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Ramolit Împărat, Făt Bengos 
şi Piţi Cosânzeana!
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” 
este un basm taman bun de îmbolnăvit copiii 

România se confruntă cu o 
problemă majoră de securi-
tate. Probabil cu una dintre 

cele mai grave din istoria modernă 
a țării. O problemă care ar trebui 
să fi e prioritară pe agenda CSAT și 
care se anunță a fi  mai devastatoare 
decît o sumă a actelor de terorism 
posibile. Și nu vreau să mă refer la 
bancul cu faimoasa scrisoare a te-
roristului arab sosit la București, 
banc care, vă amintiți, se termină 
cam așa: „Aicia la România, mult 
cretin! Zbierat, zguibat la sin, căcat 
be mine de frica! Jefu, ma îndorg 
acasa! Asta romani nu are nevo-
ie de terorism, face singur trea-
ba. Hussein”. Și care este oribil de 
adevărat.

De fapt, este vorba despre rata 
abandonului școlar în România. 
O rată care, conform statisticilor, 

ajunge în zona unui catastro-
fi c 20%. Și care atrage după sine 
consecințe deosebit de grave. 
Abandonul școlar în România este 
o consecință directă a terorismului 
de stat. A terorismului guveramen-
tal. A nepriceperii, a incompetenței 
sau chiar a ticăloșiei multora care 
s-au perindat în cei 26 de ani la 
conducerea sistemului de educație 
din România. Dar nu numai.

Politicile guvernamentale din 
domeniul educațional au avut drept 
consecință directă o scădere galo-
pantă a calității actului de formare 
pentru copiii și tinerii României. În 
contextul în care economia mondi-
ală tinde spre supra-tehnologizare, 
spre performanță, România subca-
lifi că profesional, indiferent de do-
meniu. Excepțiile pot fi  notabile, 
dar nu sînt altceva decît excepții.

Este un paradox în contextul în 
care în România numărul universi-
tăților pe... cap de locuitor a crescut 
exponențial. În contrapartidă a scă-
zut calitatea pregătirii universitare 
(rog, revedeți fraza cu excepțiile). 
În România numărul de doctorate 
a crescut mirobolant, dar a dispărut 
aproape cu desăvîrșire învățămîn-
tul tehnic și profesional. Politicile 
educaționale ale guvernelor de la  
București au condamnat în acest fel 
țara la subdezvoltare industrială și, 
pe cale de consecință, economică. 
Iar acest fenomen este amplifi cat de 
politicile economice ale guvernelor 
care s-au succedat. Politici care au 
avut drept consecință, pe de o par-
te, gonirea din țară a forței de mun-
că califi cate (o logică migrație după 
un nivel normal și relaxant de via-
ță) și, pe de altă parte, prin sărăcirea 

galopantă a populației (revenim la 
statistici, sîntem pe locul doi eu-
ropean în topul sărăciei majore), 
la creșterea gradului de abandon 
școlar. O cincime din populația de 
vîrstă școlară abandonează. Adică 
o cincime din populația de vîrstă 
școlară devine bună pentru munci 
necalifi cate, șomaj și ajutor social 
condamnînd România, pe termen 
mediu și lung, la subdezvoltare, spi-
rală galopantă a sărăciei, mizerie. Și, 
evident, aservire.

Este o situație expusă rezuma-
tiv. Dar într-o țară a lucrului bine 
făcut, această chestiune ar trebui 
să fi e prioritară pe agenda CSAT. 
Pentru că este similară cu unul din-
tre cele mai grave acte de terorism 
prin prisma consecințelor. Un act 
terorist al statului român împotriva 
fi inței naționale. Am zis!

Terorismul de stat
Editorial

Cornelius POPA

Abandonul școlar 
în România este 

o consecință directă 
a terorismului 

de stat. A terorismului 
guveramental. 
A nepriceperii, 

a incompetenței sau 
chiar a ticăloșiei 

multora care s-au 
perindat în cei 26 de ani 

la conducerea 
sistemului de educație

din România. 
Dar nu numai.
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De ce nu veți avea aeroport
Nu o să aveți aeroport ca 
să zburați voi prin cele 
străinătățuri! Vor avea ei, 
ca să-și așeze bijuteriile de 
avioane private. Dacă va fi  
un aeroroport va fi  pentru 
că trebuie cheltuiți banii 
publici, împărțiți între 
fi rmele care trebuie. Voi 
veți rămâne cu iluzia și cu 
speranța. Veți continua să 
vă mulțumiți să fi ți băgați în 
seamă la un microrevelion, 
la o agapă la lac sau la o masă 
la șeful de organizație. Și 
asta pentru cu nu vă doriți 
mai mult  sau pentru că nu 
aveți curajul să cereți ce este 
al vostru. Adică respect, 
corectitudine și dreptate. 
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Brașovul a fost ani de zile un 
important centru industri-
al al României. Pe vremea 

Împușcatului ne lăudam cu forța 
economică, cu sutele de mii de an-
gajați, cu tractoarele de pe ogoare-
le patriei, cu autocamioanele care 
ieșeau pe poarta Roman SA și cu 
elicopterele făcute la Ghimbav.

Acum, la mai bine de 26 de ani 
de la Revoluție, Brașovul este doar 
o umbră a ceea ce a fost. Cu o in-
dustrie închisă și apoi vândută pe 
nimic investitorilor din afară, oa-
menii de afaceri din România s-au 
trezit la un moment dat că nu pot 
fi  mai prejos de oamenii de afaceri 
străini și au impus salarii minime 
angajaților, în timp ce ei pros-
perau văzând cu ochii și își luau 
case somptuoase și mașini ultimul 
răcnet.

Străinii veniți să investească la 
Brașov au observat care este tren-
dul pe piața muncii și nu s-au gră-
bit să ofere salarii mai mari, așa că 
avem din nou unul dintre cele mai 
industrializate județe, dar salariile 
rămân la un nivel mult mai redus. 
Între timp, afaceriștii autohtoni au 
început să dea vina pe fi rmele stră-
ine că le fură oamenii pentru că le 
oferă cu zece lei mai mult la sala-
riu, dar nu văd că, în timp ce an-
gajații lor se zbăteau să supraviețu-
iască, ei prosperau și își permiteau 
să fi e aroganți cu toată lumea.

S-a ajuns acum ca nici fi rmele 
străine, nici cele românești să nu 

Mic exemplu despre cum 
ne distrugem singuri țara

Contraeditorial

aibă ce angaja. Toată lumea se 
plânge că nu se mai găsesc mun-
citori, nici măcar necalifi cați. 
Asta pentru că în timp ce contu-
rile din bănci ale investitorilor 

creșteau, angajații vedeau că sin-
gura soluție pentru a supraviețui 
este să plece în afară. În acest fel, 
am reușit să ajungem dintr-o țară 
cu resurse importante de forță de 

muncă, într-o țară îmbătrânită și 
care se întreabă ce se va întâmpla 
după ce actuala generație se va 
pensiona.

Este doar un scurt exemplu de 

felul în care noi, românii, ne furăm 
căciula, dăm cu ea de pământ, o 
vindem străinilor, bem banii ob-
ținuți, după care începem să plân-
gem că ne este frig…

Ovidiu VRÂNCEANU

Acum, la mai bine de 26 de ani de la Revoluție, Brașovul este doar o umbră a 
ceea ce a fost. Cu o industrie închisă și apoi vândută pe nimic investitorilor din 
afară, oamenii de afaceri din România s-au trezit la un moment dat că nu pot fi  
mai prejos de oamenii de afaceri străini și au impus salarii minime angajaților, 
în timp ce ei prosperau văzând cu ochii și își luau case somptuoase și mașini 
ultimul răcnet.

La fi nalul anului trecut încercam 
să mă gândesc cu optimism la 
anul 2016. Vin alegeri locale, 

vin alegeri parlamentare, se va schimba 
ceva în țara asta și vom scăpa de parla-
mentul ăsta format în mare măsură din 
infractori asociați în vederea comiterii 
de infracțiuni. Cam așa mă încurajam 
de una singură. Optimismul m-a ținut 
fi x cât acest gând. Fiind de vreo 25 de 
ani în preajma politicienilor am văzut 
multe astfel de schimbări de generații. 
Când bătrânii ne-au dezamăgit, i-am 
înlocuit, la alegeri, cu cei din eșalonul 
doi, mai tineri și mai frumoși. Ajunși 
unde trebuie, au arătat că nu au stat 
degeaba pe lângă foștii șefi , cărându-le 
servieta, ci au căpătat de la mentorii 
lor exact metehnele pentru care noi, 
alegătorii, i-am schimbat cu ei. Și din 
nou am ales tineri din eșalonul doi, că-
rătorii de serviete ai foștilor cărători de 
serviete. Și s-a întâmplat la fel și cu ei. 

Și, culmea, aceștia erau mai școliți, mai 
plimbați prin lume, mai unși cu toate 
alifi ile. 

De la o generație la alta, politicienii 
dezamăgesc tot mai tare. Au legături 
atât cu dinozaurii politicii românești, 
cât și cu urmașii direcți ai acestora, iar 
încrengăturile pe care sunt capabili să le 
creeze pentru a-și atinge scopurile um-
plu jurnalele de știri și paginile ziarelor 
și șochează poporul. Cărătorii de servi-
etă ajunși în funcții cheie își depășesc 
mereu profesorii. E un fapt dovedit.  
Și-atunci, de unde să luăm politiceni 
care să nu fi  cărat servieta nimănui? Ei, 
bine, asta e mai greu decât vă imaginați. 
Pentru că în niciun partid nu există așa 
ceva, decât, eventual, printr-un noroc 
chior. Dar și atunci, exemplarul respec-
tiv este ținut în umbră, pentru că lingăii 
și oportuniștii sunt cei promovați, scoși 
în față, puși pe liste. Pentru că numai ei 
se oferă să care servieta șefului. Bun, 

veți spune, atunci o să votăm oameni 
noi. Imposibil de făcut! Presupunem 
că nu ați făcut niciodată politică, dar 
ați înțeles că nu puteți schimba ceva 
în sistem decât dacă vă apucați acum. 
Și v-ați decis să intrați într-un partid. 
Ei, bine, nu se poate! Credeți că așa se 
intră? Adică, mergi tu pe stradă, bați la 
ușa partidului, intri și ceri să fi i primit? 
Dacă faci asta declanșezi un întreg apa-
rat construit paranoic: Al cui e? Cine 
l-a trimis? Cine îl cunoaște? De ce a ve-
nit tocmai la noi? Ce urmărește? Dă-l, 
măi, naibii, e dubios!  Într-un partid in-
tri dus de cineva, invitat de cineva sau 
recomandat de cineva. E o treabă greu 
de făcut de capul tău. Și-atunci, cum să 
te aștepți ca lucrurile să se schimbe în 
bine anul ăsta? Prin urmare, am anulat 
gândul despre așteptările pentru noul 
an și am făcut o listă cu neașteptările. 

Nu mă aștept ca politicenii să repre-
zinte masele care i-au votat. Aș fi  de-a 

dreptul idioată, când știu că cei care 
candidează pentru Primărie, de exem-
plu, au cărat, aproape toți, serviete 
pentru șefi i lor.  Pentru parlamentare, 
lucrurile vor sta cam la fel. Nu se mai 
merge pe vot uninominal, ci cu liste 
de partid. Iar noi știm cine și cum va 
ajunge pe respectivele liste. Mai ales că 
ordinea e stabilită tot de șefi i cei mari, 
care au mereu serviete de cărat. Nu mă 
aștept să văd prea multe fețe noi nici  în 
administrația locală sau cea județea-
nă. De ce să mă aștept, când lucrurile 
funcționează tot pe bază de liste? Nu 
mă aștept să văd politicieni care să nu 
aibă afaceri cu primăria sau cu statul, 
care să nu aibă probleme cu legea sau 
cu morala. Aș fi  naivă! Nu mă aștept 
ca statul român să își respecte cetățenii 
nici după alegeri. N-a făcut-o niciodată 
în istoria recentă. Și mai am o neaștep-
tare: nu mă aștept să apară politicieni 
iubitori de popor.

