


Primarul e o instituţie. Dintre toate posturile în care oamenii politici se 
aşază în urma alegerilor, scaunul de primar are aura poziţiei din care se 
poate face ceva. Din care se poate schimba soarta unei comune sau a 
unui oraş. E gospodarul. Conducătorul. Privit mai pragmatic, primarul 

este vârful unei lăncii administrative care se întinde de la consiliu şi 
alte forţe locale şi regionale, până în inima partidului, la Bucureşti. 

La începutul verii, vom realege nişte vârfuri de lance sau le vom înlocui 
pe cele tocite. În pragul celor mai importante alegeri locale din isto-

ria recentă, Esquire îţi propune un tur subiectiv de orizont pentru a-ţi 
arăta ce e în joc şi pentru a-ţi împărtăşi câteva dintre poveştile unor 
primari de toate calibrele – de la omul care ţine în mână reşedinţa de 
judeţ, la cel care conduce un sat readus la viaţă şi până la cel care e pe 

baricade de aproape patru decenii. 
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Fost profesor 
de fizică şi in-
spector şcolar, 
Klaus Johannis 
candidează 
pentru al trei-
lea mandat la 
primăria Sibi-
ului. Johannis 
are 48 de ani şi 
reprezintă Fo-
rumul Democrat 
al Germanilor 
din România. 
În 2004, a fost 
ales cu 89 la 
sută din vo-
turi. A reuşit 
să transforme 
Sibiul în Capi-
tală Culturală a 
Europei într-un 
timp record, 
investind peste 
100 de mili-
oane de euro 
în organizare, 
restaurări şi 
modernizări ale 
principalelor 
locaţii şi arte-
re din oraş. În 
2007, în Sibiu 
au avut loc 
1.500 de mani-
festări cultu-
rale şi au venit 
800.000 de 
turişti. Pentru 
realizările sale, 
Traian Băsescu 
i-a conferit 
Ordinul Steaua 
României, în 
grad de Cavaler.

Orice-sat, România

Dumitru Flucuş deschide uşa biroului de la man-
sardă. Două ferestre luminează de sus încăperea. Sub 
fiecare e un birou mare acoperit de dosare groase şi 
mape de tot felul. În colţ, o măsuţă rotundă e plină 
de suluri de hârtie cu schiţe, hărţi, planuri. La fel 
şi scaunul de lângă. Pe unul dintre birouri, într-un 
suport de pixuri, e înfipt steagul României. Pare un 
centru de comandă părăsit în grabă, locul în care 
până de curând un grup conspirativ şi-a plănuit acţi-
unile. Flucuş se aşază pe scaunul din spatele biroului 
unde tricolorul e înfipt printre pixuri. E scaunul Pri-
marului, scaunul lui, al bărbatului de 41 de ani care 
conduce comuna Şinca Nouă, judeţul Braşov.

Pentru şoferii care aleg DN 73A, drumul care leagă 
Făgăraşul de Râşnov, Şinca Nouă e un sat ca oricare 
altul. Case săseşti cu porţi mari de lemn şi ferestre 
cu storurile coborâte se succed monoton de-o parte 
şi de alta a şoselei ce trece prin depresiunea Făgă-
raşului şi taie Munţii Perşanilor. Patru kilometri –  
atât are satul de la un cap la altul. Un sat pe care 
un şofer grăbit îl poate lăsa în urmă în mai puţin de 
cinci minute, fără să simtă măcar o dată nevoia să se 
oprească. Un sat cu aproape 500 de case şi 1.800 de 
locuitori, cu drumuri de pământ şi fără canalizare. 
Un punct mic pe care abia dacă-l găseşti pe hartă. 
Unul din cele 12.951 de sate care, conform Institutu-
lui Naţional de Statistică, sunt împărţite între 2.854 
de comune şi în care trăiesc aproape 10 milioane de 
români. Adică restul de 45 la sută dintre noi. Sau 
cealaltă Românie.

Ce nu ştiu cei care trec în grabă prin Şinca Nouă 
e că oamenii de aici se chinuie din răsputeri ca satul 
lor să nu fie ca oricare altul. Pentru că ştiu că dacă 
rămâne ca oricare altul, moare.

Fără să fie înalt, Dumitru Flucuş domină biroul 
în spatele căruia s-a aşezat, îşi sprijină coatele pe 
el şi se apleacă uşor înainte, ca pentru a-i micşora 
dimensiunile. Cele câteva fire de păr alb strălucesc 
în lumina ce intră prin fereastră, iar faţa cu un uşor 
început de barbă e înviorată de un zâmbet discret în 
colţul gurii şi de-o privire vioaie. Vorbeşte repede şi 
precis, fără prea multe pauze, ca un om obişnuit să 
explice: „Satul ăsta mereu a trebuit să tot reziste. Întâi 
să nu-l colectivizeze comuniştii, apoi să nu dispară 
din cauza birocraţiei. Acum, trebuie să rezistăm şi 
cu Europa”.

Rezistenţă. Pentru oamenii de aici, din satele de 
pe sub munte, rezistenţă înseamnă încăpăţânarea de 
a păstra ce e al lor. Prima dată au fost încăpăţânaţi 
cu comuniştii. Întâi i-au ajutat pe partizanii care au 
luptat în munţii Făgăraş. Apoi nu au vrut să intre în 
colectiv. În 1968, când au dat o nouă lege privind 
reorganizarea administrativă a ţării, comuniştii le-au 
desfiinţat comuna. „O fost transformată în sat apar-
ţinător altei comune, comuna Poiana Mărului, care 
era la 15 kilometri distanţă de noi, şi condamnată la 
un proces de stagnare.” Flucuş îşi freacă mâinile în 
timp ce vorbeşte, de parcă ar încerca să scape de o 
amintire neplăcută. „Ca un exemplu, atunci, în 
’68, aveam Casă de naşteri cu doi medici, moaşe 

undeva în munţi, un sat ca oricare altul face ceea 
ce orice sat trebuie să facă. rezistă. 

≥

de Gabriel dobre    
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şi patru asistente. Abia acum, de o lună de zile, 
am reuşit să reînfiinţăm instituţia medicului 

de familie aici, la noi.”
E suficient să îl priveşti – e amintirea lui şi îl crezi 

– chiar dacă în ’68 abia dacă avea un an. Au urmat 
22 de ani în care oamenii au rezistat cum au putut. 
Fiecare a ţinut de pământul, vacile şi oile lui, dar fără 
să uite că le fusese luat ceva ce aparţinuse tuturor. 

Flucuş avea 23 de ani în ’90. Era student la Facul-
tatea de Mecanică Fină din Braşov. „După Revoluţie, 
când toată lumea a vrut să ne facem comuna la loc, 
am crezut că e un lucru simplu. Cum ţara avea multe 
probleme, am zis: «Hai să nu cerem noi acuma să să 
gate».” După un an au solicitat Prefecturii Braşov 
reînfiinţarea comunei. „Acolo, ne-o arătat pe-o hartă 
că eram puşi, cu o bulină roşie” şi trasează în aer, cu 
degetul arătător, un contur vag. Bulina însemna că 
erau pe listă pentru reînfiinţare.

„Am venit înapoi în sat şi am spus: «Am văzut acolo, 
la Prefectură, cu bulină!».” Au mai stat un an fără să se 
întâmple nimic. În ’92 a ieşit primar în Făgăraş unul, 
Ciocan, care era de loc de prin satele de pe sub munte. 
Le-a promis şi el: „Aveţi răbdare că se vor reînfiin-
ţa şi judeţele abuziv desfiinţate şi atunci aveţi şi voi 
comuna”. Au mai trecut doi ani fără să se întâmple 
ceva. Au început să meargă cu semnături la Bucureşti, 
la Guvern. „După o vreme, Guvernul ne-o întrebat: 
«Bă, voi cine sunteţi de tot veniţi pe aici?». Şi atunci 
am zis: «Chiar, no’, cine eram noi? Cutare de peste 
vale». Nu însemna nimic.” Aşa a apărut primul ONG 
din sat: „Asociaţia Pro Şinca Nouă”.

