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Scurta prezentare

Ma numesc Mioara Timofte, am 42 de ani, sunt casatorita din anul 1999 cu Paul Timofte.
Avem o fetita de 16 ani, Andreea Florina Timofte.
Sunt absolventa a Universitatii “George Baritiu” Brasov, Facultatea de Drept.
Sunt, in prezent, redactor prezentator de televiziune la Rulmenti S.A. Barlad.
Experienta mea profesionala, pe scurt, este urmatoarea:
• Reporter de televiziune la EST 1 TV – mai 2011- decembrie 2012 si martie –
noiembrie 2014;
• Consilier personal al Primarului comunei Gherghesti –martie – mai 2013;
• tehnician calitate la S.C. FEPA S.A - august 2010 – aprilie 2011;
• consilier juridicla S.C. FEPA S.A – octombrie 2008– mai 2009;
• profesor – suplinitor de limba franceza la S.A.M. Gherghesti - septembrie 2006 –
iunie 2008;
• confectionera la S.C. Confectia S.A - ianuarie 1995- mai 2004.
Am participat la programul “Pluseaza prin antreprenoriat”, in perioada noiembrie
2009 – aprilie 2010.
Am participat la PLATO+, in perioada aprilie – septembrie 2009, un program inovativ
de training pentru obtinerea excelentei in afaceri.
Am facut un curs de Secretariat si Asistenta Manageriala de la ISA Multimedia, la
calculator.
In perioada 2004 – 2005 am fost voluntar in programul “BIG BROTHERS BIG
SISTERS” finantant de BRITISH GOVERNMENT DEPARTMENT
FOR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT – DFID.
In 1999 am facut un curs de utilizare a calculatorului sub sistem de operare MS-DOS
si WINDOWS, la MBL Computers Computerland – Buzau. Detin certificat de absolvire
recunoscut de catre Ministerul Educatiei.
•

1995 – curs de calificare in meseria de confectioner.

Sunt pasionata de dezvoltarea personala, calatorii, lectura, muzica, sistemul juridic. Imi
plac foarte mult animalele. Am practicat rafting, tiroliana, catarat pe munte si calarie.
Am abilitati deosebite de comunicare si vorbesc cursiv trei limbi straine.

Motivul invitatiei

Am decis sa candidez independent pentru consiliul local dupa ce am vazut
atitudinea pe care o au alesii locali dupace au fost investiti in functie.
M-am intrebat ce nevoi reale si imediate au barladenii. Daca ii pot ajuta mai mult
decat am facut-o atunci cand am avut microfonul in mana. Ce pot face eu, datorita
abilitatilor mele.
Dupace mi-am raspuns la aceste intrebari, am decis sa imi asum constient
responsabilitatea de a fi persoana care sa ii informeze corect si transparent pe barladeni in
legatura cu drepturile pe care le au.
Nu sunt naiva sa imi imaginez ca de mine se va impiedica un car mare sau un
autovehicul de orice fel.
Dar stiu cu certitudine ca am abilitatile necesare ca ii conving pe alesii locali ca
este important ca problemele barladenilor sa fie rezolvate. In caz contrar riscam ca, in
scurt timp, sa devenim un sat mai mare.
Faptul ca am fost profesor la tara, om al muncii si reporter de teren imi ofera o
perspectiva detaliata a starii reale in care ne zbatem.
Imi propun sa ii conving pe barladeni ca schimbarea vine de la noi toti si ca starea
de lehamite legata de viata politica in care ne-am abandonat acum ne duce la dezastru nu
doar pe noi ci si pe generatiile viitoare. Si daca noi putem decide in ceea ce priveste viata
noastra, copiii nostri nu au nicio vina ca noi nu actionam.

Repere din platforma electorala

MOTTO:
“Vocea care spune tuturor oamenilor
"ce tie nu-ti place altuia nu-i face",
va fi intotdeauna auzita
de la un capat la celalalt al universului.”
Voltaire

