii pe baza curajului
vecin cu nebunia, că nu era pe treaba lui. Cu siguranță, însă, el a fost unul dintre primii consumatori de
droguri din țara noastră, după Revoluție.
Nimeni nu mai știe când a dispărut Caracuda din oraș și nici unde s-a dus. Circulă trei variante. Prima
e că e în Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde nu mai face fapte, e curat, muncește, s-a făcut om
serios și e mândru că un “întreg spital” îi poartă numele. A doua e că a căzut la pușcărie pe afară. A treia e că
pur și simplu a murit. Toate s-ar putea dovedi false.
Din 2012, Caracuda mai înseamnă ceva: Asociația Carusel a dat numele său centrului dedicat reducerii
riscului asociat consumului de droguri injectabile.

Bogdan.
Loganul trece tremurând pe lângă Cimitirul Reînvierii, lăsăm în urmă mahalaua Teilor cu asfaltul ei
relativ, mai avem puțin și ajungem în Obor. Și Bogdan Suciu conduce grăbit, ca un indiscutabil om de acțiune.
E greu să îți imaginezi Centrul Caracuda fără acest bărbat trecut de jumătatea anilor 30. Vorbește la fel cum
conduce: ca un om care nu are timp de pierdut cu acolade inutile. Bogdan știe care e treaba pe stradă. S-a
drogat și el. De toate a băgat – și marijuana, și heroină, și cocaină. “Legalele”, când a fost nebunia aia cu
“legalele”, nu i-au plăcut.
S-a luat târziu, la peste douăzeci de ani, dintr-o prostie. Mai exact: pentru o gagică din cartier, din
Colentina. A zis că să fie el teribil. Nu vrea să ne spună dacă, apucându-se de droguri, a ajuns la inima fetei,
are și el dreptul la secrete.
Bogdan nu o arde pe parabole și d-astea. E franc. Heroina - aia te rupe. E greu, greu de tot să scapi.
Când a încercat tratamentul substitutiv cu metadonă, la primul test negativ la heroină l-au scos din tratament,
așa că a cumpărat metadonă de pe piața neagră, ca să nu se întoarcă la belea. Ar trebui să înțeleagă toată
lumea că la un dependent de droguri recăderea e ceva normal, dar autoritățile nu înțeleg, și chiar când are
omul nevoie mai mare de ajutor, tu atunci îl dai pe ușă afară.
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Are cinci ani de când nu mai consumă. Norocul lui e că ai lui au avut posibilități, cât de cât, că, altfel,
le-a cheltuit toți banii, și-a revenit, a refăcut banii pierduți, a mers la școală, a făcut tehnica dentară, iar a
pierdut tot, iar a făcut totul din nimic. Bogdan Suciu bagă în a patra. Ne grăbim.
Heroina de pe vremuri, aia de pe la jumătatea-sfârșitul anilor `90, era criminală. Atunci trăgeau doi
inși dintr-o bilă și se făceau morți. Era înainte de războaiele cu Afganistanul - mare exportator de heroină.
După războaie, marfa a fost tot mai dubioasă. Generația care s-a apucat atunci a fost una de victime. Nu
și-au mai revenit niciodată. Cei mai mulți au ajuns în pușcărie. Până în Ferentari, Bogdan ne spulberă toate
miturile.
E un mit că drogurile se găsesc doar acolo unde e sărăcie. Numai el câți știe cu domiciliul în Dorobanți
- la casă, nu așa. Diferența e că la bogați se face totul mai ipocrit, mai la fereală, să nu se vadă. Treabă de
imagine. Pe aleile Ferentariului se trage la vedere. Aici s-au abolit granițele dintre spațiul public și cel privat.
E cultural.
E un mit că la pușcărie nu se face trafic de droguri. Uite un caz: erau doi frați. Zece ani de pușcărie
pentru că i-au prins cu zece bile la ei. Unul avea nouășpe ani, altul douăzeci și unu. Păi unul, din zece ani și
trei luni cât a stat pe celulă, s-a drogat nouă ani și patru luni, fără niciun fel de problemă. Ba mai mult: au fost
cazuri când pe stradă era criză de marfă, și la pușcărie nu! Oricum, spune Bogdan, dacă nu erau drogurile,
fratele care a tot băgat nu mai ieșea normal la cap de acolo. Așa, drogat, nu mai avea timp să se gândească
unde e și care e treaba cu viața lui. Celălalt, care n-a mai consumat, a ieșit afectat rău, rău de tot de anii ăștia.
Oricum, deși în libertate umblă acum amândoi cu viitorul incert.
E un mit că, acum, dacă te mai prinde Poliția cu o bilă la tine te bagă la pușcărie. S-a mai relaxat treaba.
Se ajunsese ca din zece mii de condamnați pentru trafic de droguri prin pușcării nouă mii nouă sute să fi fost
doar consumatori. Adevărații traficanți erau în libertate. Dacă te prinde garda, îți iei o bătaie, te mai duc pe
la secție, să te sperie, mai vorbesc cu tine, că nu mai e zelul de altădată, să te arunce repede la judecător. Dar
depinde. Legislația e proastă - la o biluță poa’ să te bage pe celulă. Teoretic, trei ani. Practic, consumatorii mai
mult bătaie iau, chiar dacă la noi în țară consumul nu se pedepsește - dar poate să te încadreze ușor la trafic.
Depinde. Bogdan cunoaște strada chiar așa cum a fost: se mai întâmpla să se vândă și otravă de șobolani,
șoricioaică, d-aia. Au fost multe cazuri, mai ales până prin 2008, așa. Îți bubuia capul de la șoricioaică atunci
când băgai, ziceai că e heroină, nici nu știai de la ce ți se trage.
Începe să se vadă Ferentariul. Vorbim cu Bogdan despre miile de consumatori care au hepatita C, cine
mai știe exact câți sunt? Să fie 10.000? Dar cu HIV? Convenim că nu numărul e cel mai înspăimântător.
Oamenii ăștia nu stau încuiați în casă, trăiesc, au relații sexuale, au familie, se taie, mai ajung la un dentist,
unu’ se lasă de droguri, poa’ să ajungă și director de bancă și iese și el cu o fată în oraș și... Răul circulă.

