
Astrid Fodor, o femeie la putere
- Sunt aproape doi ani de cand sunteti viceprimarul Sibiului, cum a fost aceasta perioada? 
  
  A fost o experienta totalmente noua pentru ca nu am mai lucrat pana acum in administratie. Aici te vezi
pus in fata rigorilor sistemului, unde orice lucru trebuie aprobat, trebuie sa treaca prin hotararile
Consiliului Local, de multe ori nu poti sa iei o decizie foarte repede, asa cum ai fost obisnuit inainte,
sistemul este mult mai greoi decat in sectorul privat. 
  
  - Ati preluat atributiile primarului Iohannis in cateva randuri. E mai greu sa fii primar, e mult mai greu
sa fii primar? 
  
  Normal ca este mai greu, e cu totul alta responsabilitate; nu se compara responsabilitatea unui primar cu
cea a unui viceporimar, noi avem responsabilitati limitate, dar per ansamblu toata responsabilitatea, tot
greul, este pe umerii primarului. 
  
  - Va e dor de perioada de dinainte de a fi viceprimar? 
  
  Nu. imi place ceea ce fac. in general nu sunt o persoana care se uita foarte mult in spate, ci incerc sa ma
uit inainte. Dar recunosc ca ma gandesc cu drag la fostul loc de muncp si mentin contactul cu cei care
mi-au fost apropiati. 
  
  - Care sunt problemele cele mai mari din serviciile pe care le aveti in subordine? 
  
  Serviciul Patrimoniu necesita cea mai multa concentrare. Lucram foarte mult cu probleme din urma,
lucram mai putin pentru viitor, caci ne concentram pe trecut, unde tot timpul constatam o serie de lucruri
care nu au fost in regula. Este vorba despre reglementarile juridice, constructii foarte multe care sunt pe
domeniul public fara autorizare, ocupari ilegale ale domeniului public, situatii care de fiecare data nasc o
serie de controverse intre noi si cei care au construit fara aporbare sau au ocupat domeniul public. Sunt
situatii neplacute. 
  
  Un alt serviciu care a necesitat o mai multa concentrare este Serviciul de gestionare a cainilor fara
stapan, pentru ca este un serviciu nou infiintat si personalul este format din oameni care nu au mai lucrat
in acest domeniu, deci trebuia sa fim permanent alaturi de ei. Rezultatele, spun eu, sunt foarte bune,
pentru un serviciu cu foarte putin personal, la ora actuala sub 25% din cat ar fi necesar sa angajam acolo. 
  
  Avantajul a fost si politica de colaborare pe care am avut-o cu Fundatiile Vier Pfoten si Pferd und
Hund, daca ne gandim ca, de la inceputul lui 2009, pana la ora actuala, noi am sterilizat 1.300 de caini
comunitari, ceea ce este 30%, apreciem noi, din cainii comunitari. 
  
  Mai pornim o alta colaborare prin intermediul domnului Olaf Reif, consulul Germaniei, care ne-a
intermediat o relatie cu o alta fundatie din landul Hessen si sper sa avem si cu ei o colaborare foarte buna.

  
  Conteaza foarte mult colaborarile cu fundatiile din strainatate, plus ca avem colaborari foarte bune cu
fundatii din Sibiu, Fundatia Sf. Francis si Fundatia Animal Life. 
  
  Am constatat ca sunt trei curente in acest domeniu, unii care ar vrea sa exterminam toti cainii
vagabonzi, unii care ar dori sa ducem toti cainii comunitari la adapost si sa ne descurcam cu ei, amandoua
variantele cad, centrul nici nu ar permite, caci are 200 de locuri, dar nici legislatia. Al treilea curent, care
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corespunde cu legislatia, este ca acesti caini sa fie sterilizati si dusi inapoi in teritoriu, desigur nu in zona
spitalelor, scolilor sau in centru. Şi aici vor fi nemultumiri, pentru ca noi ducem cainii inapoi, dar nu-i
ducem chiar in fata portii, in coltul strazii. Poate unii ne acuza ca facem ceva cu cainii, dar sa stiti ca nu
facem altceva cu cainii decat ii sterilizam, ii tratam, incercam sa intermediem o adoptie, daca nu reusim,
ii ducem inapoi. 
  
  "Suntem categoric o echipa de trei" 
  
  - Cum credeti ca va fi anul acesta pentru Sibiu, din punct de vedere financiar? 
  
  La fel de dificil ca si anul trecut. 
  
  - Nu va fi mai dificil? 
  
  Noi incercam sa gestionam problemele, anul trecut am avut dezamagiri pentru ca vedeam bugetul acela
mare si nu-l puteam realiza, anul acesta s-a construit un buget foarte realist si atunci nici dezamagiri nu
vom avea, stim exact la ce sa ne asteptam. 
  