Neașteptările pentru 2016 din partea clasei politice

Mariana 
SEBENI-COMȘA
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De ce nu veți 
avea aeroport

Alexandru 
PETRESCU

Cred cu tărie că bărbatul 
adevărat este tandru, 
sensibil, respectuos. 
Are rol de protector, 

de partener de viață cu 
care împarți și plăcerile 

patului și muntele de vase 
de spălat din chiuvetă.

numărul 3, 8-14 ianuarie 2016

Cea mai josnică formă de violență 
în cuplu este bătaia. Agresiunea 
fi zică – să mă exprim elegant, deși 

eleganța nu are nicio legătură cu subiec-
tul- este un semn de slăbiciune psihică 
manifestată prin forță fi zică. Slăbiciune 
psihică și urâțenie sufl etească.

Violența nu are nicio scuză. Este 
degradantă, înjositoare, iar urmele pe 
care le lasă sunt permanente. Și nu mă 
refer la cele fi zice, acelea trec în decur-
sul timpului. În cazul celorlalte urme, 
adânci și dureroase, timpul nu mai 
poate face nimic. Amintirea nu se șter-
ge. Chiar dacă se estompează suferința, 
revolta nu ar trebui să treacă niciodată, 
pentru că ea s-ar putea să fi e motorul 
care să te facă să mergi mai departe.

În plus, efectele unei „corecții” 

aplicate pe principiul „știi tu de ce” 
sunt devastatoare: te inferiorizează, te 
anihilează, îți mătură zâmbetul de pe 
buze și lumina din priviri.

Când într-un cuplu bărbatul își de-
monstrează supremația prin forță sau 
răspunde violent unui comportament 
real sau imaginat de el, dovedește prac-
tic o putere fi zică pe care o are pentru 
că este mai înalt, are mai multe kilogra-
me, etc. Oricum nu este vreo calitate 
deosebită, ci un dat oarecum natural. 
Am folosit termenul bărbat generic, ca 
nume dat speciei. Cred cu tărie că băr-
batul adevărat este tandru, sensibil, res-
pectuos. Are rol de protector, de parte-
ner de viață cu care împarți și plăcerile 
patului și muntele de vase de spălat din 
chiuvetă. Când acest individ într-o zi 

este normal, iar a doua zi te pocnește 
de vezi stele verzi, el decade din drep-
tul de bărbat. Anatomic normal – și aici 
chiar m-am străduit s-o spun elegant- 
el nu este mai mult decât o înzestrare 
de care nu e responsabil, dar e mândru 
fără motiv. El este josnic, meschin, ne-
putincios, nesigur. Neputința psihică 
și socială, de cele mai multe ori și cea 
fi nanciară, este cauza violenței fi zice și 
verbale.

Femeie, nu ai nevoie de un ne-
putincios pentru care să fi i amantă, 
mamă, bucătăreasă și ocazional sac 
de box! Ai nevoie de un bărbat căru-
ia să-i fi i iubită, parteneră, prietenă și, 
de ce nu?, ocazional bucătăreasă sau 
zilnic sau de trei ori pe zi, dar pentru 
că e leșinat după mâncărurile tale, nu 

pentru că ai obligația să-i ții burta um-
fl ată. Obligația ta, doamnă, este să te 
respecți, să-ți fi i stăpână și să nu te lași 
terorizată.

Eliberează-te și pășește luminoasă 
în viață!

Femeie, fi i tu însăți!

Andreea 
Kovásznai 
RĂDULESCU

Aeroportul Brașov. Un su-
biect delicat dar și con-
troversat. Folosit de poli-

ticieni, în special de cei din PNL 
pentru a vă prosti pe voi, alegătorii 
naivi. Subiect electoral vehiculat cu 
succes încă din 2001 și folosit cu 
efi ciență maximă în 2012. Noi, la 
Gazetă am mai scris despre acest su-
biect. Nu o să insistăm  cu aducerea 
aminte în vremurile în care părul 
era încă negru de la mama natură. 
O să analizăm mai atent începând 
cu 2012, perioadă în care bărbații 
au început să apeleze la Wella...

Pe la acea vreme, între numitul 

Căncescu, secondat de fostul acolit 
Sebastian Grapă și omul de afaceri 
Costan se derula un război pe față. 
„Prostimea” asista la o reglare de 
conturi care era frumos poleită în-
tr-o luptă crâncenă purtată pentru 
binele cetățeanului. Rahat cu per-
je! Era vorba doar despre banii din 
care se alimentau orgoliile și intere-
sele crescătorilor de „capreoare”.

Tot prin 2012, Președintele 
Consiliului Judeţean, Aristotel 
Căncescu susţinea că, din „infor-
maţiile” pe care le are licitaţia se va 
debloca abia după ce se vor aloca 
unele sume de bani fi mei contesta-
tare. Indirect, fără a-i menţiona nu-
mele, dar dând detalii despre afa-
cerile sale, atât președintele CJ, cât 
și consilierul judeţean Sebastian 
Grapă, l-au acuzat pe omul de afa-
ceri Călin Costan, patronul grupu-
lui de fi rme ICCO, că este în spate-
le acestui blocaj și vrea bani pentru 
a renunţa la contestaţie. „Domnul 
Ţucunel, care în campania electo-
rală promitea că va face aeroportul 
în patru-cinci luni cu sprijinul unor 

oameni de afaceri, să intervină 
acum și să-l convingă să-și retragă 
contestaţia. În aceste condiţii, noi, 
executivul Consiliului Judeţean, 
nu ne mai putem asuma nici o 
responsabilitate faţă de întârzie-
rile la începerea lucrărilor”, a spus 
Căncescu. 

Dacă era așa de bine 
„informat” Căncescu...

Între timp, mult prea bine-
le intenționat și corect informat 
„Bebe” Căncescu continuă sesiu-
nea de scuipat în public cu fi rma Ț. 
Desigur, câștigă alegerile și vopseș-
te subiectul. Doar nu era să termine 
ceva imposibil de făcut, mai ales că 
„părțile” nu erau  bine negociate....

Pe lângă acest mitoman decola-
tor de la Brașov s-au aliniat și alte 
persoane. Și pentru că războiul nu 
aduce nimic bun, proaspătul înti-
nerit la păr face pace cu cel care a 
„blocat” prin contestații construc-
ția pistei. În ecuație apare desigur 
nelispită de la abonamentele cu 
bani publici și o altă fi rmă celebră 
la Brașov. Una cu nume și marcă 
de automobil nemțesc. Asupra 
acesteia vom reveni, mai ales că în 
„ecuația de 3 simplă” apare încă un 
personaj interesant, ca și subcon-
tractor. Care personaj a fost pre-
zentat ca un mare constructor de 
heliporturi. Despre care personaj și 
fi rmă noi vom aduce dovezi că este 
doar un mare țepar care păcălește 
pe cei care construiesc heliporturi!

Să revenim! Aeroportul... După 
„scoaterea din scenă” a celui care 
v-a prostit permanent din 2001 
cu această temă și care de fapt nu 
a făcut NIMIC, apar și alte perso-
naje, jalnici imitatori ai „maestru-
lui zburător”. Unul dintre papagali 
este Macedonschi, fost membru 
PNL, fost susurător de vorbe dulci 

la urechea „Marelui Alb”. Și el, re-
brănduit peste noapte din Cristian 
în Christian datorită unei bășini 
care a sunat pârtz în loc de pârț. 
Christian al meu a descoperit peste 
noapte „tema pământului virgin”. 
Terra Virgina! Rahat! Era Terra 
Uzata! Ce a uitat să vă spună ro-
mânașul rebrănduit în sachsen este 
esențialul! Aeroportul nu este pen-
tru voi, fraieri buni de păcălit, pros-
tovani cu memorie scurtă! Este 
pentru cei pe care îi slujește, pen-
tru „investitorii strategici”, pentru 
avioanele lor personale. Doar nu o 
să zburați voi de la Brașov și nu de 
la Sibiu! Sictir Macedonschi! Întâi 
să termini de pus tomberoanele pe 
Tâmpa, că încă se cacă pisicile în 
pădure! 

Alt papagal este de la PSD. 
Unul, Răzvănel. Ăsta tocmai a ie-
șit să-i ceară primarelui cercetat să 
facă un blat cu cejeul pentru con-
strucția aeroportului. Adică mai pe 

șleau, hai să punem de o împărțea-
lă! Că dacă șparlamentarii nosțri au 
votat împotriva alocării de fonduri, 
nu au făcut-o de nebuni. Banii gu-
vernamentali miros mai repede a 
pârnava. Banii muncipiului și cei 
județeni... mai greu. Poate peste 
câțiva ani, poate deloc. Tot un rahat 
cu perje! 

Ca să încheiem vă spun ceva: nu 
o să aveți aeroport ca să zburați voi 
prin cele străinătățuri! Vor avea ei, 
ca să-și așeze bijuteriile de avioane 
private. Dacă va fi  un aeroroport va 
fi  pentru că trebuie cheltuiți banii 
publici, împărțiți între fi rmele care 
trebuie. Voi veți rămâne cu iluzia 
și cu speranța. Veți continua să vă 
mulțumiți să fi ți băgați în seamă la 
un microrevelion, la o agapă la lac 
sau la o masă la șeful de organizație. 
Și asta pentru cu nu vă doriți mai 
mult  sau pentru că nu aveți curajul 
să cereți ce este al vostru. Adică res-
pect, corectitudine și dreptate. 

ntervină 
i retragă 

diţii, noi, 
g

udeţean, 
a nici o 
întârzie-
”, a spus 

u...
ea bine-
informat 

uă sesiu-
fi rma Ț. 

i vopseș-
termine 

ai ales că 
ociate....
n decola-
at și alte 
boiul nu

În mai 2001 Aristotel Căncescu ne anunţa în presa locală că aeropor-
tul prinde contur, fi ind semnat un protocol cu Gunay Construction 
din Turcia. În 2004 aeroportul nu a mai prins contur cu Gunay ci cu 
Intelcan, de data asta având o valoare de 100 milioane de euro. În 
noiembrie 2005 am fost anunţaţi de Aristotel Căncescu de faptul 
că aeroportul va fi  operabil din 2007. În 2006 ni s-a explicat că 
aeroportul nu va mai fi  operabil din 2007 ci din 2008. În februa-
rie 2007 ni s-a mai dat o veste mare. l De la 1 iulie 2007 Intelcan 
începe construcţia aeroportului. În iunie 2007, înainte de începerea 
lucrărilor, Căncescu ne-a povestit că două consorţii bancare sunt 
interesate de aeroport. În septembrie 2007, Aristotel Căncescu 
ne-a mai făcut o promisiune: „Primul Zbor în 2010” În aprilie 2008, 
împreună cu ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, Căncescu avea 
două certitudin: „Vom avea aeroport” și „Aeroport în 30 de luni”. 
În februarie 2009 Căncescu ne anunţa triumfător: „Liber pentru 
aeroport” și „Banii pentru aeroport vor fi  disponibili din 15 martie”. 
În 2011 UTI nu ne-a mai făcut nici ea aeroportul. În noiembrie 2011, 
de la postul tv al lui Căncescu eram anunţaţi de crainica de serviciu 
că „se poate deja ateriza la Ghimbav pe terenul unde va funcţiona 
aeroportul internaţional”. În 2012 licitaţia pentru construcţia pistei 
a fost anulată deoarece Aristotel Căncescu nu a respectat legea și 
se pare că documentaţia a fost făcută pentru a favoriza clientela 
politică abonată la banii publici de la Consiliul Judeţean. 
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Bugetul Municipiului Brașov 
la nivelul anului 2015 a fost 
de peste 700 de milioane de 

lei. Ca și surse de alimentare, acest 
buget se fi nanțează din: impozite 
si taxe locale pe terenuri, clădiri, 
autoturisme, în total de aproxima-
tiv 180 de milioane, cote defalcate 
de TVA și cote defalcate din im-
pozitul pe profi t al fi rmelor ce-și 
desfășoară activitatea în Brasov. La 
aceste surse se mai adaugă sumele 
obținute din vânzarea sau conce-
sionarea unor imobile aparținând 
Municipiului Brașov.

Din perspectiva taxelor plătite, 
atât de către persoanele fi zice cât 
și de către cele juridice nici în anul 
2015 nu s-au inregistrat modifi cări 
în sensul creșterii acestora.

S-au acordat facilități la plată 
până la fi nalul lunii martie, atât per-
soanelor fi zice cât și celor juridice.

Cam atât despre banii care intră. 
Să vedem acum ce bani s-au cheluit 
și mai ales pe ce.

