
\&quot;Din toamna, vor opera si companii low-cost pe Aeroportul Sibiu\&quot;
Noul presedinte al judetului spune ca, faptul ca acum a castigat, dupa ce in doua randuri a pierdut
alegerile pentru sefia CJ inseamna ca este cu adevarat pregatit sa faca o administrare buna a judetului.
  
  Parcurile industriale, drumurile, dar si proiecte de turism, cum ar fi un Drum al Branzei in Marginime,
un Drum al Vinului pe Valea Tarnavelor sau al Mierii pe Hartibaci sunt doar o parte din planuri. Spune ca
lucreaza la un plan secret pentru un mare proiect turistic, o zona de agrement.
  
  Este bunic de putin timp si marturiseste ca il "topeste" si o simpla privire a nepotelului sau, Vlad.
  
  Crede ca va colabora bine cu primarul Klaus Iohannis, pe care il caracterizeaza ca fiind "bun si
eficient", despre Ariton spune ca a facut si lucruri bune in politica, iar despre Turcan crede ca nu
reprezinta Sibiul.
  
  Spune ca o data la cinci ani are timp si sa gateasca, pana acum alerga in fiecare dimineata, dar acum
nu-i mai permite programul, iar timpul liber si-l petrece in natura. Cheile Nerei i se par cel mai frumos loc
din Romania, iar in privinta judetului, crede ca Transfagarasanul este primul in top.
  
  
  
  
  
  - A trecut o prima perioada de cand sunteti presedintele Consiliului Judetean. A fost mai greu decat va
asteptati?
  
  
  
  Ioan Cindrea: Mai greu nu, dar interesant. Usor nu, fiindca sunt multe probleme. Consiliul Judetean pot
sa spun ca este un fel de Guvern in teritoriu, se ocupa de multe probleme, de la probleme de
infrastructura, drumuri, proiecte de investitii mari, apa canal, in colaborare cu autoritatile locale, dar si
probleme sociale, persoane cu handicap, persoane cu dizabilitati, asistenta sociala a copilului si asa mai
departe, pana la probleme economice, de stimulare a dezvoltarii economice. E o provocare pentru mine.
Am spus-o intotdeauna ca am candidat la modul cel mai serios pentru aceasta functie, care ofera
satisfactii fiindca cred ca va ramane ceva dupa mine, daca voi fi sanatos si imi ajuta Dumnezeu sa inchei
acest mandat. Nu sunt semne ca nu il inchei, dar o spun asa, cu respect fata de Divinitate. 
  
  Am stabilit cele 18 proiecte prioritare care cred ca au un rol hotarator in dezvoltarea judetului si ofera
satisfactii, ca si prima perceptie. Sunt 24 de institutii in subordinea Consiliului Judetean, am avut intalniri
cu sefii institutiilor, marea majoritate sunt oameni implicati si sper sa-mi demonstreze in continuare ca se
implica in realizarea atributiilor pe care le au prin functia pe care o ocupa si ca vor sa puna umarul la
realizarea acestor proiecte.
  
  Şi personalul din Consiliul Judetean este compus din oameni buni, oameni implicati, si nu regret ca sunt
in aceasta functie.
  
  
  
  - E ceva ce nu va place aici?
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  I.C.: Nu.
  
  
  
  - Va este dor de Parlament?
  
  
  
  I.C.: Nu, nu, nu. Sincer sa fiu, eu am pus umarul si la Parlament, am lucrat la Directia Muncii, la
Ministerul Muncii, acestea au fost job-urile pe care le-am ocupat pe langa functia mea de profesor
universitar, pe care o fac cu placere, cu daruire. Eu cred ca aceasta este una din functiile pe care le faci cu
placere maxima si cu satisfactie maxima fiindca vezi ca ramane ceva dupa tine. Fiecare decizie inseamna
un drum, o apa-canalizare, un sprijin pentru Spitalul Judetean, pentru persoanele cu handicap si asa mai
departe.
  
  
  
  - Ce sanse sunt ca si pe Aeroportul din Sibiu sa existe zboruri spre mai multe destinatii, sa vina si
companii ieftine?
  
