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Ronnie Buehr, președintele
Fundaţiei ”Mână în mână”
din Elveţia, care ajută
persoa nele defavorizate din
comu na Corbasca și despre
care am mai scris în paginile
cotidianului Deșteptarea,
ne-a transmis acum, la
început de an, un mesaj, prin
poșta electro nică. Un mesaj
care vorbește despre
solidari tate, despre
compasiune și unitate. Un
mesaj emoţio nant pe care-l
redăm ca atare:

“De ce ?
De ce aceste zile, de sărbătoare,

sunt importante pentru mulţi
dintre noi? Pentru că au fost zile
de meditaţie. Zile în care ne-am
uitat spre noi înșine, spre
propriile dorinţe, valori și
comportamente. Zile când
gîndurile noastre au fost pentru
cei dragi, oferindu-le sentimente
de recunoștinţă pentru apropie -
rea lor, dar și zile în care ne-am
putut crea noi idealuri pentru
viitor și ne-am decis asupra
intenţiilor bune pe care urmează
să le dăruim în 2017.

Am intrat deja în noul an, cu
gânduri mai profunde, nu
numai pentru familiile noastre,
rudele și prietenii apropiaţi, dar,
de asemenea, și pentru
compatrio ţii noștri care duc o
viaţă mai puţin privilegiată
decât a noastră! Nu-i așa că și ei
merită dragostea și solidaritatea
noastră?

Haideţi să împărtășim
sentimentele noastre și pentru
cei care nu au avut nicio altă

alternativă decât să crească
într-o zonă mai puţin dezvoltată
din România, fiind privaţi de o
educaţie școlară mai bună, de o
îngrijire a sănătăţii mai eficientă
sau de oportunităţi privind
locuri de muncă diversificate,
ceea ce le-ar fi creat alternativa
de a trăi în demnitate socială și
economică. 

Haideţi așadar să ne extindem
solitaritatea noastră prin ajutor
voluntar spre acești locuitori din
zonele rurale ale judeţului
Bacău, prin sprijin medical de
îngrijire la domiciliu pentru
persoanele în vârstă, prin
ajutorarea elevilor ambiţioși,
prin asistenţă profesională
pentru cei care vor să înveţe,
care doresc să reușească în
viaţă. Putem face atâtea
împreună, putem face acest
lucru și suntem la dispoziţia
tuturor celor care vor să ajute.
Împreună putem duce în aceste
zone mai puţin favorizate din

judeţul Bacău spiritul articolului
25 din Declaraţia Naţiunilor
Unite privind drepturile omului
prin care «orice persoană are
dreptul la un nivel de trai
adecvat pentru sănătatea și
bunăstarea lui și a familiei sale,
cuprinzând hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa,
îngrijirea medicală și serviciile
sociale necesare, precum și
dreptul la asigurare în caz de
șomaj, boală, invaliditate,
văduvie, bătrâneţe sau în
celelalte cazuri de pierdere a
mijloacelor de subzistenţă, în
urma unor împrejurări
independente de voinţa sa». În
calitate de cetăţean de onoare al
comunităţii rurale din Corbasca
îmi dau seama cât de important
este să se trezească interes și
înţelegere pentru nevoile
speciale ale locuitorilor care
trăiesc departe de oportunităţile
și resursele accesibile. Pe de altă
parte, și în calitate de cetăţean al

Elveţiei, îmi dau seama cât de
important este faptul ca toţi
cetăţenii să aibă acces la
drepturi și oportunităţi egale.

Fac apel la cititorii acestui
mesaj de a împărtăși cu mine
visul meu pentru 2017, pentru a
crea condiţii de viaţă mai bune
pentru toţi cei care sunt forţaţi
să se lupte zi de zi. Haideţi să fim
împreună, în acest an, în care
tocmai am intrat, să fim solidari
pentru a ajuta locuitorii acestor
comunităţi defavorizate. Să dăm
dovadă de responsabilitate și să
îi ajutăm în lupta lor pentru un
viitor mai bun. Fiecare dintre
noi poate ajuta la crearea unei
lumi mai bune pentru noi toţi!
De ce? Tocmai pentru asta: că
noi toţi putem.

Comentariile și sugestiile
dumneavoastră sunt binevenite.
Puteţi să-mi scrieţi și mie direct,
de preferat în limba engleză, pe
adresa ronnie.buehr@
manainmana.org.

Vă doresc un an binecuvântat”

Pentru implicarea sa în
ajutorarea persoanelor
defavorizate, în luna octombrie a
anului trecut, autorităţile locale
din Corbasca i-au conferit lui
Ronnie Buehr titlul de cetăţean
de onoare al comunei, în cadrul
unei ceremonii restrânse, unde 
i-au oferit și cheia localităţii.
Ronnie Buehr și familia sa au
înfiinţat în 2014 Fundaţia ”Mână
în mână”, non-profit, prin care
acordă sprijin comunităţilor mai
puţin privilegiate din partea de
nord-est a României.