Michele, Andreea, Marian
Tipu’ abia a trecut de treizeci de ani, e italian, face studii post-doctorale pe la Cambridge, mai exact
“Urban Studies”. Nu poți să nu te întrebi ce naiba caută Michele Lancione de la Cambridge tocmai pe
Aleea Livezilor, în Ferentari. Vine de trei ori pe săptămână aici, odată cu personalul de la Caracuda - lunea,
miercurea, vinerea. Vine, stă trei ore, cât ține programul, dacă un consumator vrea să vorbească cu el, atunci
vorbește. În rest, observă, își notează totul pe un carnet și notițele acestea vor devein lucrare academică.
Michele a venit în România dintr-un motiv foarte personal. Prin 2003 a avut o bursa Erasmus aici. A
stat la cămin, în Grozăvești. S-a întors după unsprezece ani pentru că a vrut să vadă care e evoluția. Vorbim,
deci, despre căminele din Grozăvești. Îl întrebăm cum se spune la gândaci în limba italiană. La gândaci în
limba italiană se spune “scarafaggi”.
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Michele e de lângă Torino, dar a văzut toată lumea. Acum vrea să facă mai multe studii despre viața
consumatorilor. Înainte s-a ocupat cu o cercetare despre viața homeleși-lor din Italia. Va pleca în mai din
România. Evoluția? Uite, care e evoluția: sunt mai puțini aurolaci decât erau acum unsprezece ani. Michele
a fost și prin canale, pe la Gara de Nord, pe la Bruce Lee. Avea la el o fotografie pe care i-o făcuse unui
tip. Italianul l-a recunoscut, i-a dat fotografia, omul din canal s-a mirat, la modul ‘ia uite, dom’le, ce am
îmbătrânit”, și așa s-au împrietenit. Michele a documentat video și a ținut un jurnal pe blogul său despre
situația evacuaților de pe Vulturilor 53. Fiindcă nu-i venea să creadă că așa ceva e posibil în secolul XXI în
Uniunea Europeană. Dar e posibil: “la voi orice se poate!”.
Andreea Mihai lucrează la Carusel din mai 2012. La Centru, la Caracuda, e practic de la început. Pare
fragilă, n-ai zice că ea discută omenește cu un consumator de droguri aflat în pragul unei crize de agresivitate.
N-ai zice că îi spune că îl înțelege, că știe că e involuntar, fiindcă nu are ce îi cere organismul și așa. N-ai zice,
dar Andreea știe cum să le vorbească și consumatorii o plac, are puterea asta să îi liniștească. Dacă e nevoie,
le spune cum s-a lăsat ea de fumat și cât de greu a fost și încă nu e sigură că s-a lăsat de tot, așa că darămite
să n-ai heroină și...
Marian a rămas la birou. Fără el, Carusel-ul n-ar fi existat sau n-ar fi fost așa. Predă la Sociologie
și Asistență Socială, la Universitate. N-ai zice când îl vezi, cum se poartă casual și fără solemnitate, că el e
faimosul profesor Ursan, dar el e. Marian are nouăsprezece ani de când e activist pentru combaterea HIV/
SIDA. A început ca voluntar pentru ARAS (Asociația Română Anti-SIDA). A început din stradă. Știe cum e.
E cunoscut, și nu doar la noi în țară, pentru contribuția sa la dezvoltarea programelor de reducere a
riscurilor (harm reduction) în rândul persoanelor implicate în sexul comercial (ca să păstrăm corectitudinea
politică a celor afirmate), precum și a celor care consumă droguri injectabile.
Andreea i-a fost studentă, căuta să facă voluntariat, a mai fost pe la “Salvați Copiii”. Dar aici, la
Caracuda, simte că și-a găsit locul, aici simte că e important ceea ce face. Chiar e.
Andreea ne povestește care e treaba cu metadona, cum dacă treci de pe hero pe metadonă timp de șase
luni doza ba crește, ba scade, în funcție de cum se simte omul. Apoi, după șase luni, ar tot trebui să scadă. Dar
metadonă poți să iei și toată viața. E chimie toată treaba, se deschid niște receptori în creier. Consumatorii
trebuie să meargă în centre speciale, de pildă la Matei Balș, la spital, și acolo iau metadona. Se înceracă
eliminarea traficului de metadonă. Se încearcă, dar nu prea se reușește.
Centrul Caracuda este singurul punct fix în care este derulat un program de harm reduction în tot
Ferentariul, cel mai rău famat cartier din București, locul unde trăiesc cei mai mulți consumatori de droguri
din România. Serviciile oferite de Centrul Caracuda au aproximativ 600 de beneficiari.
La început, cei de la Centru le împărțeau consumatorilor nu doar seringi, garouri și fiole, ci și
prezervative și tampoane sterile. Acum au rămas doar cu seringi, și acelea proaste, turcești, după cum le spun
consumatorii – și seringile astea chiar sunt fabricate în Turcia. Li se rupe acul imediat, abia dacă poți să le
folosești. Seringi mai bune dau cei de la ARAS. Ei vin marțea. De două ori pe săptămână vin să împartă și
prezervative fetelor. ARAS are mai multe posibilități. Carusel e o organizație mult mai tânără.
La început, Centrul Caracuda era atacat des cu pumnii, dar și cu picioarele. Până au înțeles oamenii
care e treaba. Bogdan i-a luat cu binișorul, i-a scos pe la beri, a vorbit cu ei pe limba lor, le-a explicat că și el
a băgat și îi înțelege, și chiar îi înțelege. Cei din cartier știu de-acum că aici, la Centru, se face ceva pentru ei.
Cei de la Carauda sunt, deja, de-ai casei. Acum, dacă dă cineva târcoale noaptea, sună paznicul de parcul la
un băiat de la Carusel și îi spune: “Băi, probleme la voi la sediu!”. Dar, de vreun an de zile, nici n-a mai avut
de ce să sune. Nu mai sunt probleme. Păi, în prima lună au scris pe Centru cum se scrie pe clădiri, au scris
“pula” și alte d-astea, dar apoi s-au mobilizat beneficiarii și au aflat cine a scris și i-au pus să șteargă. Au mai
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fost și ocazii când de la Centru cei mai săraci din cartier au plecat acasă cu mâncare, cu haine, cu geci bune
de iarnă. Când au avut biscuți, cei de la Centru le-au dat oamenilor biscuți - baxuri întregi s-au consumat aici.
Caracuda oferă și servicii medicale. Consumatorii vin cu infecții, tăiați pe mâini, că se panichează, o
dau în paranoia și se taie, cu carnea roasă până la os, cu vreo gherlă dată-n picior, carevasăzică își ratează
vena și nu mai pot să meargă, necazuri d-astea. E frig în februarie târziu în Ferentari. Vara e altceva, vara e
atmosferă, e mișto, prinde mahalaua culoare în obraji, frumos, se dă drumul la grătare, se lasă cu Salam la
greu în difuzoare. E altfel. Acum scoatem aburi pe gură, așa că ne retragem în burta Centrului și ne încălzim
la un radiator.
Vedem pe geam: o doamnă traversează Aleea Livezilor de la est la vest. Poartă o căciulă de blană,
rusească, pe cap, dar în picioare are papuci de casă. Poartă și un pechinez în lesă, și trece pe lângă Caracuda
ca și cum Centrul ar fi fost aici dintotdeauna.
Oamenii de la Caracuda salvează vieți, chiar dacă nu simt nevoia să-și bată cărămizi de piept cu ocazia
asta. Sunt șapte oameni care au intrat în programe de reabilitare, care sunt deja curați. Ca să ia seringi noi,
consumatorii vin cu seringi consumate, în cutii, civilizat. Doi ani au stat să îi învețe să facă așa. “Băi, nene, e
bine și pentru voi, nu mai aveți probleme cu vecinii, cu Poliția, o să zică toți că s-a calmat zona dacă nu mai
sunt seringi pe jos”, le-au spus. Unii iau seringile astea turcești și le vând și de banii ăia își cumpără d-alea
bune. Suntem în anul 2015 și pentru consumatorii de droguri se fac lucruri, în România, mai mult pe foi, prin
rapoartele Agenției Naționale Antidrog și ale ministerelor. În aceste rapoarte scade numărul consumatorilor
într-un ritm de Cartea Recordurilor. Mii de consumatori de droguri dispar în fiecare an din scripte. Cum așa?
Uite așa. Românește.
Primul consumator de heroină pe care l-am întâlnit nu era din Ferentari. Ne-am întâlnit la o cârciumă
din Iancului. Ne-a vorbit doar după ce i-am dat cuvântul de onoare că nu îl înregistrăm și nu îi scriem nici
numele și nici nu-l filmăm pe ascuns. Ne-am dat cuvântul. L-am respectat.
Așadar: la început e doar o moleșeală. Apoi simți că e bine, că e chiar bine, la dracu’! - că nu mai
contează, că în jur se șterg copacii și blocurile jegoase și rămâne doar starea aia de somnolență, e ca și cum
te-ai odihni, da’ pe bune. Dar nu te odihnești. Heroina e în primul rând un antidepresiv. Bagi ca să uiți, să
uiți, în pizda mă-sii! Doar că e un antidepresiv care ajunge să te devoreze.
Și vomiți, de obicei, de prima dată vomiți. Și deja ești dependent. Heroina poate să dea dependență din
prima secundă. Și trec douăzeci și unu de zile. În douăzeci și unu de zile începi să simți starea de rău, îți curg
ochii și ai frisoane, îți e frig și pe caniculă, și, dacă nu ai tras, intri în sevraj. Există, trebuie să știți, un sevraj
de zi și un sevraj de noapte. Noaptea e ca dracu’. Te dor oasele de te caci pe tine și îți e greu să te miști, dar
trebuie să te miști. Vrei să te ridici în picioare, nu poți să te ridici în picioare, și atunci dacă ai putere să urli,
urli. Uneori nu se aude. Urli pe dinăuntru. Și atunci e cel mai rău.
Profilul consumatorului, așa cum rezultă el din studiile derulate de organizațiile care se ocupă cu
problematica, arată că sunt șanse de 80% ca el să fie bărbat, fără prea multă școală (maxim opt clase), care
nu se află într-o relație de cuplu și are venituri mici, fără contract de muncă și asigurare de sănătate. Media
de vârstă la prima injectare e, de regulă, de 19 ani, dar ea continuă, în ultimii ani, să scadă alarmant, și cu cât
scade, cu atât e mai probabil ca prima injectare să fie cu heroină. Unul din cinci nu are locuință, trăind pe
stradă. Omul din cârciuma din Iancului avea și facultate.
Înapoi la Caracuda! Oamenii vin, lasă seringile vechi, le iau pe cele noi, se uită urât pe noi, fiindcă
nu știu cine suntem, și n-ar vrea să fim de la Poliție. Purtăm bărbi și asta e bine și nu e bine. Pe de o parte, nu
prea s-au văzut polițiști cu bărbi în Ferentari, pe de altă parte tot dubioși părem. Nouă ne e frică de ei, lor le
e frică de noi – cam așa merge treaba. Deja s-a dus vorba prin cartier. Am putea să luăm tot Ferentariul la
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pas acum, nu ne-ar zice nimeni nimic, s-ar da din calea noastră. Am putea totuși - așa bărboși - să fim de la
o brigadă cu drogurile sau ceva.
Încercăm, totuși, să glumim cu oamenii. Andreea ne spune să ne uităm cât de atenți sunt la detalii.
Începem să ne dăm seama care vine tras, fiindcă atunci, la început, consumatorul e mai prezent, e ca un
animal, dacă preferați comparația, e în alertă, creierul secretă mai multă adrenalină. Sunt zile în care vin
nervoși, atunci își flutură seringile, ca pe steaguri, și îi amenință pe cei din Centru că îi înțeapă și că îi omoară.
Asta se întâmplă, însă, foarte rar. Bogdan intră atunci mai tare în ei. Dar ce se întâmplă cu toate seringile
moarte? Există un contract cu o firmă de incinerat materiale medicale. Aceste seringi se ard, cenușa lor ajunge
într-un cimitir de seringi. Ne notăm: reportaj “o zi din viața și moartea unei seringi” - de făcut! Zicem că
facem, dar nu mai facem. Care e, deci, treaba cu seringile?
Din anul 2013, schimbul de seringi ca intervenţie de reducere a riscurilor a fost mutat de la Programul
Naţional HIV/SIDA la Programul Naţional de Sănătate Mintală. Așa s-a considerat la cel mai înalt nivel. Și
nu e cum trebuie. Pentru că prevenirea HIV/SIDA nu este o prioritate pentru noul program. De aici, teribila
dificultate de a se suține financiar un program național eficient de schimb de seringi cu bani de la Ministerul
Sănătății.
Consumatorii nu-și lasă numele aici, la Centru, fiecare precizează în carnetul în care se ține evidența
beneficiarilor un cod care are legătură cu codul numeric personal.
Dar iată că vine și un consumator care acceptă să ne vorbească. E abătut, lasă seringile vechi, ia
seringile noi, pleacă. “Se duce să bage”, ne zice Andreea, și așa pare, pentru că omul nostru, un bărbat cu
o poreclă din două silabe identice, renunță brusc, plecând, la toată mâhnirea, de parcă ar fi purtat o mască,
se îndepărtează aproape în pragul ștrengarului. Îl vedem cum se adâncește în cartier, apoi nu-l mai vedem
deloc. Când se întoarce, căci se va întoarce, e altul. E plin de energie, se apucă să facă ordine, vrea curățenie
în Centru!, deși e curat-lună, n-are stare, apoi deodată se scurge într-o cutie. Intră în ea și îi cade capul în piept
și moțăie. Mai ridică, din când în când, o privire pe jumătate ștearsă, pe jumătate aprinsă, zâmbește generos,
râde, apoi capul îi cade iar în piept.
Am venit aici după un răspuns: ar vrea consumatorii de droguri injectabile o cameră de consum, unde
să bage sub supraveghere medicală, să primească ajutor dacă li se face rău și așa? Bineînțeles. Suntem de o
oră la Caracuda și au intrat în Centru doar opt persoane. E vineri. Lunea vin mai mulți. Apoi, a fost panică
în cartier. A căzut unul de pe Anton Pann din picioare. A luat marfă dintr-o curte unde nu se știe ce bagă în
ea. Când e panică, e haos total.
Uite că mai vine un băiat deschis la dialog. El face filaj pentru un distribuitor, da’ nu-i mulțumit, zice
că e bătaie de joc. La patru bile de le vinde ăla, abia dacă îi dă și lui de una. L-a trimis și după clienți, da’ ce?,
el e prost să cadă pe pușcărie? Să alerge după clienți, auzi?! Pentru ca “atunci când i se scoală lu’ ăla să te dea
afară ca pe câine cu șut în cur!”. Nu se duce. A adus 750 de seringi folosite - da, 750, ați citit bine.
Programul durează trei ore. Se face timpul să plecăm. Plecăm. E vineri, e februarie, e tot mai frig.
Treizeci de oameni au deschis astăzi ușa Centrului Caracuda. Lui Caracuda, peștele, îi plac apele iuți și reci.
Se presupune că ar fi fost adus în Europa din Asia. La fel ca heroina.