Din totalul sumelor încasate 
cea mai mare parte merge la: pla-
ta salariilor și pentru funcționa-
rea Primăriei, a instituțiilor din 

subordine și pentru funcționarea 
sistemului de învățământ, aici 
intrând școlile, liceele și grădini-
țele de pe raza Brașovului. Este 
de semnalat că în anul 2015 s-au 
plătit câteva milioane de lei supli-
mentar față de 2014 pe sentințe 
judecătorești rămase defi nitive și 
care au însemnat repararea unor 
nedreptăți, însemnând rețineri de 

salarii la personalul didactic.
Sume importante de bani merg 

cu titlu de subvenții la transportul 
în comun și la încălzirea în sistem 
centralizat. În ceea ce privește 
transportul în comun este de men-
ționat faptul că în luna octombrie 
s-a plătit ultima rată la creditul 
BERD contractat în urmă cu 10 
ani. Efortul fi nanciar pentru ram-
bursarea acestui credit însemna 
undeva în jurul a 8 milioane de lei 
pe an.

În ceea ce privește încălzirea 
în sistem centralizat, dincolo de 
scandalul creeat în jurul acestui 
subiect și al blocajului care a re-
zultat ulterior, dar din fericire re-
zolvat în luna noiembrie se cuvine 
menționat scăderea de la an la an 
a sumelor plătite cu titlu de sub-
venție. Acest lucru a fost posibil ca 

urmare a programelor de investiții 
realizate privind înlocuirea infras-
tructurii de transport vechi, cu 
țevi noi, preizolate și care permit 
sesizarea exactă a locului în care 
se produce o avarie. Aceste pro-
grame se realizează cu fonduri de 
la Ministerul dezvoltării regionale 
cu fi nanțare de către acesta a 70%, 
aproximativ 21 de milioane de lei 
și de la Fondul Româno-Elvețian 
cu fi nanțare integrală în limita a 4.6 
milioane de franci elvețieni pentru 
schimbarea infrastructurii în carti-
erul Tractorul.

Sumele alocate pentru iluminat, 
curățenie, deszăpezire, spații verzi, 
locuri de joacă sunt aproximativ 
aceleași comparativ cu anul 2014.

La asfaltări banii cheltuiti sunt 
împărțiți aproximativ egal între 
străzi principale și străzi secundare, 

pentru fi ecare dintre acestea alo-
cându-se aproximativ 36 de milioa-
ne de lei.

Pentru secțiunea de dezvoltare 
a Municipiului au fost alocate în 
2015 aproximativ 200 de milioane 
de lei. Fie că vorbim de investiții 
acoperite integral de la buget, fi e 
că vorbim de fonduri europene sau 
guvernamentale cu o cofi nanțare 
doar din partea Municipiului, ca-
pitolul bugetar care fi nanțează este 
acesta.

Din păcate din cauza proce-
durilor de adjudecare greoaie, a 
contestațiilor și a intrării în insol-
vență a unor societăți care și-au 
adjudecat lucrări la Brașov, la fi nal 
de an suntem în întârziere cu o se-
rie de lucrări cum ar fi  parcarea din 
Poiana Mică, centrul de Agrement 
din Poiana Brașov, ocolitoarea 
Brașovului pe tronsonul 2. Sumele 
astfel necheltuite la fi nal de an vor 
intra ca și excedent pe încheierea 
bugetară a anului 2015 și ulterior 
vor intra în Bugetul anului 2016 pe 
secțiunea de investiții.

Alte sume de bani au fost alo-
cate pentru fi nanțarea activități-
lor sportive, în sumă totală de 6.5 
milioane de lei și pentru acțiuni 
culturale, prin fi nanțarea funcțio-
nării: Teatrului Sică Alexandrescu, 
a Operei Brașov, a Filarmonicii și a 
Teatrului de păpuși Arlechino. La 
acestea s-a mai adăugat desfășura-
rea altor activități culturale desfă-
șurate pe parcursul întregului an 
2015.

Cătălin LEONTE

Retrospectiva economică a anului 2015

Din ciclul pamfl etului  
„Perversa imbecilitate a 
autorităților”, avem onoa-

rea de a vă prezenta un exponent 
onorabil și de nădejde și anume, 
domnul secretar de stat, Gabriel 
Biriș. Persoanele fi zice autorizate 
din Romania, au intrat în GULAG. 
Mai deunăzi, era Gulagul de la 
Pitești, Gulagul de la Poarta Albă, 
Gulagurile din Siberia, Malmaison 
etc. Astăzi există o nouă formă de 
gulag, una care doar specialiști de 
mare fi nețe ar fi  putut s-o înfi ințeze 
și să-i dea viață și anume „gulagul 
fi scal”. Nu mai este nevoie de gar-
dieni, nu mai este nevoie de ziduri, 
lanțuri, hrana proastă în porții mici, 
bătaie, câini, camere de supraveghe-
re, nu mai e nevoie de nici o măsură 
de coerciție. În gulagul fi scal scopu-
rile și obiectivul propus sunt atinse 
mult mai repede, mai efi cient mai 
prompt și fără drept de apel, re-
spectiv reeducarea cetățeanului și 
crearea omului de tip nou. Păi cum 
altfel se poate încheia această cam-
panie de emaciere a românilor decât 

prin apariția unui român de tip nou, 
respectiv românul năuc de foame, 
adus de spate, cu burta lipită de șira 
spinării, cu privirea  goală de conți-
nut. De asemenea, absolut reeducat, 
adică de la persoana fi zică simplă la 
patron de SA tremurând de frică ca 
nu cumva să-i bată onor Măria-sa 
ANAF la ușă, cu ai săi ciraci în uni-
formă gri-șoarece, cu mașinile noi 
din dotare cu girofar și să-i pună se-
chestru și pe sandwich-ul din ghioz-
danul copilului, pentru că nu a plătit 
„IMPOZITUL PE IMPOZIT” și 

nici „IMPOZITUL PE TAXĂ”. Și 
atunci când le plătește o să-i opreas-
că și o „TAXĂ DE CHITANȚĂ”! 

Concret, din 1 ianuarie 2016 
PFA-urile plătesc la stat 29% din 
suma facturată, atenție vă rog, din 
suma facturată!!! Adică nu există să 
se scadă o investiție, o chirie, mate-
rie primă, energie electrică cu care 
funcționează utilajele, apa, nimic. 
Ai facturat tu PFA o factură, jang! 
te-am ars cu 29%! Cine sunt PFA-
urile? Sunt cizmari, croitori, ceasor-
nicari, meșteșugari, chelari, agenți 

de asigurări, consultanți fi nanciari, 
cofetari, patiseri etc, însă în marea 
lor majoritate români care lucrea-
ză cu mâinile, care se trezesc dimi-
neața și muncesc. Păi de ce să nu-i 
îngropăm? Cum îi rupem? Cum îi 
sfărâmăm, gata avem soluția, 29% la 
facturare! La facturare! Și din profi t 
e mult, dar la facturare e ca și cum 
i-ai strânge pe toți într-o încăpere 
închisă și le-ai da niște grenade cu 
napalm. Și gata! Vine și domnul 
Gabriel Biriș să ne învețe astfel: 
„Vorbim de toleranță zero la evazi-
une – asta se face nu prin tratarea 
efectelor, ci prin identifi carea cau-
zelor ce generează evaziunea.”  Păi 
care e cauza evaziunii măi geniu pe 
Pamânt? Cauza e multitudinea de 
taxe, impozite, accize și cuantumul 
lor aberant, de parcă ar fi  stabilite 
la zaruri. Veniți și ne faceți taxa pe 
PFA 29 % la facturare și o să vă mi-
rați și o să vă revoltați când ei o să-și 
ascundă încasările și iară veți revăr-
sa pe străzi puhoaie de imbecili cu 
ochi însangerati de zel în uniforme-
le gri ale ciracilor fi scali, să inchidă 

fi rme pentru 3 lei (cum reușiți să le 
spălați creierele așa bine nu am să 
înțeleg niciodată, e o performan-
ță?!). Acum îmi veți zice: „Nu noi, 
cei de dinainte au făcut impozitul”, 
de acord, păi atunci redu impozitul 
respectiv măi Einstein, și îndepăr-
tezi cauza evaziunii: redu-l! Adică în 
loc să reduci impozitul ce va ucide o 
ramură a economiei (probabil ocult 
asta se dorește, stâpânii de la UE, 
multinaționale și consorții transo-
ceanice așa v-au dictat, îi deranjea-
ză inițiativa privată, faptul că omul 
simplu se întreține fără să fi e sclav), 
deci în loc să diminuezi cauza  tu vii 
măi „Eminescu fi nanciar” și ne ame-
ninți de parcă am fi  copii de pus la 
colț: „Cine nu-și declară în 2016 ve-
niturile va avea o surpriză” zi „Zău!, 
în condițiile în care tu ești acționar 
la un off shore. Ne spui că nu a func-
ționat, noi nu știm (și chiar dacă nu 
a funcționat ai avut intenția și acum 
faci pe moralistul). Și uitasem, încă 
ceva, te mai rugăm două lucruri, nu 
ne mai certa și nu ne mai amenința.  

PA CEANGA

Din ciclul „Perversa imbecilitate a autorităţilor“ vă prezentăm un exponent onorabil și de nădejde, domnul secretar de stat Gabriel Biriș

Din păcate din cauza procedurilor de adjudecare 
greoaie, a contestațiilor și a intrării în insolvență 

a unor societăți care și-au adjudecat lucrări la 
Brașov, la fi nal de an suntem în întârziere cu o 
serie de lucrări cum ar fi : Parcarea din Poiana 
Mică, Centrul de Agrement din Poiana Brașov, 

ocolitoarea Brașovului pe tronsonul 2.

Persoanele fi zice autorizate au intrat în gulag
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5Interviu cu Mihai Mihulin, directorul Asociaţiei Poiana Braşov

Cătălin BĂDULESCU
brasovorasmagic.ro

Din 2008 s-a tot vorbit și 
revorbit, constituit și re-
constituit Asociaţia Poiana 

Brașov în scopul promovării poten-
ţialului turistic. Au fost orgolii cât 
Postăvaru sau hai, cât Tâmpa, că așa 
e în tenis și în cooperativa mioriti-
că. Din fericire, hotelierii de forţă 
ai Poienii s-au asociat cu adevărat 
vara aceasta, au cotizat, la propriu 
și au reușit să facă această Asociaţie 
funcţională și independentă din 
punct de vedere fi nanciar. Și poli-
tic! Au avut înţelepciunea și inspi-
raţia să numească un director pro-
fesionist și neutru. Din septembrie, 
Marius Mihulin, un bucureștean 
cu peste 20 de ani de turism ade-
vărat în rucsac este vârful de piolet 
al promovării Poienii Brașov. Un 
interviu în rapel despre o misiune 
deloc ușoară, strategii, evenimente 
și demolarea unor prejudecăţi. 

– După o viaţă în București, 
cum este să devii, peste 
noapte sau peste Tâmpa, 
brașovean, scheian și poienar? 

Interesant, provocant și rela-
xant. Întotdeauna am privit Poiana 
Brașov ca pe o destinaţie de vacan-
ţă nu ca un loc de muncă. 

– De ce crezi că actuala 
formulă de funcţionare și 
organizare a Asociaţiei de 
Turism Poiana Brașov chiar 
va... funcţiona?

În vară Asociaţia a fost reorga-
nizată din temelii în primul rând 
ca mod de gândire. A fost angajat 
un birou executiv care are scopul 
de a iniţia și a fi naliza  proiectele. 
Asociaţia este vocea comunităţii 
antreprenoriale din Poiana Brașov 
iar misiunea clară și pragmatică 
este promovarea și dezvoltarea tu-
rismului în staţiune. 

– Poiana Brașov este 
considerată de mulţi 
exclusivistă, de fi ţe și cu sezon 
doar iarna. Vei avea de luptat 

cu prejudecăţi și mituri. Ești 
pregătit?

Da! Lucrez la un proiect care să 
propună activităţi dincolo de zăpa-
dă în Poiana Brașov. De après ski în 
sezonul de iarnă dar și de relaxare 
și petrecere a timpului liber care 
merg perfect și vara. Să nu uităm 
că Poiana este un excelent punct 
de plecare pentru excursii de o zi 
sau de o jumătate de zi la Râșnov, 
Castelul Bran și în toată Ţara 
Bârsei. Îmi doresc să cred că mun-
tiștii adevăraţi nu au dispărut și-i 
așteptăm cu drag în Poiană pentru 
drumeţii nu doar pentru grătare și 
plimbări pe asfalt în bermude.

– Care este strategia de – Care este strategia de 
promovare a Poienii Brașov promovare a Poienii Brașov 
pe termen scurt și mediu?pe termen scurt și mediu?