  
  
  I.C.: Suntem intr-o analiza avansata, am solicitat conducerii Aeroportului sa gaseasca o solutie rapida de
scadere a taxelor de aeroport astfel incat sa vina companiile ieftine, low-cost si spre alte directii. Deja
exista niste discutii avansate, exista cadrul legal sa reducem la 50 la suta taxele pentru aceste companii,
ieri (n.r. joi) am avut o intalnire cu comandantul Aeroportului, deschidem portile larg si altor companii
care doresc sa opereze de aici. Trebuie deschise si spre Grecia, Italia, Spania, unde interesul romanilor de
a circula in aceste zone este maxim, dar sibienii trebuie sa mearga la Cluj, la Targu Mures, la Bucuresti. E
un obiectiv extrem de important. Cred ca din toamna acestui an vor opera si companii ieftine, low-cost,
pe Aeroportul din Sibiu.
  
  
  
  - Ati anuntat ca aveti 18 proiecte prioritare de dezvoltare a judetului. Nu este un plan prea indraznet?
Cat credeti ca veti realiza?
  
  
  
  I.C.: Daca il realizez 60 - 70 la suta este perfect, dar eu cred ca se poate si suta la suta. Eu nu o sa cobor
stacheta, dar daca il realizam doua treimi este perfect. Acestea sunt proiectele mele, le-am dat in lucru din
prima zi pentru ca, de regula, daca nu le pornesti din prima zi, problemele curente te abat de la realizarea
acestor obiective importante.
  
  Cel mai important proiect, dupa cel de drumuri, de a asfalta toate drumurile judetene, este cel de parcuri
industriale. Am avut deja intalniri cu reprezentanti a trei ambasade, iar ambasadele respective, cel putin
cea austriaca si cea belgiana, s-au interesat de oportunitatea oamenilor de afaceri de a veni pe aceste
parcuri industriale si de a-si dezvolta afacerea. 
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  - Unde vedeti aceste parcuri?
  
  
  
  I.C.: Langa fiecare oras, Mediasul si cele noua orase, care sa creeze cate patru-cinci afaceri, cu doua trei
sute de salariati, sa fie 1.000 si ceva de locuri de munca. Trebuie sa recreem aceste locuri de munca
fiindca ele s-au pierdut in 20 de ani de tranzitie. Multe firme au falimentat, nu au fost capabile sa se
adapteze la economia de piata, criza a prabusit firmele respective si noi trebuie sa aducem investitori,
firme multinationale care sa opereze in aceste parcuri industriale, e sansa noastra. in momentul in care
vom avea locuri de munca, si banii locali si ai judetului vor fi mai multi.
  
  Ţari precum Portugalia, Spania, Grecia, Irlanda au promovat aceste parcuri. Au mers pana intr-acolo
incat au construit si halele de productie modulare si au pus la dispozitie, nu numai terenul cu utilitati, ci
au pus la dispozitie si halele. Eu in deplasarile mele in strainatate am vazut aceste modele de sprijinire,
dezvoltare si am vazut si efectele lor.
  
  in ceea ce priveste Spitalul Clinic Judetean, acesta este o prioritate zero. Este nevoie de echilibrarea din
punct de vedere financiar si cred ca am gasit solutia. in consiliul de luna aceasta o sa avem un proiect de
hotarare pentru cofinantarea cheltuielilor de intretinere, astfel incat in doi ani de zile sa stingem datoriile
si banii de la Casa sa mearga pentru actul medical, nu pentru a plati gaz, curent si asa mai departe. 
  
  - Ati avut pana acum vreo discutie cu primarul Sibiului, Klaus Iohannis, vizavi de modul in care veti
colabora?
  
  
  
  I.C.: Am avut o discutie aplicata cu domnul Iohannis inainte de constituirea Consiliului Judetean, de
constituirea Consiliului Local. Ne-am pus foarte repede de acord, desi public nu am spus acest lucru. Ştim
exact fiecare ce avem de facut si ne respectam atributiile postului si atributiile legale. Atata timp cat
fiecare ne vedem de atributiile postului cred ca vom avea cea mai buna colaborare. Ne-am stabilit
colaborarea pe cateva proiecte care sunt comune, ale municipiului si ale judetului Sibiu, si cei care castiga
sunt sibienii. Ne-am propus sa lucram impreuna in interesul sibienilor si cred ca amandoi avem suficienta
maturitate sa avem o foarte buna colaborare.
  