PAȘi

pagina 35

PARTEA A II-A. INSTITUȚIILE, LEGILE,
EXPERȚII, SOLUȚIILE BLOCAJUL
Nu există o poziție comună la nivelul Uniunii Europene în domeniul drogurilor, ca atare legislația e
foarte greu de schimbat. Fără presiune comunitară, orice lege e greu de schimbat în România.
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, precizează la articolul 4, aliniatul 1: “cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea,
prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. Nicio cameră de consum nu se poate întemeia
cu acest articol activ.
În Raportul naţional privind situația drogurilor elaborat de Agenţia Naţională Antidrog în 2013 se
estima că numărul consumatorilor problematici de droguri din Bucureşti era de 10.583 în 2012. 55% dintre
aceştia erau utilizatori de heroină. Heroina se administrează, îndeobște, pe cale injectabilă. 43.6% consumau
etnobotanice și amfetamină. Doar 1.3% - cocaină. Cocaina e scumpă. În Ferentari, bila de heroină e doar
cinșpe lei. Dar dacă bagi de patru-cinci ori pe zi ajungi la un preț comparabil cu al cocainei.
Conform Anchetei comportamentale şi serologice (BSS-Behavioural Surveillance Survey) derulate în
2012 în rândul consumatorilor de droguri injectabile (CDI) din Bucureşti de către Romanian Angel Appeal şi
Carusel cu suportul Agenției Naționale Antidrog, 49,6% dintre aceştia consumau substanţe comercializate sub
denumirea de droguri legale (deși nu mai sunt legale), 40,5% heroină şi 5,8% metadonă. Frecvenţa injectării
la ultima folosire a drogului principal era de peste 4,27 ori/ zi. Mai mult de 20% au declarat că au folosit o
seringă pe care a mai utilizat-o și altcineva. Peste 50% dintre participanții la studiu au folosit echipamente de
injectare nesterile. Acestea sunt cifrele. Cifrele sunt seci.
Realitatea e asta: Grecia și România sunt focare de infecție cu HIV în urma consumului de droguri
injectabile (conform Raportului european privind drogurile din 2013, elaborat de European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addictions, adică Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
EMCDDA). Cum s-a ajuns aici? Tot “legalele” sunt de vină. Pentru că au început să bage tot mai multe
droguri injectabile, în perioada cât au fost aceste droguri la liber. Într-un articol foarte documentat publicat
în toamnă în “Viața medicală”, ziarista Alexandra Nistoroiu arăta cum, practic “noile substanțe psihoactive
au triplat rata de injectare”.
Totuși, consumatorii rămân de obicei fideli obiceiurilor de consum. Cine a început cu heroină,
trece destul de rar pe cocaină. Mai degrabă, cei care au posibilitatea, fac un mix dintre cele două. Citat în
articolul din “Viața Medicală”, doctoral Adrian Abagiu, de la Institul Matei Balș, explică felul în care cocaina
prelungește efectul heroinei, în timp ce heroina atenuează și ea ravagiile pe care le aduce cocaina inimii: “Şi
resimţi numai partea plăcută, ca şi cum ai fi în montagne-russe, nu te-ai aruncat direct cu capul în jos, la
bungee-jumping.” E tot un bâlci al iluziilor și această stare de bine, pentru că nimic nu mai este, de fapt, plăcut
în viața unui dependent de droguri.
Și așa ajungem la ideea camerelor de consum. Când s-au gândit la această soluție, cei de la Carusel
și-au pus, în studiul de fezabilitate, cel puțin trei întrebări decisive:
1.
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E moral să ajuți pe cineva să întreprindă o activitate care îi face rău și este și ilegală?
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2.

E eficient să ajuți pe cineva să întreprindă o activitate care îi face rău și este și ilegală?

3.

Sunt încurajați și alții să consume droguri prin prezența camerelor de consum?

Răspunsul nu e posibil fără o comparație cu ce s-a întâmplat cu camerele de consum în alte state unde
acestea funcționează de mult timp. Răspunsul e că în Australia, între 2007 și 2011, peste 4.000 de oameni
au fost salvați în situații de supradoză. Nu s-a înregistrat niciun deces în camera de consum. În Canada, din
2003 până acum, s-a calculat că impactul economic pozitiv al camerei de consum a fost de aproximativ 17.6
milioane de dolari din bugetul de sănătate (prin reducerea îmbolnăvirilor cu virusul HIP și al hepatitelor B și
C). În Germania, 1 din 3 utilizatori ai camerelor de consum a intrat într-un tratament de substituție, fiind pe
drumul spre renunțarea la droguri.
În România nu știm câte seringi sunt aruncate la întâmplare. Pur și simplu, nu avem date statistice.
Putem apela la mai vechiul principiu românesc din evaluare din ochi: câtă frunză-câtă iarbă. Există o rată
slabă de returnare a seringilor la furnizorii de servicii de schimb (se estimează, dar empiric, undeva la 30%
din numărul total al seringilor folosite pentru consum de droguri). Restul? Restul sunt pe stradă și în scări de
bloc, în jurul tomberoanelor de gunoi și pe alei cu nume frumoase peste care s-au așternut ca un covor de
mine antipersonal, ca o moarte.
Daan van der Gouwe, de la Institutul Trimbos din Olanda, a fost în România în 2011, când s-a
discutat pentru prima dată în public ideea unei camere-pilot de consum de droguri. Patru ani mai târziu,
l-am regăsit pe Daan încă preocupat de ce se întâmplă în țara noastră. L-am întrebat de ce este importantă
deschiderea unei camere de consum și care ar fi efectele sociale pe care le-ar genera. Specialistul olandez ne-a
spus că acesta ar fi abia un prim pas între consumatorul de droguri și cei care oferă servicii consumatorilor de
droguri. În Olanda, ne-a povestit van der Gouwe, camerele de consum au dovedit că au un mare impact în
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile.
Există și posibile reacții adverse la deschiderea unui centru-pilot? Daan van der Gouwe știe că o
acuzație fundamentală pe care o aduc detractorii ideii este că astfel se încurajează consumul de droguri. Fals!,
spune olandezul: “Dacă restricționezi intrarea într-o cameră de consum doar pentru cei care au nevoie de
acest serviciu cu adevărat, atunci chiar nu sunt efecte secundare. Nu e un loc unde să fie amuzant să fii dacă nu
ești dependent de droguri. Tinerii care nu sunt dependenți de droguri nu vor să fie asociați cu aceste camere.”
„Camerele de consum sunt acum în Olanda o parte din sistem și practic nimănui nu îi mai pasă de
ele, nu mai sunt punct de discuție. E o parte integrată în sistem și e acceptată de societate din moment ce
funcționează bine.” - Daan van der Gouwe, specialist olandez în serviciile oferite consumatorilor de droguri
Am păstrat pentru final o întrebare cu care am fi putut, la fel de bine, să începem: este Daan van
der Gouwe, ca sociolog, absolut convins că e o idee bună deschiderea unei camere de consum? Răspunsul
său a fost: “da, sunt.” Deschiderea unui asemenea serviciu la București - spune olandezul - ar elimina din
problemele de pe stradă ale consumatorilor și ale publicului general, ar oferi condiții de viață mai bune
consumatorilor și ar reduce riscurile medicale cu viruși extrem de periculoși, riscuri asociate consumului de
droguri injectabile.
Îi mărturisim lui Daan van der Gouwe scepticismul nostru, căci România are o manieră foarte
conservatoare de a înțelege consumul de droguri. Olandezul ne combate cu o idee la care nu prezentăm
recurs: “O abordare realistă, pragmatică e mult mai bună pentru societate decât o politică publică bazată pe
o morală abstractă”.
Camerele de consum sunt un serviciu util pentru consumatorii care au un istoric îndelungat de consum
de droguri şi care au anumite probleme de sănătate. Acestea pot oferi un mediu steril de injectare a drogurilor,
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supravegheat, cu servicii medicale disponibile pentru utilizatori. Camerele de consum ar putea oferi spaţii de
injectare, dar şi kituri sterile pentru alte tipuri de consum: prizat, fumat.
Cătălina Niculae, Agenţia Naţională Antidrog, pentru studiul de fezabilitate al proiectului camerelor
de consum, realizat de Asociația Carusel
Ceea ce spune Daan van der Gouve este că până la urmă pentru o reușită în această chestiune
complicată e nevoie de conlucrarea a mai multor factori decizionali. Practica instituțională din România
spulberă din start orice speranță. De exemplu: am căutat să avem o reacție de la Ministerul Muncii. De ce de
acolo? Pentru că, de fapt, consumatorii problematici de droguri sunt o responsabilitate comună a Ministerului
de Interne (prin Agenția Națională Antidrog - ANA), a Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii. Citiți
punctele 1, 2 și 3 din acest program asumat de Ministerul Muncii. Se referă la incluziune socială, protecție
socială și grupuri vulnerabile. E greu de precizat care grup în afara dependenților de droguri s-ar încadra mai
bine în direcțiile schițate de Ministerul Muncii însuși! Toate răspunsurile lor la întrebările noastre sunt însă o
pasă a responsabilității către ANA.
Ne adresăm ANA. Într-un document purtând semnătura chestorului de poliție Sorin Oprea, directorul
Agenției, am primit răspuns cele trei întrebări adresate:
1.

Considerați utile înființarea unor camere de consum?

2.

E posibilă efectiv înființarea lor (poate fi modificată legea astfel încât funcționarea camerelor să nu
contravină normelor în vigoare)?

3.

Aveți în dezbatere/implementare/desfășurare proiecte alternative de gestionare a riscurilor sociale
asociate consumului de droguri (mai ales a celor injectabile)?

La prima întrebare, ANA face un rezumat a ce înseamnă o cameră de consum pentru a conchide că
acest tip de serviciu “ar putea fi util în completarea sistemului de asistență a consumatorilor de droguri din
România, însă, premergător înființării, sunt necesari mai mulți pași, cum ar fi: campanii de informare publică,
campanii de conștientizare a factorilor de decizie și actorilor-cheie din comunitate, modificarea legislației în
vigoare, atragerea de fonduri pentru inițierea proiectului pilot (...)”. Actuala legislație nu permite înființarea
camerelor de consum (punctul 2), ea va trebui schimbată, dacă se constată “oportunitatea”.
Marian Ursan, de la Carusel, recunoaște că încă nu au fost atrase voci importante din politică pentru
a putea pune în mișcare roțile legislative. E și foarte greu, căci nu sunt mulți politicieni care să se asocieze cu
consumatorii de droguri. Nu dă bine la imagine. Știe că drumul e lung și e greu. Urmează toți pașii necesari.
Valentin Simionov, de la Romanian Harm Reduction Network (RHRN), e tranșant: nu are încredere
că se vor schimba lucrurile în bine într-un orizont previzibil de timp. De altfel, după zece ani în domeniu, va
părăsi în curând în România. Poate că pentru totdeauna sau poate că nu. Va lucra la o mare organizație din
Marea Britanie, oferind servicii de asistență consumatorilor de droguri de pe alte continente. Are o expertiză
de un deceniu în domeniu. Știe. S-a săturat de încetineala cu care au loc schimbările în bine în România. E
scârbit, mai ales de mentalitatea oamenilor din politică, pe care îi vede întocmai ca pe niște boieri – fiecare cu
moșia lui. Și până n-o păți ceva de la droguri copilul unui mare astfel de boier nimic nu se va schimba. România
e guvernată, crede Valentin Simionov, după toate capriciile bunului-plac. De aceea, e practic imposibil să
lucrezi cu politici publice bine gândite. Și pentru că numărul consumtorilor problematici de droguri este totuși
mic (raportat la interesele oamenilor politici), și pentru că presiunea publică asupra decidenților este nulă,
nimic nu se va face în curând. De altfel, a constatat Valentin Simionov, în România au un oarecare impact
doar acțiunile desfășurate foarte vocal, în stradă, în fața ministerelor. Dacă se dă și la televizor, cu atât mai
bine: „Oamenilor politici le e cel mai frică să nu li se șifoneze imaginea.” Imaginea, deci, contează, nu faptele.
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Apoi, mai e și toată treaba asta cu creștinismul de fațadă. E multă ipocrizie în România și încă mai
multă ignoranță. Lipsa de educație nu dă șanse unor reforme adânci în viața consumatorilor problematici de
droguri, crede Valentin Simionov. Camerele de consum? Poate, dar cu siguranță nu acum. E un pas dintr-un
viitor de altfel incert.
În loc de concluzie, lăsăm această informație: 15% dintre cei care încep cu injectabilele încep la vârste
cuprinse între 8 și 13 ani. Înțelegeți: 8-13 ani! Nu va trece mult și mulți dintre ei vor face HIV, cel mai probabil
subtipul CRF14_BG, mai agresiv decât subtipul F1 cu care erau obișnuiți medicii și pacienții români. E un
curent acum, cu subtipul ăsta mai parșiv.
90% vor avea și Hepatita C, 40% vor avea și Hepatita B. Și așa, din acest cocktail de viruși, vor muri
înainte de majorat, nu înainte de a da toate bolile astea mai departe. Nu e o perspectivă apocaliptică: e ceea
ce arată statisticile că, foarte probabil, se va întâmpla. A se pasa?
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Alte 175 de
minute la Mizil
o poveste de Andrei Crăciun și Vlad Stoicescu / Dela0.ro