Avem un website offi  cial care a 
fost lansat în ajunul Crăciunului. 
Se numește www.poianabrasov.
travel și este un portal de informaţii 
complet și complex despre Poiana 
Brașov. Aici găsiţi informaţii actua-
lizate în timp real despre starea vre-
mii, a pârtiilor, preţul transportului 
pe cablu, ofertele de cazare, restau-
rante ș.a.m.d. O focusare specială a 
site-ului este dedicată calendarului 
de evenimente care vor avea loc 
în Poiană pentru a obișnui turiștii 
cu conceptul de happening. Sper 
să-i putem face să înţeleagă că au 
de ce să vină aici și dacă nu este 
zăpadă. Poiana și Postăvarul au un 
potenţial fantastic dar, din păcate, 
am pierdut foarte mult până acum 
la capitolul promovare. Suntem la 
concurenţă cu multe staţiuni din 

România, doar brandul Poienii nu 
mai este sufi cient. Am pus la punct 
un media plan prin care să facem 
promovare atât on line cât și clasic, 
dar cu accent clar pe on line: site, 
pagină de facebook, canal youtube 
dedicat pentru teasere care va de-
veni un fel de Poiana Brașov TV. 
Dorim să avem o relaţie excelentă 
cu presa, cu bloggerii cu toţi cei 
care ne pot ajuta. O să-i chemăm 
aici să vadă și să înţeleagă că Poiana 
nu mai este doar o destinaţie exclu-
sivistă sau de fi ţe. Avem pensiuni 
de la două margarete și restaurante 
pentru toate buzunarele. 

– Care este oferta de 
agrement dincolo de zăpadă?

Plimbări cu atelaje trase de cai 
lipiţani, trei centre de echitaţie, 
plimbări cu ATV-urile și snowmo-
bile, circuite de off  road cu mașini 
de teren, paintball, tir cu arcul și 
arme cu aer comprimat. În centrul 
staţiunii există o investiţie demnă 
de luat în seamă într-un complex 
cu pârtii dedicate derdelușului și 
dubingului care va fi  inaugurat în 
acest sezon hibernal. Aș dori să 
mai menţionez și patinoarul olim-
pic care a fost redeschis de sărbă-
tori. Avem în Poiană și un mini 
parc de aventură: Comando Park. 
Fiecare hotelier are oferta sa pro-
prie cum ar fi  baze excelente de 

spa, bowling, piscine și wellnes. 
Avem și două baruri de apres schi. 
Vom veni, cât de curând, cu oferte 
concrete pentru one day trip. 

– Când se va deschide ofi cial 
sezonul de schi în Poiana 
Brașov?

Pe 16 ianuarie. Iniţial am dorit 
să fi e pe 26 decembrie, dar cum 
nici iernile nu mai sunt cele calen-
daristice, am amânat din lipsa ză-
pezii. Deja sezonul de schi este în-
tre ianuarie și aprilie. Evenimentul 
de deschidere din 16 ianuarie va 
avea loc pe Pârtia Bradu și îi va im-
plica pe toţi cei care au de a face cu 
schiul în Poiana Brașov: monitori, 
jandarmi, salvamontiști. Va fi  spec-
tacol, muzică faină, torţe, trupe 
surpriză și foarte mult premii. Vom 
avea și o cupă a trăzniţilor la sfârși-
tul lui ianuarie. 

– Vă veţi implica și în ordinea 
urbanistică din Poiană?

Fiind un cartier al Brașovului 
tot ce ţine de urbanism în Poiana 
Brașov vine de la primăria muni-
cipiului. Ne dorim un parteneriat 
cu administraţia locală pentru a 
putea discuta un masterplan pen-
tru Poină. Doar așa putem avea un 
concept urbanisitc coerent, dar și 
de infrastructură, afi șaj stradal și 
agrement.

Poiana Braşov nu mai este o destinaţie exclusivistă
Un CV ca o hartă
Bucureștean cu pasiunea muntelui și a călătoriilor
Experienţă de peste 20 de ani în turism
A început ca ghid turistic naţional
Prima întâlnire cu Brașovul a fost la 4 ani. Hai 5, dar nu mai 
mult. 
Au urmat reveniri obsesive până când Brașovul  cu munţii săi 
și Ţara Bârsei au devenit un must have personal. Nu a crezut că va 
ajunge să profeseze aici.
Evident, a optat pentru Facultatea de Tursim. După absolvire 
a lucrat la Atlantic Tour, una din cele mai mari agenţii de turism, 
unde a urcat aproape toate treptele ierarhice, de la simplu referent 
până la manager de departament. 
În 2008 a intrat în industria hotelieră, tot într-o locaţie de top, 
la Golden Tulip Times. Și aici a avut de parcurs pași și etape, de la 
simplu agent de vânzări până la director de hotel. 
A aplicat la postul de director al Asociaţiei de Turism Poiana 
Brașov printr-un portal de joburi. Veni, vidi, vici.  A obţinut jobul și 
din 14 septembrie s-a relocat în Brașov devenind fericitul chiriaș al 
unei garsoniere în Schei.
Este pasionat de șah, chitară și lectură. Actuala carte de pe 
noptieră este despre pelerinajul la Il Camino.

Sezonul de schi se va deschide pe 16 ianuarie. Iniţial 
am dorit să fi e pe 26 decembrie, dar cum nici iernile 
nu mai sunt cele calendaristice, am amânat din lipsa 

zăpezii. Deja sezonul de schi este între ianuarie și aprilie. 
Evenimentul de deschidere din 16 ianuarie va avea loc 
pe Pârtia Bradu și îi va implica pe toţi cei care au de a 
face cu schiul în Poiana Brașov: monitori, jandarmi, 

salvamontiști. Va fi  spectacol, muzică faină, torţe, trupe 
surpriză și foarte mult premii. Vom avea și o cupă 

a trăzniţilor la sfârșitul lui ianuarie. 
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Borș tradițional ucrainean
Chef Dan VÂJU

Mod de preparare
  

 Punem carnea la fi ert în apă. Luăm spu-
ma care se ridică, adăugăm sare și lăsăm să 
fi arbă în continuare la foc mic, până se în-
moaie. Dacă supa scade și carnea încă nu 
este fi artă mai puneți apă.  Între timp spălăm 
și curățim rădacinoasele.

Tăiem ceapa mărunt, iar morcovul și sfe-
cla le tăiem fâșii cât mai subțiri. 

Într-o tigaie încingem puțin ulei, și prăjim 
ceapa și morcovul până se rumenesc ușor.

Adăugăm pasta de tomate și sfecla tăia-
tă fi n.  Prăjim câteva minute amestecând, și 
stingem cu două căni de apă fi erbinte și lă-
săm să fi arbî până când sfecla se înmoaie. 

Adăugam cartofi i tăiați cuburi lângă car-
ne când aceasta este îndeajuns de bine fi artă 
și lăsăm să fi arbă în continuare.

În momentul când cartofi i au ajuns fi erți 

pe jumătate, adăugăm varza tăiată și ea 
frumos.

Mai lăsăm să fi arbă câteva minute, până 
cartofi i și varza sunt gata.

În acest moment adăugăm ceapa, mor-
covii și sfecla, borșul acru și usturoiul pisat. 
Usturoi pus la fi nal este specifi c borșului 
ucrainean de sfeclă roșie și este considerat ca 
obligatoriu de tradiție.

Gustăm și potrivim gustul cu sare și piper 
măcinat. Dăm un clocot și stingem focul.

Adăugăm verdeața și leușteanul tocat fi n.
Punem capacul și lăsăm 10 minute să se 

amestece toate aromele și gusturile într-unul 
singur și unic, identifi cat drept borș tradițio-
nal ucrainean de sfeclă roșie.

Se servește cu ceapă tăiată proaspăt, pâine 
neagră, ardei iute și o lingură de smântână! 

Borșul poate fi  servit fi erbinte sau rece.
Poft ă bună !!!

Karla TITILEANU

În fi ecare iarnă mă plimb prin oraș în 
așteptarea miracolului. Nu, nu-l aș-
tept pe Moș Crăciun, ci apariția unei 

vitrine adevărate. Bineînțeles, aceeași 
dezamăgire an de an, sezon de sezon. Se 
vede că meseria de vitrinier de altădată, 
a murit și cu ea și vitrinele noastre. Zic 
ale noastre, pentru că până la urmă pen-
tru noi cumpărătorii, ar trebui să le de-
coreze comercianții.  Dar acest lucru nu 
se întâmplă, pentru că nu îți trebuie ani 
de studii ca să-ți dai seama că ce vezi pe 
la fereastre nu e altceva decât o abram-
bureală de mărfuri ticsite una peste alta, 
cu oferte mâzgâlite cu markerul. Lipsește 
cu desăvârșire conceptul, ideea, proiec-
tul și designerul care să creeze povestea. 
Da, povestea. Pentru că povestea este cea 
care te atrage, te ține și-ți scoate banii din 

buzunar. Vorba fi lmului: „mâna întinsă 
fără o poveste, nu primește nimic”. Și nu-i 
așa? Cum ai putea să-ți cheltui banii în-
tr-o hrubă ascunsă în spatele unei vitrine 
cu grilaje ruginite, unde sunt atârnate cu 
bolduri prinse de un satin prafuit, tot so-
iul de ii fabricate în China, haine de copii 
(moda lui ‘84), botoșei croșetați de tanti 
Aglaia și alte astfel de obiecte de dizainăr. 
Ca să nu mai spun de manechinuitele de 
care te sperii. Cine mai intră într-o libră-
rie unde vitrina e întunecată, dar plină de 
cărți puse alandala, înghiontite de pixuri 
și păpuși speriate, de-ți fug ochii în toate 
părțile? Cert e că dacă stai să faci o ana-
liză, în Brașov, la acest capitol, pedomină 
neștiința, dezinteresul, io-știu-mai-bine-
ul și bineînțeles kitch-ul. 

Lucrurile se rezolvă de altfel atât de 
simplu. În alte tări (normale, evident), 
vitrinierul încă există. Avem exemple-
le pe care le vedem la știri (marile ma-
gazine Macy’s, Bergdorf Goodman,  
Selfridge’s), care în fi ecare an, fac din in-
augurarea vitrinelor pentru Crăciun un 
adevărat spectacol de creativitate, la care 
se înghesuie spectatorii cu mic, cu mare. 
Adevărate povești se desfășoară în vitri-
ne și totul pare desprins dintr-un basm 
spectaculos. Copiii își lipesc nasurile de 
vitrine și toată lumea este extaziată. 

La noi va mai dura o mie de ani până 
să ne bucurăm de astfel de vitrine?

Galantare...galantare...

numărul 3, 8-14 ianuarie 2016

   Pentru 4-5 porții: 

200 gr. carne de vită tăiată în cubulețe
un sfert de varză albă mică
1 ceapă
1 morcov mic
1 sfeclă roșie mare

2-3 cartofi 
2 linguri pasta de tomate
borș din tarite
leustean, patrunjel, marar
ulei
sare, piper

Strada Alexandru Ioan Cuza nr.24
Telefon: 0268.418956
Urgențe: Tel: 0740.088.714
E-mail: contact@health-vet.ro
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Ramolit Împărat, Făt Bengos şi Piţi Cosânzeana!

Dacă ești băiat de băiat, șmenar 
și oportunist, profi ţi de prostia celor mari 

care și-au atins nivelul maxim de incompetenţă 
și te aranjezi pe viaţă. Principiul lui Peter.

Dacă ești o bunăciune fi ţoasă și bogată, or să umble 
toţi în limbă după curul tău și averea lui tac tu.
Dacă ești un tip cinstit, muncitor și cu bun simţ 

și mai lupţi și după reguli, pici de papagal 
și mori ca boul.

numărul 3, 8-14 ianuarie 2016

Cătălin BĂDULESCU

Cretine și sadice povești 
avem. „Tinereţe fără bătrâ-
neţe și viaţă fără de moar-

te” este un basm taman bun de 
îmbolnăvit copiii de depresie ga-
lopantă. Restul sunt doar cretine. 
Psihanalizând personajele basmu-
lui românesc descoperim că sin-
gurele personaje mișto sunt Calul 
și Zmeul. Restul sunt vai mama și 
steaua lor. O adunătură de împă-
raţi purii și căcăcioși, cocalari de 
Ferentari în rol de Feţi Bengoși și 
piţipoance de bani gata.