  
  
  "Cred ca Divinitatea a spus Da "
  
  
  
  - Ati pomenit mai devreme de Divinitate. in ce credeti?
  
  
  
  I.C.: Eu chiar cred in Dumnezeu si cred ca exista o sansa a fiecaruia. Vreau sa va spun ca, de cate ori am
avut un succes cred ca am fost ajutat de Divinitate, si de cate ori am avut un insucces m-a pazit sa merg
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pe un drum care nu era bun. Am mai candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, dar
probabil ca nu eram pregatit sa dau maxim de randament si de satisfactie. Acum cred ca Divinitatea a
spus Da ( si votul oamenilor), esti pregatit, poti sa faci fata cerintelor acestui post si poti sa faci o buna
administrare si guvernare locale.
  
  
  
  - Aveti un model in viata, un om pe care sa-l admirati?
  
  
  
  I.C.: Am avut, si am, mai multi oameni care m-au inspirat, pe care i-am admirat si am dorit sa fiu cel
putin la nivelul lor. Primul director pe care l-am avut era la 11 Iunie Cisnadie, se numea Hanzu, din
pacate nu mai e printre noi. A fost unul dintre oamenii care m-au impresionat, era director la Bumbacul, a
fost primar in Cisnadie multi ani, un om admirabil. Eram proaspat stagiar si in 3 luni de zile m-a numit
sef plan, productie, dezvoltare, o functie foarte importanta si m-a stimulat. Al doilea om pe care l-am
admirat a fost fostul meu director la Directia Muncii, unde am lucrat ulterior, domnul Tatu, care are
realizari deosebite in judetul Sibiu, vezi SOS Kinderdorf Cisnadie, vezi sediul Directiei Muncii si multe
altele, un om admirabil. Mai este un om pe care il admir, Dan Mircea Popescu, fost ministru al muncii si
vicepremier, care, din punct de vedere profesional, m-a inspirat, un om serios, un om profund, a condus
ministerul de mai multe ori si cred ca a pus fundamentul institutiilor din domeniul muncii si protectiei
sociale. Şi didactic am un model, este profesorul universitar Ion Petrescu, care a fost rectorul
Universitatii din Brasov si a fost conducatorul meu de doctorat. Are peste 80 de ani, inca mai dezvolta
activitati didactice si de cercetare si este conducator de doctorat la Universitatea Lucian Blaga. Deci iata
ca am avut si am modele.
  
  
  
  - Cu cine va sfatuiti atunci cand va aflati intr-o situatie dificila?
  
  
  
  I.C.: Cu profesionistii, cand am nevoie de un sfat ii intreb pe cei care sunt cei mai buni profesionisti din
domeniu, cand e vorba de familie, cu membri apropiati din familie.
  
  
  
  - Cat timp va mai ramane pentru familie, ce spun ei, va inteleg, va sprijina?
  
  
  
  I.C.: Vreti sa fiu sincer? Cred ca cei sacrificati sunt membrii familiei. in toti acesti ani de cand fac
politica si sunt implicat social si politic am sacrificat mult din timpul familiei. Acolo am redus, si am
crescut timpul pe planul profesional, pe planul politic, pentru ca implicarea sociala presupune consum
mare de timp pentru a rezolva probleme. Cel putin in functia de presedinte de Consiliu Judetean munca
inseamna de la 8 dimineata pana seara tarziu. De multe ori ma duc acasa si continui aceasta munca. Cei
care sufera sunt membrii de familie, dar ma inteleg, ii am aproape de mine si ma incurajeaza in aceasta
munca. 
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  - Sunteti proaspat bunic? Cum e aceasta postura?
  
  
  
  I.C.: Da. Fiica mea si cu ginerele meu locuiesc in alta parte si merg la ei sa-mi vad nepotul...
  
  
  
  - E baiat?
  
  
  
  I.C.: Da, il cheama Vlad si, de cate ori il vad pe Vlad, ma cucereste mai mult. La fiecare intalnire isi
pune amprenta un gest, un gangurit, chiar si privirea, daca se uita la mine ma topeste.
  
  
  
  - Cum va petreceti timpul liber, atat cat aveti?
  