> În oraşul Mizil, făcut celebru pe vremuri de scrierile lui Ion Luca Caragiale şi
Geo Bogza, un grup de iniţiativa civică aflat sub tutela E-Romnja, o asociaţie
pentru promovarea drepturilor femeilor rome, încearcă să schimbe ceva din
viaţă comunităţii locale de romi. Eforturile Grupului se lovesc de indiferenţă, ba
chiar de aversiunea autorităţilor mizilene. Amestecul de ironie şi suprarealism e
intact, după decenii şi chiar secole, la Mizil.

PARTEA I.
STRĂZILE, PROBLEMELE, REUȘITELE
În toamna anului 1938, un reporter în vârstă de 30 de ani vizită pentru prima oară în viaţă Mizilul. Îl
chema Geo Bogza şi era bântuit de o întrebare: ce este cu acest oraş pe care l-a zeflemisit cândva Caragiale şi
asupra căruia nimeni nu s-a mai aplecat, de atunci, aşa cum se cuvenea?
Cum trăiesc, cum gândesc, la ce visează, cum iubesc şi cum mor, acolo, în urbea lor, oamenii Mizilului,
peste care de atâţia ani planează batjocoritor zâmbetul lui Caragiale? - se întreba, în 1938, Bogza.
77 de ani mai târziu, curiozităţile au rămas, dar surâsul zeflemitor al scriitorului a fost înlocuit de cel
al autorităţilor locale, care gestionează destinele urbei cu o veselă, suverană incompetenţă. Realitatea a fost
văzută la faţă locului, într-o dimineaţă de la sfârşitul iernii anului 2015, de doi reporteri în vârstă de 31 de ani
care au pornit spre Mizil ca să se aplece, omeneşte, asupra problemelor sale.
Cum trăiesc, gândesc, visează, iubesc şi mor o treime din cetăţenii Mizilului? Marginalizaţi între
graniţele invizibile ale unui ghetou, o fac înotând la propriu, zi după zi, într-un ocean de noroaie. Casele le
par nişte insule izolate, între care se poate naviga doar cu picioarele blindate, până la genunchi, în cizme de
cauciuc. Chiar şi când nu plouă.
Când Bogza a mers la Mizil, în 1938, trăsura l-a purtat de la gară în centrul oraşului “pe un covor
moale de praf ”. Astăzi, drumul naţional care taie în două Mizilul e asfaltat, dar aproape orice deviere de la
linia să dreapta te aruncă nu doar în necunoscut, ci în afară ideii de civilizaţie urbană cu totul.
Iată, de pildă, Cartierul, situat în partea de vest a oraşului, căruia localnicii - vreo 5.000 de oameni,
majoritatea de etnie roma – îi mai spun, incorect politic, şi Ţigănie. Cartierul are o parte veche şi una nouă.
Oamenii săi vorbesc, îndeobşte, în limba romani. Ne întâmpină cu tradiţionalul “Janes romanes?” (n.r. vorbiţi ţigăneşte?).
Aici, în partea nouă a Cartierului, Primăria Mizil a dat nume frumoase străzilor. Traian Vuia, de
exemplu, despre care oamenii locului spun că “e varză” - strada, nu aviatorul - sau Luminilor, despre care nu
se pot spune prea multe, în afară de faptul că nu dispune de iluminat stradal.
Ochii reporterilor au văzut şi o “periferie” a Cartierului, atât de săracă încât casele păreau prelungiri
aproape naturale ale pământului de jos. Am aflat şi că, mai departe, în periferia periferiei, oamenii dorm cu
animalele în locuinţe atunci când plouă.
De stradă mai beneficiază, tot la noi, şi Constantin Dobrogeanu Gherea, numai că i-au căzut
sărmanului om politic aproape toate vocalele din numele de pe gard. Mai mult îl intuim.
Şi în ziua această de la sfârşitul iernii lui 2015, după mai bine de 175 de minute petrecute la Mizil,
începuse să plouă. Câinii vagabonzi păşeau grijulii pe lângă băltoacele mustind a smolniţă din Cartier. Sub
lumina plăpândă a zilei, Ţigănia se întindea parcă la nesfârşit.
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Iar acum, după ce am vizitat pe îndelete Mizilul, putem şi noi să afirmăm - în trena lui Ilia Arnoldovici
Fainzilberg, mai cunoscut drept Ilf, sau chiar a lui Evgheni Petrovici Kataev, mai cunoscut drept Petrov - că
la fel că în cazul oraşului Pisceslav: E greu de crezut în existenţa unui oraş că Mizilul, dar el există, lucru de
care nu se poate face abstracţie.

Străzile
Soarele stăpânea nestingherit orizonturile, când, în după-amiaza zilei de 31 iulie 2014, puţin după
ora 15, şedinţa Consiliului Local Mizil demara în prezenţa celor 17 membri aleşi. Căldură mare, monşer!
Primarul localităţii, Emil Proscan, în acte social-democrat, socialist, deci apropiat de oameni şi problemele lor,
absenta. La şedinţa participau însă mai multe reprezentante ale unei organizaţii de promovare a drepturilor
femeilor rome, E-Romnja. Prezenţa lor i-a şocat pe aleşi. Nu puţini dintre ei le-au răspuns atunci doamnelor
şi domnişoarelor ca şi când n-ar fi fost de faţă. Vorbeau aşa, uitându-se prin ele sau aiurea.
În numele femeilor rome a luat cuvântul, încă din startul şedinţei, preşedinta asociaţiei Carmen
Gheorghe, de loc chiar din Mizil. Ea le-a spus consilierilor locali că E-Romnja a susţinut înfiinţarea unui grup
de iniţiativa civică în oraş şi cere în numele lor sprijin din partea primăriei pentru reabilitarea infrastructurii
din zona Cartier a Mizilului, mai exact pietruirea a 13 străzi.
Carmen le-a mai amintit aleşilor că în Cartier majoritatea aleilor sunt lipsite de canalizare şi iluminare,
iar venirea ploilor şi apoi a iernii vor face accesul aproape imposibil. Lucrurile erau, de altfel, bineştiute – când
noroaiele puneau stăpânire pe Cartier, cea mai populată zonă a Mizilului, nici măcar ambulanţele nu mai
puteau pătrunde, lăsând vieţile şi morţile localnicilor în voia naturii şi a Celui de Sus.
Consilierii locali au întâmpinat cumva ironic expose-ul lui Carmen Gheorghe. Unii au răspuns că,
înainte ca Primăria să repare străzile, locuitorii lor trebuie să-şi procure buletine de identitate şi acte de
proprietate. Alţii au zis că există proiecte de balastrare a unor străzi din Cartier, dar nu pot oferi un orizont de
demarare a lucrărilor. Carmen a încercat să evite confruntarea, precizând că solicită sprijin pentru că măcar
unele din străzi să fie “cât de cât practicabile”. I s-a răspuns cam pe acelaşi ton, cum că în zonele mărginaşe
sunt depozitate gunoaie, iar reprezentantele Asociaţiei ar face bine să ţină mai mult legatura cu locuitorii
pe care-i reprezintă, eventual să-i înveţe să facă curăţenie şi să o păstreze. Mai exact, aşa cum îşi aminteşte
Carmen Gheorghe, li s-a spus: “Voi, astea care staţi pe la Bucureşti şi faceţi proiecte, ar trebui să vă mutaţi în
cartier şi să trăiţi cu ei. Apoi să veniţi să ne povestiţi nouă de ţigani”.
La final, celor de la E-Romnja li s-a indicat formal că s-a “luat act” de cerere, iar străzile vor fi pietruite
într-un final în cadrul unui proiect deja convenit. Data de lansare a rămas incertă. Chiar după vizită noastră,
când primăvară începea să izbucnească, oarecum, şi la Mizil, străzile au început, discret, una câte una să fie
pietruite. Şi au fost. Nu chiar toate, că nu se poate face totul, aşa, deodată.
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Problemele
Asociaţia E-Romnja, a cărei activitate este centrată pe protejarea şi promovarea drepturilor femeilor
rome, a înfiinţat în Mizil la mijlocul anului 2013 un grup de iniţiativa locală gândit că un mijloc de a creşte
implicarea şi participarea comunitară a locuitoarelor din zona Cartier. Cu un activ de circa zece membri,
Grupul a trecut rapid de etapă întâlnirilor formale şi, prin strângerea de semnături, a ajuns să petiţioneze
primăria din oraş cu privire la problemele “istorice”, nerezolvate ale zonei.
Cartierul găzduieşte o treime din populaţia Mizilului, dar e deservit de o infrastructură sub-urbană:
nicio stradă nu e asfaltată, 13 nu erau nici măcar pietruite până în martie anul acesta, 6 n-au sistem de
canalizare, 6 nu beneficiază de iluminat public, iar aproximativ 5.000 de oameni au acces la doar trei pompe
de apă. Pe site-ul Primăriei Mizil – care te întâmpina cu sloganul “În slujba ta, Omule!” - scrie că nicio stradă
din oraş nu e în beznă din cauza lipsei iluminatului public - o situaţie contrazisă flagrant de realitate. Alte
realităţi mizilene sunt, totuşi, prezentate: dintr-un total de 35 de kilometri de cai de acces, 14 kilometri sunt
neasfaltate şi nepietruite, iar 13 kilometri sunt fără canalizare. Aici, într-unul dintre colegiile electorale ale
Mizilului, văduvit de infrastructură, s-a ales ultima oară deputat domnul Adrian Năstase.
În condiţiile în care doar 37% din drumurile urbei au covor asfaltic, oraşul a beneficiat în urmă cu
câţiva ani de un studiu de fezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii stradale. Proiectele au rămas, însă,
doar pe hârtie. În Mizil, până la asfalt e departe.
Matematică asta cam sumbră nu-l împiedică pe primarul Emil Proscan să facă analize negative asupra
solicitărilor venite din partea celor afectaţi cel mai tare de infrastructura precară a oraşului. În şedinţa de
Consiliu Local din 6 august 2014, de pildă, potrivit procesului verbal al întrunirii, primarul susţine la un
moment dat că “avem mereu solicitări de la diverse ONG-uri care apară drepturile romilor şi care doresc să
participle la şedinţe cu diverse probleme”. “Se ştie că şedinţele sunt publice, dar modalitatea în care prezintă
ei problemele şi prin care se impun… nu au fost niciodată refuzaţi, dar sub acest aspect că ei au drepturi
se constată o creştere de vandalism din partea tinerilor”, evaluează situaţia primarul Proscan, notând că
“am chemat prefectura, jandarmeria şi poliţia pentru a reglementa situaţia în cartierele unde sunt aceste
probleme”.
Celelalte probleme - cele semnalate de-a lungul timpului de Grupul de iniţiativa locală din Mizil - nu
au beneficiat de o atenţie la fel de riguroasă a tuturor acestor autorităţi locale şi judeţene.