Ramolit Împărat: 
două tute și o Piţi

Nu contează că îl cheamă Roșu, 
Verde, Turcoaz, Roz sau Kaki 
Împărat. El este, de fapt, Ramolit 
Împărat. Nu are nici un merit că 
a ajuns pe tron. Nu a fost ales de 
nimeni, dar s-a brodit să fi e primul 
născut din alt Senil Împărat. Este 
eminamente cretin în toate deci-
ziile pe care le ia. Are, de regulă, 
trei fete. Două sunt tute, proaste 
și urâte cu spume. Aia mică e ceva 
mai isteaţă, dar fi ţoasă la maxim și 
răzgâiată. E o piţi perfectă, futăciu-
ne de Dorobanţi. Doar I phone-ul, 
unghiile false, poșeta Vuitt on și 
silicoanele îi lipsesc. Și belciugul 
din labia mare dreaptă. Împăratul 
este văduv și încornorat, că la 80 
de ani nu putea avea Cosânzeană 
de 15. Tutele alea mari o urăsc 
sincer pe mezină că are craci, ţâţe 
și cur. Ba se mai și mărită înaintea 
lor cu un cocalar de Făt Bengos, că 
pe ele nici Talpa Iadului nu le vrea. 
Ramolit Împărat nu are sânge în 
instalaţie. Este un purtător ilegal 
de koaie. Când dă de belea o scoate 
pe aia mică la produs. I-o vinde lui 
Făt Bengos pe care îl mai mituieș-
te și cu juma de împăraţie, peștele 
dreacu.

Făt Bengos
Este cocalarul perfect, mac-

ho de Ferentari, Radu Beller sau 
Prelungirea Ghencea. Golan de 
bani gata, Făt Bengos e și el plod de 
alt Purisan Împărat. Care Purisan 
este, de cele mai multe ori, frate cu 
Ramolit Împărat. Așa că basmul 
românesc, pe lângă că e cretin, mai 

e și incenstuos. Făt Bengos e al trei-
lea copil și știe că s-a ras pe bot de 
averea și împărăţia lui tac-su. Când 
aude ce pleașcă poate să-i pice de 
la boul de unchi-su, se arunca în 
luptă ca fata mare în paloș. Șmenar 
deștept, face tot felul de combina-
ţii și se înconjoară de aliaţi cu ap-
titudini utile, perverse sau zoofi le: 
Setilă, Gerilă, Păsărilă. Îl mai are 
la mână și pe Piticul Barbă Cot că-
ruia i-a dat bani cu camătă, așa că 
îl ia și pe el. Îl remorchează și pe 
Strâmbă Lemne că are drujbă și-i 
bună la tăiat de zmei. În general e 
băft os, știe când să își pună curul 
la bătaie și când nu. Când e groasă 
scoate castanele din foc cu mâna 
altora ca orice cocalar. E un jeg 
de om. Zmeul îl provoacă la luptă 
dreaptă, dar Făt Bengos umblă nu-
mai cu șmenuri: bea apă vie, arun-
că oglinda, năframa, peria, gresia, 
faianţa, velux-ul. Doar spanac nu 
mănâncă, în rest trișează pe rupte. 
Habar nu are pentru cine se bate. 
Nu-l interesează cum arată mezina 
lui Ramolit Împărat. Doar zestrea.

Calul
Este singurul personaj deștept 

și pozitiv din tot basmul româ-
nesc. Și chinuit. A zăcut ani de zile 
bubos și răpciugos în bălegarul din 
grajd. Doar un idiot ca Ramolit 

Împărat putea să îl ţină așa. Făt 
Bengos vorbește cu Mama Omida 
și hoașca îi vinde pontul cu jărati-
cul. Odată pus pe picioare calul, ca 
orice animal nobil, îi este recunos-
cător. Îi face strategia și business – 
planul lui Făt, îl poartă în zbor, mă 
rog, îl scoate din toate căcaturile. 
Și ce primește ca răsplată?! Un șut 
în cur, back to the grajd, după ce 
cocalarul nu mai are nevoie de el.

Zmeul
Este un tip cinstit, muncitor și 

self made. Lui nu i-a dat nimeni ni-
mic de-a gata. A tras din greu să își 
facă hoceagul său de pe Tărâmul 
Celălalt. A cărat bolovani cu roa-
ba și bușteni cu cârca. Mă-sa, 
mama zmeilor, i-a dat o educaţie 
sănătoasă fără bășini și fără bani 
nemunciţi. Când i s-a sculat de 
însurătoare, Zmeul a respectat tra-
diţia și și-a furat mireasa la fel cum 
a făcut tătâne-su. Că doar nu erau 
zoofi l ca Păsărilă să ia vreo jivină 
sau altă lighioană. A pus laba pe 
mezina lui Ramolit Împărat. Viril, 
onest, bărbătește. „Te iubesc, fă, să 
moară mama, hai la tetea. Dacă tu 
nu mă vrei, eu te vreau”. A ţinut-o 
pe piţipoancă în puf, i-a făcut toate 
poft ele, doar doar s-o da pe brazdă 
și s-o culca, de drag, cu el. Nu a vi-
olat-o, nu face zmeul din astea. Piţi 
Cosânzeana s-a udat toată când l-a 
văzut pe Făt Bengos fără să știe că 
e pe post de Bruce Willis trimis de 
tac-su. Și-a tras-o cu el chiar în patu 
Zmeului. La ce să te aștepţi de la o 
curvă?! Prostul de zmeu mai avea 
și bun simţ și trimitea buzduganul 
înaine să vină acasă. Cordacii erau 
atât de prinși de futai că nu au mai 
auzit nimc și i-a luat Zmeul ca din 
oală. L-a provocat pe Făt Bengos la 
luptă dreaptă dar a fost învins prin 
vicleșuguri. Nasol. Drept ar fi  fost 
să-l belească Zmeul pe cocalar și 
să-i tragă o bătută târfăloagei până 
ajungea cu șuturi în cur înapoi la 
Ramolit Împărat.

Morala basmelor 
românești

Dacă ești băiat de băiat, șmenar 
și oportunist, profi ţi de prostia ce-
lor mari care și-au atins nivelul ma-
xim de incompetenţă și te aranjezi 
pe viaţă. Principiul lui Peter.

Dacă ești o bunăciune fi ţoasă și 
bogată, or să umble toţi în limbă 
după curul tău și averea lui tac tu.

Dacă ești un tip cinstit, mun-
citor și cu bun simţ și mai lupţi și 

după reguli, pici de papagal și mori 
ca boul.

Concluzie
Vreţi basme? Mai bine turnaţi 

apă în calculator și navigaţi pe 
Google, luaţi prafuri de mușchi și 
mergeţi la tras de fi are sau răzbeliţi 
coafura în 13 la stilist. Și am încă-
lecat pe un X5 și v-am lăsat fără 
opinici.

www.cramagirboiu.ro
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Constat cu neplacută 
surprindere o serie de 
apariţii în presa locală 

urmate de acuze la adresa asoci-
atiei a cărui preşedinte sunt. 

Din capul locului, trebui-
esc făcute urmatoarele di-
ferenţieri: A.P.D.T. Brașov –
Asociatia pentru Promovarea 
şi Dezvoltarea Turismului din 
Judeţul Braşov şi A.D.D.J.B. 
– Agenţia de Dezvoltare 
Durabilă a Judeţului Braşov. 

În articolele apărute în presă 
se face o confuzie majoră între 
aceste două instituţii şi de deni-
grarea, din păcate, a celei dintâi.  

Țin să precizez că Municipiul 
Brașov nu a fost niciodată mem-
bru statutar al A.P.D.T.Brasov. 

În cadrul ultimei şedinţe de 
Consiliu Local s-a discutat re-
tragerea Primăriei din A.D.D.J.B. 
pentru că ar fi  similară cu Agenția 

Metropolitană Brașov – AMB la 
care Primăria este membră. 

Eu m-am opus acestei re-
trageri datorită faptului că 
Agenția de Dezvoltare 
Durabilă a Județului Brașov 
nu este echivalentă cu Agenția 
Metropolitană Brașov, așa cum 
s-a argumentat în documentele 
anexate propunerii de hotarâre 
a Consiliului Local Brașov. 
A.D.D.J.B. are ca obiectiv dez-
voltarea durabilă a județului nos-
tru iar A.M.B dezvoltarea strictă 
a zonei metropolitane, adică a 
zonei din jurul Brașovului. 

Susțin faptul că Brașovul în 
calitate de municipiu reședință 
de județ trebuie sa fi e membru 
marcant într-o agenție de dez-
voltare durabilă a județului. 

Cum ar putea pretinde al-
tfel Brașovul poziția de capi-
tală a unei viitoare regiuni în 

competiție cu Sibiul dacă nu ne 
luam în serios rolul de capitală, 
la noi în județ?

Revenind la Asociația pent-
ru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului din Județul 
Brașov, pe care o păstoresc din 
2010, în cadrul căreia ma implic 
activ pentru dezvoltarea turis-
tică a Brașovului și a județului 
nostru, doresc să transmit că în 
anul 2015 a fost făcut un audit 
amplu din partea Consiliului 
Judeţean. 

Deasemenea Curtea de 
Conturi a verifi cat toate con-
tractele de cooperare ale 
Consiliului Județean Brașov, in-
clusiv cele cu A.P.D.T. Brașov.

Ambele controale care vizau 
A.P.D.T. Bv. s-au fi nalizat fără 
a fi  sesizate probleme și re-
fl ectând modul corect de lucru 
al asociației.

Cer public ca instituţiile 
media care au transmis eronat 
mesajul să facă toate corecturile 
necesare, cu drept la replică, aşa 
cum cere etica jurnalistică. 

În plus, cer public dom-
nului primar să iasă şi să facă 
declaraţiile ce se impun, în 
această situaţie ruşinoasă pen-
tru instituţia pe care pretinde 
dumnealui că o reprezintă!

Din păcate, aceste mesaje 
eronate nu fac decât să inducă 
braşovenii în eroare, prin pa-
sarea responsabilității în cazul 
candidaturii pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de Tineret 
de Iarnă din 2020 şi să mă pună 
pe mine într-o lumină negativă, 
ca preşedinte al A.P.D.T. Brașov. 

Precizez ca voi apela inclusiv 
la  instanţele de judecată, dacă 
situaţia o va cere şi nu vor exista 
clarifi cări publice, în acest sens!

Așa cum i-am obișnuit pe ce-
tățenii din colegiul în care 
am fost aleasă, la fi nalul fi -

ecărui an public un raport de acti-
vitate, prin care doresc să le prezint 
activitatea depusă în forul legislativ.

Privind în urmă, de la începutul 
mandatului meu am fost inițiator 
sau coinițiator la peste 70 de pro-
puneri legislative, din care 4 au 
devenit chiar legi. De asemenea, 
am acordat o atenție sporită lucră-
rilor din cadrul comisiilor parla-
mentare, unde am avut o prezență 
constantă.

Totodată, doresc să îi asigur pe 
brașoveni că, pe parcursul celor trei 
ani de mandat care au trecut, am 
căutat ca fi ecare vot pe care l-am 
dat să fi e unul în interesul cetățeni-
lor și nu un simplu rezultat al unor 
trocuri și comenzi politice. În acest 
sens, îi invit pe cei interesați să con-
sulte înregistrarea celor peste 2.000 
de voturi, care sunt disponibile pe 
site-ul Camerei Deputaților. 

Prezența parlamentarilor la 
lucrările din plen, sau din cadrul 
comisiilor, este una deosebit de 
importantă. Prin voturile pe care 
le exprimă aceștia îi reprezintă în 
forul legislativ pe cetățenii din co-
legiul în care au fost aleși. Astfel, se 
impune ca prezența să fi e constan-
tă, fără absențe nemotivate, munca 
parlamentarului desfășurându-se 
în camera din care face parte, și nu 
la primăriile din teritoriu. 

 Am ales să evit o implicare ex-
cesivă în problemele ce intră în 
responsabilitatea autorităților pu-
blice locale, lăsându-le pe acestea 

în sarcina primarilor, așa cum este 
legal și fi resc.

Pe întreaga durată a mandatului, 
am urmărit să răspund solicitărilor 
venite din partea cetățenilor, indi-
ferent dacă aceștia proveneau din 
colegiul în care am fost aleasă, sau 
nu, dar și invitațiilor la discuții și 
dezbateri pe teme de interes din 
domeniile: educație, protecție so-
cială, fi scalitate, etc…

În luna iunie, am inițiat o cam-
panie având ca temă creșterea gra-
dului de siguranță rutieră pe dru-
murile din județul Brașov. Acest 
demers a venit ca reacție la crește-
rea numărului de accidente soldate 

cu victime, în special pe tronsonul 
din Drumul National 1 ce străbate 
județul nostru.

