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Ignoran]a a transformat Gara Suceava într-un
veritabil ad\post de noapte pentru oamenii str\zii
MIERCURI, 23 FEBRUARIE 2022

Jenant!

 În această iarnă s-a
ajuns la un vârf fără precedent, fiind seri în care
în sala mare și în cea de
așteptare au fost găsi!i
peste 20 de oameni ai
străzii, cei mai mul!i de
prin !ară
 Un cumul de factori a
dus la această situa!ie
jenantă care ar putea fi
rezolvată dacă cei care
răspund de clădire ar
lua una dintre măsurile
solicitate de poli!iști
 Numărul destul de
mare de suceveni care
vor să ajute și vin periodic cu alimente și băuturi
calde în gară a dus la
amplificarea acestui fenomen

G

ara cea mai importantă a Sucevei a devenit în această iarnă
un veritabil adăpost de noapte pentru oamenii străzii, cei
mai mul4i proveni4i din alte
orașe ale 4ării. Și în anii trecu4i
era cunoscut că în sala frumoasei gări se mai adunau
câ4iva oameni ce se întindeau
pe bănci, însă în această iarnă
s-a ajuns peste limita suportabilului cu această problemă.
Au fost seri în care în sala
PUBLICITATE

Astfel de imagini pot fi surprinse în fiecare seară în gara din Burdujeni

mare și în cea de așteptare au
fost găsi4i peste 20 de oameni
ai străzii, chiar 30. De altfel,
sala de așteptare cu ieșirea direct la peron este de mult
”confiscată” de acești oameni
năpăstui4i de soartă.
Inerent au apărut și nemul4umirile, atât din partea călătorilor nevoi4i să stea pe peron,
în frig, în loc de sala în care se

adună mirosuri deloc plăcute,
cât și din partea personalului
CFR, mai ales angajatele de la
casele de bilete din interior.

Poli*iștii de la TF nu
au nici o bază legală
pentru a face
”cură*enie” în gară

S-a ajuns inclusiv la organi-

zarea unei ședin4e cu șefi de la
Regionala CFR Iași, șeful de
gară, șeful de la CFR Călători,
șefi de poli4ie și al4i reprezentan4i de la diferite autorită4i.
Toată lumea are ca primă reac4ie să le ceară poli4iștilor din
gară, de la Serviciul Jude4ean
al Poli4iei Transporturi, să ia
măsuri pentru a-i evacua din
interior pe oamenii străzii.
Problema este că în actualele
condi4ii poli4iștii de la Serviciul
Jude4ean Transporturi nu au
nici o bază legală pentru a-i da
afară pe acești oameni care ar
trebui să se afle într-un adăpost de noapte, nu în gară.
Asta pentru că gara din Burdujeni este deschisă, iar nici un
regulament intern sau lege nu
interzice cuiva accesul în interior, atâta timp cât nu face
scandal, nu are un comportament vulgar și nu are simptome de boli contagioase.

Unul dintre
motivele pentru
care acești oameni
se adună în gară

De altfel, poli4iștii au date
destul de complexe despre cei
care se adună aproape seară de
seară în gară, majoritatea fiind
legitima4i și lua4i în eviden4ă.
Pu4ini sunt din jude4ul Suceava, restul fiind din Pașcani,
Iași, Focșani, Botoșani, chiar
Craiova sau Teleorman.
Paradoxal poate, numărul
destul de mare de suceveni
care vor să ajute și vin periodic
cu alimente și băuturi calde în
gară a dus la amplificarea acestui fenomen. Așa se explică de
ce unii oameni ai străzii preferă
să stea în gară decât să meargă la un adăpost de noapte,
chiar de sunt invita4i expres
acolo.

Propuneri - gara
s-ar putea închide
câteva ore ori
accesul spre
peroane ar putea
fi limitat fizic

În astfel de situa4ii, cel mai
ușor este să pasezi responsa-

bilitatea de la o autoritate la
alta, ceea ce se cam întâmplă
în acest caz.
Totuși, cei care administrează clădirea gării ar putea
face ceva, având pârghii legale în acest sens.
Există și câteva propuneri
venite din partea poli4iștilor.
Cel mai simplu de aplicat ar
fi ca gara să fie închisă efectiv
undeva între orele 23.30 și
4.00 diminea4a, interval în
care nu circulă trenuri. Ultimul
tren spre București, care până
în luna decembrie a anului
trecut pleca în jurul orei 1.00
noaptea, are acum ora de plecare 23.30.
Dacă ar exista un astfel de
program, gara s-ar închide,
iar cei care își petrec noapte
acolo nu ar mai fi tenta4i să
vină deloc. Acești oameni amărâ4i vin în sala gării în jurul orei
22.00, iar poli4iștii ar putea și
ei să ia măsuri și să îi evacueze, în baza programului. În
plus, dacă ar ști că gara de închide, oamenii nu ar mai fi ten-

ta4i să vină acolo.
O altă propunere, mai costisitoare, dar nu imposibil de
pus în practică, ar fi ca pe cele
două capete din clădirea gării,
care ies spre peron, să fie restric4ionat accesul și să se treacă doar pe baza biletului de călătorie, cum se întâmplă în
gările civilizate.
În acest fel, ar exista și un
control asupra călătorilor.
Pe aceste capete, unde sunt
bănci, stau de obicei peste
noapte oamenii. Dacă acele
scaune ar fi scoase, iar accesul
ar fi limitat, situa4ia s-ar rezolva.
Concluzia ar fi că solu4ii s-ar
putea găsi, dacă se vrea rezolvarea problemei la modul cel
mai serios. Practic, angaja4i
de la CFR, cei mai nemul4umi4i
de această situa4ie, pentru că se
lovesc zilnic de ea, sunt și cei
care o pot rezolva, e drept, nu
angaja4ii de rând, ci șefii acestora.
Florin PAIU
florinp@monitorulsv.ro

