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n
Spanţov

N. Gheorghescu: Urăsc cuvântul ăsta „discriminare”. Dacă
Pandemia de coronavirus n-avea
cum să ocolească şi comuna
Spanţov. De 8 ani la conducerea
Primăriei, liberalul, Niki Silviu
Gheorghescu, vorbeşte în prima
parte a interviului, pe care o
prezentăm mai jos, despre
problemele sociale, în acest
context de coronavid, existente
la nivelul comunei în condiţiile
în care 32% din populaţia totală
a comunei este de etnie romă.
Gheorghescu susţine că încă de
la preluarea mandatului de
primar, în 2012, a dezvoltat o
amplă politică de integrare a
romilor care, din fericire, a dat şi
roade. Niki Gheorghescu a
devenit primar în urma
alegerilor locale din 2012.
Primul mandat l-a obţinut cu un
procent de 65,15% (votat de
1576 de spanţoveni) iar pe cel
de-al doilea, în iunie 2016, cu
71,96% (a primit 1558 de
voturi).
î
Domnule primar, nu cred că ne-am
fi imaginat vreodată să traversăm
astfel de vremuri grele. Aş vrea să vă
întreb cum vă descurcaţi în această
perioadă critică, aici, la Spanţov?
Situaţia e foarte delicată. Nu discutăm
probleme financiare, că-s generale, dar
astea sunt cele mai presante la ora
asta. Problemele sociale n-au depăşit
încă un anumit prag, ca să zic aşa. Încă
le putem gestiona bine, în sensul că
oamenii care au venit din afară mai au
ceva rezerve. Primăria mai are şi ea
mijloacele ca să-i poată ajuta. Dar cred
că în maxim 2 săptămâni dacă nu se
produce o schimbare în sensul să se
mai relaxeze măsurile, să poată o parte
din ei să plece afară, atunci situaţia ar
putea deveni una fără ieşire.
Ca să vă dau o cifră, sunt vreo 300 de
persoane care lucrează afară de ani de
zile. Nu, ocazional. Ci cu contract de
muncă, sunt oameni apreciaţi acolo
care şi-au făcut un mod de trai. Asta-i
situaţia! Şi-au făcut casă, şi-au educat
copiii...Singura soluţie pe care o văd ar
fi relaxarea în aşa fel încât să le
permită acestor oameni să-şi asigure
nevoile minime, traiul de zi cu zi până
la urmă.
Eu am o situaţie mai delicată puţin,
ţinând cont şi de structura etnică a
populaţiei.
Avem o populaţie de 4700 locuitori,
dintre care 1500 sunt etnici romi. Spun
că e mai delicată, dar să nu se
înţeleagă că ar fi nişte probleme în
sensul că ar fi aici un fel de Ferentari
sau ghetou. Sunt oameni care au o
educaţie mai precară şi resurse mai
puţine. Probabil că asta se datorează şi
unor condiţii care vin, să zic aşa, din
trecut, în sensul că toate
administraţiile anterioare, inclusiv
dinainte de '89, nu s-au prea implicat

în treaba asta.

exemplu de bune practici.

Eu îi cunosc foarte bine şi consider că
dacă nu ne implicăm la momentul
ăsta, în maxim 20-30 de ani, pare o
perioadă lungă la momentul ăsta, o să
avem mari probleme sociale dacă nu
reuşim să-i integrăm. Dar nu la modul
declarativ.

Dom'le aşa începi. Eu urăsc cuvântul
ăsta „discriminare”. Că o duc rău... o
duc rău şi românii şi romii. Sunt câteva
personalităţi politice care discută doar
la nivel teoretic despre discriminare.
Am zis că în momentul în care vine

alte priorităţi. N-am vrut să fac
neapărat un caz din asta.

“Din ce-am zis, în 2016,
c-o să fac, am realizat până
acum cam 90%”
î
Am tot citit în presa locală, am şi
discutat în câteva rânduri, fără să
exagerez, eraţi la un moment dat
„campionul asfaltărilor”. Multe străzi
au intrat pe făgaşul normal, asta în
condiţiile în care nici comuna nu
dispune de resurse financiare
semnificative. În ce stadiu vă aflaţi?
Sunt cu proiectul undeva la 50%. Mai
am vreo 4 km şi încheiem. Cu sistemul
de canalizare, undeva la peste 95%.
Mai am câteva lucrări la staţia de
epurare şi la staţiile aflate pe străzi la
SPP-uri. Staţia de apă nouă am predato la Ecoaqua. Mai am un proiect care
vizează modernizarea sediului
primăriei dar din cauza pandemiei nu
ne-am permis.