În acest sens, m-am adresat 
Ministerului Afacerilor Interne, 
fi ind primită într-o audiență de 
către domnul ministru, căruia 
ulterior i-am adresat și o interpe-
lare. De asemenea, m-am adresat 
CNADNR, ca administrator al 
DN1, a cărui stare tehnică o con-
sider necorespunzătoare. Evident, 
răspunsurile primite au fost pe 
deplin nesatisfăcătoare, sens în 
care salut înlocuirea domnului 
Narcis Neaga de la conducerea 
Companiei naționale.

 Ca membru in Comisia de în-
vățământ, știință, tineret și sport, 
principalele mele proiecte vizează 
domeniul educațional, 

 Astfel, sunt inițiatoarea unui 
proiect care reglementează sigu-
ranța în instituțiile de învățământ 
preuniversitar, proiect menit să în-
locuiască Legea 35/2007, afl ată în 
vigoare. Cadrul legal afl at în vigoa-
re este unul care nu mai răspunde 
realității sociale a zilelor noastre, 
fi ind imperios necesară revizuirea 
acestuia, pentru a răspunde provo-
cărilor curente și pentru a garanta 
siguranța copiilor noștri.

La audierea domnului Ministru, 

Adrian Curaj, am obținut pro-
misiunea că Guvernul va susține 
această inițiativă legislativă, fapt ce 
mă face să am încredere deplină în 
capacitatea noului executiv de a re-
forma sistemul educațional.

Totodată, sunt coinițiator și am 
susținut activ în cadrul Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret 
și sport, proiectul legislativ care 
reglementa organizarea orelor 
de curs, în cadrul învățământului 
preuniversitar, doar pe parcursul 
dimineții.

În opinia mea, una dintre pro-
blemele fundamentale cu care se 
confruntă sistemul educațional, 
dar și societatea românească, este 
abandonul școlar. Pe lângă riscu-
rile asociate intrării minorilor care 
abandonează școala în medii in-
fracționale, trebuie să avem în ve-
dere și imposibilitatea ca respectiva 
persoană să mai poată ocupa un loc 
de muncă, datorită lipsei califi cării, 
ajungând astfel un asistat social.

În acest sens, am susținut două 
proiecte care, prin impactul lor, 
ar putea reduce acest fenomen 
îngrijorător; amintesc astfel pro-
iectul legislativ care propunea in-
troducerea facilităților de servire 
a mesei în școli, dar și propunerea 
legislativă privind fi nanțarea pro-
gramului Școală după școală, men-
ționat în Legea 1/2011 a educației 
naționale, dar care, în lipsa unor 
norme care să reglementeze fi nan-
țarea și funcționarea acestuia, este 
inaplicabil.

Deputat Maria GRECEA, 
Brașov

„Fiecare vot a fost unul în interesul cetățenilor și nu 
un simplu rezultat al unor trocuri și comenzi politice”

numărul 3, 8-14 ianuarie 2016

Denigrarea Braşovului: APDT vs ADDJB
Cum ar putea pretinde altfel Brasovul poziția de capitală a unei viitoare regiuni 

în competiție cu Sibiul dacă nu ne luam în serios rolul de capitală, la noi în județ?

Cristian 
MACEDONSCHI

Președinte 
APDT Brașov,
Consilier Local 
din partea FDGR
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Deviza noastră a fost, încă din 
1990, o politică responsabilă, cura-
tă, dedicată oamenilor. Nu am făcut 
compromisuri și nu ne-am abătut 
de la crezul nostru. Așa am rezistat, 
chiar dacă ne-a fost greu. Vom lupta 
în continuare pentru ecologizarea 
clasei politice și pentru apărarea 
democraţiei. 

În România primul partid eco-
logist, Partidul Ecologist Român 
se infi inţează la 5 ianuarie 1990, fi -
ind activ și în prezent. În primii ani 
după căderea comunismului doc-
trina ecologistă a avut reprezentanți 
în Parlamentul României, dar din 
păcate după anul 2000 își pierde 
reprezentarea legislativă. Cauzele 
sunt multiple dar esenţial este fap-
tul că Partidul Ecologist Român/
PER se preocupă să revigoreze 
la nivel naţional și local doctrina 
ecologistă.

Ecologismul este o doctrină po-
litică transumană, care are ca prin-
cipală preocupare Omul și mediul 
său de viaţă. Ecologismul este o 
doctrină complexă, unică sub acest 
aspect deoarece se preocupă atât 
de calitatea și protejarea mediului 
înconjurător ca obiect de studiu al 
ecologiei, cât și de calitatea și efi ci-
enţa relaţiilor sociale interumane 
care se manifestă la nivelul comu-
nităţilor. Totodată ecologismul 
se preocupă și de calitatea activi-
tăţilor economice care generează 
bunăstare și a actului politic, ne-
cesar funcţionării efi cente a de-
mocraţiei pluraliste. Este adevărat 

că ecologismul acordă o atenţie 
sporită mediului înconjurător, dar 
ca doctrină politică nu reprezintă 
numai atât. În aceeași măsură este 
preocupat de calitatea vieţii și de 
aplicarea conceptului de dezvolta-
re durabilă conform Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului care 
au fost stabilite în anul 2000 și 
Obiectivelor Dezvoltării Durabile 
care au fost adoptate în 2015. Ca 
parte a U.E., România trebuie să 
pună în practică Directivele U.E 
referitoare la calitatea mediului și 
a vieţii dar, din păcate, rezultatele 
sunt încă modeste. În aceste condi-
ţii, singura forţă politică care va pu-
tea transpune în practică cu succes 
Directivele U.E. referitoare la me-
diu este doctrina ecologistă. 

Liberalismul a fost doctrina 

politică de bază a secolului al XIX-
lea și a contribuit la conturarea 
libertăților cetățenești și consoli-
darea economiei de piaţă ca formă 
concurenţială de acumulare a bu-
năstării. Social democraţia a deve-
nit prioritară în secolul al XX-lea și 
pornind de la necesitatea protecţiei 
sociale a cetăţeanului a îmbrăcat 
forme diverse de manifestare care 
au oscilat între comunismul totali-
tar și gregar care s-a conturat în fos-
ta URSS și a fost impus după al II-
lea război mondial și altor state de 
pe Glob, inclusiv României, până la 
socialismul suedez, care a reprezen-
tat forma cea mai umană și efi cien-
tă.  Dar social democraţia dorește să 
împartă bunăstarea acumulată de 
alţii, nefi ind capabilă să o producă. 

Pentru secolul prezent, 

liberalismul și social democraţia 
sunt doctrine politice obosite, pe-
rimate  care se afl ă într-un veritabil 
declin. Acest lucru este valabil și 
pentru România. După alternanţa 
la guvernare a social democraţiei 
cu liberalismul, România este o ţară 
săracă, o ţară coruptă, fără viitor. 
Singura forţă politică care poate 
media între stînga și dreapta, care 
poate fi  o interfaţă între cetăţean și 
natură este ecologismul. Singura 
forţă politică care va putea asigura 

calitatea superioară a traiului de zi 
cu zi a cetăţeanului și va putea să 
facă ca România să fi e respectată 
la nivel european și mondial este 
ecologismul.  

Peter Druker susţinea că ,,nu 
există ţări bogate și ţări sărace, 
doar ţări bine conduse și ţări prost 
conduse”.

Acestea sunt motivele pentru 
care Partidul Ecologist Român se 
preocupă de revigorarea ecologis-
mului în spaţiul românesc.

Ecologiștii brașoveni vor lupta 
pentru bunăstarea și respectarea 
drepturilor brașovenilor, iar aceste 
deziderate vor fi  atinse cu o singu-
ră condiţie: să fi ţi alături de PER 
Brașov, să aveţi încredere în eco-
logism și împreună să îl punem în 
practică alături de  Cosmin Poparad, 
președinte al organizației Făgăraș și 
Ionel Goidescu, președintele orga-
nizației județene Brașov

Scriitorul și omul politic francez 
Andre Malraux considera că seco-
lul al XXI-lea va fi  religios sau nu 
va fi  deloc. Noi credem că secolul 
al XXI-lea va fi  ecologic sau nu va 
fi  deloc!

prof. Nicolae POSTOLACHE

Ecologismul, politica de succes a viitorului!

În România primul partid ecologist, Partidul 
Ecologist Român se înfi inţează la 5 ianuarie 

1990, fi ind activ și în prezent. În primii ani după 
căderea comunismului doctrina ecologistă a avut 

reprezentanți în Parlamentul României.
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 5 ianuarie – 26 de ani de la înfi ințarea Partidului Ecologist Român

Mare bucurie, Mare! Presa 
vuiește de câteva zile 
încoace, subiectul sursă 

a euforiei fi ind, bineînțeles, redu-
cerea TVA-ului la unele bunuri și 
servicii. În cazul de față, de la 1 ia-
nuarie 2016 TVA-ul la apă a scăzut 
la 9%, iar pentru serviciile de cana-
lizare la 20%. Pe scurt, brașovenii 
vor plăti mai puţin cu 0,67 lei pen-
tru fi ecare metru cub de apă-canal, 
adică în loc de 7,8 lei/mc, ,,doar” 
7,13 lei/mc. Aparent cineva s-a 
gândit și la bietul consumator. 
Aparent, pensionarul va trece la 
băi cu multă spumă (fără lumânări 
pentru că ar deveni ușor derutant), 
șomerul va lăsa robinetele deschise 

permanent, pentru a-i face pe ve-
cini să creadă că e acasă și nu la 
coada de la AJOFM  iar vânzătorul 
din piață va spăla fi ecare legumă 
expusă pe tarabă. Aparent!

Trecând în revistă ultimul 
Raport, de la sfârșitul anului tre-
cut, cu care cei de Compania Apa 
Brașov au venit în fața consilieri-
lor județeni, ne cuprinde un acut 
sentiment de dezgust. Să fi e oare 
de la gustul sălciu al produsului 
pe care doar fanaticii băutului ,,de 
la țeavă” îl pot numi apă potabilă, 
în fapt un fl uid plin de suspensii, 
probabil calcaroase? Dincolo de 
calitatea îndoielnică a apei potabi-
le, cel puțin în unele zone ale ora-
șului impresionează, penetrant-ol-
factiv, izuri fetide provenite, în 
anumite condiții atmosferice, din 
canalizarea municipiului. Totuși, 
nici un agent ,,emanat” sau circu-
lator nu se compară cu ,,parfumul 
greu” degajat de mai sus amintitul 
Raport, un amestec dubios de ci-
nism, dispreț și aroganță, tipic pen-
tru niște personaje care seamănă 
până la identifi care cu acele specii 
elevate care populează rețelele sub-
terane din gestiune. Dincolo de 

fi reasca întrebare: DE CE cetățenii 
Brașovului/României trebuie să 
plătească pentru un bun natural în 
sine, la preț de producție, nu pu-
tem să nu remarcăm politica lașă 
a celor de la Compania Apa Bv, 
care, în ciuda benefi ciilor rezultate 
din proiectele derulate pe fonduri 
europene, aruncă pisica pe... UE! 
Sună abstract doar pentru consili-
erii județeni, probabil, următoarea 
formulare: ,,Prețul apei și ajustări-
le au fost prevăzute încă din 2008 
în Contractul de delegare precum 
și în contractele de fi nanțare cu 
BERD și UE și aprobate legal cu 
avizul ANRSC. Acest principiu 
este preluat și în L 224/2015 
art.25. Astfel: strategia de tarifa-
re constituie condiție de fi nanțare 
a proiectelor de investiții “.  În tra-
ducere liberă, dacă sunt aprobate 
legal ...cu plăcere și la maxim! 
Observăm anul de referință – 2008 
(încă boom economic) și anul de 
legiferare 2015 (între timp apăruse 
o criză, cu tăieri masive de pensii 
și salarii!). La maxim, sau aproa-
pe de acesta, se afl ă și prețul me-
trului cub de apă-canal la Brașov. 
Cei de la Compania Apa fl utură 

un clasament în care, ce să vezi, 
Brașovul se afl ă doar pe locul 13 
din 40, sub București spre exemplu. 
Problema aici este însă faptul că 
brașovenii sunt departe de primele 
poziții în ceea ce privește venitul 
net pe cap de locuitor, chiar și sub 
vecinii sibieni. Mai mult, în ceea 
ce privește  cantitatea de apă con-
sumată și deversată în  rețeaua de 
canalizare,  normele ANRSC spun 
că aceasta se poate încadra între 80 
și 100%, iar la Brașov, evident, s-a 
mers pe procentul maxim. La sec-
țiunea ,,salarii nesimțite-nejustifi -
cate” cei de la Compania Apa înșiră 
în Raport o serie de criterii de per-
formanță pe care ei le-au atins (pe 
hârtie). Nostime sunt ultimele trei: 
Productivitatea muncii, Gradul 
de încasare și Răspunsurile către 
clienți. Fără comentarii! Cu toții 
ne aducem aminte de fi lmul ,,Cel 
mai iubit dintre pământeni” și 
de celebra lecție acordată de tor-
ționar, deținuților referitoare la 
Cosorul lui Moceanu. Acesta era 
compus dintr-o ,,Parte lemn-oasă 
și dintr-o Parte fer-oasă”! Tot așa, 
remunerația celor din Consiliul 
de Administrație de la Compania 