Flucuş povesteşte mai departe, în timp ce arată 
cu mâinile spre hârtiile din jur de parcă pe acolo pe 
undeva e şi planul care a întors lupta în favoarea lor. 
„Atunci chiar am implicat foarte puternic societatea 
civilă. Şedinţe multe în sat. Ne fixam fiecare mişcare. 
«No’, ce putem face? Cu cine ţinem?» Noi nu eram în 
nici un partid politic, reprezentam societatea civilă. 
Problema era când ne-om reînfiinţa, că unii tot tre-
buie să te ajute. «No’, cu cine-om vota?»” 

Când Convenţia era la putere şi Constantinescu era 
Preşedinte a fost promulgată legea referendumului. 
„Am fost atenţi şi la două săptămâni după promulgare 
am organizat primul referendum local din România. 
Cu ştampile, cu urne de vot, cu Prefectură, cu tot 
ce-a fost.”  În mai 2002 era publicată în Monitorul 
Oficial legea privind reînfiinţarea comunei Şinca 
Nouă. Tot atunci Flucuş, candidat independent, a 
ajuns primar.

În primăria din Şinca Nouă e agitaţie aproape în 
fiecare dimineaţă. Clădirea e nouă, are ferestre 
de termopan şi pardoseală din gresie maronie. 

nu e numai o impresie 
şi nici doar efectul unui 
ochi (tele)mediatic 
foarte lacom şi foarte 
atent la detalii: despre 
alegerile locale se vor-
beşte mai mult ca nicio-
dată. avem deja câteva 
„fapte” doveditoare în 
acest sens şi există şi 
explicaţii pentru ele.

Fapte (selecţiuni). 
Principalele partide au 
început o vânătoare de 
candidaţi viP pentru 
posturile cheie din te-
ritoriu. funcţia cea mai 
vânată până acum –  
primar de reşedinţă de 

judeţ – pare depăşită, 
într-o ierarhie sui gene-
ris a celor mai râvnite 
prăzi electoral-locale, 
de cea de preşedinte de 
Consiliu Judeţean. nu 
întâmplător avem pe 
inventar câteva zeci de 
personaje politice des-
pre care s-a auzit şi la 
Bucureşti (chiar la Bru-
xelles, în Parlamentul 
European) care încearcă 
să se reinventeze ca 
lideri locali, instituţio-
nalizaţi. avem, în plus, 
şi candidaţi pregătiţi 
pentru primăriile oraşe-
lor lider de judeţ care au 
renunţat să mai intre în 
cursa pentru şefia CJ-
urilor. nu trebuie omis 
nici faptul că, în 2008, 
mai mult decât oricând 
în istoria recentă a lo-
calelor româneşti, avem 
multe nume de „stra-
tegi” şi „consilieri” care 
recunosc parteneriate 
cu politicienii aflaţi în 

luptă – orice pentru a 
da un plus de valoare 
clienţilor din teritoriu.

Explicaţii (selecţiuni). 
„Europa naţiunilor” în 
care am intrat este şi 
una a regiunilor. Ştiu! 
aţi mai auzit această 
formulare. Localele din 
acest an sunt un motiv 
foarte solid pentru a-i 
acorda mai mare aten-
ţie. Când am intrat în 
uE, am bifat şi obligaţia 
că românia va face pro-
grese – poate mai lent, 
dar le va face – în proce-
sul de descentralizare. 
regionalizare-subsi-
diaritate-descentrali-
zare-autonomie locală: 
termenii fundamentali 
ai corsetului european 
în care – vor, nu vor –  
se străduiesc să intre 
şi politicienii români. 
În plus, în viitorul 
apropiat, în teritoriu 
vor fi în joc tot mai mulţi 

bani frumoşi pe care 
românia îi are de luat 
de la uE. mulţi vor fi 
absorbiţi prin – ştiu, aţi 
auzit şi asta! – proiecte 
regionale.
P.s. nu am spus nimic 
de uninominal. În ipote-
za, foarte probabilă, că 
preşedinţii de CJ vor fi 
aleşi în stilul „învin-
gătorul ia totul”, pixul 
şefilor de judeţ va fi, 
aşa cum ne-a explicat 
cândva nicolae mis-
chie, greu şi multe vor 
depinde de el. adăugaţi 
şi faptul că, la pachet cu 
uninominalul, preşe-
dinţii de CJ vor căpăta 
şi atribuţii sporite în 
privinţa gestionării 
banului public. Devine 
tot mai clar de ce presa 
de la Bucureşti titrează 
cu o undă de îngrijorare: 
„Localele golesc Parla-
mentul”.

– Cristian 
PătrăŞConiu

Va curge 
sânge 

(şi bani!)

cElE mai imPor-
tantE alEgEri 
localE Din istoriE

Jenő Szász a 
fost ales ca 
primar al Odor-
heiului Secu-
iesc în urmă cu 
doisprezece 
ani. Are 39 de 
ani şi este de 
profesie ingi-
ner. În 1996 
şi 2000 a 
câştigat Pri-
măria Odorhei 
candidând din 
partea UDMR, 
iar în 2004 a 
câştigat, ca 
independent, al 
treilea mandat. 
Szász este unul 
dintre cei mai 
înfocaţi susţi-
nători ai auto-
nomiei Ţinutu-
lui Secuiesc, 
regiunea cu 
populaţie majo-
ritar maghiară, 
formată din 
judeţele Har-
ghita, Covasna 
şi Mureş. Se 
numără printre 
cei care au pus 
bazele Uniunii 
Civice Maghia-
re, formaţiune 
ce a devenit, în 
ianuarie 2008, 
Partidul Civic 
Maghiar – cel 
de-al doilea 
partid ce re-
prezintă etnicii 
maghiari în 
România.

≤
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În cele 15 birouri zumzăie peste 20 de persoa-
ne. Din spatele unei uşi se aude sunetul ascuţit 

al unei linguriţe ce loveşte ritmic o cană. În faţa unei 
uşi deschise pe care scrie „Secretariat” un rând de 
scaune e ocupat de câteva femei în vârstă ce aşteaptă 
să-l vadă pe primar. Nu a fost mereu aşa. În 2002, 
Primăria însemna patru persoane şi trei camere.

„Nu ştiam nimic şi administraţia se învaţă, că e o 
meserie ca oricare alta.” Flucuş continuă să arate spre 
dosarele, mapele, actele, hărţile şi planurile din jurul 
lui de parcă dovedesc fiecare vorbă din povestea pe 
care o spune. „Când am văzut că-i complicat, am zis 
hai să învăţăm administraţie. Dar de la cine? Şi am 
vrut de la nemţi, că ăia ştiu să facă.” Numai că nemţii 
n-au vrut. Şi iar s-au încăpăţânat. Au încercat iar şi iar 
până când nemţii i-au întrebat: „Bă, voi aveţi strategie 
de dezvoltare pe 20 de ani? Că noi nu ne încurcăm. 
Se schimbă primarul. Se schimbă consiliul local. Da-
că e să colaborăm, suntem interesaţi de proiecte pe 
durată lungă”.

Au început să caute un model de strategie la co-
munele din jur. „Nu avea nimenea în tot judeţul. Eu 
credeam că tre’ să ai, că eu eram nou acolo. Şi atunci 
am început să facem noi una. La început nu am con-
siderat că e un document important, dar ne trebuia la 
dosar ca să se înfrăţească nemţii cu noi. Pe măsură ce 
lucram am văzut: «Bă, asta ne clarifică! No’, plecăm 
de aici, unde trebuie să ajungem? Ce obiectiv avem? 
Să salvăm satul!».”

Pronunţă apăsat fiecare silabă de parcă ar bate-o 
în piatră. „SĂ SAL-VĂM SA-TUL. Adică aici să fie 
un loc atractiv, unde tinerii să poată să trăiască, cine 
vrea să se stabilească să aibă un confort ca la oraş 
sau peste.” În 2004, nemţii din localitatea Wulkow, 
landul Brandenburg, s-au înfrăţit cu românii din 
Şinca Nouă.