  
  
  I.C.: De cate ori am timp liber imi place sa ies in natura, cred ca acolo ma reechilibrez. Acum ca e vara,
imi place sa merg undeva in aer liber, apa, baie, plaja, dar nu in locuri foarte aglomerate. Poate datorita
faptului ca viata mea este foarte aglomerata si dinamica simt nevoia sa caut o oaza de liniste.
  
  
  
  - Faceti vreun sport?
  
  
  
  I.C.: Şi inot si schiez si merg pe jos. De obicei de trei ori pe saptamana alergam circa 6 kilometri, dar nu
in Parcul Sub Arini, ci in alte zone. La un moment dat, primarul de la Şelimbar m-a surprins in zona
lacurilor de la ~opa. De obicei mergeam de la 7 pana la 8 dimineata, dar acum la 8 trebuie sa fiu la
serviciu.
  
  
  
  "Unele sunt scrise de niste bolnavi cu capul"
  
  
  
  - De citit mai aveti timp?
  
  
  
  I.C.: Mailurile, lucrarile pe care le primesc, materialele... Din pacate timpul pentru citit este extrem de

Pagina 5 / 11



scurt. Am vreo patru cinci carti care stau in biblioteca in zona de asteptare si nu reusesc.
  
  
  
  - La televizor va uitati?
  
  
  
  I.C.: Ma uit la stiri. in fiecare seara vad sinteza stirilor la Realitatea sau la Antena 3.
  
  
  
  - Cititi si presa scrisa?
  
  
  
  I.C.: Citesc toate ziarele locale, si in forma electronica le citesc.
  
  
  
  - Cititi si comentariile cititorilor?
  
  
  
  I.C.: Nu le mai citesc fiindca unele dintre ele sunt provocate de activisti ai partidelor cu care sunt in
competitie, nu au nicio legatura cu realitatea si sunt extrem de rautacioase, veninoase. Sau unele sunt
scrise de niste bolnavi cu capul si atunci nu le mai citesc. Mi-am propus sa-mi vad de treaba mea. Sa
multumesc pe toata lumea nu pot, dar daca multumesc majoritatea si sunt convins ca ceea ce fac, fac
bine, legal si cinstit, in interesul general, cred ca-mi fac datoria.
  
  
  
  - Ce masina conduceti?
  
  
  
  I.C.: La serviciu Skoda si acasa Volkswagen.
  
  
  
  - Ce fel de sofer sunteti?
  
  
  
  I.C.: imi place sa conduc. De multe ori soferul de la serviciu se supara ca si la dus si la intors acasa
conduc eu masina si i-am spus ca-mi place sa conduc si nu vreau sa-mi ies din mana.
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  - Va place viteza?
  
  
  
  I.C.: Da, dar nu exagerat. Nu am depasit 130 pe Autostrada. O singura data am fost peste limita cu vreo
cinci kilometri, ma grabeam de la Bucuresti acasa. intotdeauna spre Sibiu ma grabeam mai tare decat de
la Sibiu spre Bucuresti. Bucurestiul imi crea o stare de stres si m-am adaptat greu. Am trait acolo, am
muncit acolo de luni pana joi, dar stresul era prezent si dupa ce m-am obisnuit.
  
  
  
  - Unde ati copilarit?
  
  
  
  I.C.: in Sibiu, in Lazaret, acolo am copilarit si acolo traiesc. Nu am plecat niciodata din Sibiu nici macar
cat am fost secretar de stat si deputat, in fiecare saptamana am venit acasa. Casa mea a fost aici.
  
  
  
  - Ce mancare va place, cum va descurcati in bucatarie?
  
  
  
  I.C.: O data la cinci ani gatesc. De regula o mancare noua, pe care o brevetam si sotia urmeaza sa o
faca. La noi diviziunea muncii functioneaza - eu brevetez o mancare, adica gatim impreuna, si pe urma ea
continua s-o faca. imi plac mancarurile romanesti, nu foarte sofisticate. Mai nou preferam mancaruri mai
usoare, pe baza de peste, fara colesterol, salate etc.
  
  
  
  "Lucrez, in secret, la un mare proiect turistic, o zona de agrement"
  
  
  
  - Daca ar trebui sa recomandati cuiva ce sa viziteze in judet, care ar fi primele trei locuri?
  