Să-i integrăm, în primul rând, cu
ajutorul educaţiei. Şi din această
perspectivă avem şi realizări, fără falsă
modestie.
Spre exemplu, când am venit la
Primărie, aveam o frecvenţă undeva
între 65 şi 6 de procente. La momentul
ăsta, trec de 93-97%. A mai scăzut 2, 3
procente întrucât cei din clasele
terminale, mă rog, câteva fete s-au
căsătorit. Acum caut să deschid un
program „A doua şansă” ca să nu-i las
fără un minim de educaţie. Ăsta e
primul pas şi se cunosc efectele. Sunt
mai politicoşi, mai uşor adaptabili, poţi
să discuţi cu ei mai bine, au un alt
orizont. Ăsta-i primul aspect.
Alt aspect, caut să le asigur tot timpul
fel de fel de cursuri de calificare.
Majoritatea dintre ei au o trăsătură
nativă. Nu „excelează” neapărat în
mediul artistic, ca lăutari, ci şi ca
fierari, tâmplari, zugravi, etc. Sunt
foarte bine pregătiţi, buni meseriaşi,
bine apreciaţi. Dar n-aveau
documentul. Şi am reuşit. Numai anul
trecut am făcut peste 20 de cursuri de
calificare.
î
Veneau la şcoală?
La început nu prea erau receptivi. „Ce
ne trebuie hârtie, că noi ştim meserie”,
spuneau ei. „Uite că trebuie până la
urmă”. Au văzut că pot să încheie un
contract de muncă, au un salariu
asigurat, pensii, asigurării medicale. Se
integrează uşor-uşor dar trebuie să ai
foarte multă răbdare, să insişti foarte
mult. Asta nu-i o chestie de o zi, două,
ci una pe care trebuie să ţi-o impui pe
termen lung.
Pentru un primar poate că ar părea
exagerat. Ce, altă treabă n-are? Erau
unii cărora, zi de zi, le alocam câte o
oră, două. Mergeam în cartierul lor şi
discutam cu ei.
î
Spanţov poate să devină un

cineva şi-mi spune că-i „discriminare”
la Spanţov, eu am plecat.
Aceeaşi situaţie îi vizează şi pe români
dar şi pe romi. Problema locurilor de
muncă, problema financiară, problema
locurilor de casă, sunt, de fapt,
aceleaşi greutăţi pe care le întâmpină
şi unii şi alţii. Poate e mai dură puţin
problema în rândul romilor fiindcă ei
pornesc cu acest handicap al lipsei
educaţiei din trecut. E greu să faci
educaţie generaţiei actuale întrucât
elevul după ce a plecat după cele 4,5,6
ore petrecute la şcoală, acasă, acolo nare nimeni posibilitatea să-i explice,
să-l ajute. Părinţii sunt din generaţia
care au terminat imediat după
Revoluţie, anii '90-2000, când educaţia
a fost la pământ. Chiar dacă au
disponibilitatea, interesul, nu ştiu, din
păcate cum să procedeze.
î
Şcoala rămâne singurul refugiu.
Da.
î
Spuneţi-mi, vă rog, probleme între
ei sunt?
Probleme... ca între vecini. Să nu vă
gândiţi că-i ceva de nestăpânit. Ne
înţelegem, respectă autorităţile şi ăsta
e mare lucru. Trebuie să le accepţi mici
excese, derapaje. N-ai cum pentru că
fac parte din cultura lor. Nu poţi să le
restrângi toate obiceiurile, tradiţiile, că
nu ne convin nouă. Aşa au moştenit
din moşi strămoşi. Trebuie să le
accepţi.
Avem însă o colaborare foarte bună şi
cu reprezentanţii lor de la Partida
Romilor. Sunt nişte oameni corecţi din
toate punctele de vedere, care se
implică.
î
Dialoguri cu alţi primari din judeţ
pe această temă aţi purtat?
Am purtat dar vedeţi, fiecare are o altă
gândire, o altă mentalitate. Fiecare are

