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Filantrop elvetian despre Cluj: “Birocratia
franeaza totul”
EVENIMENT | 04 Octombrie 2010 - 13:41 | Numar vizualizari: 20

Un elvetian care a construit doua scoli in Gilau si a realizat mai multe proiecte
filantropice  in  Romania  povesteste  pentru  un  cotidian  elvetian  despre
colaborarea proasta pe care a avut-o cu autoritatile din Romania. Potrivit  lui,
doua scoli nou-noute construite din donatii in comuna clujeana Gilau stau goale
de mai bine de un an din cauza indiferentei autoritatilor locale si centrale.
 
“Colaborarea  cu  oamenii  este  destul  de  dificila.  La  inceput  mi-am  luat
angajamentul  de  a  sustine  doar  institutii  publice,  precum scoli,  spitale  sau
camine  si  orfelinate.  Am  facut  acest  lucru  sub  forma  unui  parteneriat  cu
administratiile locale, dar acest lucru nu il voi mai face. Si asta pentru ca, imediat
ce  functionarii  isi  baga  mainile,  lucrurile  se  ingreuneaza.  Coruptia  impinge
aceasta tara in directia gresita. Daca acest lucru nu se schimba, Romaniei nu ii
va merge mai  bine.  Birocratia  franeaza totul”.  Asa descrie Hanspeter  Adank,
unul din cei mai mari filantropisti din Elvetia, relatia cu autoritatile din Romania,
intr-un interviu in cotidianul Zurichsee Zeitung.
 
El arata chiar ca a ajuns sa se gandeasca sa renunte dupa ce a ajutat, timp de
16 ani, prin donatii comunitatile romanesti. Totul din cauza indiferentei si chiar a
piedicilor  care  i-au  fost  puse  in  cale.  In  interviul  acordat  ziarului  elvetian
Zurichsee  Zeitung  in  urma  cu  cateva  zile,Adank,  care  este  si  presedintele
Asociatiei  Hilf-Ro,  a  povestit  cateva  din  intamplarile  sale  din  Romania.  Un
exemplu concret este cel din comuna Gilau, a precizat acesta.

 
“In urma cu cativa ani am infiintat aici o cladire noua, construita cu cateva sute de mii de franci elventieni. Acolo trebuia
sa functioneze o scoala de arte si meserii. Cladirea sta si astazi goala pentru ca functionarii de acolo se cearta a cui este
cladirea. In urma acestei situatii am stat si mi-am spus ca voi face proiecte pe care pot sa le fac doar din propriile mele
puteri”, a spus, dezamagit, Hanspeter Adank.
 
Scoala de 250.000 de euro ce n-a apucat sa se deschida
 
In 2005, cu ajutorul fondurilor obtinute din sponsorizari, asociatia pe care o conduce a ridicat o cladire noua in Gilau, in
valoare de peste 700.000 de lei, unde trebuia sa functioneze o scoala de arte si meserii la care sa fie instruiti mecanici
auto. Dupa patru ani de activitate, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Inspectoratul Scolar Judetean Cluj au luat decizia
de a inchide scoala pentru a face economii.
 
Primarul comunei Gilau, Dumitru Sfarlea, spune ca inchiderea celei de-a doua scoli nu este din vina lui, fiind o decizie a
Ministerului Educatiei. “Scoala e goala, chiar daca este noua si e utilata cu tot ce trebuie. Domnul Adank, prin asociatia
lui, a dotat scoala cu tot ce era necesar pentru a invata meseria de mecanic auto. Am avut si elevi in fiecare an, dar
Ministerul a luat decizia de a o inchide. Eu nu pot sa pricep de ce”, spune primarul comunei Gilau.
 
Despre cladirea care sta nefolosita, desi este utilata, Sfarlea spune ca e tot din vina autoritatilor nationale, care au taiat
finantarile din cauza crizei. “Asta nici nu a mai apucat sa fie deschisa pentru ca si in cazul ei Ministerul a taiat posturile si
finantarea. Este foarte pacat pentru ca erau multi tineri interesati, mai ales pentru ca aici in zona avem multe pensiuni.
Domnul Hanspeter Adank a ajutat foarte mult comunitatea noastra”, a adaugat primarul.
 
Colaborarea cu autoritatile, extrem de dificila
 
In unele cazuri, insa, nici autoritatile locale nu sunt foarte deschise fata de ajutorul pe care asociatia elvetianului vrea sa-l
ofere. Gabriela Popa, din partea asociatiei, spune ca anul trecut s-au adresat primarului din Ciurila pentru a oferi ajutor.
“Am mers la ei si i-am intrebat cu ce ii putem ajuta. Ne-au spus ca nu au probleme cu scolile, cu spitalele, dar au nevoie
de un teren de sport. Noi le-am spus ca suntem gata sa ii ajtuam si am cerut mai multe informatii despre comunitate
pentru a putea promova acest lucru atunci cand cerem donatii. Dupa aceasta intalnire am aflat din presa despre starea in
care se afla scoala din satul Salicea, despre cum le ploua la copii in cap in timpul orelor, despre cum nu au toalete si apa
curenta. Domnul  Hanspeter Adank a refuzat sa mai colaboreze cu Primaria pentru terenul de sport,  considerand ca
scoala are nevoie mai mare de ajutor”, a explicat Gabriela Popa.
 
De altfel, in noiembrie anul trecut, asociatia a donat mobilier scolar modern. Primarul din Ciurila sustine, insa, ca din
contra, colaborarea cu Hilf-Ro decurge foarte bine. “Noi am apreciat gestul si deschiderea lor. Le-am spus ca avem
nevoie de un teren de sport, cu teren artificial, si am cazut de acord ca tinerii au nevoie sa faca sport. Deocamdata nu s-a
realizat pentru ca nu am mai primit banii, dar proiectul este gata”, sustine Teodor Popa, primarul din Ciurila.
 
Adank va primi Crucea Transilvana
 
Gabriela  Popa  spune,  insa,  ca  exista  si  cazuri  fericite.  “De exemplu,  cu  Directia  Generala  de Asistenta  Sociala  si
Protectia Copilului din Alba colaboram exemplar. Exista comunicare si ne ajutam reciproc”, spune aceasta. Arhiepiscopia
Ortodoxa Romana a Vadului, Feleacului si Clujului ii va acorda lui Hanspeter Adank cea mai mare distinctie – Crucea

SPORT DIN ORAS EVENIMENT POLITICA INTERVIU SEX SANATATE DIETE LIFESTYLE
INTERNATIONAL JOBURI IMOBILIARE CULTURA AFACERI LOCALE ECONOMIC IT & GADGETS FOTO VIDEO

Filantrop elvetian despre Cluj: “Birocratia franeaza totul” - Cluj - citynews.ro http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/filantrop-elvetian-despre-cluj-...

1 of 2 10/4/2010 12:56 PM



Filantrop elvetian despre Cluj: “Birocratia franeaza totul” - Cluj - citynews.ro http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/filantrop-elvetian-despre-cluj-...

2 of 2 10/4/2010 12:56 PM


