
 
 

 
 

Scrisoare deschisa, 
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Doamnei Ioana Avadanei – Centrul pentru Jurnalism Independent 
Domnului Cristian Tudor Popescu –  Clubul Roman de Presa 

Domnului Mircea Toma – Agentia de Monitorizare a Presei „Academia 
Catavencu” 

 
 
 
 

Atitudinea total lipsita de profesionalism a unor ziaristi de la cotidianul 
„Ziarul de Bacau” ma determina sa fac acest demers, cu speranta ca în calitatea 
pe care o aveti veti reusi detensionarea unei situatii care tinde sa se agraveze. 
Concret, este vorba de o campanie de santaj si denigrare a persoanei mele, pe 
fondul unor conflincte existente între administratia locala si patronul „Ziarului 
de Bacau”, Constantin Sosu. Acesta administreaza si societatea SOMA, care are 
ca obiect de activitate colectarea si transportul deseurilor menajere. Deoarece 
contractul anual încheiat între municipalitate si societatea SOMA este cu circa 
20 de miliarde lei vechi mai mic decît în vechea administratie, pret obtinut în 
urma unei licitatii publice, corecte, patronul acesteia întelege sa foloseasca 
jurnalistii de la Ziarul de Bacau pentru a ma hartui continuu si a ma intimida.  

Situatii de acest gen au existat si în cursul anului trecut, atunci cînd m-am 
vazut nevoit sa apelez la Justitie. Ulterior, am renuntat la aceste demersuri 
convins ca nu aceasta este cea mai buna cale de rezolvare a unei situatii de acest 
gen, reafirmîndu-mi dorinta de a avea o colaborare fireasca cu mass-media. Nu 
am avut niciodata pretentia ca ziaristii sa scrie laudativ la adresa mea si a echipei 
pe care o conduc, de aceea nu voi face nici un fel de compromisuri în aceasta 
directie.  
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Nu este lipsit de importanta faptul ca în ultimii doi ani în urma organizarii 

de licitatii corecte, transparente, licitatii la care presa are acces, preturile de 
achizitii la primaria Bacau sunt de doua ori mai mici. Coincidenta sau nu, cei 
care au avut cel mai mult de suferit de pe urma corectitudinii acestor licitatii 
sunt cei care au legaturi, mai mult sau mai putin evidente, cu Ziarul de Bacau, 
persoane carora fosta administratie le platea preturi de doua ori mai mari pentru 
aceleasi lucrari si servicii pe care le presteaza si astazi. 

Sunt acuzat ca blochez accesul la informatii, desi evidentele demonstreaza 
contrariul. Primaria are un purtator de cuvînt care este în permanenta la 
dispozitia mass-media, periodic organizam conferinte de presa si transmitem 
comunicate de presa, personal raspund întrebarilor ziaristilor, desigur în masura 
în care timpul îmi permite acest lucru. De altfel, este suficient sa consultati 
arhiva oricarui cotidian local pentru a vedea inserate, aproape zilnic, declaratii 
ale mele sau ale persoanelor abilitate din primaria Bacau.  

Din aceste considerente nu pot sta impasibil atunci cînd demnitatea îmi 
este terfelita dupa bunul plac al unora care considera ca statutul de patron media 
le da dreptul sa mistifice adevarul si sa ma transforme în ceva ce nu sunt, de a 
ma santaja pentru a-si atinge scopurile, iar mai apoi sa reclame anumite stari 
conflictuale. Doua lucruri trebuie sa fie foarte clar: nu m-am batut pentru 
scaunul de primar al municipiului Bacau pentru a schimba un grup de interese 
cu altul si nici pentru a ajunge unealta cuiva. 

Regulile care stau la baza relatiei dintre mass-media si autoritati trebuie sa 
functioneze în ambele sensuri. Voi comunica întotdeauna cu mass-media, voi 
respecta aceste reguli, dar voi avea, întotdeauna, pretentia ca si jurnalistii sa le 
respecte. Pot întelege si exagerarile si anumite doze de tendentiozitate, indiferent 
daca vin de la trustul media patronat de fostul primar al Bacaului, Dumitru 
Sechelariu, sau de la orice alta publicatie, post de radio sau de televiziune. În 
momentul în care ziaristi precum cei de la Ziarul de la Bacau înteleg sa se 
transforme în inchizitori, comunicarea presa - autoritati va avea de suferit. 

Va multumesc. 
 

 
Primarul Municipiului Bacau 
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