In urma discutiilor pe care le-am avut cu barladenii am identificat patru probleme majore:
maidanezii, curatenia orasului, exceptand zona centrala, siguranta cetatenilor, tot legat de
periferie, si starea drumurilor, incluzand lipsa canalizarii. Alte probleme sunt asistenta
medicala, starea reala a institutiilor de invatamant, linistea publica, incluzand zonele in care se
comercializeaza si se consuma substante interzise precum si comercializarea, la negru, a
tigarilor.
Imi permit sa adaug, cu deplina responsabilitate, ca este important sa valorizam mult mai
bine elevii care au rezultate deosebite la concursuri sau la olimpiade.
Nu este lipsit de interes ca, atat cadrele medicale cat si cele didactice, sa fie stimulate, cu
premii in bani si nu numai. Criteriile sa fie stabilite de catre pacienti si apartinatorii acestora,
precum si, in cazul cadrelor didactice, de catre elevii lor si de catre parintii acestora.
Modalitatea foarte simpla ar fi chestionare adaptate care sa fie completate. Orele lungi de
asteptare la urgente ofera suficient timp pentru acest lucru. Vor fi, astfel, motivati toti, sa ofere
si, pe cale de consecinta, sa primeasca servicii mai bune.
Imi doresc ca barladenii sa beneficieze de o transparenta totala din partea alesilor locali.
Conform legii, cetatenii “pot” participa, “pot” fi consultati, “pot” fi interogati in legatura cu
problemele pe care le are comunitatea, as vrea ca verbul “a putea” in acest caz sa fie interpretat
ca o necesitate din partea alesilor locali de a-i consulta pe barladeni in legatura cu impartirea
bugetului local si multe alte probleme de interes comun.
Propun ca macar o data pe luna, alesii locali sa-si anunte disponibilitatea de a sta de
vorba cu barladenii. Mai mult decat atat este important ca sa fie numita o persoana capabila sa
comunice cu societatea civila.

Programul politic

In Carta Europeana a Autonomiei Locale aceasta este definita ca fiind ”capacitatea
efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solution si de a gestiona, in
cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a
treburilor publice”. In L215/2001, definitia autonomiei locale este: “dreptul si capacitatea
efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in
numele si in interesul colectivitatilor locale, pe care le reprezinta, treburile publice, in
conditiile legii”.
In conformitate cu prevederile normelor legislative in vigoare, programul meu
politic, pentru candidatura la consiliul local al municipiului Barlad, este urmatorul:
1. referitor la atributiile consiliului local privind gestionarea serviciilor catre cetateni:
– voi propune proiecte privind infiintarea unor organizatii sau organisme care sa se
ocupe de persoanele varstnice ramase fara rude si aflate in situatii de risc;
- voi propune proiecte prin care sa fie prevazute in bugetul local sume din care elevii
care au rezultate foarte bune la concursuri si olimpiade sa fie recompensati;
- voi propune proiecte prin care cadrele medicale si cele din invatamant sa fie stimulate
Modalitatea de departajare putand fi o serie chestionare completate de catre pacienti,
apartinatori, respectiv, elevi si parintii acestora;
- Voi propune sa se caute surse de finantare a proiectelor educative si culturale. Este
cunoscut faptul ca Barladul este o adevarata oaza de cultura.
- Voi propune gasirea surselor de finantare pentru angajarea unui numar mai mare de
politisti locali care sa patruleze in zonele de risc de la periferia Barladului, precum si
angajarea unui numar mai mare de medici si asistenti pe masinile de salvare;
- Voi propune proiecte care sa priveasca o mai buna gestionare a curateniei in Barlad.
Periferia este neingrijita, iar Prodana este un continuu focar de infectie. La acest
capitol imi propun sa sensibilizez cetatenii orasului, pentru ca depinde de noi, in
primul rand, curatenia orasului nostru.
- Din pacate tindem sa ne uitam stramosii, George Santayana a spus “cine isi uita istoria
risca sa o repete”, motiv pentru care voi propune proiecte in urma carora sa fie
conservate si reabilitate monumentele istorice din Barlad.
2. Referitor la sedintele consiliului local:
- Voi propune o mai mare transparenta in comunicarea cu cetateanul, cu mass media si
cu partenerii privati.
Este stiut faptul ca in Barlad taxele sunt foarte mari! Daca marii afaceristi ai orasului
reusesc sa isi plateasca taxele, pentru cei care au magazine de cartier acestea sunt o
povara foarte grea.

3. Referitor la numarul mare de maidanezi:
- Voi propune ca actuala colaborare a primariei cu firma care se ocupa de prinderea,
castrarea/sterilizarea maidanezilor sa fie revazuta si cautata o alta solutie.
In conditiile in care oricare dintre consilierii locali vor avea propuneri care sa fie in interesul
cetateanului, le voi sustine si le voi promova, folosindu-mi in acest sens abilitatile.
Promit, sub cuvant de onoare, sa spun barladenilor, intotdeauna, doar adevarul!
Asa sa-mi ajute Dumnezeu!

