La PSD nu mai sunt specialiști

Tot mai mulți sunt prietenii care ne întreabăce avem noi cu numirile, pe care vor
social-democrații săle facă , în fruntea instituțiilor și societăților comerciale care
le revin, conform algoritmului politic convenit în cadrul Alianței PSD – PD-L. Tuturor
curioșilor, le-am răspuns cu întrebarea: unde le sunt specialiștii cu care se lăudau
cei din Convenția Democrată, în anul 1996? Vămai aduceți aminte cum Emil
Constantinescu afirma că au înregimentați 15.000 de „specialiști” cu care îi vor
înlocui pe aceia ai social-democraților, uitați în funcții, ziceau ei, încă de pe
vremea cealaltă? Practica a arătat că lăudăroșii cederiști nu aveau mai deloc
„meseriași” în management, astfel că tot la rezerva PDSR-ului au apelat.
Curtea PSD-ului e goală
După scurgerea a 12 ani, PSD-ul de acum, îi are pe aceiași „meseriași”, neorientânduse săprimenească zestrea de activiști de partid, cu tineri manageri politicieni. În
Vâlcea, situația este copie la indigo, ca de altfel în întreaga țară . Dacă luăm lista
de activiști social-democrați din județ, din anul 1990 și până acum, constatăm
existența acelorași activiști, pigmentată, pe aici, pe dincolo, cu tineri politicieni
folosiți numai în campanii și la vizite de gradul „zero”, drept corp ansamblu.
Studiindu-le politicienilor PSD profesionalul, constați că puțini mai au facultățile
făcute la zi și la stat, restul obținând diplomele „la barieră”, După cum sunt
botezate, fistichiu, facultățile private. Din rândul acestora, făcuți economiști „la

barieră”, diplomele sunt în domeniul economic, cu toptanul, de ajuns săse banalizeze
profesia de economist, sădevinăcomună, tot așa cum este licența de taximetrist sau de
ospătar.
În lipsăde specialiști, merg și ăștia
În orientările organizației județene a PSD, pentru promovarea în funcția de manager a
unor instituții vâlcene, se aflănumai economiști sau absolvenți ai unor facultăți
administrative, fără a avea, printre „specialiști”, un inginer sau măcar pe cineva cu
profil tehnic absolvit, necesar, în prima funcție, în instituții cu profil tehnic sau
societăți comerciale industriale. Acum existăun Ion zis Gigi Matei – propozabil pentru
Direcția Apelor Olt, absolvent de științe economice absolvite „la barieră”, un Ștefan
Prală, care-i tot economist, făcut „la kilogram” și o nouăactivistă, Carmen Beatrice
Ivan – Bălănucă , absolventa unei facultăți economice (tot) private (din Pitești), cu
examen de stat susținut la ASE – București. Și ca ei sunt mult mai mulți
„specialiști”, pentru că , așa cu spuneam, nu mai sunt meseriași adevărați în curtea
PSD. În schimb, în instituțiile unde se vor face schimbările la vârf, se
aflăspecialiști de înaltăclasă, simpatizanți PSD sau, pur și simplu, neimplicați
politic, pe care schimbarea îi va nemulțumi, pe bunădreptate. Ei reprezintăvaloarea în
profesie, la locul lor de muncă , remarcați în baza principiului competenței și
valorii. însă , cu toate acestea, sunt preferați oamenii politici de paie,
marionetele, pentru că , nu-i așa, lipitul afișelor și bătutul ulițelor în campanie
ține loc de experiențăprofesionalăși de studii de specialitate.
Presa nu va dormi
De acum, ne-am propus să-i analizăm pe toți cei care sunt propuși la „coledzi” și
urmeazăsăfie numiți în funcții de conducere, din partea PSD și PD-L. O
primăradiografie am făcut-o cu cei trei pesediști, mai sus-nominalizați și am
descoperit că orientările asupra promovării lor au un grad mare de interes, în paralel
cu o stare reprobabilăde incompatibilitate. Ion zis Gigi Matei, După cum am mai
prezentat, are o stație de betoane, pe la Tătărani – Băbeni și balastrul îl ia, prin
contract, de la Direcția Apelor Olt, unde va fi numit director. S-o fi ținut seama de
treaba asta, atunci când i s-a făcut lui Matei propunerea de acceptare a
directoratului la importanta direcție ce coordoneazăactivitatea specifică în cinci
județe? Sigur nu și de aceea insistăm pe subiect. această numire în funcție, este
imposibilă. Despre Ștefan Prală, nu mai spunem nimic. Cei care-l vor numi director la
Hidroserv, se vor face de râs, cu un astfel de specimen, compromițind partidul celor
trei roze. Pesedista Carmen Beatrice Ivan – Bălănucă reprezintăun nume nou în
politicul social-democrat vâlcean. Ea s-a făcut remarcatăîn campania electoralăde la
locale și parlamentare, dar și prin munca de propagandăfăcută, la poarta cetățeanului,
de la începutul anului 2008 și până la alegerile generale. Asta înseamnă cam un an de
activitate politică , activitate aflatăîn spatele unor învoiri și concedii de boală,
de la locul său de muncă unde a stat „activă”, numai până la data de 1.08.2008, când,
promițându-i-se o funcție de director a plecat prin lichidare (apropos, domnilor ce-i

sunteți tutori, Bălănuca are numai 4 ani de vechime în muncă ). Nu știm ce calități
politice sau de altănaturăare doamna politician, de a fost „văzută” pentru ocuparea
unei funcții de specialitate la Autoritatea RutierăRomână, dar nici ea nu este departe
de Ion zis Gigi Matei, pentru că se aflăîn incompatibilitate cu oferta făcutăde PSD.
Tatăl său, fost maistru la Energomontaj (în prezent pensionat pe caz de boalăși aflat
în recuperare) are o firmăde transport de mare tonaj, denumităIVCARTRANS (CUI
14478073; J/38/109/2002), și datoritătraumatismului suferit, i-a transmis fiicei sale
prerogativele administrării ei. În proprietatea firmei se aflăun autocamion IVECO, de
30 de tone (închiriat la RAJDP, regie aflatăîn subordinea Consiliul Județean Vâlcea),
o RABĂ, de 10 tone și un ROMAN, de 10 tone. Nu dorim săpunem la îndoialăcorectitudinea
afacerilor făcute de firma familiei tinerei pesediste cu Regia Consiliului Județean
(unde președintele CJ este liderul PSD), dar Carmen Beatrice Ivan – Bălănucă nu are ce
că uta la conducerea ARR, unde trebuie numit un personaj cu studii și experiențăde
specialitate, nesuspicionat de interese personale ascunse. La fel ca și în cazul „engrosistului de croissant” Ion zis Gigi Matei, nici doamna Ivan Bălănucă , nu și-a
anunțat superiorii politici de incompatibilitatea în care se găsește, dar vrea
preamărire. Suntem convinși că aceste noi informații vor stârni o furtunăîn paharul cu
apăde trandafiri, dar nu ne este teamă, investigațiile făcute demonstrând că interesul
„politicienilor” ce poftesc funcții este paralel cu realitatea profesională, cu
compatibilitatea lor funcționalăși că aceia care stau în spatele lor, au
multăsocotealăde dat societății tolerante.

