Ecaterina Andronescu, la Şcoala de Vară a TSD
Vrancea
Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a declarat
ieri la Şcoala de Vară a TSD Vrancea că oamenii PDL
din instituţii sabotează guvernarea USL
Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ieri la Şcoala de Vară a TSD
Vrancea că oamenii PDL din instituţii sabotează guvernarea USL. Aceasta a arătat că
majoritatea instituţiilor deconcentrate din teritoriu sunt conduse de oamenii PDL, care
pun „beţe în roate“ programului de guvernare al USL, precizând că „PSD se află la
guvernare, dar nu şi la putere“. Munca în echipă, mediatizarea pe toate tipurile de
mijloace de comunicare, inclusiv reţelele de socializare, au fost alte câteva din temele
abordate în cea de-a doua zi a Şcolii de Vară de la Lepşa. Printre cei care au mai susţinut
prelegeri în faţa tinerilor social democraţi s-au aflat deputatul Cristian Dumitrescu şi
primarul oraşului Odobeşti, Daniel Nicolaş.
Cel mai important invitat al zilei de ieri la Şcoala de Vară a TSD Vrancea a fost mi-nistrul
Educaţiei, Ecaterina Andronescu. În faţa tinerilor vrânceni, ministrul social democrat a făcut o
analiză a situaţiei politice actuale, explicând că PSD se află la guvernare, dar nu şi la putere.
„Pârghiile sunt în altă parte şi ştim unde sunt, la PDL. Neavând toate pârghiile, te trezeşti că nu
poţi pune în aplicare proiectele, că sunt oameni ai fostei puteri care îţi pun piedici. De aceea e
important să fim cu adevărat la guvernare, la toate palierele“, a afirmat Ecaterina Andronescu.
Ministrul social democrat a arătat că românii cred în politicienii PSD pentru că pedeliştii care
au fost la putere doar i-au criticat pe oameni şi au afişat un lux exorbitant, susţinând că sunt de
dreapta. „Trebuie muncit foarte mult pentru a obţine voturile oamenilor care au multe
nemulţumiri şi multe dorinţe. De aceea trebuie să existe o corespondenţă între ceea ce
spui şi ce faci, altfel lumea nu te crede. Trebuie să vă specializaţi într-un domeniu, aşa
poţi avea credibilitate în faţa oamenilor. Pentru asta trebuie să învăţaţi şi să fiţi buni
profesionişti“, a susţinut Andronescu.
Aceasta a dezvăluit că resursele guvernului sunt foarte puţine după jaful practicat de
pedelişti în ultimii ani. „Descoperim zilnic zeci de găuri negre din banul public. La Orşova sau luat 60 mi-liarde lei vechi de la un club sportiv care a dat banii unui candidat PDL, iar
în scripte reieşea că banii au fost daţi unor sportivi pentru rezultatele obţinute“, a afirmat
ministrul.
În fiecare minister s-au stopat investiţiile care însemnau bani aruncaţi pe fereastră. „Guvernul Ponta a stopat furăciunea din banii publici“, a afirmat ministrul Ecaterina
Andronescu. Pasul următor este identificarea de resurse financiare pentru a demara proiecte
importante pentru comunităţi, iar ministrul Educaţiei a dat ca exemplu programul de izolare şi
reabilitare termică a blocurilor pentru care s-au alocat 320 milioane euro.
Statele unite europene, răspunsul europenilor dat globalizării
Deputatul Cristian Dumitrescu le-a explicat, ieri, tinerilor social-democraţi, în cadrul Şcolii
de Vară de la Lepşa, direcţiile care trebuie urmate în politica europeană. Social democratul a vorbit
despre noile State Unite ale Europei şi importanţa creării unei Europe unite ca actor puternic la
nivel mondial. Deputatul Dumitrescu a arătat că ideea Statelor Unite ale Europei a fost introdusă în
dezbaterea publică de către preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso iar PSD, USL