Un ciocănit scurt în uşă şi în biroul primarului 
intră un tânăr cu nişte hârtii în mână. Flucuş le ia 
şi începe să le citească. Tânărul îl întreabă: „Cumva 
în perioada asta avem ceva grupuri? Invitaţi pe aici, 
din străinătate?”. O întrebare ca oricare alta. Ca şi 

cum Şinca Nouă ar fi Snagov, şi nu o comună din 
creierii munţilor. Primarul ridică ochii din hârtii: 
„Nu. De ce?”. „Păi, cu summitu’ ăsta.” „Nu, de da-
ta asta nu. Numai accidental dacă vine cineva.” Un 
răspuns firesc, de parcă Flucuş chiar ar fi primarul 
Snagovului, şi nu primarul unei comune care cu greu 
a reapărut pe hartă.

În 2005, Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti 
a organizat concursul „Sat românesc, sat european”. 
Europenii căutau acţiuni care să vorbească despre ca-
litatea comunităţilor din satele româneşti. Douăzeci 
de comune şi sate din ţară au câştigat atunci titulatura 
de „Sat european”.

Şinca Nouă a câştigat pentru că s-a înscris în con-
curs cu un alt exemplu al încăpăţânării locuitorilor 
săi. „Până în ’97 la noi nu erau telefoane. Şi ne-am 
dus la Romtelecom. Ne-am dus noi din sat, societatea 
civilă, că Primăriei de care ţineam atunci nici că îi 
păsa.” Cei de la telefoane le-au dat două variante. Fie 
aşteaptă 25 de ani până când, conform graficului de 
instalări, aveau să ajungă şi la Şinca Nouă, fie plăteau 
40 de mii de dolari, costul instalării unei centrale 
telefonice digitale. „Însemna că trebuie să convin-
gem 200 de familii să dea câte 200 de dolari”, reface 
Flucuş calculul simplu pe care şi l-au făcut atunci. 
Au împărţit satul pe bucăţi şi au mers din poartă în 
poartă. „Şi dă-i şi explică-le. Stai să vezi, vine inter-
netul, vine nu ştiu ce, noi, fără comunicaţii, satul 
nostru piere.” 

Au strâns câte 230 de dolari de la 175 de familii. 
Şi-au pus telefoane şi în 2005 au primit pentru as-
ta un nou indicator de localitate: „Şinca Nouă. Sat 
european”.

De undeva din spatele său, Primarul ridică de pe 
podea un dosar gros. Din el scoate un calendar. „Ăs-
ta e calendarul de la Bruxelles, pe 2007-2008. Uite 
acolo harta cu cine există în Europa.” E un calendar 
mic, de birou, iar pe coperta lui e o hartă verde a 
Uniunii Europene. În dreptul României apare un 
singur punct. O bulină roşie deasupra căreia scrie 
Şinca Nouă. e

Radu Mazăre 
este la finalul 
celui de-al doi-
lea mandat de 
primar al Con-
stanţei. Are 39 
de ani şi până să 
ajungă primar 
şi-a câştigat 
notorietatea 
ca afacerist 
şi patron de 
presă. În 2000 
a candidat ca 
independent, 
iar în 2003 a 
intrat în PSD. În 
2004 a câştigat 
cel de-al doilea 
mandat. Este, 
pe de o parte, 
admirat pentru 
proiectele de 
dezvoltare şi, 
pe de altă parte, 
ţinta suspiciu-
nilor pentru 
felul cum le-a 
implementat. 
Mazăre însă 
a fost mereu 
un primar al 
contrastelor:
primarul barie-
relor de la intra-
rea în Mamaia, 
al declaraţiilor 
belicoase la 
adresa procu-
rorilor, dar şi al 
unor pasiuni ca 
iahtingul, maşi-
nile de colecţie 
sau vacanţele în 
Brazilia.

≤

Cum e cu cabina de vot
1. nu e cabină de probă. 
Deci nu are oglindă.

2. nu poţi face sex 
acolo. Şi numai pentru 
că e incomod.

3. trebuie să intri singur 
să pui ştampila. Cu 
excepţia cazului în care 
eşti orb. 

4. Şi nici atunci nu e 
înţelept să ştampilezi la 
nimereală.

– DE gaBriELa PiţurLEa
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comuna DuDEştii noi – judeţul Timiş, populaţie 2.500 – are o gară veche. Pereţii 
jumătate roz, jumătate albastru-verzui din sala de aşteptare salivează cu var şi îşi 
etalează harababura de zgârieturi-semnături. Ramele uşilor şi geamurilor năpâr-
lesc de vopsea maronie şi prăfuită. Gara pare să adăpostească toată bătrâneţea 
comunei. Dincolo de ea se întinde şoseaua nouă, şerpuind pe lângă muncitorii 
care trag conducte de gaze, pe lângă zona industrială cu 15 firme, pe lângă case 
în plină curăţenie, pe lângă locul nou de joacă. Primăria e şi ea la şosea. Nu-ţi ia 
ochii, dar grădina verde, cu ronduri de flori, brăduţi, leagăn şi bănci spune multe 
despre cum merg lucrurile astăzi pe aici.

Acum patru ani, satul Dudeştii Noi, aflat la 13 kilometri de Timişoara, a primit 
gradul de comună. Era un loc amorţit, fără magazine, cu drum în părăsire şi 
iluminare în fărâme. Sătenii trebuiau să aleagă un primar. L-au vrut pe cel mai 
tânăr.

Alin Nica, primarul, abia a împlinit 27 de ani. E doctorand în management 
agricol şi vicepreşedinte al Asociaţiei Comunelor din România. E membru în 
Comitetul Regiunilor la Bruxelles – o instituţie europeană cu caracter consultativ, 
în care România are 15 reprezentanţi (trei sunt primari de comune). A, da. E şi 
solist. Cântă soft rock şi lucrează la un album. 

,,Dacă stau să mă gândesc, totul s-a pus cap la cap, aşa, din senin, la o discuţie 
cu prietenii”, spune Nica despre decizia de a candida la primăria comunei în 
2004. Avea 23 de ani – vârsta minimă permisă. Era membru PNL, a înţeles că 
avea şanse şi a încercat.

Mama lui nu era de acord, aşa că nu le-a spus părinţilor că intră în cursă de-
cât la începutul campaniei. Partidul l-a sprijinit pentru că n-avea alt candidat. 
Sătenii vârstnici erau reticenţi. „Mi s-a repetat foarte des că nu am experienţă 

şi mi se spunea copilul.” Râde fugar, un râs proas-
păt, de adolescent, iar privirea se fixează, ironică, 
pe laptop. Continuă cu voce răguşită. „De felul meu 
sunt un om mai retras, aşa, nu prea îmi plăcea să fiu 
în faţă, eram mai reţinut, mai timid, însă dorind să 
fac ceva, să demonstrez că se poate şi altfel, a trebuit 
să mă expun.”

Şi-a făcut o echipă şi o platformă, a împărţit flutu-
raşi, a organizat evenimente (Cupa PNL la fotbal) şi 
a ocolit birturile în care se duc bătăliile politice la sat. 
L-a ajutat, poate, şi postura de victimă – geamurile cu 
poza lui erau sparte, afişele rupte, bannerele tăiate, 
iar el a fost gonit de la o adunare de contracandidatul 
PSD, care a ţipat la el în faţa întregii comune.

Nica a câştigat alegerile în turul al doilea, la 20 
de voturi diferenţă de candidatul PSD. Victoria l-a 
propulsat într-o primărie goală, cu pământ bătăto-
rit în faţă şi 11 consilieri, dintre care şase erau foşti 
contracandidaţi.

A urmat o perioadă grea, în care consiliul a tărăgă-
nat aprobarea unei serii de iniţiative simple precum 
înfiinţarea unei grădiniţe sau reabilitarea căminului 
cultural. I-a trecut prin cap să renunţe, dar miza era 
prea mare: trebuia să demonstreze că a crescut. În 
2005 a dizolvat consiliul.

