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Elevii din Bălan nu sunt eschimoşi ! 
 
 
Elevii şi profesorii Grupului Şcolar Liviu Rebreanu, din Bălan – Harghita riscă să 
îngheţe la cursuri în această iarnă, într-o zonă în care temperaturile ajung la -25 
grade C. Compania HARGAZ Harghita a sistat livrarea căldurii pentru neplata unei 
datorii de peste 97 milioane de lei. În situaţia şcolii din Bălan se află majoritatea 
unităţilor de învăţământ din oraş. 
 
 
La Grupul Şcolar Liviu Rebreanu, din Bălan – Harghita, elevii au fost chemaţi luni, la 
reluarea cursurilor, fără căldură. Pentru al doilea an consecutiv şcoala din localitate şi-a 
suspendat activitatea, în lipsa agentului termic. Elevii şi profesorii riscă să sufere de frig 
toată iarna, într-o zonă în care temperaturile ajung la -25 grade C. Compania HARGAZ, 
cu capital majoritar maghiar, a sistat livrarea energiei din cauza restanţelor de peste 
97.000 de lei. Obligaţia plăţii revine Primăriei Bălan, căreia îi lipsesc fondurile. Guvernul 
a alocat bani pentru plata datoriei, însă HARGAZ consideră suma ca insuficientă pentru 
reluarea livrărilor de agent termic.  
„Elevii din Bălan nu sunt eschimoşi. Copiii de grădiniţă se îmbolnăvesc din cauza 
frigului. În situaţia Grupului Şcolar Liviu Rebreanu s-au aflat ori se află toate unităţile de 
învăţământ din oraş, unde sunt 1300 de elevi şi preşcolari. Poate că ar fi cazul ca 
preşedintele UDMR şi deputat în colegiul Bălan, Kelemen Hunor, să vadă care este 
situaţia şcolilor în care tremură, împreună, românii şi maghiarii. Ambele etnii au dreptul 
la educaţie în condiţii normale, mai ales că elevii de acolo sunt fruntaşi la olimpiadele 
şcolare iar şcolile au reuşit să obţină proiecte europene”, declară preşedintele CSN 
Meridian, Ion Popescu. 

 Bălan este un fost oraş monoindustrial, care se baza pe o mină de cupru, până 
în 2006. După închiderea minei în oraş mai există, ca locuri de muncă la o populaţie de 
6000 de locuitori, doar un atelier de confecţii şi unul de mobilă, o fabrică de mezeluri şi o 
patiserie. Majoritatea locuitorilor au plecat la lucru în străinătate. Oraşul nu deţine 
terenuri sau alte proprietăţi care pot aduce venituri.  
„Credem că mina de cupru trebuie redeschisă, pentru ca oamenii plecaţi prin străini să 
revină aici. Mai mulţi salariaţi ar însemna mai mulţi bani cheltuiţi în Bălan şi încasări mai 
mari pentru primărie”, adaugă preşedintele CSN Meridian, Ion Popescu. 
 
 
Departamentul de comunicare si mass-media.  
 
 