Reuşitele
Grupul de iniţiativă, gândit ca unul de promovare a drepturilor femeilor rome, va aniversa peste câteva
luni, în plin august, doi ani de împliniri măreţe. Dacă preferaţi această nouă unitate de măsură: împliniri–
măreţe la nivelul Mizilului. Concret, pe fapte, nu pe vorbe!
Prin activităţile Grupului, peste cincizeci de femei din comunitate au făcut testul Papanicolau la
Ploieşti (E-Romanja a asigurat transportul), au fost forţate autorităţile să demareze pietruirea străzilor, dar şi
să instaleze două noi cişmele (înainte există una singură – în zona veche a Cartierului, dar până şi aceea mai
era oprită de autorităţi pentru că “se consuma apă”). Romii de aici au fost, de ce să nu spunem adevărul,
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priviţi de autorităţi că nişte cetăţeni de rangul doi.
Există însă alte probleme, la fel de mari, dacă nu şi mai şi, care au rămas nerezolvate: majoritatea
locuitorilor din Cartier au “concesiune” pe loturile ocupate, una dintre marile dorinţe ale oamenilor fiind
să obţină acte de proprietate în regulă; câinii vagabonzi bântuie peste tot (când au avansat spre soluţionare
această problema, primarul a spus, conform, vocilor din comunitate, că “asta nu-i o problemă”); nu se mai
acordă celor cu ajutor social “combustibilul”, un fel de subvenție de 290 de lei/ lună pentru lemne în sezonul
rece; lipsesc cu desăvârşire locurile de muncă, şomajul fiind una dintre cele mai mari probleme la nivelul
întregului Mizil, dincolo de graniţele Cartierului.

PARTEA A II-A.
OAMENII, ÎNTREBĂRILE FĂRĂ RĂSPUNS,
EPILOGUL
Se recomandă Aldeza. Îi strângem, deci, pe rând, mâna Aldezei. Aldeza este minionă şi oacheşă, dacă
ne îngăduiţi adjectivul, căci acesta este cel mai aproape de realitate. Ea este facilitatorul grupului şi liderul său
informal. Studiază Română-Engleză la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, unde e în anul al II-lea.
Are 20 de ani, arată de 15, şi o cheamă, în buletin, Georgiana Lincan. Liceul l-a făcut la Mizil, s-a născut şi a
crescut în Cartier. Tatăl s-a recăsătorit, iar cei 7 fraţi (toţi mai mici!) s-au mutat în Germania. Aldeza a rămas
la bunica din partea tatălui.
Aldeza a făcut liceul la Tase Dumitrescu. Cine a fost, însă, Tase?, îndrăznim să ne întrebăm. Fata râde
şi ne zice că a fost şi el un om. Scotocim pe net şi constatăm că a fost un comerciant foarte bogat din Vechiul
Regat, care şi-a lăsat întreagă avere Comitetului şcolar din Mizil în vederea ridicării unui şcoli cu internat.
Şi s-a prăpădit Tase în anul de graţie 1921 după Hristos. Liceul care îi duce mai departe numele şi-a început
activitatea patru ani mai târziu.
Aldeza ne descrie cam cum stă treaba prin Cartierul mizilean: “Comunitatea e în nordul oraşului, mai
trăiesc şi ne-romi acolo. Discriminare a cam fost, că altfel aveam şi noi acum apă, canalizare, gaze, lumini
pe străzi. Cartierul are două părţi – cea nouă şi cea veche. În partea veche lucrurile mai stau cum mai stau,
că s-au mai făcut unele lucruri în ultimii zece ani, dar în cea nouă chiar lipsesc toate. Comunitatea s-a extins
destul de mult în ultima vreme, au venit romi şi de prin alte părţi, majoritatea prin căsătorie.”
Aldeza ştie care sunt dramele Cartierului, ştie că oamenii de aici nu au locuri de muncă şi aceia
care lucrează abia pe la Salubrizare mai prind un loc. Cei mai norocoşi muncesc la o fabrică de carne din
localitate, dar aceştia sunt puţini. Mulţi trăiesc din micul, foarte micul, negoţ. Cât despre femei, majoritatea
nu au muncit niciodată. Chiar şi cele care ar fi vrut cu tot dinadinsul să muncească au fost refuzate la angajare
pentru că “aveau fuste, un fel de a spune că erau ţigănci, pentru că în Cartier nu există acele rochii creţe şi
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înflorate”.
“Am strâns 500 de semnături pentru petitita referitoare la cele 13 străzi. Am mers în şedinţa de Consiliu
Local. La prima şedinţa la care am fost prezentă, unde trebuia să vorbim despre câini, am simţit cel mai mult
discriminarea. Eram 6 persoane invitate, 4 femei din comunitate. Toată lumea era la masă rotundă, numai pe
noi ne-au pus pe nişte scaune în spate. Nici măcar nu se uitau la noi când vorbeau despre problemele expuse
de Grup. Ne-au tratat foarte rău. Urmarea şedinţei a fost că au trimis hingherii la ceva timp după şi-au ridicat
6-7 câini.” Aldeza, rezidentă în Cartier
“La festivalul de epigrame din Mizil (n.r. – Mizilul e un oraş cunoscut la nivel naţional pentru festivalurile
sale de epigrame şi poezii) nu ştiu să fi participat vreun ţigan. Mai erau festivităţi de Ziua Europei, la Casă de
Cultură, şi erau invitate mai multe şcoli, inclusiv cea unde învăţau cei mai mulţi ţigani. La un moment dat nu
i-au mai invitat, au zis că ajung atâtea dansuri ţigăneşti.”
Am luat-o pe Aldeza din faţă Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti. Stă aici, la cămin. Nu e lung
drumul până la Mizil, dar durează suficient cât să aflăm că, la bază, e dintr-o familie de ursari, că străbunicul
sau a avut o ursoaică pe care o botezase Dorina şi că acelaşi nume i l-a dat şi fiicei sale - bunica Aldezei.
Cum a intrat în Grup? “Prin Claudia, o fată din comunitate, care lucrase cu Carmen Gheorghe de la
E-Romnja într-un proiect, să avem mai multe pompe de apă, că erau prea puţine. Şi în 2013, a venit Carmen
să vadă ce posibili voluntari ar mai fi în Cartier şi m-a găsit pe mine.” Adevărul e că Aldeza e singura fată la
facultate din tot Cartierul. În general, fetele din această parte de lume se opresc la liceu, dacă ajung şi până
acolo.
Şi mai e ceva: cei mai mulţi romi din Mizil pleacă în Germania, la muncă. Tatăl şi fraţii Aldezei sunt
şi ei, aşa cum aţi aflat deja, plecaţi de mai bine de un an şi jumătate. Undeva pe lângă Dortmund. Acolo
lucrează, care pe la distribuirea ziarelor, care pe la spălătorii de autoturisme, căci au nemţii autoturisme din
belşug. Şi mai sunt romii cu fierul vechi. A fost şi Aldeza în vizită la un unchi tocmai la Frankfurt, i-a plăcut,
cum să nu-i placă?, unde s-a mai pomenit să nu-ţi placă Frankfurtul?, dar dacă s-a apucat de facultate, a zis
că s-o şi termine, că aşa e bine.
Cât au curs istorisirile Aldezei, uite că am şi ajuns la Mizil! Sediul Grupului? N-au sediu. Se întâlnesc
pe la membri pe acasă, care cum poate. De unde sediu la ei? Important e să se întâlnescă, să pună la cale, să
facă. Nu unde.
“În grup avem femei de la 16 la 47 de ani. Cea de 16 ani e elevă, la Şansa a două. Singurul băiat din
grup este Arabis”, ne descrie Aldeza schemă organizaţională. Arabis, deci. Cerem să îl întâlnim pe Arabis. Şi
vine Arabis.
Se recomandă. Îi strângem mâna lui Arabis. Are 22 de ani, a făcut 12 clase şi e singurul bărbat din
Grup. În buletin îl cheamă, totuşi, Vasile. Lincan Vasile. În Cartier, toată lumea îl ştie de Arabis, pentru că
– aflăm după o cercetare sumară a motivelor care au stat la baza acordării poreclei semăna, aşa cum intuiţi
deja, cu un arab. Arabis susţine că s-a lovit de discriminare la interviurile de angajare, motiv pentru care a
renunţat să se mai ducă la ele.
A vizitat şi Asuchwitz-ul, cu Partida Romilor, în ale cărei acţiuni e implicat “că să mai cunosc şi eu