Mai avem un proiect referitor la
modernizarea căminului cultural
fiindcă pun mare accent pe cultură şi
învăţământ în general. Va fi un cămin
finanţat de CNI, cu 220 de locuri, cu
foaier, cu scaune în amfiteatru, cu
cabine pentru actori, cu bibliotecă, cu
o sală de şedinţe, etc. Chiar sunt
mândru de acest proiect care trebuie
scos la licitaţie.
î
Cam cât ar fi investiţia?
Un milion şi vreo 300 de mii de euro. Şi
mai am o sală de sport şi cu asta am
încheiat. Sunt cele mai actuale
proiecte.
î
Faţă de ce v-aţi propus în 2016, cât
aţi reuşit să realizaţi în aceşti 4 ani de
mandat?
Eu mi-am propus multe. Dar din ce-am
zis c-o să fac, cam 90%.
î
E un procent foarte bun...
Ţinând cont că alegerile s-au amânat,
până-n toamnă, aş putea să spun
100%.
î
Serios?
Da. Repet, din ce-am promis.
î
Totuşi nu plouă cu bani la Spanţov.
În afară de reparaţiile curente la şcoli şi
trotuare, reparaţiile la sălile de
festivităţi, restul am făcut numai pe
proiecte fie europene, fie pe CNI, pe
PNDL, etc.
î
Ca să glumesc puţin, cum aţi reuşit
„să vă împrieteniţi” cu oamenii de la
aceste instituţii ca să aveţi şi succesul
scontat?
Înainte să vin la primărie, am fost
directorul Camerei Agricole. Deci
proiectele erau principala noastră
activitate. Ştiu ce înseamnă să faci un
proiect, să fie eligibil...
î
Dar nu se face bătând din palme,
nu?
Nu, vă daţi seama. Când aud peste tot
în mass-media că nu se accesează
fonduri...ca şi cum te-ai duce, întinzi
mâna şi primeşti banii. Nu se fac aşa
de uşor proiectele! Mai ales la mediul
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cineva spune că-i „discriminare” la Spanţov, eu am plecat!
rural. Pentru o primărie mare dintr-un
oraş sau municipiu cu forţă economică
şi capacitate financiară, e mai uşor să
angajeze 2,3 oameni de top care să
facă proiecte. Adică să primească
finanţare. Nu oricine poate să facă
treaba asta. E foarte multă muncă şi
trebuie profesionalism la sânge. Deci
nu e simplu deloc.
Prin urmare, neputând să am un
compartiment specializat pe atragerea
de fonduri europene, am apelat la
firme...
î
Aţi externalizat, să zic aşa,
serviciul...
În totalitate. Am apelat la firmele pe
care le-am cunoscut înainte. Le-am
cercetat, le-am testat posibilităţile, mam informat, contractele au fost numai
la succes. Deci nu pot să plătesc un PT
(n.r. Proiect Tehnic) şi să stau cu grijă
dacă intră sau nu la finanţare. Prima
clauză pentru cei care au lucrat cu noi
a fost plata la succes.
î
V-ajung banii într-un an de zile?

doamnă, Dumitrescu, care e foarte
critică, în schimb e foarte corectă. Tot
ce nu e în regulă, vine şi-mi
reproşează. Nu mă supăr, nu-mi vin
bine nici mie toate criticile dar dacă
eşti un tip cerebral, trebuie să accepţi
că asta-i realitatea.
î
L-am criticat pe primarul în funcţie,
dar ce laude i-am putea aduce?
Nu vreau să-l laud că...
î
Păi am convenit că sunteţi
cetăţean...
Sunt cetăţean dar...
î
O laudă ar fi legată de asfaltare?
Dacă tot mă întrebaţi, apa ar fi. Că am
asigurat apa, în comună, în totalitate.
În momentul când am preluat
mandatul, lucrurile nu erau într-o stare
normală.
î
Apa are un cost bun, acceptabil
pentru cetăţeni?
Intrăm într-o discuţie care nu-mi face
plăcere. Preţul nu e accesibil.
î
Lucraţi cu Ecoaqua...

Greu. În afară de 3 societăţi agricole şi
vreo 30 de magazine, nu am nici o altă
sursă importantă de venituri. N-avem
pe raza comunei nici o unitate
economică.

î
Îmi imaginez că şi Ecoaqua a
promis investiţii.

î
Câţi angajaţi aveţi în Primărie?

Nu vreau să intru în detalii.

Cu pază şi cu asistenţa socială, 24.

î
E un subiect sensibil?

î
Cam pentru ce perioadă ajung
banii?

Da.