Apa Bv se compune dintr-o, citez: 
,,Parte fi x-ă și una variabil-ă, care 
potrivit legii se stabilește în funcție 
de profi tabilitate, vânzări sau un alt 
indicator măsurabil”. Ce ar fi , dom-
nilor din conducerea Companiei 
Apa Bv, ca acest ,,indicator măsu-
rabil”  pentru stabilirea indemni-
zațiilor să fi e ...BUNUL SIMȚ? 
Dublat de o reală preocupare pen-
tru creșterea calității serviciilor de 
furnizare și tratare a apei potabile 
în municipiu. De altfel asta doresc 
toți semnatarii petiției demarată de 
Mișcarea Populară Brașov, la sfârși-
tul anului trecut. Și pentru împros-
pătarea memoriei, la început de an, 
aducem aminte faptul că Apa Nova 
București a micșorat tariful la apă 
urgent în urma anchetelor DNA 
și a unui audit efectuat de o echi-
pă de experți, care a considerat că 
prețul practicat de către Compania 
Apa Nova este prea mare, raportat 
la costurile de producție. Aceasta 
în afară de suspiciuni privind eva-
ziune fi scală, spălare de bani, mită, 
cumpărare de infl uenţă și intercep-
tări ilegale. Aviz amatorilor!

Mihai COSTEL

S-a redus TVA-ul pe nesimțire la Compania Apa
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Penitenciarul Codlea, un loc 
în care moare orice speranţă

Am făcut o vizită la penitenciarul Codlea, ca și 
membru al unui grup organizat de asociaţia ASUM 

Brașov, delegaţie menită să verifi ce condiţiile de 
detenţie din închisoare și respectarea drepturilor 
deţinuţilor. Am pornit spre penitenciar mânată de 

curiozitate pură, nicidecum de vreun sentiment 
de simpatie pentru persoanele închise la Codlea. 
Dimpotrivă, convingerea mea era că mulţi dintre 

amărâţii care trăiesc în libertate o duc mai rău 
decât infractorii închiși după gratii. Ajunsă, însă, 

în celule am simţit apăsarea deznădejdii, lipsa 
speranţei și a decenţei, dispariţia respectului de 
sine. Penitenciarul Codlea este departe de orice 
închipuire. Este un loc al penitenţei în cel mai 

abrupt sens al ei, fără legătură cu democraţia, cu 
drepturile omului sau Uniunea Europeană.

Deţinuţii de la Codlea 
au câștigat la CEDO

Curtea Europeană pentru Drep-
turile Omului a confi rmat abuzuri-
le si încălcările drepturilor omului 
cu privire la condițiile de detenție 
din Penitenciarul Codlea si nu 
numai. Statul Român a fost deja 
obligat la plata sumei de 164.150 
de euro pentru aceste încălcări. Pe 
lista lungă a CEDO se reproșează 
Penitenciarului Codlea calitatea 
hranei care este una proastă („nu 
am văzut carne în doi ani” - spune 
unul dintre deţinuţi , iar cuvântul 
„lături „ar fi  cel mai potrivit pentru 
hrana servită acolo, lipsa produse-
lor de igienă minime, lipsa spațiului 
minim alocat fi ecărui deținut (ex. 
intr-o camera de 9 metri pătrați sunt 
închise 6 persoane), lipsa spațiului 
pentru servit masa, în condițiile în 
care nu există o sală de mese, iar 
celulele nu au scaune și mese decât 
pentru cel mult trei deținuți, celu-
lele sunt infestate cu ploșnițe, lipsa 
apei calde și probleme cu căldura 
pe timpul perioadei de iarna, lip-
sa spațiilor pentru plimbare (ex. o 
curte de 120 metri pătrați este alo-
cată unui număr de aproximativ 200 
persoane).

În ceea ce privește învoirile în 
afara penitenciarului pentru deţi-
nuţi, conducerea penitenciarului 
invocă lipsa temeiului legal pentru 
acordarea acestora. Practic, nu le 
pot asigura legal escorte, spune di-
rectorul. Cu toate acestea, au fost 
acordate între 5-7 învoiri de 24 
de ore anul acesta pentru înmor-
mântări, după ce a fost analizat 
comportamentul deţinutului care 
a solicitat învoirea. „Nu este sufi -
cient un certifi cat de deces pentru 
a primi învoire”, ni s-a precizat de 
către conducere. Așa se face că anul 

trecut, un deţinut în vârstă de 27 de 
ani s-a sinucis pentru că fi ul său s-a 
îmbolnăvit grav și el nu a fost lăsat 
să-l viziteze câteva ore în spital.

I-am întrebat pe deţinuţi dacă 
regimul de detenţie contribuie la 
reeducarea lor, acesta fi ind însuși 
scopul măsurii. Răspunsul lor a 
fost invariabil NU. Aceasta, pentru 
că nu există programe de reeduca-
re coerente. Există, însă, o capelă 
ortodoxă, unde deţinuţii primesc 
asistenţă spirituală de la un preot 
ortodox.  Nu există preoţi pentru 
alte rituri. În penitenciarul Codlea 
este încarcerat și un  musulman, 
care, spune conducerea, nu a cerut 
asistenţă religioasă. 

Am recunoscut, printre deţinuţi, 
câţiva bărbaţi care, în lumea de afa-
ră, s-au bucurat de respectul și apre-
cierea mea. Unul dintre ei este Darie 
Aculov, condamnat pentru fapte cu 
violenţă, inclusiv sechestrare de 
persoane, comise în grup organizat. 
Practic, a sărit în ajutorul unui amic 
care fusese înșelat cu ceva bani. L-a 
prins pe individ și l-a ţinut la păs-
trare într-o cameră încuiată. Înainte 
de asta era cascador și dresor de cai. 
Artist. Reușea să convingă un cal, 
șoptindu-i ceva la ureche,să se plece 
în faţa publicului. Reușea să cadă de 
pe cal în așa fel încât animalul să nu 
păţească nimic. El își mai rupea cîte 
un os. Calul, niciodată.

Numărul sinucigașilor 
este mai mare în rândul 
gardienilor 

Fiecare deţinut are dreptul să 
vorbească la telefon 1 oră pe zi cu 
maximum 10 persoane. Pe secţii 
există montate între 4 și 8 aparate 
telefonice la dispoziţia deţinuţilor. 
Gardienii spun că aparatele ar fi  

sufi ciente. Am calculat și eu și sigur 
nu sunt. 

Am vizitat, de asemenea, și ma-
gazinul închisorii, de unde deţinuţii 
pot cumpăra alimente și produ-
se pentru igienă. De exemplu, o 
pastă de dinţi costă aici 26 de lei, 
iar o conservă de pește costă 6 lei. 
Practic, magazinul este inaccesibil 
celor mai mulţi dintre deţinuţi.

Două tentative de suicid prin 
spânzurare au avut loc în penitenci-
ar în cursul anului 2015. Ambii de-
ţinuţi au fost transferaţi la spitalul 
de boli nervoase pentru consiliere. 
În schimb, numărul deţinuţilor care 
refuză hrana este foarte mare: 2-3 
pe săptămână. Este cea mai la înde-
mână metodă de protest. După trei 
mese refuzate, conducerea peniten-
ciarului trebuie să ia măsuri. Adică, 
să le asculte păsurile și să îi verifi -
ce din punct de vedere medical. 
Conform declaraţiilor conducerii, 
și aceștia primesc consiliere din par-
tea psihologului penitenciarului.

Un singur deţinut a decedat anul 
trecut în penitenciar. Este vorba 
despre o persoană care a suferit un 
stop cardio-respirator la afl area veș-
tii că va fi  eliberată condiţionat din 
închisoare.

În schimb și în mod paradoxal, 
numărul tentativelor de suicid în 
rândul gardienilor de la Codlea este 
mai mare decât cel din rândul deţi-
nuţilor, după cum ne-a declarat di-
rectorul închisorii. „Personalul nu 
face întotdeauna faţă și cedează din 
cauza stresului”, spune directorul 
închisorii, Florin Chiș.

Mărturia unui fost deţinut
„E o lume separată, închisă, greu 

de pătruns, în care deseori umanita-
tea doar se mimează. M-a șocat aco-
lo cumetria instituțională, atât de 

bine închegată și legată încât nu poți 
clinti nimic! Sunt cel puțin 25 de 
familii la Codlea (tată- fi u, soț-soție, 
frați, etc). Asta reiese și din declara-
țiile de interese. Ce nu reiese imediat 
sunt cumetriile. Stai de vorbă cu ci-
neva despre altcineva, te plângi unui 
gardian în legătură cu un alt gardian  
și afl i că vorbești cu nașul, cumătrul 
sau fi nul! Mai mult de o treime din-
tre angajați sunt rude! Cum să nu 
se acopere unul pe celălalt? Cum să 
te poți plânge cuiva?”, spune Ionel 
Spătaru, condamnat pentru fapte de 
corupţie pe cand era director OJPC 
Brașov. „Spuneam, mai în glumă, 
mai în serios, că Penitenciarul 
Codlea ar trebui să se numească 
Asociația Familială Penitenciarul 
Codlea!” , adaugă Spătaru. 

Am văzut și noi angajaţi pe 
ale căror ecusoane scria același 
nume, Boriceanu. Dar și directorul 
și-a angajat familia în penitenci-
ar. „Probabil că domnul Chiș, nu 
a găsit loc de muncă pentru so-
ție, așa că a adus-o la penitenciar. 
Domnul Fabry este fi ul tatălui său, 

fostul director al Penitenciarului. 
Familia Staier (soțul psiholog și fost 
purtător de cuvânt, soția director) 
este  și ea un exemplu bun, familia 
Boriceanu, sunt cel putin caţiva 
angajaţi cu acest nume”- mai spune 
Spătaru. „Ilegal? Nu, cu siguranță! 
Dar, cumva ciudat, poate chiar imo-
ral. Putem avea prezumția de co-
rectitudine în aceste condiții?”- se 
întreabă fostul deţinut. 

Deținuții știu ce drepturi au chiar 
și după gratii. La fel și conducerea 
închisorii. Poate nu întâmplător, de 
la aviziere lipsesc cu desăvârșire in-
formaţiile privind datele de contact 
ale ONG-urilor care au ca obiect de 
activitate respectarea drepturilor de-
ţinuţilor, așa cum cere regulamentul 
penitenciarelor. Le-am înmânat de-
ţinuţilor fl uturași cu datele mele de 
contact, însă celor mai mulți dintre 
ei le-a fost teamă să le ia în prezenţa 
gardienilor care ne însoţeau. Mă pri-
veau cu speranță, dar pe furiș, pentru 
a nu fi  văzuți de gardienii alături de 
care rămâneau după plecarea mea. 
(Mariana SEBENI-COMȘA)          

Am petrecut cinci ore în penitenciarul Codlea. 
Când am ieșit în parcarea din faţa închisorii am 

înţeles că nu există niciun arbore la vedere în 
penitenciar. În orice celulă ai fi , pe fereastră 

nu vezi decât zid,cer sau curte interioară. 
Mi-am amintit ce mi-a răspuns un deţinut 

atunci când l-am întrebat de ce îi este cel mai 
dor din viaţa de afară. „Să văd un brad, 

doamnă”, a spus el. Mirosul greu din celule 
îmi intrase în haine și în nări. Ajunsă la Brașov, 

m-am oprit la intrarea în oraș, m-am uitat 
spre muntele Tâmpa și am tras aer în piept. 