Roxana Neagu

Instan]a d\
und\ verde
închiderii
magazinelor
din Centrul
Bac\ului

Tribunalul Bacău a anulat,
la finele anului trecut,
hotărârea Consiliului local
care permitea funcţionarea
unităţilor comerciale din
blocurile cu risc seismic de
gradul unu din oraș. Pe scurt
povestea sună cam așa: o lege
adoptata anul trecut
interzicea orice activitate
comercială în imobilele cu
„bulina roșie”. În municipiul
Bacău ar fi vorba de aproape
toate blocurile cu patru etaje
dintre Prefectură și Policlinica
Veche, cu excepţia unuia
singur, care a fost consolidat.
Pentru a nu închide, totuși,
atâtea afaceri, Consiliul local a
propus la începutul anului o
soluţie: proprietarii
magazinelor să se angajeze în
scris că nu vor permite accesul
a mai mult de 50 de persoane
în același timp. De ce? Pentru
că Legea 282/2015 spune ca
se interzice activitatea în
spaţiile aflate în blocurile cu
bulină, spaţii care implică
aglomerări de persoane. Ce
înseamnă, însă, „aglomerarea
de persoane”? Legea nu spune
dar un alt act normativ,
ordinul 27/N/1999 definește
încăperile cu aglomerări de
persoane acelea în care se pot
afla simultan cel puţin 50 de
oameni. Prefectura a atacat,
însă, în contencios hotărârea
Consiliului local, după
aproape șase luni de la
adoptare, adică doar cu puţin
timp înainte să expire
intervalul de timp în care o
putea face. După mai multe
amânări, Tribunalul a decis să
admită acţiunea Prefecturii și
să anuleze hotărârea CL
Bacău. Singura speranţă – în
afara unui recurs cu rezultat
incert – este acum o
ordonanţă de urgenţă aflată în
dezbatere publică și care va
completa actul normativ cu
cele câteva definiţii necesare.
Pentru că, oricăt ar părea de
absurd, întreaga problema a
fost generată de faptul că din
legea care a decis închiderea
spatiilor comerciale lipsește
definiţia care să spună câţi
oameni trebuie să fie înauntru
pentru a fi declarat
„aglomerat”. Consiliul local a
luat definiţia dintr-un act
normativ referitor la
prevenirea incendiilor, însa
Prefecturii nu i-a plăcut. Noul
act normativ care este pregătit
de Guvern nu face decât să
aplice exact aceeași definiţie și
în acest caz. 

Răzvan Bibire

Cea de-a șaptea ediţie a Raliului
Moldovei Bacău, competiţie organizată de
ACS Rally Spirit sub egida Federaţiei
Române de Automobilism Sportiv (FRAS)
se va desfășura în perioada 17-18 iunie
2017. Începând cu sezonul următor, etapa
al cărui traseu excelent pe macadam și ale
cărei transmisiuni live pe posturi de
televiziune a primit în ultimii ani
aprecierile echipajelor românești, va face
parte din două campionate europene
defășurate sub egida Federaţiei
Internaţionale a Automobilului (FIA),
European Rally Trophy și Balkan Rally
Trophy. „Sunt extrem de fericit că am
obţinut această validare, dar în

același timp și conștient de faptul că
ne așteaptă un volum și mai mare de
muncă. Nu ne propunem o
participare doar cu titulatura de
eveniment FIA, ci ne dorim ca,
împreună cu autorităţile locale, să
generăm un pachet de avantaje
pentru concurenţii din
campionatele europene care să le
surescite acestora interesul pentru
ediţia 2017 a Raliului Moldovei
Bacău”, a spus Adrian Răspopa.

Deși etapa este programată să se
desfășoare peste 6 luni de zile, primele
noutăţi din acest an se prefigurează de la o
zi la alta. „Unul dintre obiective este

acela de a reuși să adunăm la start
cel puţin 10 modele în configuraţie
R5, clasa superioară pentru
raliurile regionale. Cea de-a șaptea
ediţie va avea în program două
probe speciale noi, una în jurul
Moineștiului și una lângă Bacău.
De asemenea, am început să
desenăm și un circuit stradal în
centrul Bacăului care va fi
conceput pentru spectacol și
spectatori”, a dezvăluit 
Adrian Răspopa.

ACS Rally Spirit și-a asigurat, ca și
până acum, suportul logistic și financiar
din partea autorităţilor locale din judeţul
Bacau și dorește astfel să transmită
sincere mulţumiri tuturor celor care au
sprijinit organizarea Raliului Moldovei la
ediţiile anterioare, mai ales foștilor și
actualilor primari: dl. Cosmin Necula –
primarul municipiului Bacău, 
dl. Viorel Ilie – primarul municipiului
Moinești, dl. Ionica Câdă – primarul
comunei Măgirești, precum și sponsorilor
tradiţionali, Cybernet Auto Center Bacău
și Centrul Auto Skoda Bacău. (F.C.)

Raliul Moldovei Bac\u 2017 - etap\ în dou\ campionate
europene de raliuri sub egida FIA

„Fără să par lipsit de modestie, consider că la fiecare ediţie din
cele șase organizate până în acest an am făcut eforturi pentru a
îmbunătăţi traseul probelor speciale, mediatizarea competiţiei și
atragerea unui număr cât mai mare de fani. Iată că eforturile noastre nu
au fost în zadar și ediţia din 2017 a Raliului Moldovei Bacău a primit
validarea FIA pentru a fi înscrisă în două trofee europene, European
Rally Trophy și Balkan Rally Trophy!” - Adrian Răspopa, președintele ACS
Rally Spirit, organizatorul etapei de la Bacău.

Mesaj c\tre cititorii De[tept\rii
de la Ronnie Buehr: ”De ce?”