PAȘi

pagina 45

oameni destupaţi, că aici în Ţigănie toţi te bănuiesc de interese”.
Bunicul lui Arabis întreţine familia cu o pensie lunară de 350 de lei. Arabis lucrează de la 8 ani, în
principal munci sezoniere. Cel mai des, la vie. “Fiecare are trecutul lui şi drama lui, dar nu-mi place să mă
plâng”. Aşa începe povestea lui.
Şi zice Arabis despre problemele Cartierului: “Cu câinii ăştia e aşa – dacă te dai un pic la ei, te lasă în
pace, dacă ţi-e frică însă şi mai tare sar la tine. Am văzut şi la televizor chestia asta, dar noi am testat-o aici
pe pielea noastră. În Mizil facem terapie cu câini…”. Şi de ar fi doar atât! Arabis vede, vede foarte bine, că
nu răsare soarele la Mizil: “La noi se face doar Sărbătoarea vinului sau a toamnei, cum îi zice, şi se mai pune
muzică de 1 Decembrie. Dar de 8 aprilie, de ziua Internaţională a Romilor, de ce nu se face nimic, frate?, că
suntem aproape 30% romi declaraţi în oraş?! De ce nu se pune şi atunci o muzică, de ce nu se bea un vin?”.
Nu ştim să-i răspundem lui Arabis.
Dar iat-o şi pe Estera. Estera Baciu are 21 de ani , 6 clase şi e unul dintre cei mai activi membri ai
Grupului. Mama, tatăl şi un frate sunt toţi în Spania, la Barcelona. Estera a fost şi ea. Cum e trecerea de
la Barcelona la Mizil? “Naşpa! Totul mi se părea foarte murdar când m-am întors de acolo”. Estera nu e
măritată, şi asta nu e bine în Cartier. Nu se grăbeşte însă. A învăţat, cu timpul, să aleagă cu grijă. Şi, da, o
cheamă Estera, nume frumos, biblic, pentru că mulţi dintre romi s-au pocăit la Mizil.
Începem, până la urmă, să cunoaştem tot grupul. Iat-o pe Simona Daniela Lincan, 23 de ani, 4 clase.
Acum e în clasa a V-a la “A două şansă”. E în Grup şi cumnata ei e. Şi zice Simona Daniela: “Am fost 5 fraţi,
3 fete şi 2 băieţi. N-am făcut şcoală pentru că aşa a fost situaţia, trebuia să stau cu fraţii mai mici acasă.”
Că din senin îşi face apariţia şi doamna Anita, zisă Raţa. Doamna Anita e femeie în toată puterea
cuvântului, are o faţă plecată cu ginerele în Spania. Cuplul are doi copii care au rămas la Mizil cu ea, cu
bunica. Îi e frică să nu-i fie luaţi copii, că deja s-a demarat o anchetă socială în cazul lor.
Şi zice Rața: “Nepoţii sunt la mine, părinţii lor, fiica-mea şi bărbată-su sunt în Spania. Nu trebuie să îşi
facă şi ei viitorul? Au copii, din 2 milioane ce să le dai de mâncare?”. Dar cu străzile, care e treaba cu străzile?
“În proiect pe stradă asta, Traian Vuia, avem de toate - canalizare, tot. Iar în realitate n-avem nimic! Se duc
copiii plini de noroi la şcoală şi zic învăţătoarele că nu suntem în stare să-i spălăm. Nu le-o fi ruşine să zică
aşa? De ce nu vin până aici să văd şi ele cum trăim? Ne zic ţigani jegoşi! Păi, jegoşi, că apă de unde?, dar noroi
până-n gât!”. Şi dă din mâna, aşa, a “halal dreptate pe lume!”.
Şi iată-o şi pe doamna Viana, 38 de ani. În acte e Mariana Miroiu. Are patru copii, iar toată familia
trăieşte din 480 lei pe lună. Cel mai tare o nemulţumesc lipsa locurilor de muncă şi indiferenţa autorităţilor în
fața problemelor din oraş. A păţit doamna Viana să-i între câinii comunitari în casă şi să-i fure mâncarea de
pe masă! Chiar aşa a păţit, nu exagerăm noi pentru vreun efect textual.
Şi mai zice doamna Viana: pe un islaz din apropierea Cartierului s-au pus panouri solare, motiv pentru
care “nu mai avem nici ciuperci, nici urzici, vai de foamea noastră!”. Şi cu toată foamea locuitorilor săi, cu
toate problemele în asigurarea unor condiţii minim urbane, Mizilul are într-adevăr un plan de acţiune privind
energia durabilă. Nu-s drumuri, nu e canalizare, dar ţintă autorităţilor e să reducă până în 2020 emisiile de
dioxid de carbon cu 20%.
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ÎNTREBĂRILE FĂRĂ RĂSPUNS
În loc de încheiere avem câteva întrebări la care Primăria a refuzat să răspundă. Au înregistrat frumos
solicitarea de presă, apoi ne-au tot pasat telefonic, zile la rând, de la un birou la altul. Într-un final, deşi
vizau în principal activitatea celui ales prin votul direct al cetăţenilor - adică primarul -, întrebările i-au fost
repartizate lui Doru Mladin, city manager al oraşului Mizil. Căci, da, Mizilul are şi city manager! Dar domnul
Mladin n-a mai răspuns niciodată. De fiecare dată când l-am căutat la birou nu era prezent.

Întrebările sunt acestea:
1.

Având în vedere starea deplorabilă a infrastructurii din aria menţionată - atât cea pietonală/
rutieră, cât şi cea electrică şi de canalizare -, am dori să ne indicaţi care sunt şi în ce stadiu se află
proiectele de refacere a infrastructurii în zonă.

2.

Potrivit Procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din 31.07.2014, “se vor demara procedurile
de reabilitare pentru străzile care sunt în PUG”, făcându-se referire la un număr de 13 artere.
Puteţi să ne precizaţi câte din aceste 13 străzi pentru care s-a convenit reabilitarea sunt în PUG şi
dacă există şi alte căi de acces în zona Cartier neincluse în PUG?

3.

Din evidenţele Primăriei Mizil, puteţi să ne indicaţi câte persoane locuiesc în zona Cartier şi care
e procentul celor care trăiesc din ajutoare sociale?

4.

Înţelegem că există în zona Cartier un număr important de persoane care n-au acte de identitate
şi/ sau acte de proprietate. Refacerea infrastructurii în zonă depinde direct de rezolvarea acestei
probleme? Cu alte cuvinte, asigurarea unui acces mai facil în zonă şi a unor condiţii de viaţă mai
bune sunt împiedicate, din punct de vedere legal, de absenţa actelor menţionate mai sus?

Epilog
Dăm să plecăm din Cartier. Dintr-o curte ne strigă, peste uluci, o femeie. Intrăm în curtea femeii.
Doamna Mariana. Are doi copii cu handicap. O fată care nu prea poate să meargă şi un băiat cu probleme
severe de vedere, ca să nu spunem că e orb. Nu şi-a permis să îi ducă să facă recuperare, să încerce, măcar,
să le dea o şansă. O ascultăm în tăcere pe doamna Mariana, reportofonul înregistrează încă o drama. Avem
reportofoanele pline de drame. Stă să plouă.
Şi plouă. Fiica doamnei Mariana ne conduce pe drumul plin de noroaie, înaintând greu, cu picioarele
ei răsucite în unghiuri imposibile, de la o fereastră fratele ei ne priveşte fără să ne vadă. Şi aşa plecăm. Mizilul
rămâne pentru totdeauna în urmă şi ne urmăreşte ca o umbră. Au trecut luni de zile de atunci şi vor mai trece
altele, va veni vara şi apoi toamna şi apoi iarnă, şi undeva la o fereastră va tot fi un copil orb privind fără să
vadă un drum care nu duce nicăieri.
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foto: Silviu Panaite

ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ.
CRONICA UNEI AGONII ANUNȚATE
o poveste de Andrei Crăciun și Vlad Stoicescu / Dela0.ro

> În fiecare an, în România, peste 25.000 de copii părăsesc studiile aferente
claselor I-VIII. Motivele principale au legătură cu mediile profund defavorizate
din care aceşti copii provin. Rata de abandon şcolar e printre cele mai mari din
Uniunea Europeană. Şi pe cât de rău arată lucrurile, pe-atât de încet se mişcă
autorităţile responsabile de corectarea deficiențelor unui sistem de educaţie
care măreşte disparităţile sociale şi costurile asociate lor. O soluţie există. A
fost identificată de experţii în educaţie şi e aprobată metodologic chiar în legile
învăţământului – tot acolo, însă, ea e pusă practic în sarcina şcolilor, a asociaţiilor
de părinţi şi a ONG-urilor.