Ne-am întins cât ne permite plapuma.
Decât să stai câteva luni fără salariu,
mai bine iei un salariu rezonabil...
î
Dacă eraţi în momentul de faţă un
simplu locuitor al acestei comune, ce
i-aţi fi reproşat primarului?
Destul de multe. Eu sunt un tip deschis
care-şi asumă ceea ce face şi spune. Iaş fi spus că nu sunt mulţumit de
curăţenia din comună.
î
Asta mai ţine până la urmă şi de
cetăţeni.
Ţine, dar până la urmă tot primarul e
responsabil şi de asta. I-aş reproşa
puţin că nu are o implicare mai mare în
rândul elevilor ca să-i determine să
vină le Bibliotecă mai des, cu toate că a
dotat biblioteca cu calculatoare, cu
cărţi...
î
Nu e şi vina profesorilor?
Poate, dar eu mă refer acum la vina
primarului. În secundar, toţi sunt câte
puţin vinovaţi, profesorul, familia,
copilul.
Legat de biserică. Nu sunt un tip
extraordinar de credincios. Cred, sunt
creştin ortodox dar am văzut că nici la
sărbători, copiii nu mai vin spre
biserică. I-aş reproşa primarului că n-a
ajutat mai mult lăcaşele de cult, în
număr de 3. Că n-a făcut mai multe
parcuri, şi ăsta-i un reproş. Că n-a
finalizat sala de sport...
î
Toate acestea s-ar putea
transforma în priorităţi pentru
mandatul viitor.
Categoric. Oricum sunt destule
reproşuri. Spre exemplu, cel mai mare
critic al meu e consilier PNL. E o

Da. De la mine a plecat cu 1 leu şi
acum a ajuns la...

î
Aveţi un mesaj pentru cei de la
Ecoaqua?
Să aibă mai multă grijă de investiţiile
pe care le-au preluat. Eu le-am predat
o staţie la cheie, nou-nouţă iar starea
ei actuală ridică nişte semne de
întrebare. Le-am atras atenţia... Deci
eu le-am dat o staţie ultramodernă şi
la momentul ăsta nu prea e în regulă.
Nu ştiu dacă asta ţine neapărat de
conducerea societăţii. Ci mai degrabă
de angajaţii pe care-i are aici. Eu aşa
cred.
î
Nu utilizează staţia în momentul
ăsta?
Ba da. Ştiţi, omul sfinţeşte locul. Când
ai o staţie nouă, 3 ani de când am
predat-o, păi după 3 ani ar trebui să
arate cam la fel cum am predat-o, nu?
î
Şi nu-i aşa?
Nu.

“Dacă reuşesc să
introducem reţeaua de gaze,
aş pleca liniştit acasă!”
î
Domnule primar, candidaţi la
viitoarele alegeri locale?

implicat şi sper să-mi iasă ar fi
introducerea gazelor în comună. Am
luat legătura cu o firmă potentă care
reprezintă Gazpromul pe România şi
sunt în tratative destul de avansate să
introducem o reţea de gaze. Dacă
reuşesc asta, vă daţi seama că aş putea
pleca acasă liniştit. Am avea apă, canal,
asfalt, şcoală, gaz, infrastructura
asigurată. Cine vine după mine, să
caute, pe cât posibil, investitori care să
asigure cât mai multe locuri de muncă.
î
Se pare că aveţi şi un avantaj prin
faptul sunteţi aproape de Olteniţa
care anunţă că se va dezvolta mai ales
că vor veni doi mari investitori care
vor căuta forţă de muncă bine
pregătită, poate şi prin intermediul
programului „A doua şansă” pe care-l
aveţi în vedere aici la Spanţov.
Adevărat şi asta. În ce ne priveşte dacă
reuşim să punem pe picioare acest
proiect cu gazele, m-aş declara întradevăr mulţumit. Dar vă spuneam că
n-am mai vrut să candidez şi să-l las pe
viceprimar să o facă. Am discutat şi-a
zis „Dom'le mai mergeţi un mandat
dumneavoastră!”. Am căzut astfel de
comun acord să mai candidez o dată.
î
Deci, decizia e bătută în cuie.

Nu ştiu dacă aţi văzut, am plantat vreo
150 de tei, stânga – dreapta. „Copoul”
din Spanţov. Căutăm să schimbăm
toate staţiile de pe partea dreapta,
mergând spre Călăraşi. Schimbă, un
pic, să zic aşa şi faţa DN-ului. Că prima
impresie contează!
î
Mai aveam o curiozitate, domnule
primar. De ce nu reuşiţi să jucaţi cu
echipa de fotbal în liga a 4-a? În
ultima perioadă, aţi cam fost sus,
acolo, la promovare, însă obiectivul a
fost ratat.
Avem, într-adevăr, o tradiţie în fotbal.
Din păcate, când ajungem în ultimele
etape, majoritatea tinerilor, a
jucătorilor pleacă afară la muncă şi
rămânem descoperiţi. Mi s-a întâmplat
de 3 ori la rând!
î
Sunteţi şi vulcanici, pătimaşi, pe
alocuri.
Ăsta-i un alt aspect. Recunosc. Şi ziarul
dumneavoastră „ne-a lăudat” în sensul
ăsta.