Actualul consiliu este un amestec de şase partide, 
iar la primărie lucrează atât oameni din echipa de 
campanie a primarului, cât şi foşti adversari. „Sun-
tem totuşi o mână de oameni aici în comună şi ne 
ciocnim zilnic unii de alţii. Ar fi culmea ca pentru 
criterii politice care, la urma urmei, la nivel local, 
nu au aşa de mare importanţă decât în campanie, 
să creăm conflicte şi duşmănii fără nici un rost. Şi 
dacă au fost oameni capabili şi-n cealaltă tabără, de 
ce să nu-i iau?”

Priorităţile lui Nica în primul mandat au fost re-
abilitarea şoselei şi pietruirea străzilor. Iluminatul, 
conectarea la reţeaua de apă şi de gaze, canalizarea, 
informatizarea şcolii, ziarul comunei sunt alte pro-
iecte bifate. Din 2004 până în 2008, bugetul local a 
crescut de la 5 miliarde la 68. Numărul firmelor a 
urcat de la 12 la 72. Apropierea de Timişoara a atras 
investitori. Nica a accesat fonduri europene ori de 
câte ori a avut ocazia. Face anual sondaje de opi-
nie pentru a afla dorinţele sătenilor. Iar primăria a 
devenit locul unde se găsesc soluţii: „Oamenii vin 
la primărie ca şi când merg la biserică. Unul că i-
a fugit fata şi să-l ajut s-o găsească, sau că e bătut 
copilul la şcoală, altul că nu vine medicul veterinar 
să-i vaccineze găinile, sau nu se înţeleg cu vecinii, 
cu bărbatul şi să mediez. Trebuie să am răbdare, să 
fac şi pe sfătuitorul până la urmă”.

Realegerea lui este o certitudine. Chiar şi cei care l-
au privit cu scepticism şi nu i-au dat şanse să rămână, 
îl vor vota de această dată. Irina Safta, 43 de ani, nu 
l-a vrut primar. Avea o fată de vârsta lui şi nu credea 
că un copil poate face faţă. Dar Nica a făcut tot ce a 
promis. Şi va vota cu el. ,,Dacă nu era el, nici clanţă 
la uşa primăriei nu era”, spune Safta.

Înaintea unui nou mandat, Nica poate să se gân-
dească şi la cariera de solist. A înregistrat două piese 
şi speră să lanseze primul single în vară. După patru 
ani, copilul şi-a intrat în ritm. e

Masterat în primărie
În 2004, alin nica abia terminase 
facultatea. avea de ales între muzică 
şi inginerie. s-a făcut primar.
de Gabriela Piţurlea
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legerile locale au funcţionat, până acum, ca un barometru 
electoral – un soi de calibrare finală a partidelor înaintea 

confruntărilor de la generale şi prezidenţiale. Barometrul nu a 
fost întotdeauna foarte fin sau lămuritor, situaţia electorală modi-
ficându-se din primăvară până în toamnă. E suficient să ne amintim 
ultimele alegeri când Alianţa DA a câştigat localele, dar a pierdut 
parlamentarele. Au existat partide cu rezultate slabe la locale şi 
bune la parlamentare – PRM-ul e cel mai clar exemplu. 

Localele din 2008 vin încărcate cu noutăţi care schimbă realitatea 
politică şi pattern-ul de interpretare de până acum. Introducerea 
uninominalului pentru alegerile generale face ca repetiţia de la 
locale să fie mult mai apropiată de confruntarea parlamentarelor. 
Modelul celor două alegeri (o combinaţie între votul pe persoană 
şi translatarea acestuia în vot pentru partid) este, din multe puncte 
de vedere, similar. A doua noutate, decisivă pentru discursul de 
campanie, este fragmentarea ideii de putere.

În 2004, dar şi înainte, partidul de guvernământ controla şi ad-
ministraţia locală. Votul de la locale era primul şoc pe care cetăţenii 
îl aplicau celor de la putere. Azi, este greu să numeşti puterea:  
PNL-ul – partid de guvernământ – este la putere. La fel şi UDMR-ul. 
PD-L-ul este la putere prin Traian Băsescu, iar PSD-ul este şi el la 
putere în majoritatea judeţelor, inclusiv prin sprijinul parlamentar 
pe care îl oferă guvernului minoritar. Orice partid şi orice candidat 
vor putea, teoretic, să se raporteze polemic la o anumită putere 
pe care o consideră vinovată de vreun rău suprem. Campania va 
fi agresivă, politizată şi distructivă.

Implicarea actorilor majori de la centru va încinge şi mai mult 
lupta şi o va împinge, decisiv, din zona dezbaterilor pe teme locale 
în cea a acuzelor politice. Se vor relua toate temele dragi ale ulti-
milor ani, de la corupţie la 322, de la neconstituţionalitatea actelor 
Preşedintelui la scăderea puterii de cumpărare şi la nefolosirea 
fondurilor comunitare, trecând şi prin subiectele mai tabloidizante 
ataşabile fiecărui partid. La nivelul localităţilor, candidaţii se vor 
ciocni şi pe teme locale desprinse din agenda comunităţii. Cei aflaţi 
în fotoliul de primar vor încerca să reamintească alegătorilor cât 
bine au făcut în ultimii patru ani şi care este binele pe care îl vor 
face în următorii patru, în timp ce aspiranţii la acelaşi fotoliu vor 
demonta afirmaţiile titularului şi vor demonstra contrariul.

Vizibilitatea însă va fi deţinută de bătălia politică şi de confrun-
tarea de la Bucureşti şi poate şi de la Cluj, unde candidează din nou 
Emil Boc, preşedinte al PD-L. Bucureştiul va fi văzut la televizor 
de toată ţara, Clujul nu. Candidaţii pe care partidele îi vor desemna 
pentru Capitală vor avea rol de locomotivă pentru restul campani-
ilor, jucând oarecum rolul pe care îl aveau candidaţii la preşedinţie 
la parlamentare. Vor constitui figura identificatoare a partidului. 
Prestaţia lor va influenţa nu doar rezultatul din Bucureşti, ci şi re-
zultatul general al partidului la consiliile judeţene, unde votul este 
politic. Se ştie că prestaţia foarte slabă a lui Mircea Geoană în faţa 
lui Băsescu în 2004, la localele din Bucureşti, a tras înapoi PSD-ul 
şi a împins Alianţa spre victorie. Scenariul se va repeta şi acum. 
De aceea partidele au ezitat să-şi aleagă candidaţii şi au aşteptat 
mutarea adversarilor, de aceea organizaţiile politice naţionale se 
vor implica în competiţia din Capitală şi de aceea cele mai mari 
fonduri şi cele mai mari resurse aici vor fi consumate.

La nivelul strategiei de campanie, vom asista la o ciocnire între 
structurile de consultanţi – fiecare partid important are consilieri 
străini, asistaţi de echipe autohtone profesionalizate  – şi  metodele 
prestabilite ale acestora. Marile firme internaţionale ce coordo-
nează campanii pe  tot globul au formulate reţete standardizate, 
pe care apoi le adaptează la faţa locului. Mesajele şi acţiunile can-
didaţilor derivă din aceste reţete plantate pe agenda comunităţii 
şi pe climatul politic autohton. Peste aceste ingrediente se pune 
cireaşa individualităţii celui ce vrea să fie ales. Dacă există – dacă 
nu, se inventează iute una…

Urmează apoi glumiţele echipelor de campanie, calambururi-
le, sms-urile vesele, jocurile pe net, afişele şmechere şi spoturile 
creative, gesturile simbolice ale candidaţilor şi zicerile „spontane” 
ale acestora. Şi, în umbră, nevăzută de nimeni fiindcă nu este nici 
simpatică, nici atractivă, organizarea efortului electoral, cea care 
obţine mai bine de jumătate din rezultat, cea care, de fapt, câştigă 
sau pierde alegerile.

Până la urmă, putem spune că vom avea alegeri dure, din care 
vom afla pe cine vrea să penalizeze electoratul român în anul 2008. 
Pe cine consideră ca făcând parte din putere şi pe cine consideră 
vinovat şi de ce. Informaţii care sunt, în sine, tot un soi de baro-
metru pentru ce va veni. e

* Bogdan Teodorescu este analist politic şi lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA.