  - Sunteti o echipa de doi, sau de trei? 
  
  Suntem o echipa de trei, suntem categoric o echipa de trei in Primarie. 
  
  - Cum este sa lucrezi cu primarul Iohannis? 
  
  Eu lucrez foarte bine cu primarul Iohannis, dar cred ca pot sa extrapolez - nu numai eu lucrez bine cu
primarul, daca l-ati intreba pe viceprimarul Popa, pe ceilalti directori si sefi de servicii din Primarie, nu
cred ca poate spune unul ca nu lucreaza bine cu primarul Iohannis. Eu cred ca este un manager innascut.
De cand lucrez cu primarul, de fiecare data are timp pentru o discutie, de fiecare data este dispus la o
sugestie, la o propunere, o analizeaza si incercam sa pornim impreuna un proiect. Niciun viceprimar nu
poate sa vina sa spuna "acesta este proiectul meu", pentru ca nici nu poti sa promovezi un proiect singur,
fara colaborarea celorlalti si mai ales fprp colaborarea si sustinerea primarului . Noi suntem o echipa. 
  
  - Cum vedeti anul 2012 , viitoarele alegeri, va vedeti si dupa aceea intr-o echipa de conducere? 
  
  Asta este ceea ce ne-am dori, este telul nostru si spre directia asta ne vom organiza si vom actiona incat
sa mentinem cel putin situatia de acum. 
  
  "Niciodata nu am simtit ca fac parte dintr-o minoritate" 
  
  - Spuneti-ne ceva despre activitatea dumneavoastra in cadrul FDGR. Şi acolo aveti o functie de
conducere. Sunteti singura femeie din Forum intr-o astfel de pozitie? 
  
  Sunt vicepresedinte al organizatiei judetene si al celei locale, dar nu pot sa spun daca la nivel national
mai sunt femei in functia de vicepresedinte. Atat forumul sibian cat si cel judetean are un consiliu de
conducere in care tinde sa fie egala proportia intre barbati si femei. 
  
  - Care credeti ca sunt cele mai mari probleme ale etnicilor germani din Sibiu? 
  
  Etnicii germani din Sibiu si din judet au o situatie mult mai buna, comparativ cu ceilalti etnici germani
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din tara, prin faptul ca Forumul din Sibiu a reusit aceasta performanta, in anul 2000, de a da un primar din
randul etniei lor. Acest lucru le-a ridicat foarte mult moralul, dupa dezamagirea plecarii sasilor, dar etnia
si-a revenit foarte repede, atat din punct de vedere al organizarii politice, dar si din punct de vedere al
bisericii evanghelice, care si ea a avut un rol in canalizarea energiilor in directia buna. 
  
  Oricum, noi nu ne confruntam cu alte probleme, mai mari sau mai mici decat celelalte etnii din orasul
acesta. Eu cred ca Romania poate fi data ca un exemlu pozitiv in ceea ce priveste politica minoritatilor.
Nu stiu daca un alt stat are o politica a minoritatilor atat de corecta cum o are Romania. Niciodata nu am
simtit ca fac parte dintr-o minoritate; de-a lungul vietii n-am simtit ca am drepturi mai putine decat
ceilalti. 
  
  - Sunteti economist, cat de mult va plac banii? 
  
  Nu-mi plac in mod deosebit banii, normal ca mi-ar placea sa am foarte multi bani si sa pot sa cheltui,
dar ma descurc si cu cei pe care ii am. Sa stiti ca sunt o persoana care traieste exclusiv din salariu si sunt
multumita cu ceea ce am. Sunt un om absolut normal. 
  
  - Cum arata o zi din viata dumneavoastra? 
  
  Ma trezesc in fiecare zi la sase si un sfert. 
  
  - Va treziti cu ceas? 
  
  Nu, nu am nevoie de ceas. Ma trezesc automat la sase si un sfert, in jurul orei 8 sunt la serviciu si primul
lucru incep sa semnez mape, pentru ca stiu ca este nevoie, mai ales pentru Directia economica. Urmeaza
programul care este atat de concentrat incat nu cred ca este un sfert de ora in care sa poti sa stai. Zilele
sunt foarte pline, iar seara cand ajungi acasa, de multe ori nu se termina programul de lucru, caci muncesc
si acasa la unele proiecte. 
  
  "Sunt o mama pentru care prioritatea sunt copiii" 
  
  - Ce faceti in week-end-uri, ce faceti atunci cand aveti timp liber? 
  
  Astept week-end-ul pentru ca este perioada in care pot sa stau acasa linistita si sa ma dedic persoanei
mele, sa citesc, sa ma simt bine, sa nu fiu deranjata, sa ma intalnesc cu familia mea. Week-end-urile sunt
dedicate familiei, pranzesc impreuna cu copiii meu. Sunt doar a casei si a familiei. Se intampla insa
uneori ca si sambata sa am program, forumul are de multe ori sambata sedinte, conferinte, sau apar alte
activitati. 
  
