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Dupa cum am mentionat deja in cele prezentate anterior, nu pot pune in slujba echipei viitoare a consilierilor USR 
Bihor decat ceea ce detin si stapanesc pana in momentul acesta si anume experienta mea in domeniul 
managementului afacerilor si expertiza dobandita in domeniul lucrarilor rezidentiale. Am totusi speranta ca, pe 
parcursul celor patru ani de mandat, pot studia si stapani temeinic si alte domenii din aceeasi sfera de activitate 
asa cum sunt sigur ca ne vom sfatui si repartiza dupa momentul alegerilor locale de anul viitor. 

 

Sunt specialist in marketing si management. Din aceata pozitie, daca este sa vorbim despre cateva proiecte de 
hotarari pe care le vom propune viitorului Consiliu Local Oradea, consider ca imi pot folosi experienta pentru a 
incerca sa rezolvam, in primul rand, aspectul de predictibilitate, oportunitate si programare al investitiilor publice 
din orasul nostru. Suntem, sper, toti de acord cu dezvoltarea orasului si cu atragerea fondurilor europene care fac 
posibila aceasta dezvoltare. Insa, erorile in proiectare, managementul proiectelor in sine, planificarea si urmarirea 
modului de implementare lasa multe de dorit iar efectul il simtim cu totii: atat in factura de plata ulterioara 
pentru lucrarile deficitare sau incomplete cat si in scaderea nivelului calitatii vietii fiecarui cetatean. Inghitim praf, 
ne este dat peste cap programul personal si al familiei, ni se maresc costurile de transport si de trai, suportam 
efectul poluarii si al stresului, etc. In mod eronat credem (sau suntem manipulati sa credem) ca acesta este 
“pretul progresului. Nu este adevarat, acesta este pretul progresului in cazul in care esti dezorganizat si nu “stie 
stanga ce face dreapta”. Aproape fiecare dintre voi v-ati construit o casa, ati renovat un apartament, ati facut, ati 
participat sau ati asistat la astfel de lucrari complexe dar, evident, la un nivel mai mic. Probabil v-ati dat seama ce 
inseamna sa faci lucrurile fara o programare riguroasa, temeinica. Lucrurile pot fi facute si altfel, mai bine, 
calculat. 

 

O alta problema pe care am constatat-o si pe care doresc sa o aduc in atentia voastra ca si viitoare propunere este 
legata de stabilirea si urmarirea unor standarde de calitate in executia lucrarilor publice. Se investesc sume 
considerabile de bani in reabilitari de fatade, parcuri, parcari, etc, se depune un efort colosal atat din partea 
achizitorului cat si din partea populatiei care suporta, de ani de zile, cu stoicism, lucrarile desfasurate in speranta 
ca, la finalizare, vom avea parte de lucruri care ne vor imbunatati considerabil confortul si nivelul de trai. In multe 
cazuri, asteptarile ne sunt inselate de lucrari executate mediocru sau cu materiale de slaba calitate, lucrari care 
vor necesita, intr-un orizont de maxim cinci ani, o reabilitare si o noua atentie. Adeseori, parca programat, 
termenul de garantie expira odata cu durata de viata a lucrarii. Si iarasi o luam de la capat intr-o hora absurda a 
consumerismului si infrastructurii, fara a putea intrezari finalul acestor eforturi si cheltuieli. Aceste aspecte pot fi 
urmarite si eliminate din ecuatie daca se doreste acest lucru. 

 

Nu in ultimul rand, doresc sa dezvolt si sa propun un sistem fezabil si realist de pregatire antreprenoriala pentru 
tineri. Un sistem care sa aiba la baza expertiza reala a unor oameni de afaceri cu experienta si capacitate dovedita 
practic, nu doar teoretica. Stimularea interesului tinerilor pentru antreprenoriat si incurajarea implicari acestora 



in sisteme reale, functionale si competitive poate fi cheia dezvoltarii unui segment de populatie extrem de activ si 
adaptabil care sa asigure o resursa importanta de capacitate pentru orasul nostru. Orice manager are o poveste 
de spus la cafea despre interviuri cu tineri foarte bine pregatiti teoretic dar care nu stiu cum sa scrie o factura sau 
nu au habar sa poarte o negociere. Ori, mediul de afaceri, dupa cum bine stim, nu este un ONG sau o scoala de 
bune-maniere care sa aiba rabdare, timp si dedicatie pentru a o lua de la capat cu pregatirea unui astfel de 
candidat. Orasul are posibilitatea si trebuie sa aiba si parghiile necesare de a interveni activ in directionarea 
interesului tinerilor pentru antreprenoriat. 

 

Acestea sunt doar cateva dintre directiile pe care, din postura de viitor consilier local, doresc sa le abordez in 
cadrul echipei USR BIHOR. 

 