Importanţa luptei de la Bucureşti şi localele, 
ca barometru pentru alegerile viitoare.
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Primarul
Virtual

EsQ: nu crezi că rişti să 
ajungi bătaie de joc?
D.D.: Cine e serios pri-
veşte serios problema. 
am mai candidat şi în 
2004, aşa că nu m-am 
trezit peste noapte. 
EsQ: Şi ce te face să 
încerci iar?
D.D.: acum, chiar dacă 
ştiu că pierd, măcar să 
pierd cu fruntea sus, să 
pierd lăsând celui mai 
dificil electorat, tineri-
lor, un mic proiect.
EsQ: Ce proiect?
D.D.: În mare, un silicon 
valley al Europei. iaşiul 
este praf din punct de 
vedere economic, însă 
are o  enormă comoară, 
specialiştii it. se pot 
aduce aici 10 nokia, nu 
una. oameni calificaţi 
sunt, spaţiu este, însă 
nimeni nu îi aduce. am 
identificat şi posibilita-
tea de a crea, cu fonduri 
structurale, o reţea de 
birouri de lobby pentru  
promovarea beneficii-
lor iaşiului. Este singura 
posibilitate ce o văd 
pentru acest oraş. 
EsQ: Cu ce te ocupi?
D.D.: sunt sculptor de 
profesie, însă lucrez 
în advertising, logo, 
branding, corporate 
identity.
EsQ: Şi de ce te bagi în 
politică?
D.D.: Pentru că rEfuZ 
să mai aştept. tata, 
când s-a născut, iliescu 
era deputat. Eu când 
m-am născut, iliescu era 
secretar de partid, aici 
la iaşi. Când m-am dus 
la grădiniţă, iliescu era 
ministru. Când m-am 
dus la liceu, iliescu era 
preşedinte. m-am dus 
în armată, iliescu pre-
şedinte. am candidat 
în 2004, iliescu tot 
preşedinte. acum am 
30 de ani şi aceşti ilieşti 
încă trag sfori. 

– gaBriEL DoBrE

Gheorghe 
Ciuhandu are 
60 de ani şi 
este primarul 
Timişoarei din 
1996. Vorbeşte 
fluent engleză, 
franceză şi ger-
mană. Membru 
PNŢCD din 
1990, a candi-
dat la preşe-
dinţia României 
în 2004. Acum 
încearcă să 
obţină al patru-
lea mandat de 
primar. PNL şi 
Forumul Demo-
crat al Germani-
lor din România 
au preferat să 
nu-i caute con-
curent şi îl vor 
sprijini la alege-
rile din iunie, pe 
care are toate 
şansele să le 
câştige. 
Ciuhandu a 
susţinut şi 
încurajat veni-
rea investito-
rilor străini în 
Timişoara şi a 
iniţiat proiecte 
de modernizare 
şi dezvoltare 
culturală. Naşul 
său de botez, 
Coriolan Băran, 
a fost de trei ori 
primar al oraşu-
lui în anii ’30.

Primarul de carieră
mihai tun a intrat în primărie acum 
46 de ani. Şi e tot acolo.

În 1962, mihai tun era sergent major în armată. Fusese încadrat în comuna sa 
natală, Cucuteni, unde îi instruia pe tineri să devină buni apărători ai patriei. 
Într-o zi, când trebuia să le prezinte nişte planşe, a început să plouă. Tinerii s-au 
refugiat în primăria comunei, iar Tun şi-a ţinut prezentarea acolo. Primarul 
de atunci a luat parte la prezentare, a prins drag de tânărul militar şi a vrut să-l 
aducă să lucreze în primărie. A încercat să-i convingă părinţii să-i dea voie să se 
angajeze, dar fără folos. Primarul a apelat apoi la preotul satului, îşi aminteşte 
Mihai Tun.

„Seara au venit preotul şi cu coana preoteasa, naşii mei de cununie de mai 
târziu, şi au sfătuit pe mama şi pe tata să îmi dea voie, că viitorul este altul, se 
va face colectivul în ciuda împotrivirilor noastre, vin vremuri altele decât cele 
pe care le ştim.”

În 1962, la 27 de ani, s-a angajat la primărie. Şi de atunci n-a mai plecat.
Comuna Cucuteni e o aşezare liniştită din Podişul Moldovei. Cel mai apropiat 

oraş e Târgu Frumos, de unde poţi ajunge „cu ocazie”, dacă îi plăteşti şoferului 
doi lei. O stradă cu asfalt vechi, ce se pierde sub pământ şi iarbă, duce la primăria 
comunei – o clădire cu boltă, împrejmuită de un gărduleţ alb din fier. În curte 
găseşti o fântână acoperită, proaspăt văruită şi cu roata vopsită în roşu.

Mihai Tun ajunge la serviciu la ora opt fără zece minute. E îmbrăcat la costum, 
cu cravată şi geacă de piele, iar părul alb îi este pieptănat grijuliu pe spate. Discută 
cu două femei din sat, care au nevoie de nişte adeverinţe de la primărie, schimbă 
câteva vorbe cu secretara şi se retrage în birou. A fost ales primar în 1974, după 
ce lucrase 12 ani pe post de contabil, iar apoi fusese secretar. Nu ştie dacă e chiar 
cel mai longeviv primar din ţară (deşi o căutare pe Google asta îţi arată). Ştie 
doar că datoria lui, în ultimii 34 de ani, a fost să se asigure că toate merg bine în 
comuna pe care o conduce şi în cele patru sate care-i aparţin.

„Dacă vrei să-ţi faci datoria, uşor nu este niciodată”, spune Mihai Tun, cu 
accentul moldovenilor de demult. „Cel mai important lucru, am considerat 
întotdeauna, e să fii cinstit, să fii apropiat de oameni şi să fii neobosit în a rezolva 
anumite probleme sociale.”

După ce a fost gospodărită de acelaşi bărbat mai bine de trei decenii, comuna 
Cucuteni are acum drumuri asfaltate, şcoli renovate, un muzeu şi o galerie de 
artă. Găzduieşte anual 
un simpozion de cultură 
la care participă artişti 
internaţionali din ţări ca 
Republica Moldova, Ser-
bia sau Marea Britanie. 
Anul trecut s-a introdus 
şi gazul metan, iar apa 
potabilă este unul din 
proiectele pentru urmă-
torul mandat, alături de 
renovarea căminului cul-
tural şi asfaltarea a nouă 
kilometri de drum.

Cu totul altfel arăta 
comuna în ’74, la primul 
lui mandat. Pe atunci, oa-
menii erau foarte săraci, 
iar aşezarea păstra încă 
urmele celui de-
al Doilea Război 

de Simina miStreanu
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Mondial. Multe case fuseseră distruse în bombardamente, iar drumul 
era nepietruit. „Apoi a fost o a doua greutate”, spune Tun. „Pe raza comu-

nei aveam şi răzăşi de-ai lui Ştefan cel Mare. Deci oameni foarte gospodari, cu 
suprafeţe mari de teren şi mari iubitori ai pământului. Şi a început calvarul cu 
colectivizarea şi lumea era mereu zbuciumată, unii din ei chiar fugeau de acasă, 
fugeau să se-ascundă să nu-i găsească [ca să semneze hârtiile de predare]. Fugeau 
în păduri, în livezi, pe gârle, îşi lăsau soţie şi copii.”

Sătenii încercau să se obişnuiască cu ideea colectivizării, iar primarul recon-
struia comuna: drumuri, şcoli, clădirea primăriei. Pentru reconstrucţia şcolii din 
satul Bărbăteşti, a făcut rost de materiale pe sub mână, fără învoire, în perioada 
când satul era propus pentru dezafectare. Mai târziu, când a vrut să construiască 
un ştrand cu ape sulfuroase, a cerut aprobare de la Ion Iliescu, pe vremea aceea 
prim-secretar de partid la Iaşi. Pentru că nu primea aprobarea, Mihai Tun a 
construit ştrandul şi s-a dus apoi să-l înştiinţeze pe Iliescu că e gata.