  
  
  I.C.: Primul loc pe care trebuie sa-l viziteze oricine vine in judetul Sibiu si cred ca este fantastic acest
loc si este o emblema, este Transfagarasanul. Trebuie sa-l promovam si il vom promova. Al doilea,
Marginimea Sibiului. Ocna Sibiului este al treilea loc. Ceea ce a facut primarul de la Ocna este
remarcabil. Cred ca de 100 si ceva de ani de la infiintarea statiunii, nu s-a mai facut o investitie atat de
mare si cred ca Ocna Sibiului este una din destinatiile importante pe Harta judetului. De fapt, orice
localitate din judetul acesta are ceva de oferit.
  
  
  
  - Sibiul nu intra in acest top?
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  I.C.: Sibiul este si el bineinteles, este emblema acestei zone. Dar eu cred ca trebuie sa dezvoltam si
aceste zone din judet. Turistii, sutele de mii de turisti care vin in Sibiu trebuie sa fie atrasi in turism in
judetul Sibiu si acesta este atributul meu.
  
  Pe programul de promovare a turismului vom avea de lucru mult pe cele cinci trasee ale judetului pe
care vrem sa le promovam. 
  
  Vrem sa dezvoltam Drumul Branzei in Marginime, dar cu adevarat sa gasesti produse si sa poti consuma
produse specifice; drumul Vinului pe Valea Tarnavei, dar sa gasesti crame, locuri din care sa iti cumperi,
de la un butoias cu vin pana la o sticluta de 50 de mililitri de vin, pana la Drumul Florilor si Mierii pe
Valea Hartibaciului, care este o zona protejata si care se preteaza pentru acest lucru. Acum v-am
dezvoltat cateva din trasee si denumirea lor cum le gandesc eu, dupa care urmeaza ca specialistii sa spuna
ca au sau nu impact, ca atrag sau nu clienti, turisti. Scopul este de a desface aceste produse, de a atrage
turisti si de a face cunoscut judetul Sibiu.
  
  in plus, vreau sa va spun ca lucrez, in secret, la un mare proiect turistic, o zona de agrement, atata spun.
  
  
  
  - Legat de destinatii, care este cel mai frumos loc in care ati fost vreodata?
  
  
  
  I.C.: Ma puneti la o grea incercare... Mie imi place la mare.
  
  
  
  - La noi la mare?
  
  
  
  I.C.: La noi la mare, in Mamaia, in partea de nord a statiunii, este o zona mai linistita, acolo voi merge o
saptamana vara aceasta. 
  
  Cel mai frumos loc pe care l-am vizitat si m-am simtit bine este Cheile Nerei. Este o zona salbatica, pe
Nera, o zona nelocuita, am fost acolo intr-o tabara de corturi, cinci familii, intr-o salbaticie totala.
Aduceam lapte pentru copii, fetele mele erau mici, si aduceam lapte de la un padurar de la cinci
kilometri. Este o zona superba, mai ales vara, si exista un loc acolo pe care noi l-am botezat Acapulco,
fara sa stim ca localnicii chiar asa ii spuneau. Era un cot al Nerei, cu o limba de nisip si o stanca de vreo
suta de metri din care curgeau izvoare in rau si acolo era locul in care ne imbaiam. Este, cred, cea mai
frumoasa zona pe care am vazut-o in Romania.
  
  
  
  - Şi din strainatate?
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  I.C.: Am umblat putin in strainatate, putin si nu pot sa ma pronunt, nu sunt un adept al turismului in
strainatate. Sunt mai patriot de felul meu, valorile nationale sunt pe prim plan.
  
  Cum i-ati caracteriza, in cateva cuvinte pe:
  
  
  
  - Gigi Becali?
  
  I.C.: Ca politician, face spectacol.
  
  
  
  - Dan Diaconescu?
  
  I.C.: Vinde iluzii.
  
  
  
  - Traian Basescu?
  
  I.C.: Cred ca a avut de doua ori sansa istorica sa fie un presedinte cu adevarat al tuturor romanilor. N-a
reusit deloc acest lucru si cred ca istoria va avea o pata neagra in aceasta perioada prin problemele create
Romaniei si romanilor.
  
  
  
  - Victor Ponta?
  
  I.C.: Dinamic, eficient si de perspectiva.
  