Doamna Gica n-a mai trimis-o pe Mariana la şcoală de două săptămâni. Nu are cu ce s-o încalțe, iar
copilul e răcit şi iarna nu prea dă semne că-i pregătită să iasă din scenă la Găujani, o comună din judeţul
Giurgiu, aflată la nici o sută de kilometri de Bucureşti. Găujaniul numără mai bine de 2.600 de suflete.
Mariana e în clasa a VII-a, „un copil bun” cum o descrie directoarea şcolii din Găujani, Carmen Gărăgău
(profesoară de limba franceză), dar „sensibilă, ba o doare capul, ba o doare burta”. Mama, Gica Ciobanu, nu
s-a omorât cu învăţătura, are totuși nouă clase şi recunoaşte cu seninătate că nu prea i-a plăcut cartea. Dar
copiilor - trei la număr - a încercat să le ofere o educaţie.
Alexandru, cel mai mare, s-a oprit la clasa a XI-a şi a plecat în Spania ca să-şi găsească un viitor.
Lucrează acolo cu tatăl său. Andrei, mijlociul, e într-a X-a la un colegiu tehnic din Bucureşti, deşi dificultăţile
financiare erau cât pe-aci să-l întoarcă definitiv acasă anul trecut. Mariana e încă în cataloagele clasei a VII-a
de la şcoala din Găujani, chiar şi aşa – fără încălţăminte şi cu sănătatea mai fragilă. Doamna Gica aduce în
gospodărie, în fiecare lună, 290 de lei, bani pe care îi primeşte în contul unei pensii de handicap. Este singurul
venit al familiei. În ziua asta de la sfârşitul lui februarie în care ne-am întâlnit, femeia se pregăteşte să plece
„la urzici”. Bate, în căutarea lor, kilometri întregi în jurul comunei, apoi se urcă într-un microbuz şi merge la
Bucureşti să le vândă prin pieţe. De fapt, nici măcar în piețe, ci în marginea lor. Nu există piață pentru oameni
atât de săraci. Ultima oară când a fost i-au rămas, ca profit, 40 de lei. Nu sunt suficienţi să-i cumpere o pereche
de încălţări Marianei, nu ajung să acopere nici 20% lunar din căminul lui Andrei, la Bucureşti, dar viaţa nu
lasă prea multe alternative la Găujani.
Doamna Gica îşi mai face o dată socoteala în minte, îi ies din urzici - blestemată aritmetică! - tot 40
de lei şi spune aproape resemnată: „Dacă nu umblu, nu-i iau nici pe ăştia...”. Şi Gica Ciobanu umblă, umblă,
umblă, chiar dacă oamenii din comună îi mai reproşează că, în toată sărăcia asta, îşi mai ţine şi copiii „la
şcoli”, „de parcă-i faci doctori sau ingineri!”.
În fiecare din ultimii cinci ani, în medie, peste 25.000 de copii au abandonat studiile aferente claselor
I-VIII. 140.000 au făcut-o, la nivelul naţional, în intervalul menţionat, potrivit datelor centralizate la Ministerul
Educaţiei. Pentru că nu are încălţăminte, Mariana Ciobanu dintr-a şaptea, de la Găujani, ar putea adăuga
încă un număr statisticii, deşi reducerea abandonului şcolar e, pe hârtie, o prioritate absolută în România.
Asumat în cadrul strategiei de creştere economică a Uniunii Europene, obiectivul presupune atingerea unei
rate de abandon de 11%. În momentul de faţă este de peste 17%, iar progresele se fac într-un ritm foarte lent.
De pildă, în 2007, rata de abandon şcolar era în România de 19,2%. Nu suntem, totuşi, singuri în Europa:
portughezii aveau în 2010 o rată similară de aproape 30%. În numai doi ani însă au reuşit să scadă la 20%.
În aceeaşi perioadă lucrurile s-au mişcat şi-n România: s-a câştigat un procent în bătălia cu abandonul şcolar.
Viteza de melc cu care se schimbă lucrurile e un indicator că programele Ministerului Educaţiei de
reducere a abandonului funcţionează cu rezultate limitate. Cornul, laptele sau microbuzele şcolare care
mai uşurează din situaţia copiilor aflaţi în situaţii defavorizate - căci dintre ei se alege majoritatea celor
care abandonează nu sunt suficiente. Cumva, lucrurile merg mână în mână: părăsirea timpurie a şcolii,
determinată de condiţiile mediului în care trăiesc copiii, înseamnă şi mai multă sărăcie şi excluziune pentru cei
supuşi fenomenului, dar şi disparităţi sociale şi dezechilibre bugetare mereu în creştere. Specialiştii în politici
educaționale precum Laura Marin, de la „Human Catalyst - Association for Education and Social Justice”
susţin, însă, că există soluții, unele dintre ele chiar prevăzute în Legea Educației, cum ar fi, de exemplu, un
ordin de ministru din 2011: organizarea, la nivel naţional şi cu finanţare bugetară, a programului „Școală
după şcoală”.
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O Românie în miniatură
Sfârşit de februarie, deci, la Găujani. Suntem într-o sală de consiliu a şcolii din sat, în fapt reşedinţa
comunei cu acelaşi nume, care mai include alte două aşezări: Cetăţuia şi Pietrișu. Şcoala, care poartă numele
unui literat local, Drăghici Davila, are 230 de elevi, mai bine de 40% fiind de etnie romă. În Găujani,
principala ocupaţie a oamenilor este agricultura – un alt fel de a spune că n-au, de fapt, venituri stabile în
afara ajutoarelor sociale. Directoarea şcolii, Carmen Gărăgău, susţine chiar că „maxim trei părinţi au loc de
muncă”. În comună, aproape 30% din populaţie e de etnie romă, dar, susține directoarea, „nu integrarea e o
problemă, căci oamenii se înţeleg bine, ci lipsa şanselor, a oportunităţilor”.
Găujaniul e un fel de Românie în miniatură. Microbuzul galben e parcat în lateralul şcolii, şi cornul
şi laptele s-au dat încă de dimineaţă, dar abandonul şcolar, sărăcia, marginalizarea rămân acute. În sala
de consiliu, ne-am aşezat şcolăreşte la o masă ovală. De jur-împrejur: directoarea Gărăgău, învăţătorul
Mihai Sima, preotul Vasile Pop, Cornelia Enache, preşedinta unei asociaţii locale implicate în dezvoltarea
comunităţii, dar şi părinţi, numai mame - Nicoleta Neașu, Gica Ciobanu şi Mihaela Scutelnicu.
„Sunt atât de multe probleme, încât uneori mai şi uităm exact care sunt, deja fac parte din cotidian”,
sparge gheaţa directoarea Carmen Gărăgău.
Suntem aici, în judeţul Giurgiu, la nici o sută de kilometri de Bucureşti, pentru a înţelege ce poate face
un program de tipul „Școală după şcoală” într-o comună precum Găujaniul. Școala „Drăghici Davila” a avut
în anul 2011-2012 un proiect de after-school în desfăşurare, derulat de o organizaţie non-guvernamentală.
Rezultatele sale, susţine învăţătorul Sima, au fost mulţumitoare, chiar dacă s-a lucrat în sistem de voluntariat,
cadrele didactice nefiind plătite. Programul a vizat exact copiii cu posibilităţile cele mai reduse şi riscul cel mai
mare de abandon, căci - susține Carmen Gărăgău - „din 230 de elevi, aproape 200 sunt cazuri sociale cu risc
de abandon”. Marele minus, însă, e că programul nu s-a desfăşurat decât un singur an, cât a existat finanţare.
Apoi, asociaţia non-guvernamentală care a derulat proiectul s-a retras, iar clasa din „Şcoală după şcoală” a
fost desfiinţată.
„Când vorbeşti despre copii aflaţi într-o situaţie de risc educațional şi nu reuşeşti să lucrezi măcar un
ciclu cu ei, n-ai făcut nimic. De aia e o problemă de sistem şi de politici publice, altfel putem să scriem fiecare
un proiect, îl implementăm un an-doi pentru un număr limitat de copii, nu pentru toți câți ar avea nevoie, şi
după aia gata, beneficiarii sunt lăsaţi în aer și revenim la situația de la care am pornit”, arată Laura Marin,
care a derulat recent un studiu de oportunitate pentru implementarea unui Program Naţional „Școală după
Şcoală”. Concluzia cercetării e că un astfel de program, susţinut bugetar la nivel de politică publică, cel puțin
pentru copii din medii dezavantajate, așa cum prevede legea, ar avea capacitatea de a reduce gradul de risc
educațional asociat și cu abandonul şcolar şi, mai departe, disparităţile sociale perpetuate de acest fenomen.
Ar fi, cu alte cuvinte, o soluţie pentru multe din problemele actuale și mai ales viitoare ale României.
Înapoi, însă, la Găujani, unde peste masa ovală din şcoala „Drăghici Davila” se prăvălesc poveştile
oamenilor.

Mama Nicoleta
Nicoleta Neașu are doi copii. O fată, Mihaela, care a terminat liceul pedagogic la Giurgiu, şi un băiat,
Georgian, în clasa a VI-a la Găujani. Mihaela, la 20 de ani, s-a trezit şomeră, după ce a ratat examenul de
titularizare în învăţământ. S-a întors acasă, unde încearcă să-şi ajute familia.Georgian, pe care îl mai cheamă
şi Gabriel, ar vrea să meargă la liceu, pe urmele surorii sale, „dar nu ştiu dacă se va mai putea”, susţine mama.
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Nicoleta a făcut eforturi financiare monumentale ca să-şi ţină fata „la Pedagogic”, chiar și un credit
la bancă, în condiţiile în care tatăl familiei, care lucra la o firmă de pază în Bucureşti, îşi pierduse locul de
muncă.
Nicoleta Neașu s-a căsătorit la 22 de ani şi e originară din Teleorman, de la Roşiorii de Vede. Migrată
în satul Pietrișu din comuna Găujani, Nicoleta s-a convertit la creştinii după Evanghelie şi şi-a găsit, într-un
fel, liniştea la „Adunare”. Soţul a rămas ortodox.
Evangheliștii nu-şi sprijină cu ajutoare membrii, pentru că „majoritatea oricum sunt săraci, trăiesc
din ‘social’, câţiva tineri dacă mai merg în Spania”. Chiar şi aşa, însă, creştinii după Evanghelie din Găujani
încearcă să pună pe picioare ceea ce şcoala, ministerul, Guvernul, noi toți, în proiectul nostru comun
de societate, nu reuşim: un after-school. „Biserica face tot felul de activităţi cu copiii, fac cu ei temele, îi
învață să cânte la chitară. Orice copil poate veni la activităţile acestea, indiferent de religie”, arată Nicoleta.
Ecumenismul e la el acasă în Găujani! Chiar Mihaela, fata ei, absolventa de liceu Pedagogic, dă o mână de
ajutor, dăscălindu-i pe copiii credincioşilor de tot felul.
Un of are, totuşi, şi Nicoleta Neșu: că pe Georgian îl mai bat colegii la şcoală, pe motiv „că-i român”.
„El e înalt cu ochi albaştri”, spune mama, provenită dintr-o familie de rudari. Ne explică: rudarii nu sunt
țigani ca toți țiganii. De altfel, venind ea din Teleorman, abia în Giurgiu a aflat că rudarilor tot țigani li se
zice. E mai complicat.
Dar e și altceva în zâmbetul mamei Nicoleta: „El ar vrea tot la Pedagogic, dar i-am zis ‘nu, mami, că
mi-au mâncat sufletul 4 ani cu soră-ta’!”.

Mama Gica
Gica Ciobanu şi-a făcut deja intrarea într-un articol de presă scrisă. Aţi aflat: are nouă clase şi trei copii.
Știți cazul: Mariana dintr-a VII-a face mai bine de două săptămâni de stat acasă la sfârşitul ăsta de februarie.
N-are încălţăminte să meargă la şcoală. Alexandru, cel mai mare, e deja în Spania, s-a lăsat în clasa a XI-a.
Ceva, totuşi, a rămas nescris. Povestea lui Andrei, mijlociul, care e în a X-a la Colegiul Tehnic „Iuliu
Maniu” din Bucureşti. Face acolo „Turism şi Alimentaţie”. „Când l-am dat la liceu”, spune Gica, „a stat la o
doamnă, care n-a mai putut să-l ţină şi a vrut să-l dea la cămin. Eu nu am fost de acord, mi-a fost frică de ce-i
prin cămine, aşa că l-am chemat acasă”. Câteva luni, soarta lui Andrei a părut pecetluită - avea să rămână
cu nouă clase.
Aici intervine însă, pe post de înger salvator, Cornelia Enache, preşedinta Asociaţiei Datini-EducațieCultură din Găujani. Organizaţia, care are vreo 30 de membri cu tot cu voluntari, e rezultatul unui grup de
iniţiativă cetăţenească înfiinţat la începutul anului 2011. Când a aflat că Andrei nu mai are posibilitatea de a
se întreţine la Bucureşti şi că renunţă la şcoală din cauza asta, Cornelia Enache s-a angajat să acopere o parte
din cheltuieli. Andrei are nevoie de 270 de lei în fiecare lună pentru a-şi plăti căminul şi mesele. 170 de lei
sunt daţi de Asociaţie. Restul de 100 sunt acoperiţi de Cristina, o fată care lucrează ca facilitator la Fundaţia
PACT, fundație alături de care Datini-Educație-Cultura derulează nişte proiecte de dezvoltare comunitară în
Găujani.
Aşa a reuşit Andrei să se întoarcă la şcoală. A pierdut un an, iar la pachet cu el şi bursa socială, dar
măcar şi-a dat toate diferenţele şi e din nou în circuitul şcolar. Asta îi dă în continuare o şansă să nu mai facă
parte, într-un viitor încă neclar, dintr-unul din grupurile defavorizate ale României. Lucrurile sunt însă la o
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răscruce. Andrei e la şcoală, are unde să stea şi ce să mănânce, dar asta doar de luni până vineri. La sfârşiturile
de săptămână trebuie să vină acasă, la Găujani. Drumul costă 50 de lei dus-întors. Știți și asta: singurul venit
al familiei este pensia de handicap a Gicăi. 290 de lei.
Dar Andrei merge bine cu școala, merge. Și după cum vedeți, povestea lui Niculae Moromete se tot
repetă în țara noastră.