„Nu este doar o lozincă aceea cu te dă afară pe uşă şi intri pe fereastră. Tre-
buie să insişti. Au fost şi situaţii când am supărat pe mai-marii mei. În şedinţe 
spuneam: «Nu s-a ţinut de cuvânt, nu m-a ajutat, tovarăşe prim-secretar, cum 
i-aţi spus dumneavoastră». Îi supăram, dar apoi le zicea: «Băi, nebunului aceluia 
trebuie să-i faci pe plac».”

Altă dată, după ce insistase într-o şedinţă să i se aprobe asfaltarea a trei kilo-
metri de drum în loc de unul singur, primarul oraşului Târgu Frumos l-a luat 
deoparte şi l-a întrebat pentru ce are nevoie de atâta asfalt la doar o mână de 
oameni. „I-am zis: «Ia ascultă! Să am numai 50, că de o cheamă comună şi eu mă 
chem primar acolo, trebuie să mă zbat să-i rezolv problemele».”

Comuna Cucuteni are 1.400 de locuitori şi este cea mai mică din judeţul Iaşi. 
Fruntea ridată a bărbatului de 73 de ani se adună a melancolie când spune că şi-a 
dorit dintotdeauna să gospodărească o localitate mai mare. „Aş fi fost în stare 
să conduc o comunitate mai mare, să mă pot bucura de sprijinul a mai mulţi, 
să coordonez activitatea mai multora şi să se realizeze lucrurile mai frumoase. 
Greu este să conduci o comună mică. Cine spune că este uşor, se înşeală. Nu ai 
cadre, nu ai oameni, trebuie să te foloseşti mereu de aceiaşi oameni.”

A fi primar este o artă care presupune să ştii să asculţi oamenii, să vrei să-i 
ajuţi, dar să reuşeşti să te şi impui înaintea lor atunci când e cazul. „Cred că cea 
mai mare greutate a primarului este aceea de a-l face pe cetăţean, atunci când 
nu are dreptate, să înţeleagă că nu are dreptate. El să plece convins de la mine 
că nu e legal ce îmi cere, iar la baza întregii activităţi să stea numai şi numai 
respectarea legilor.” 

Primarul cu opt mandate încheiate va intra într-o nouă cursă electorală anul 
acesta. Mihai Tun face parte din PSD, pentru că a fost primul partid care l-a co-
optat după Revoluţie. Oricum, crede el, localnicii comunei nu votează partidul, ci 
persoana. „Oamenii mă ştiu, mă cunosc şi poate şi asta mă avantajează. De fiecare 
dată am avut şi şase candidaţi, şi cinci candidaţi, la ultimele alegeri am fost pa-

tru. De exemplu, în 2004, oamenii 
spuneau: «Ne ducem să-l votăm pe 
primar», nu: «Ne ducem să alegem 
primarul». Cu regret spun aceasta, 
dar am auzit că unul din foştii pre-
fecţi, n-am să-i dau nume, odată a 
spus: «Bă, a căzut şi Ceauşescu, da’ 
ăla nu mai cade?».”

Când o va termina cu primăria, 
vrea să scrie o carte în care să po-
vestească întâmplările fericite şi 
triste pe care le-a trăit. Ca să ştie şi 
urmaşii sau, cel puţin, să le rămână 
o mărturie celor doi copii şi celor 
două nepoţele.

„Îmi doresc să-mi dea Dumne-
zeu ani, să mă pot bucura, să dea în 
urmă un conducător mai vrednic, 
pentru că m-aş ofili văzând că [toa-
te] cele nici nu se mai adaugă, dar 
nici, cel puţin, nu se păstrează.” e

Primar, 42, sântandrei, 
judeţul Bihor, PD-L
• Pe 10 ianuarie 1990 am fost numit primar. Când am 
venit în primărie – o clădire veche, cu trei birouri – se 
făcea foc într-o singură cameră şi nu erau nici lemne. 
În ziua următoare a trebuit să mă duc să fac rost. au 
trecut de atunci 18 ani.
• am luat de fiecare dată din primul tur.
• candidez din nou.
• la vârsta la care am fost pus primar – 24 de ani –  
n–aveam de unde să ştiu cu ce se mănâncă meseria 
asta. acum sunt tot felul de cursuri, de lecţii, de 
simpozioane. atunci nu existau. a trebuit să învăţ din 
viaţă, mergând de azi pe mâine, văzând cu ce proble-
me mă confrunt.
• se munceşte mult pentru atragerea investiţiilor, 
pentru că birocraţia e foarte mare. important e să ştii 
ce vrei, să ai susţinere din partea consilierilor, să faci 
proiecte şi să te duci să ceri bani. nu vine nimeni să ţi 
le pună pe tavă.
• implicându-te, ai şi satisfacţie, pentru că vezi rea-
lizări în urma ta. Probabil că sunt şi din ăia care doar 
trec prin primărie; apare în cartea lor de muncă, după 
patru ani, că au fost primari şi cu asta se vor mândri 
toată viaţa. Eu nu pot să fac aşa ceva. 
• la orice oră din zi sau din noapte mă trezesc, ştiu la 
ce număr de casă stă fiecare.
• la mine vin zilnic cel puţin 30 de oameni. am 
program de audienţă de luni până joi. nu vreau să dau 
nume de colegi care au două ore pe săptămână. nu 
văd ce se poate face în timpul ăla. 
• Dacă n-are un consiliu care să-i dea gir să facă 
proiecte, primarul poate să stea patru ani şi să nu 
facă nimic şi l-au terminat, îl ţin sub masă. E muncă de 
echipă, pentru că tot ce vrei să faci depinde de voinţa 
consiliului. nu poţi de unul singur.

– gaBriELa PiţurLEa

≤

Ioan Mărcuş
Ce am  

învăţat
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-ar zice că a venit vremea uninominalului. Dar să fi venit 
şi timpul? Căci vremea, aşa cum o ştim, e schimbătoare, pe 

când timpul, cu cadenţa lui precisă, e statornic. Dar, dacă e un timp 
pentru toate, să fi venit şi timpul democraţiei locale? Nimic din ceea 
ce se întâmplă nu încurajează o astfel de ipoteză. Alegerile locale de 
anul acesta sunt cele mai crispate de după 1989. Iar „pârcălabii”, căci 
nu sunt vrednici de titulatura baronială, pregătesc deja chiolhanul 
biruinţei asupra cetăţenilor şi pervertirea uninominalului. Va fi greu 
să facem din 2008 anul deschiderii către o nouă politică de vreme 
ce mecanismul uninominal, mijlocul prin care trebuia demarată 
reforma, a fost pus în slujba şefilor judeţeni de partid.

Introducând ilogic şi cu forţa alegerea directă – prin scrutin 
majoritar într-un tur – a preşedinţilor consiliilor judeţene, liderii 
judeţeni de partid (întâi cei din PSD, apoi cei ai PD-L) şi-au asigurat 
controlul asupra organizaţiilor. Şi nu doar asupra celor locale sau 
judeţene, ci şi asupra celor naţionale. Căci, obligaţi să se replieze 
în funcţie de interesele „pârcălabilor”, liderii naţionali şi-au recu-
noscut nevolnicia. Dacă Mircea Geoană, în plină bătălie internă, 
avea nevoie de sprijinul organizaţiilor judeţene, Traian Băsescu, în 
schimb, a intuit că astfel va putea supraveghea mai uşor eventualele 
revolte din propriul partid.

Adio, deci, şi celei mai firave democraţii interne de partid! Sis-
temul vasalic, bazat pe loialitatea faţă de şef, va fi legitimat prin 
alegerea uninominală a liderului judeţean. Şi dacă au fost calcule 
diferite în funcţie de partid, rezultatul e unic: interesul naţional 
a fost sacrificat în faţa interesului câtorva lideri judeţeni. Pentru 
ca un Marian Oprişan la Vrancea, un Nicuşor Constantinescu la 
Constanţa sau un Liviu Dragnea la Teleorman să rămână pe poziţii, 
s-a creat o maşinărie infernală. 

Nu numai că prin aplicarea acestei prevederi consiliul judeţean 
va deveni, precum consiliul local în cazul marilor oraşe, terenul 
unor confruntări de putere între alesul majoritar şi aleşii de pe listă, 
ci se va bloca şi dezvoltarea durabilă a României.

