
 
 
 

1. Cum răspundeți acuzațiilor viceprimarului Sibiului referitoare la folosirea resurselor 
administrative în scopul promovării politice? 

  
Nu le-aș numi acuzații cele spuse de doamna viceprimar Bokor în ședința de Consiliu Local, 
ci mai degrabă niște afirmații a căror clarificare mi se pare imperios necesară, mai ales că eu 
consider că doamna Bokor este un om de bună credință care nu a avut alte intenții decât de 
a clarifica, la rândul ei, aspecte care țin de instituții din subordinea Consiliului Local Sibiu. 
Acțiunile Echipei Galbene nu sunt destinate promovării politice, ci mai degrabă transmit un 
îndemn sau o invitație alături de noi a acelora care se regăsesc în proiectele noastre care 
simt în interiorul lor chemarea comunității și care doresc să muncească de dragul 
aproapelui. Este greșit să spunem că folosim resurse administrative, mai degrabă aș spune 
că noi, ca și echipă, suntem un partener de nădejde al beneficiarilor acestor instituții pe care 
care îi sprijinim prin intermediul acestor acțiuni, în timpul nostru liber și pe această cale îi 
invit și pe alți oameni de bună credință să se alăture în demersul nostru. 
 
Orice om de bună credință de orice culoare politică poate iniția și derula aceste tipuri de 
acțiuni câtă vreme vin ca un ajutor complementar celui dat de instituțiile publice. 
Echipa Galbenă nu a apărut ca o alternativă, ci a apărut ca o necesitate de restabilire a 
normalității, a firescului, care în politică s-au pierdut de multă vreme. Echipa Galbenă se află 
de mai bine de 3 ani într-un parteneriat cu liderii aleși ai comunitații respectiv Daniela 
Câmpean și Raluca Turcan, care au înțeles că singura soluție pentru ca lucrurile să se miște 
într-o direcție corectă este să nu dezamăgești, să fii un om de cuvânt și să faci tot ce îți stă în 
putere pentru a oferi soluții concrete și de bun simț la problemele deloc puține de pe plan 
local.  
Restabilirea echilibrului ține în primul rând de implicarea constantă și atentă a fiecăruia 
dintre noi. Dincolo de programe și platforme mai mult sau mai puțin vizionare, vor sta 
totdeauna fapta, puterea și unitatea echipei care te susține și mai ales girul comunității. Fie 
că ne place sau nu trebuie să înțelegem că nu suntem niște privilegiați ai vieții dacă ne aflam 
pe o poziție de putere sau alta. Trebuie să înțelegem că, singurul privilegiu al puterii 
încredințate, trebuie să fie acela de a fi onorați să servim societatea. În lipsa acestei 
conștiințe nu se vor întâmpla lucruri mărețe, iar viitorul va fi o sursă continuă de 
neîncredere, lipsă de speranță și lehamite. Echipa Galbenă a pornit la drum în perfectă 
cunoștința de cauză, iar când știi exact ce ai de făcut timpul care trece peste tine nu se mai 
măsoară in ani, ci în acțiuni, sacrificii și mărturii de suflet.  
 

2. Din anunțurile pe Facebook referitoare la acțiunile de voluntariat ale Echipei Galbene 
reiese că majoritatea celor care participă la aceste acțiuni sunt membri PNL Sibiu, 
printre cei promovați în imaginile de la acțiuni fiind aleși ai partidului (deputata 
Raluca Turcan și președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, primari). Prin urmare, se 
conturează tabloul în care Echipa Galbenă promovează acțiunile sociale ale 
conducerii liberalilor sibieni. De altfel și numele face referire la culorile PNL. Prin 
urmare, este ”Echipa Galbenă” un grup al liberalilor sibieni? Care sunt motivele 
pentru care sunt promovați liderii PNL Sibiu în urma acestor acțiuni? 

  



 
Ceea ce desfășoară Echipa Galbenă sunt acțiuni de voluntariat, iar echipa este formată pe 
de o parte din oameni care  sunt membri ai PNL, iar pe de altă parte sunt persoane fără 
apartenență politică, ci oameni de bună credință ai comunității, care din resurse proprii, prin 
sacrificii, sunt dispuși să ajute diverse categorii de persoane aflate în situații mai puțin 
fericite… Sunt mândră de tinerii care fac parte din Echipa Galbenă, medici, ingineri, avocați, 
arhitecți, studenți, care își pun la dispoziție resursele proprii, timpul și energia pentru aceste 
cauze nobile, iar unul din motivele pentru care am înființat această Echipă Galbenă este 
pentru a arăta că putem crește generații de tineri politicieni care pot dovedi că se poate și o 
politică altfel, prin implicarea constantă în comunitatea din care fac parte. De asemenea, mă 
înclin și în fața acelora care deși nu sunt vazuți în mod constant la acțiunile Echipei, sprijină 
prin resurse proprii aceste actiuni și mă refer aici la oameni din mediul academic, mediul de 
afaceri sau alte domenii de activitate, care pot fi dați ca exemple tocmai pentru faptul că își 
fac timp ca pe lângă profesie să pună umărul în a-și ajuta aproapele. 
Credibilitatea noastră rezidă și din faptul că în calitate de lideri și organizatori ai acțiunilor 
echipei, noi nu deținem funcții politice sau publice și vrem să transmitem că nu toți oamenii 
afiliați politic sunt aici pentru că așteapta ceva în schimb ci pentru a oferi un exemplu ca se 
poate si altfel ...  
Numele Echipei Galbene care trimite la culorile PNL este pur simbolistic și asociază culoarea 
galben unor elemente cum ar fi optimism, fericire, entuziasm, încredere și speranță. 
Culoarea galbenă este asociată de asemenea cu răsăritul de soare și poate fi o rază de 
speranță pentru cei cu care noi interacționăm. Chiar la ultima acțiune am primit o replică ce 
mi-a confirmat că misiunea noastră este îndeplinită în măsura în care am reușit să le redam 
speranta de viata acestor suflete greu incercate, asa cum spunea un domn de la Azilul de pe 
strada Cosbuc. 
 

3. La acțiunea din 1 octombrie nu au fost respectate normele de igienă sanitară impuse 
în cazul instituțiilor în rândul cărora intră și căminele pentru bătrâni. Care este 
motivul pentru care aceste norme nu au fost respectate? 

 
Motivația și entuziasmul cu care facem aceste acțiuni de voluntariat ne determină uneori să 
mai facem și greșeli, pentru că tocmai faptul că ne implicăm real în aceste acțiuni de suflet  
arată că nu suntem caracterizați de ipocrizie… așa cum ar vrea să creadă unii. Faptul că pe 1 
octombrie am neglijat sau omis anumite reguli de igienă ni le asumăm și doar pentru faptul 
că nu am fost prezenți acolo doar de dragul de a face poze sau spectacol, ci pentru a pregăti 
chiar noi ca și echipă o masă pentru beneficiarii centrului. 
Pe aceasta cale ne cerem scuze dacă am creat vreo neplăcere, încălcând anumite reguli 
sanitare, iar dacă suntem sancționați pentru că facem fapte bune atunci primim cu bucurie 
și anumite critici. 