Soluția Laurei
„În momentul de faţă, din ce-am văzut eu pe teren, în România fiecare școală se descurcă cum poate”,
spune Laura Marin, doctorand în educație, autoarea unui studiu care demonstrează de ce e necesar un
Program Naţional „Școala după şcoală”. „Obiectivele există pe hârtie, ele sunt asumate prin Legea educaţiei,
dar...”, continuă Laura în timp ce maşina taie câmpia nemişcată care desparte Bucureştiul de Găujani.
Laura are cifrele: o persoană din cinci în România se confruntă cu sărăcia; aceasta e de trei ori mai
răspândită în zonele rurale, acolo unde trăieşte aproape jumătate din populaţia ţării; romii din zonele rurale
sunt şi mai expuşi, în cazul lor riscul de sărăcie crescând de zece ori. Toate cifrele acestea, luate împreună,
înseamnă că dacă nici măcar educaţia nu reuşeşte să se distribuie echitabil în societate, atunci nimic nu va
stopa extinderea decalajelor sociale şi înmulţirea costurilor asociate.
„Conform recomandărilor Comisiei Europene”, scrie în studiul Laurei Marin, „România, în calitate
de Stat Membru, trebuie să prioritizeze combaterea sărăciei şi excluziunii sociale a copilului ca parte a
efortului general de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale”. O soluţie recomandată de majoritatea studiilor
instituţiilor de referinţă în domeniul politicilor de educaţie este implementarea la nivel naţional şi cu buget
asigurat integral de stat a programului „Școală după şcoală”. De ce?
Laura Marin arată că totul are legătură cu o compensare a efectelor mediului dezavantajat de
proveniență al acestor copii. Un elev care participă într-un astfel de program - explică Laura Marin - petrece
mai mult timp într-un mediu favorabil învățării, face activităţi de dezvoltare personală, îşi face temele sub
supravegherea de care nu are parte acasă, beneficiază de o oportunitate de a recupera decalajele şi are şi cel
puțin o masă asigurată în ziua respectivă.
Actuala Lege a Educaţiei prevede la articolul 58 cadrul de desfăşurare al unui astfel de program,
indicând în plus că „statul poate finanţa programul Școală după şcoală pentru copiii şi elevii din grupurile
dezavantajate, potrivit legii”. În plus, un Ordin de ministru dat în 2011, când la vârful Educaţiei era Daniel
Funeriu, oferă şi metodologia implementării unui astfel de program. La capitolul „surse de finanţare”, ordinul
indică „bugetul de stat, pentru copiii proveniţi din grupuri dezavantajate, potrivit legii”, dar şi „autorităţi
locale din finanţarea complementară, din bugetele locale”.
Ce propune Laura Marin (fiind în acord cu alţi specialişti în educaţie) e ca „Şcoală după şcoală” să
devină, în sine, structură la nivelul Ministerului Educaţiei, pentru a gestiona, monitoriza şi evalua un Program
Naţional. Să devină, cu alte cuvinte, politică publică asumată de Guvernul României. Anul trecut, pe fondul
solicitărilor venite dinspre societatea civilă, Secretariatul General al Guvernului a organizat un Grup de
lucru pe această temă, care s-a reunit de două ori. Ultima oară, în octombrie 2014, chiar în prag de alegeri
prezidenţiale, reprezentanţii Guvernului au anunţat că există intenţia elaborării unei hotărâri de Guvern care
să corecteze actualele deficiențe şi să instituie un mecanism concret de finanţare. Apoi, au trecut alegerile,
a venit iarna, au fost și sărbătorile, și până acum, când se desprimăvărează bine, niciun semn n-a mai venit
dinspre Cancelaria Primului Ministru.
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Câteva umbre și-o speranță
Contactate de Dela0.ro, două persoane din Grupul de lucru au descris felul în care s-au derulat
întâlnirile, dar şi urmările lor. Ambele susţin că după alegeri nu s-a mai anunţat nicio nouă întâlnire a
Grupului, iar în momentul de faţă lucrurile sunt în aer.
Violeta Daria, de la Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), o
instituţie publică care realizează evaluări sistemice, standarde şi indicatori pentru învăţământul pre-universitar,
şi-a luat precauţia să spună din start că „nu avem atribuţii în implementarea programului”. Expertul ARACIP
crede că „teoretic ar trebui să vorbim de o îmbunătăţire” (n.r. - prin implementarea unui program naţional
„Școală după şcoală”). „Cu siguranţă s-ar reduce abandonul şcolar în mediile defavorizate. Copiilor li se dă
o masă caldă, sunt ajutaţi la teme, sunt supravegheaţi”, conchide Daria. Sursele noastre ne-au informat că
Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) susține, de fapt, programul „Școală
după școală”, dar fără să aibă ușa dialogului deschisă la nivelul Ministerului.
Cercetătoarea Irina Horga de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei susţine şi ea că „lucrările Grupului
s-au sistat înainte de alegeri” şi că „urma ca membrii Grupului să facă propuneri de activităţi şi de revizuire a
metodologiei care reglementează programul ‚Școală după şcoală’.” De urmat, n-a mai urmat nicio întâlnire,
iar Horga crede că asta are legătură cu „lipsa de speranţă în privinţa alocării de fonduri”. „La nivel ştiinţific
lucrurile se legau”, arata cercetătoarea de la ISE, care mai crede că oportunitatea unui astfel de program a fost
deja demonstrată practic – „o arată exemplele şcolilor sau ONG–urile care au dezvoltat astfel de programe.”
Un astfel de exemplu este Şcoala Ferdinand din sectorul 2 al Capitalei, situată într-un imobil splendid,
inaugurat chiar de Regele care i-a dat și numele. Școala Ferdinand se află vizavi de Gara de Est. Directoarea
Violeta Dascălu ne arată că programul „Școală după şcoală” a fost implementat prima oară aici în 2012 şi s-a
dovedit atât de util şi căutat de părinţi încât n-a mai ieşit din planurile educaţionale. Deşi dosarul de autorizare
a fost un coşmar - nu mai puţin de 17 seturi de documente diferite trebuie să depună o şcoală pentru a putea
organiza un astfel de program - tot efortul a meritat: 40-50 de elevi dintr-un total de 720 beneficiază astăzi de
after-school la Ferdinand.
Secretul succesului de aici nu e greu de intuit: banii. Explică Violeta Dascălu: „Am făcut contract cu
Asociaţia de părinţi, care la rândul ei a făcut contracte civile învăţătorilor şi îi plăteşte, dar şi contract cu firma
de catering. Părinţii plătesc masa, profesorul”. Practic, deşi un real succes, programul „Școală după şcoală” de
la Ferdinand nu vizează, aşa cum prevede chiar legea, includerea cu prioritate a celor provenind din grupuri
defavorizate.
Dar nu doar banii sunt la mijloc. Mai sunt și oamenii care sfințesc sau nu locul. Directoarea Violeta
Dascălu, profesoară de geografie, este dintre oamenii aceia pentru care nu există „nu se poate”. Ba se poate.
Drept dovadă nenumăratele proiecte în care directoarea de la Ferdinand (care e în Baicului, o zonă așa-și-așa
din București, departe de Cartierul Primăverii) a implicat școala.
Totuși, banii. Căci la Găujani, precum în multe alte sate şi comune ale României, finanţarea lăsată în
baza părinților ar asigura din start eşecul oricărui program similar. Iar, în lipsa unor iniţiative care să modifice
cadrul legal actual, finanţarea de la stat va rămâne o himeră. O recunoaşte şi directoarea Dascălu de la
Ferdinand: „Pe noi legislaţia ne-a ajutat în măsura în care ne-a permis plata prin convenţie civilă. Dar de la
minister nu primim niciun bănuţ. Şi nu cunosc pe cineva care să primească”.
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Preotul-șofer Pop
În 2010, o tragedie s-a produs la Găujani. Guvernul Boc a decis de-a valma comasări de şcoli şi
închideri de spitale, iar elevii din satele Pietrișu şi Cetăţuia s-au trezit că trebuie să meargă în centrul de
comună. Școala din Găujani are un microbuz de 17 locuri la dispoziţie, dar transport zilnic e solicitat de 113
copii. Mulţi părinţi s-au gândit atunci să nici nu-şi mai trimită odraslele la şcoală, de frică să nu li se întâmple
ceva pe drum. În Găujani, problema asta a fost cu-atât mai mare în rândul părinţilor de fete.
Ca să înlăture neliniştile oamenilor, preotul Vasile Pop s-a angajat atunci să fie el şoferul microbuzului.
Şi şofer şcolar a rămas până astăzi părintele, când ne povesteşte la masa ovală despre cum a fost voluntar mai
bine de un an şi jumătate pentru că şcoala nu avea aprobată norma de şofer. „Abia acum avem o jumătate
de normă”, spune părintele, pe care nu-l mai întrebăm cum de e posibil să primeşti, ca şcoală, un microbuz
pentru transportul elevilor, dar nu şi normă de şofer. Pentru norma asta, preotul Pop a trebuit și să dea examen
de conducere la o nouă categorie auto. „A fost marele nostru noroc, într-un fel, căci aşa părinţii au avut
încredere să-şi lase copiii la şcoală”, explică directoarea Carmen Gărăgău.
Greutăţile sunt o realitate de fiecare zi la şcoala din Găujani, unde se rămâne des şi în pană de motorină.
Mai ajută atunci câteva asociaţii agricole din zonă, cu sponsorizări, sau chiar părintele Pop. Îşi recuperează el
banii când vin bonurile de decontat.
„În general, părinţii ar contribui la educaţie dacă ar avea cu ce”, crede directoarea Gărăgău. Dar
situația de facto e așa: „bugetele noastre abia ne-ajung să luăm un laptop sau un videoproiector”. Acum, în
primăvara anului 2015, când pe piaţă sunt şi manualele digitale, la „Drăghici Davila”, în Găujani, există un
singur laptop cu care se lucrează prin rotaţie, când la clasa I, când la clasa a II-a.
În loc de orice încheiere, directoarea de la Gărăgău ne spune: „Eh, noi visăm!”. Apoi se face vremea
să ne întoarcem în București. Plecăm în tăcere. În oglindele retrovizoare vedem cum peste cerul Găujaniului
se aștern norii.
Din ultima generaţie de absolvenţi de-a VIII-a de la Găujani, numărând 18 elevi, doar jumătate s-au
dus şi la liceu.
Din Asociaţia Datini-Educație-Cultură face parte şi părintele Vasile Pop, un ardelean din BistriţaNăsăud ajuns la 38 de ani, din care ultimii 16 petrecuţi la Găujani. În 2011, la înfiinţare, primul proiect al
Asociaţiei a fost asfaltarea curţii şcolii „Drăghici Davila”.
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fatalismul
mioritic
se vindecă
cu drujba
o poveste de Dollores Benezic

Oamenii din spatele copacilor din Drumul Taberei
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