  
  
  - Klaus Iohannis?
  
  I.C.: Bun, eficient.
  
  
  
  - Ion Ariton?
  
  I.C.: A facut si lucruri bune in politica, a avut o sansa cat a fost ministrul Economiei, dar nu a
valorificat-o la maxim.
  
  
  
  - Raluca Turcan?
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  I.C.: Nu pot sa comentez fiindca o cunosc foarte putin si nu reprezinta Sibiul.
  
  
  
  "Razboiul lui nu este cu clasa politica"
  
  
  
  - Cum credeti ca va iesi referendumul?
  
  
  
  I.C.: Cu siguranta vor fi peste 60 la suta voturi da, pentru suspendarea presedintelui fiindca nu a inteles
un lucru, razboiul lui nu este cu clasa politica, razboiul lui a inceput in iarna, cand oamenii nu au mai
suportat masurile dure, drastice, luate de el in mod abuziv.
  
  
  
  - il va gratia Crin Antonescu pe Adrian Nastase?
  
  
  
  I.C.: Nu.
  
  
  
  - Nici daca va ajunge presedinte dupa eventuale alegeri?
  
  
  
  I.C.: Nici.
  
  
  
  - Ati fost in spatele acelor caricaturi cu Klaus Iohannis si Martin Bottesch, care au aparut in campania
electorala?
  
  
  
  I.C.: Nu, fiindca si la adresa noastra au fost transmise in aceeasi perioada caricaturi. Cred ca acele
caricaturi au avut aceeasi sursa. Au fost si la adresa USL si la adresa lui Iohannis si Bottesch... din ce stiu
eu.
  
  
  
  - Sunteti bogat?
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  I.C.: Bogat sufleteste. Şi material, cred ca sub medie, dar am ce-mi trebuie. Nu m-a preocupat partea
materiala niciodata.
  
  
  
  - Privind in urma, e ceva ce ati face altfel?
  
  
  
  I.C.: Nu. Daca as incepe tot social democrat as fi, fiindca asta este structura mea interioara, nu pot sa nu
ma gandesc la cei multi si necajiti. Procesul de redistribuire trebuie sa-i ajute pe cei necajiti si trebuie sa
nu-i incurci pe cei care sunt motorul dezvoltarii, oamenii de afaceri, oamenii dinamici, oamenii creatori.
Chiar daca am avut si insuccese, am castigat mai mult din insuccese decat din succese.
  
  
  
  - Care este cea mai mare calitate a dumneavoastra?
  
  
  
  I.C.: Eu sunt balanta, de regula cand iau o decizie, chiar daca sunt in criza de timp, pun in balanta
plusurile si minusurile. intotdeauna incerc sa echilibrez si sa gasesc solutia care aduce cele mai multe
avantaje celor din jur.
  
  
  
  - Cel mai mare defect?
  
  
  
  I.C.: Cantaresc prea mult. Cateodata poate iau decizia cu cateva secunde dupa ca sa pot s-o echilibrez.
Dar stiu s-o grabesc. Acum, la varsta aceasta am invatat sa imi asum si riscul luarii unei decizii rapid.

Cuvinte cheie: cisnadie  turism  casa mea  medias  romania  ocna sibiului  parcul sub arini  jina  lazaret
romanesti  aeroport  marginimea sibiului  ion ariton  traian basescu  targu mures  bucuresti  grecia  cluj
raluca turcan  austria  universitatea lucian blaga  harta  fagaras  istoria  sibiul  valea  brasov  aeroportul
valea hartibaciului  universitatea  am fost acolo  ioan cindrea  sub arini  spania  martin bottesch  italia
lucian blaga  referendum  turca  volkswagen  timp liber  belgia  agrement  portugalia  consiliului judetean
sport  drumurile  stiri  petitie  irlanda  transfagarasan  judetul sibiu  locuri de munca  transfagarasanul  apa
canal  consiliul judetean  persoane cu dizabilitati  gigi becali  adrian nastase  aeroportul din sibiu
ministerul muncii  bac  ocna sibiu  programul  lacuri  plaja  primarul sibiului  calnic  statiuni  crin
antonescu  corturi  clasa politica  doctorat  bucatar  skoda  sip  mira  doctor  investitii  lgi  raluca
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