În următorii doi ani, România ar trebui să purceadă la regiona-
lizarea administrativă, astfel încât în 2013, când noul buget al UE 
va intra în exerciţiu, să putem profita de avantajele finanţării regio-

nale. Şi nu e vorba, cum ar crede unii, de destructurarea statului 
unitar, ci de o reformă esenţială pentru eficientizarea serviciilor 
administrative. Studiile demonstrează că o unitate administra-
tiv-teritorială poate susţine politici publice coerente de la un milion 
de locuitori în sus. Or, prea puţine judeţe se află în această fericită 
situaţie. Şi cum ne-am putea imagina că proaspăt aleşii preşedinţi 
ai consiliilor judeţene, stăpânii reali ai partidelor, vor accepta ca 
feuda să le fie desfiinţată? Deja, în mai multe rânduri, „pârcălabii” 
au blocat regionalizarea. O vor mai face o dată. 

Pe de altă parte, dacă în cazul primarului există cel puţin argu-
mentul majorităţii absolute a voturilor – peste 50 la sută –, pentru 
preşedintele consiliului judeţean nu va funcţiona nici măcar această 
justificare. Aşa că, în loc să fie rezultatul unui compromis între for-
maţiunile politice reprezentate în consiliul judeţean, preşedintele 
acestuia va reprezenta în cel mai bun caz cea mai mare minoritate. 
Foarte puţini dintre viitorii preşedinţi ai consiliilor judeţene vor 
obţine 40 la sută din voturi, ba chiar ne-am putea confrunta cu 
situaţia în care primul clasat să aibă cam 15 la sută. 

Din acest punct de vedere, legitimitatea preşedinţilor consiliilor 
judeţene va fi, mai ales prin comparaţie cu cea a primarilor aleşi 
prin majoritate absolută, precară. Iar conflictele dintre unii şi alţii 
sunt inevitabile. Ceea ce va agrava haosul administrativ. 

Alegerea directă a preşedintelui unei adunări deliberative, cum 
este consiliul judeţean, nu are prea multe justificări teoretice. Dar 
politicienii nu îşi pierd vremea cu teoria. Consacrarea electorală a 
liderilor judeţeni de partid asigură controlul organizaţiei într-un 
moment critic – introducerea scrutinului uninominal la alegerile 
parlamentare. Rămaşi pe poziţii, legitimaţi prin vot, „pârcălabii” 
vor superviza candidaturile uninominale. 

Poate că alegerea directă a preşedinţilor consiliilor judeţene 
era preţul ce trebuia plătit pentru ca reforma electorală să treacă 
de Parlament, dar influenţa sa asupra politicilor publice judeţene 
şi locale va fi mai degrabă negativă. Înscăunarea liderilor jude-
ţeni de partid va împiedica atât reformarea statului, fără de care 
oportunităţile integrării europene nu vor putea fi folosite, cât şi 
transformarea partidelor politice. 

* Cristian Pîrvulescu este politolog, decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA şi Preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia.

Ce înseamnă alegerea directă a 
preşedinţilor consiliilor judeţene.
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Dragoş Dincă, Directorul General al Institutului 
Naţional de Administraţie (INA), m-a invitat să-i iau 
un interviu. Nu la asta mă gândisem când scrisesem la 
INA, instituţia care se ocupă de formarea profesiona-
lă a funcţionarilor publici şi a aleşilor locali. Căutam 
o bază de date cu primarii din România şi am zis să 
întreb şi la ei. Ofiţerul de presă mi-a răspuns şi mi-a 
transmis „propunerea de colaborare” a directorului 
general. Apoi mi-a trimis CV-ul lui.

Dincă este tânăr. Are 31 de ani şi conduce INA de 
doi ani. Este absolvent de Administraţie Publică, are 
studii în domeniu şi predă cursuri de management 
al serviciilor publice. Scrie şi în CV. Dar ce mă inte-
resa pe mine e de ce nimeni nu are o bază de date cu 
toţi primarii din România. Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative a spus că se ocupă numai 
de prefecţi, alte instituţii publice au dat din umeri. 
Speram ca el să aibă o explicaţie.

INA e într-o clădire cu istorie dubioasă de pe stra-
da Eforie. Construită de ziaristul interbelic Pamfil 
Şeicaru pentru a fi sediul ziarului Curentul – aici s-a 
născut expresia „etajul şi şantajul” – clădirea a fost 
până în 1989 unul dintre sediile Securităţii. Împreună 

cu doi ghizi, umblu câteva minute bune pe coridoare 
înguste şi cotite, pline de uşi maronii. Luăm liftul de 
două ori – o dată în sus, o dată în jos – şi pe drum mi 
se povesteşte că la subsol există camere placate cu 
faianţă, locuri în care tuturor le este teamă să intre.

În biroul lui Dincă dispare sentimentul apăsător 
din restul clădirii. E o încăpere mare şi luminoasă, 
genul de loc care combină un spaţiu de lucru personal 
cu o sală de şedinţe. Mobila este modernă şi corectă, 
iar aerul e foarte confortabil, ca de locuinţă.

Dincă seamănă cu spaţiul în care lucrează: prie-
tenos, deschis, emană siguranţă. Chipul lui îmi pare 
cunoscut, probabil din poza din CV. Vorbim despre 
baza de date şi îmi spune că am dreptate: nu există 
aşa ceva. Au căutat şi ei la INA – i-ar fi ajutat să îşi 
rafineze oferta educaţională dacă ar fi ştiut mai multe 
despre studiile şi experienţa primarilor. N-au găsit 
nimic. Fiind diferiţi de funcţionarii publici, aleşii 
locali nu sunt în subordinea unei instituţii naţiona-
le, aşa că nimeni nu e responsabil cu centralizarea 
datelor despre ei (în afară de Biroul Electoral, când 
validează alegerile). Consiliile judeţene ţin o 
evidenţă locală, care nu e centralizată nicăieri. 

Profesorul de primari
Dragoş Dincă e cel care caută manageri în locul 
primarilor cu cizme de cauciuc şi cască.
de GeorGiana ilie

≥

Candidaţi
alternativi

• mihai leu, PC. n-a 
învăţat nimic din po-
vestea candidaturii lui 
ilie năstase la Primăria 
Bucureşti. o fi fost 
campion mondial, dar 
europarlamentar n-a 
ajuns, aşa că încearcă 
un K.o. la Primăria din 
hunedoara. mizează pe 
investiţii de la prietenii 
cu bani. atu: poate să-i 
ia la pumni profesionişti 
pe consilieri, dacă îi pun 
beţe-n roate.

• Eugen bădălan, PD-L. 
general de patru stele, 
trecut în rezervă. fost 
membru PCr, ca toată 
lumea, de altfel. fost 
urmărit penal – dar cine 
nu e, în zilele noastre?! 
Posibil candidat la 
Primăria Brăilei, unde 
speră să dea milităria 
jos din pod. 

• Dan cârlan, PD-L. Can-
didează la Preşedinţia 
Consiliului Judeţean 
iaşi. n-are nevoie de 
prezentări, pentru că şi 
le face singur, pe blog: 
„frumooos, deşteeept 
şi târziu acasă, că am 
treabă la partid. (…) Ce 
trebuie să mai scriu la 
«descriere»? aha, 46 
ani trecuţi, frumos – da’ 
chelia creşte. nu chiar 
ca burta, dar totuşi 
creşte...” român neaoş.

• viorel holban, PnL. 
Preot în râmnicu sărat. 
Cum politica cere sacri-
ficii, şi-a lăsat parohia 
în plata Domnului şi 
vrea să-şi închine viaţa 
fraţilor întru suferinţă, 
muritori şi plini de păca-
te. Ciudat că n-a vrut să 
candideze sub semnul 
crucii lui gigi.

• adrian copilul 
minune, PsD. vrea să 
fie consilier la Ştefă-
neşti, ilfov. Deci să aibă 
salariu. Deci să plăteas-
că impozit. Ca să poată 
spune: „na, c-am făcut-o 
şi p-asta!”. alegătorii 
îşi pot spune păsul, 
când îl cheamă la nunţi, 
botezuri, parastase.