trebuie să aducă în discuţie acest subiect. Preşedintele Comisiei Europene a arătat că Europa va
trebui să se îndrepte către o federalizare a statelor, către o uniune care să fie în avantajul statelor
membre. Cristian Dumitrescu a arătat că, la nivel global, importanţa economiei europene a fost
diminuată de organizaţia BRICS (acronim care se referă la ţările membre Brazilia, Rusia, India,
China şi Africa de Sud-n.r.), care nu a resimţit recesiunea atât de puternic precum SUA sau ţările
din Vechiul continent.
Deputatul a subliniat că dezbaterea asupra acestui subiect trebuie începută cât mai repede
astfel încât să existe opinii politice clare vizavi de această nouă provocare. De altfel, sunt în plină
desfăşurare dezbaterile la nivel european asupra ideii lansate de Barroso în faţa Parlamentului
European de la Strasbourg. Aşa că, după ce iniţial Barroso a vorbit despre o federalizare a statelor
europene, ulterior a nuanţat afirmaţiile arătând că nu este de dorit apariţia unui „superstat
european“.
„Problema europeană va fi una de campanie la viitoarele alegeri parlamentare şi
vor trebui contracarate tendinţele populiste şi de arondare falsă a ideilor pro europene
de către unii care, pe parcursul unei lungi perioade de guvernare, au fost dezinteresaţi
de fondurile europene şi au tratat problematica europeană foarte lejer“, a precizat
deputatul Dumitrescu. Acesta a mai afirmat că PSD, care a fost principala forţă politică care a
nego-ciat şi dus România în UE are obligaţia să susţină cu tărie, argumentat şi ţinând cont de
interesul naţional, „o poziţie de susţinere a demersurilor europene în noua dimensiune generată de
nevoile actuale de accelerare a procesului de integrare europeană“.
„Echipa este cheia succesului şi reuşitei în politică”
Primarul oraşului Odobeşti, Daniel Nicolaş,
le-a vorbit tinerilor social democraţi despre
importanţa echipei în derularea proiectelor atât în
politică, cât şi în administraţia publică. Edilul a
arătat că este unul dintre primarii care la nivel
naţional au obţinut rezultate foarte bune datorită
muncii în echipă. Iar acest lucru s-a văzut la
alegeri când oamenii au avut încredere în
candidaţii social democraţi. „Am reuşit pe
parcursul acestor ani să câştigăm alegerile
pentru că în niciun moment nu am înlocuit
munca
cu
minciuna,
cu
păcălirea
electoratului sau cu furtul de voturi. Tot ce
am făcut s-a bazat strict pe munca în echipă şi pe seriozitate, profesionalism. Sunt
importanţi toţi membrii echipei, iar plecarea unuia dintre membri poate însemna
probleme pentru toată echipa. De aceea vă spun că echipa este cheia succesului şi
reuşitei în politică şi în acţiunile electorale“, a afirmat primarul Nicolaş. Acesta a precizat că
este importantă ţinuta morală şi profesională a oricărui tânăr care vrea să facă parte din echipă.
„Fără imagine foarte bună şi fără pregătire foarte bună nu poţi face faţă criticilor care apar în
campaniile electorale“, a precizat primarul din Odobeşti.
Prezenţa politicienilor pe Facebook
În faţa tinerilor social democraţi au mai susţinut cursuri Traian Negulescu, consilierul
preşedintelui Consiliului Judeţean, Marian Oprişan, şi Constantin Mîndrilă, city ma-nager la
Odobeşti.
Traian Negulescu a vorbit despre „Comunicarea politică&social networking“, în special
despre importanţa Facebook în campaniile politice. „Acum, când în România sunt câteva
milioane de oameni care folosesc Facebook-ul, le spun oamenilor politici cu care mă
întâlnesc că nu există dacă nu sunt pe Facebook. Mulţi nu sunt şi mulţi mă privesc cu
ironie. Dar ştiu că mulţi alţi li-deri politici sunt. Ştiu că Obama şi Mitt Romney au reuşit

performanţa de a aduna 8 milioane de fani pe
paginile lor de Facebook“, a arătat Traian Negulescu.
La rândul său, Constantin Mîndrilă le-a explicat
tinerilor social democraţi despre rolul unui city manager în
administraţia publică locală, cum îl poate suplini pe un
primar. De asemenea, el a vorbit despre importanţa
organizării campaniilor electorale.

Din 2013, clasa zero va funcţiona numai în grădiniţe
Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat că, din 2013, clasa zero va funcţiona
numai în grădiniţe. „Abordarea clasei zero a fost greşită pentru că trebuia lăsată la
grădiniţă. Acolo aveam mobilier, grupuri sanitare adecvate, personal calificat şi tot ceea
ce trebuie pentru cei mici. Sunt şcoli unde copii de 5 ani stau în aceeaşi curte cu tineri de
18 ani, ceea ce nu este normal. Chiar sunt îngrijorată de această situaţie“, a spus
Andronescu.
Ministrul a arătat că modul în care a
fost decisă înfiinţarea clasei pregătitoare de
către fosta guvernare pedelistă este un
exemplu
al
lipsei
de
profesionalism. „Înainte
de
a
lua
asemenea decizie trebuie să faci studii
de impact, să vedem dacă avem tot ce
ne trebuie, de la mobilier la personal
adecvat. Toată această nebunie ne-a
costat 50 milioane de lei ca să
cumpărăm mobilier, când cu aceşti bani
puteam repara acoperişurile şcolilor“, a
menţionat Andronescu.