  - Spuneti-ne ceva despre copiii dumneavoastra? 
  
  (i se inmoaie vocea si i se incalzeste privirea...) Am doi baieti, unul se apropie de 24 de ani, celalalt are
31 de ani... Sunt o mama pentru care care, intr-adevar, prioritatea sunt copiii. Consider ca asta este ceea
ce ramane. Aud de multe ori expresia "o femeie de succes"... am alte viziuni asupra succesului in viata.
Ma gandesc de multe ori la o femeie care a cresc trei, patru copii, care a fost casnica, dar succesul ei este
faptul ca a crescut acei copii, care au ajuns oameni de omenie, oameni la locul lor, civilizati, educati, as
defini-o ca o femeie de succes. 
  
  - Ce pasiuni aveti? 
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  Cititul. in ficere seara citesc putin. 
  
  - Ce cititi? 
  
  De toate. Ultima carte pe care am citit-o, am primit-o de la cadou de ziua mea de la domnul viceprimar
Popa, "O femeie la putere", despre Hillary Clinton, o carte care mi-a placut mult. 
  
  - Sunteti o femeie foarte eleganta si frumoasa, cat de mult timp petreceti in saloane de infrumusetare? 
  
  Nu ma duc la niciun salon, nu ma duc la cosmetica, nu ma duc la aerobic, la gimnastica... Ba da, ma
duc, o data la doua luni, la coafor. Deci nu dedic foarte mult timp pentru acest lucru, dar cred ca sunt niste
lucruri elementare pe care le deprinzi de mic, sunt notiuni de curatenie, de igiena, de bun gust, care daca
ti se formeaza in familie, nu ai nevoie de mult timp. 
  
  - Care este cel mai frumos loc pe care l-ati vazut in calatoriile dumneavoastra? 
  
  Cel mai mult mi-a placut in Portugalia. Am avut sansa de a petrece 10 zile in Lisabona si mi-a placut
foarte mult orasul acesta. Era inainte de anul 2000, cand orasul nostru era plictisitor si nu aveai ce face. in
Lisabona, viata orasului incepea la ora 18.00, in jurul statuilor era plin de tineri, muzica, veselie, dura
pana pe la 1-2 noaptea, dimineata la 5 veneau cei de la salubritate si faceau curat si la 7 jumatate, cand
functionarii mergeau la birouri, era luna. Atunci nici nu visam sa fie la noi, in Sibiu, asa. intre timp si noi
avem un astfel de Sibiu. 
  
  "Important este sa stii ca ai prieteni" 
  
  - Unde o sa mergeti in concediu, ce planuri aveti? 
  
  Eu sunt o persoana care nu-si face planuri de concediu, ia lucrurile asa cum vin. Şi anul trecut mi-am
facut un plan si s-a ivit altceva si a fost bine. Nici anul acesta nu mi-am facut un plan. Sunt spontana. 
  
  - Mai aveti timp sa gatiti? 
  
  Da, gatesc, dar nu mancaruri foarte laborioase pentru ca nu am timp. Fac un gratar, un sote din
legume...lucruri de genul acesta gatesc in cursul saptamanii, iar in weekend, cand avem invitati copiii la
masa, vine si ma ajuta si mama, merge mai usor, pentru ca ea face ce este mai greu... 
  
  - Cum v-ati caracteriza? 
  
  Sunt o persoana optimista, sufletista... imi place sa socializez, sa vorbesc cu oamenii. Cu siguranta nu
sunt o persoana introvertita. 
  
  - in ce credeti? 
  
  Sunt crestina, cred in valorile crestine. 
  
  - Cum petreceti de 8 martie? 
  
  Pentru mine, sarbatorile religioase, Craciunul, Pastele, Rusaliile, sunt ale familiei. 8 Martie este al
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colegelor si al prietenelor. O data il sarbatoresc cu colegii din Primarie, iar cu cercul meu de prietene,
zilele acestea, pentru ca nu s-a putut chiar in ziua de 8 Martie. Din fericire, am niste prietene foarte
intelegatoare, pentru ca noi, inainte ne intalneam lunar, ne vizitam, iar acum toate acestea au cazut. Ele au
acceptat ideea sa ne intalnim o data la trei luni, mai vorbim la telefon, intotdeauna convorbiri scurte, dar
important este sa stii ca ai prietene.

Cuvinte cheie: romania  apos  buia  sibiul  cadou  salon  fdgr  timp liber  fundatia  portugalia  analize
primarul sibiului  fundatii din sibiu  ziua de 8 martie  aer
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