– gaBriELa PiţurLEa
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Experienţa de trainer a lui Dincă se simte în felul în care vorbeşte. Es-
te uşor didactic, adică are grijă să rezume la sfârşitul paragrafelor mai 

lungi, vorbeşte pe înţelesul oricui şi nu divaghează. E convingător, pasionat şi 
în cunoştinţă de cauză. Proiectul său preferat e transformarea primarilor în 
manageri. A propus o hotărâre de guvern prin care primarii şi consilierii locali 
aleşi începând cu acest an să fie obligaţi să urmeze cursuri de management 
public. Dacă hotărârea va fi aprobată, noii aleşi vor învăţa – de îndată ce le 
începe mandatul – cum funcţionează instituţiile locale, ce bani există şi cum 
să-i adune şi să-i administreze. Puţină şcoală, crede Dincă, ar elimina blocajele 
care se întâmplă în primării după alegeri. 

Primarul lui Dincă nu poartă cizme de cauciuc şi cască şi nu iese la des-
zăpezire şi reparat conducte în toiul nopţii. E mai degrabă un manager care 
încurajează educaţia, cercetarea, protecţia mediului şi piaţa locală, nu doar 
oferă asistenţă – adică repară străzi, dă autorizaţii şi împarte ajutoare sociale. 
Zice cu un zâmbet – jumătate jenat, jumătate încântat – că prietenii îi spun 
„profesorul de primari”.

Dincă vede în administraţia publică o carieră, nu doar o trambulină către 
politică sau sectorul privat. Mai nou, merge prin licee să convingă tinerii de asta. 
Acum ştiu de ce-mi pare cunoscut: chipul lui e pe afişele de promovare a acestui 
turneu. Nişte afişe mari, galbene, pe care le tot văd în staţiile de metrou.

Normalitate. Aceasta e cea mai puternică impresie pe care o lasă Dincă. Vor-
beşte clar, are viziune, are iniţiativă, nu se plânge că nu-l ajută nimeni, e mulţu-
mit, e cetăţean – cetăţean în sensul democratic, de om care ştie că funcţionarea 
societăţii depinde şi de participarea lui. După vreo oră şi jumătate vorbim despre 
faptul că nu avem unde să reciclăm, deşi ne dorim asta, şi că Bucureştiul ar fi un 
oraş mai verde dacă autorităţile ar încuraja comportamentul ecologic. 

La plecare, asistenta lui Dincă îmi spune că, având în vedere studiile de speci-
alitate şi experienţa cu administraţia locală, Dincă ar fi un primar atipic. Nu?

Nu răspund, pentru că nu înţeleg ce rost are întrebarea. Îi privesc nedumerită 
din uşă, cu geanta deja pe umăr şi cu braţele pline de cărţile lui Dincă, pliante 
cu INA şi CD-uri cu fotografii.

„Păi încă nu s-a anunţat, dar dumneavoastră putem să vă spunem: domnul 
director candidează din partea PNL la Primăria Sectorului 2.” e

≤

mama a fost aleasă pri-
mar în comuna arădeană 
socodor imediat după 
revoluţie. a părăsit 
primăria la sfârşitul lui 
’91, când s-a angajat în 
vamă. nu îmi amintesc 
multe, dar ştiu că pe 
atunci adulţii mă strigau 
„fata primăriţei”. mama 
nu prea vorbeşte de 
anii aceia. Puţini, şi s-au 
nimerit într-o perioadă 
nebună, când oamenii îşi 
încheiau socotelile cu 
comunismul.
astăzi, judeţul arad are 
câteva femei primar. 
Cea mai longevivă, 
Letiţia stoian, îşi ter-
mină al treilea mandat 
în comuna semlac şi 
candidează pentru încă 

octavian 
utalea
Cluj (1923-1926). a făcut 
propagandă pentru marea 
unire împreună cu studenţii 
români din Cluj. Ca primar, a 
bifat cumpărarea unor ma-

şinării austriece de curăţare a oraşului, înfiinţarea 
unui Cerc militar şi a Şcolii de arte frumoase, 
devenită ulterior Şcoala de arte Plastice. 

Carol telbisz
timişoara (1885-1914). 
Pe vremea lui, oraşul se 
numea temesvár. Doctor 
în drept administrativ, 
telbisz a devenit primar la 
31 de ani şi a murit primar, 
după 29 de ani în funcţie. a 
transformat oraşul dintr-o 

cetate fortificată într-una modernă, a introdus 
tramvaiul electric, a modernizat iluminatul stra-
dal, canalizarea şi alimentarea cu apă. La moartea 
lui, timişoara era al treilea oraş ca importanţă din 
austro-ungaria, după viena şi Budapesta. Pentru 
prima şi ultima dată.

Pake 
Protopopescu
Bucureşti (1888-1891). 
Capitala avea pe atunci 
mai puţini locuitori decât 
Braşovul azi. În timpul 
mandatului său s-au înfru-
museţat bulevardele, s-au 

pavat străzile (a lăsat posterităţii bordurile), s-a 
introdus iluminatul electric şi noi linii de tramvai, 
iar întreprinderile insalubre au fost mutate la 
periferie. În 1876, pe când era prefectul Poliţiei, 
a cerut ca prostituatele să circule pe stradă cu o 
panglică distinctivă, iar bordelurile să aibă numere 
mari la intrare şi un felinar roşu. 

scarlat Pastia
iaşi (1877-1879). avocat 
înstărit, deţinea o serie de 
proprietăţi importante. În 
1868 a donat una pentru 
construirea cimitirului Eter-
nitatea. În timpul mandatu-
lui nu a acceptat salariu. se 
spune că mânca pe stradă, 

înainte să meargă la serviciu, ca să nu trebuiască 
să facă pauză mai târziu. a făcut donaţii universi-
tăţii şi a trimis tineri la studii la Paris, pe banii lui. 
tot cu banii lui a săpat fântâni, când oraşul nu avea 
apă potabilă. Cheltuielile l-au ruinat şi a trăit tot 
restul vieţii din mila creditorilor.                     

– gaBriELa PiţurLEa

Esquire 
susţine:
Femeia 
primar

unul. Era secretară la 
primărie în 1996, când 
şi-a depus candidatura, 
ca independent, alături 
de alţi opt aspiranţi.
„De ce m-au ales? Pen-
tru că dacă încerci să 
faci ceva, să fii aproape 
de ei, să-i înţelegi, 
oamenii simt”, spune 
ea, cu vocea energică a 
unei puştoaice. Crede 
că o femeie este mai 
potrivită pentru a fi 
primar datorită intuiţiei 
şi modului în care reac-
ţionează la probleme. 
„oamenii îşi deschid 
altfel sufletul faţă de 
o femeie.” Dacă mama 
şi-a dorit pentru mine 
şi sora mea profesii mai 
puţin stresante, Letiţia 
stoian vrea ca fiica ei de 
27 de ani, care o sfătu-
ieşte în multe probleme, 
să-i urmeze.
Şi Doina Petri, primarul 
PnL din Zădăreni, se 
pregăteşte pentru 
alegeri. Comuna a fost 

reînfiinţată în 2004, iar 
ea,  proaspăt aleasă, a 
trebuit să o ia de la zero. 
are pe rol o mulţime 
de proiecte şi nu vrea 
să le lase neterminate. 
„Probabil că şi altul ar fi 
în stare să le finalizeze”, 
spune ea. „Dar eu sunt o 
fire mai ambiţioasă, ca 
să nu zic încăpăţânată, 
şi vreau să termin ceea 
ce am început.” are o 
fiică de opt ani, elevă în 
clasa a doua. De curând, 
a întrebat-o ce şi-ar 
dori – să stea mama cu 
ea acasă sau să rămână 
la primărie încă patru 
ani. răspunsul: şi una, 
şi alta.
Eram prea mică pentru a 
şti de ce mama a părăsit 
primăria. Presupun că 
avea nevoie să schimbe 
jobul. Pentru primăriţe-
le din aradul de astăzi 
însă, slujba nu e una la 
care să renunţi. mai ales 
dacă eşti femeie.

– simina mistrEanu

au condus 
odată
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