Da, e bătură în cuie. Neoficial, au fost
şi alte discuţii...

î
A fost o dojană amicală.

î
În sensul că aţi fi vrut să candidaţi,
să zicem, la Consiliul Judeţean?

Nu, nu m-a deranjat. V-am spus că
sunt un tip realist şi când o merit, o
accept. N-am avut nicio reacţie.

Nu. Am vrut să mă retrag. Am
considerat că sunt suficiente două
mandate. Vroiam să las locul...şi celor
mai tineri. Deşi prima frază care mi-a
venit în minte a fost să „las locul şi
detractorilor”. Dar, regreţi apoi când
ştii că laşi locul unora care nu cred că
pot să facă ceva.
î
Acuma, şi inamicii ăştia au şi ei
„farmecul” lor. Doar nu vroiaţi să vă
laude toată lumea, nu?
Nu, nici vorbă!
î
Poate că aţi aflat între timp, dar
unii sunt chiar detractori de meserie.
Nu ştiu decât să arate cu degetul.
(Zâmbeşte). E adevrat, cu asta se
ocupă. Dar să nu se înţeleagă că la noi
e o situaţie critică din acest punct de
vedere. Am chiar o relaţie amicală cu
cei din Opoziţie. Nu pot să afirm că mau deranjat sau că au folosit, cine ştie,
ce cuvinte jugnitoare la adresa mea.
Am o colaborare bună, chiar n-am ce
să le reproşez.
î
Până în iarnă, ce prioritate aveţi?
Gazele, dacă reuşesc.

Da, deşi n-am vrut. Am considerat că-i
suficient dar...

î
Nu vă era mai la îndemână un
parc?

î
Eu zic că mai aveţi treabă:
parcurile, să-i determinaţi pe copii să
opteze cât mai des pentru bibliotecă,
sala de sport, bisericile, căminul
cultural, sediul primăriei. Iată
obiective pe care trebuie să le
finalizaţi.

Am început cu parcurile. Am crezut că
vă referiţi la o prioritate cu adevărat
majoră. Discuţiile privind reţeaua de
gaze sunt avansate şi nădăjduim că se
vor finaliza cu succes.

(Zâmbeşte) Aşa e, avem de muncă. O
chestie de suflet în care chiar m-am

mai mare, care se va întinde pe o
suprafţă de 3.600 mp, situat la staţia
de apă. E un proiect tematic,
pescăresc, accesat pe FLAG, cum e cel
de la Grădiştea. E ceva deosebit care
va schimba faţa comunei noastre.

În ceea ce priveşte parcurile, am făcut
unul deja în faţa bisericii din satul
Stancea. L-am inaugurat cu o zi înainte
de Paşte. Mai avem în agendă unul,

î
Eu cred că aşa cum îi invitaţi pe
copii la bibliotecă, la fel ar trebui să-i
îndemnaţi şi pe jucători, suporteri,
conducere, la fair – play.
Corect, asta e într-adevăr o problemă
mai delicată.
î
Aş avea o propunere pentru
dumneavoastră. Să „reconfiguraţi”
fotbalul, cum se spune, de la firul
ierbii. Adică să construiţi un teren
nou, o bază modernă, primitoare nu
doar pentru fotbaliştii seniori ci şi
pentru juniori, copii. Şi uşor – uşor să
formaţi şi o echipă competitivă cu
mulţi fotbalişti de aici din Spanţov
care să reziste în liga a 4-a, acolo unde
cred că vă e şi locul, mult timp.
Nu v-ascund că am intenţia să fac asta
cât mai curând. Avem discuţii avansate
cu cei de la CNI ca să construim o bază
sportivă de top. Dar din moment ce nam semnat contractul, proiectul
rămâne la stadiul de...vis. Pornind de la
firul ierbii cum aţi spus, este al doilea
an când am avut echipa de copii
înscrisă la Cupa Satelor, unde am ajuns
până în fazele superioare. Încă un
motiv să credem în visul nostru.
î
Iar dacă după un meci de fotbal, le
puteţi pune copiilor şi câte o carte în
mână, atunci fiţi siguri că investiţia va
da şi roade. Echipa de seniori va fi
mult mai disciplinată, preocupată de
joc şi de fair – play.
Exact. Şi deştepţi şi cu bun simţ. E
corect ceea ce spuneţi.
î
Mulţumesc pentru timpul acordat,
succes maxim în continuare!