Mirosea a libertate.
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Tehnocrata de la Finanțe nu 
a greșit în chestiunea sala-
riului minim pe economie. 

Nu este vorba de o eronată apreci-
ere, ci de un calcul perfi d.

Argumente: guvernarea Cioloș 
refuză, în fapt, majorarea salariu-
lui minim de la 1.050 lei la 1.200 
lei nu pentru a proteja bugetul de 
stat. Practic, în sectorul public, 
minimul de 1.050 este depășit în 
cvasiunanimitate grație majorări-
lor salariale prinse în bugetul pe 
2016, la nivelul celor 1.175.000 
de angajați în sectorul public (oc-
tombrie 2015). Miza este sectorul 
privat și iată de ce: la ora actuală, 
din 4,5 milioane de angajați, 3,325 
milioane lucrează în sectorul pri-
vat. Dintre aceștia, jumătate (mai 
exact 1,5 milioane) primesc sala-
riul minim pe economie. Iar din cei 
1,5 milioane salarizați cu 1.050 lei 
lunar (brut), un milion muncesc 
în sectorul de lohn (Afacerile în 
regim de lohn sunt axate pe produ-
cerea unor articole folosind mîna 
de lucru necalifi cată sau puțin cali-
fi cată locală, considerată ieft ină pe 

plan internațional – n.n.). Și zice 
tehnocrația că majorarea salariului 
minim cu 150 lei/lună ar produce 
un mare deranj fi rmelor de lohn 
care ar pleca spre alte zări, mai la 
doi lei leafa. 

Refuzînd majorarea „minimu-
lui” cu cei 150 de lei lunar, guver-
nul refuză alimentarea bugetului 
consolidat al statului cu un plus de 
355 milioane de euro anual (la un 
salariu de 1.050 – 232,6 euro - lei 
totalul contribuției angajat/anga-
jator la buget este de 126,04 euro/
lună, iar la 1.200 lei – 265,81 euro - 
este de 145,75 euro/lună, de unde 
diferența de 19,71 euro/om/lună, 
adică 355 milioane euro/an).

Care ar fi  logica? Să fi e faptul că 
cele cîteva sute de fi rme de lohn 
din România ar plăti, în plus, la 
bugetul statului, 9,31 euro/angajat 
cu salariul minim (de la 65,12 euro 
contribuția angajatorului la 1050 
lei/lună la 74, 43 euro la 1.200 lei/
lună)?

La cifra de afaceri a lohnului din 
România, cei nouă euro lunar de 
om reprezintă o valoare derizorie 

față de costurile de a-și lua echi-
pamentele în spinare și a se căra, 
vorba ministresei Dragu, în China, 
India, Brazilia.

Așadar, nu aici este miza. Căci, 
dacă aceasta ar fi  cu adevărat, ac-
tualul cabinet ar trebui demis în 
regim de maximă urgență pentru 
trădare națională. Nu sînt vorbe 
mari, este un adevăr elementar: ar 
însemna că în mod intenționat gu-
vernul condamnă România la sub-
dezvoltare și populația la risc maxi-
malizat de sărăcie pentru a proteja, 
în acest fel, interese străine.

Și dacă argumentul nu este în 
teama că fug fi rmele de lohn, nici 
în teama că o să crape bugetul să-
răcind, este logic că începi a-ți 
pune întrebări din categora „da’ 
de ce, mă?” Așadar, să cugetăm: 
între salariul minim și cel mediu 
există o legătură structurală în do-
meniul macroeconomic. Ținerea 
salariului minim cît mai jos (232 
euro, în prezent) ține jos și princi-
palul vector de consum național, 
salariul mediu. Respectiv puterea 
medie națională de cumpărare. Or, 
consumul este un motor esențial 
al dezvoltării economice. Adică 
exact ceea ce NU se dorește pentru 
România.

Și acum să coroborăm cu pre-
țurile de piață, luînd în calcul un 
singur exemplu: prețul laptelui. 

Preţul pentru un litru de lapte 
în România este de 1,06 euro, al 
patrulea cel mai mare preţ din 
UE, după cele din Italia, Cipru și 
Luxemburg, toate economii mai 
dezvoltate și cu salarii mult peste 
cele din România (Italia, salariul 
minim – 1.380 euro, Cipru – 697 
euro, Luxemburg – 1.923 euro). În 
Germania de exemplu (salariul mi-
nim – 1.473 euro), un litru de lapte 
costă 0,72 euro. Duzina de ouă în 
România costă 1,66 euro, în Cehia 
1,46 euro. Dar salariul minim în 
Cehia este 380 euro, nu 233.

Ceea ce înseamnă că România 
este la coada cozii în ceea ce priveș-
te puterea de cumpărare a popula-
ției. Și consumul. Politicile bugeta-
re ale cabinetului tehnocrat țin în 
mod deliberat scăzut nivelul con-
sumului pentru a frîna dezvoltarea 
economică. (A raporta nivelul de 
salarizare la cel al productivității 
medie a muncii reprezintă iarăși o 
falsă țintă: nimeni nu este sufi cient 
de prost să creadă că, de exemplu, 
tehnologizarea de la uzinele Ford 
sau Dacia este inferioară celor din 
țările mamă și productivitatea ar 
fi  varză. Nici în fi rmele de lohn). 
Fără consum nu ai dezvoltare. Fără 
dezvoltare se menține sărăcia și 
riscul major de excluziune sociala. 
Unde sîntem pe primul loc în UE, 
cu 8,5 milioane de persoane în risc 

de sărăcie. Situație care se vrea a 
fi  păstrată. Căci sărăcia înseamnă 
niveluri bugetare scăzute alocate 
educației, culturii, sănătății. Și, pe 
cale de consecință, o populație 
slab instruită, ușor de manipulat, 
aservită economic. 

Și nu, nu este vorba despre te-
oria conspirației ci, mai prozaic: 
o facilă cale de a conserva puterea 
acolo unde trebuie.

Fac această succintă trecere în 
revistă a chestiunii salariale în-
trucît, în ultimele zile am văzut 
teorii peste teorii. De la cele guver-
namentale (pleacă lohnul și rămîn 
un milion de șomeri) pînă la cele 
exprimate cu bună credință, dar 
maximă naivitate (dezastruoasa 
productivitate a muncii), trecînd 
prin „spaimele” de infl ație crescîn-
dă ale ”beneriștilor” (în contextul 
în care România cochetează, de 
fapt, cu defl ația).

Însă discuțiile pe chestiunea 
salarială nu pot fi  oprite la o – to-
tuși – facilă argumentație aritmeti-
că. Aici mai sînt de luat în calcul o 
serie de aspecte esențiale ce țin de 
macroeconomie și macrostabilita-
te, începînd cu mult controversatul 
raport șomaj - infl ație și terminînd 
cu optimul de suportabilitate fi sca-
lă dat de curba lui Laff er.

Cornelius POPA

De ce își refuză statul român 355 milioane de euro anual?

Fără consum nu ai dezvoltare. Fără dezvoltare 
se menține sărăcia și riscul major de excluziune 
socială. Unde sîntem pe primul loc în UE, cu 8,5 
milioane de persoane în risc de sărăcie. Situație 
care se vrea a fi  păstrată. Căci sărăcia înseamnă 

niveluri bugetare scăzute alocate educației, 
culturii, sănătății. Și, pe cale de consecință, 

o populație slab instruită, ușor de manipulat, 
aservită economic.

Salariu net
Contribuție 
angajator

Contribuție 
angajat

Total contribuție 
la bugetul 

de stat

Salariu net 
angajat

1.050 lei 294 lei 275 lei 569 lei 775 lei

1.200 lei 322 lei 336 lei 658 lei 878 lei

Dimineață. 8, 8 și ceva. Am 
fugit la popotă ca să mai iau un 
top de hârtie de-am dosit-o io 
săptămâna trecută. Nea Gigi este 
în febră și azi. E a 7 zi de când 
nu vorbește și scrie în continuu 
la cartea a treia. Nici la televizor 
nu se mai uită. El hefe Dinel zice, 
băi Brânză, fusei bă dupe crioa-
nili alea, bă? Ce să fac, i-am dat 
creioane din ultimul stoc, că nu 
mai am. S-au terminat 3 duzini 

de creioane negre, patru duzini 
de cutt ere și markerele le-a folo-
sit nea Gigi pe toate, că doar el 
le-a cumpărat.

Bine, anu trecut erau din 
alea sufl ate cu aur de la mun-
tele Athos, de puțeau numa a 
tămâie, da i le-a furat prin iu-
nie nea Copos când scria la 
Matrimonialele alea. Și nea Gigi 
s-a supărat rău de tot că i-a zis 
„Bă, Copos, bă, dacă mai îmi 

furi creioanili, îl pun pe Meme 
să te ia la șuturi, da...?!, hahaleră 
care ești hahaleră!”. Atunci, nea 
Copos a mușcat încet dintr-un 
ștrudel și ia zis, zice așa, în barbă, 
„...ți creioanili măti de cioban...”

După amiază, a venit părinte-
le Teofrast la consultații cu nea 
Gigi despre carte. Mai pe seară 
am primit sms de la nea Cristi 
să mă duc repede la el la cameră. 
M-am dus, ce era sa fac...Era fum 

în toată camera și așa, pe-o rână, 
nea Cristi fuma o havană d-aia cu 
inel auriu, ca-n fi ecare seară. Și 
zice „Brânză, bă băiatule, te duci 
tu frumos să-mi aduci niște icre 
d-alea negre, o salată de fructe de 
mare, doi cheesburgeri, o șaor-
ma cu de toate și un Crystal.” Era 
clar, dacă cerea Crystal iară fuse-
se pretena la șefu Cristi, nu ne-
vasta, că după ce pleacă aia bea 
numai cola zero.

E deja noapte, nea Gigi încă 
este concentrat și cântă plim-
bându-se cu crucea în mână prin 
cameră, nea Copos s-a culcat pe-
un scăunel în față la ușa de la fri-
gider. În camera 3, se aude cum 
Meme plânge domol.

Brânză, din
Jurnal dela Beciul domnesc
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– Dani, ai revenit, chiar dacă 
pentru scurt timp acasă și, profi -
tând de Sărbători, te-ai degrevat 
de probleme...

Daniel Isăilă: ,,Am făcut 
Sărbătorile acasă, lângă familie, 
momente așteptate după un an 
difi cil. Totuși, rememorând totul, 
nu pot să mă plâng, pentru că ul-
timul an și jumătate a fost plin de 
satisfacţii, pe plan profesional și 
familial. 

– Totuși, este clar că princi-
pala realizare profesională este 
califi carea echipei naţionale de 
fotbal la turneul fi nal din Franţa. 
Cât de greu a fost pe bancă?

D. I.: Nimic nu e ușor în viaţă și 
în sport. Performanţa se realizează 

cu destule sacrifi cii, nu mai sunt 
meciuri ușoare sau adversari co-
mozi. Au fost destule critici în tim-
pul campaniei de califi care...Din 
păcate, așa suntem noi, românii, nu 
mai știm să ne bucurăm de rezul-
tate, de performanţe, nu mai știm 
să apreciem valorile. Nouă ni se 
pare că totul este normal, că totul 
ni se cuvine, pentru că uităm cine 
suntem de fapt și mereu avem pre-
tenţii. Asta, înainte de a ne vedea 
posibilităţile și limitele noastre... 
Trebuie să conștientizăm cu câtă 
sudoare, cu câte sacrifi cii, se obţin 
astfel de rezultate. Toată lumea a 
spus că este o grupă accesibilă, dar 
realitatea de pe teren a dovedit că 
nu a fost așa. Din contră, a fost o grupă difi cilă, pentru că au fost re-

zultate surprinzătoare. Dacă înain-
te se punea doar problema scorului 
cu unii adversari, acum nu mai poţi 
avea nici măcar certitudinea că re-
ușești să-i învingi. 

– Ce părere ai de grupa 
noastră, de la turneul fi nal din 
Franţa?

D. I.: Este una difi cilă, echili-
brată, pentru că, după părerea mea, 
toate echipele pornesc cu șanse 
egale. Chiar dacă turneul este la 
vară, putem spune că nu mai e 
mult. De aceea, de aici încolo vor 
conta toate detaliile, cine va avea un 
lot echilibrat și cât de valoros va fi . 
Nu va fi  ușor să joci după un sezon 

încărcat, cu multe meciuri, cu jucă-
tori foarte solicitaţi în campionat. 
Vor fi  doar câteva zile libere, după 
un sezon solicitant și înainte de un 
turneu fi nal foarte difi cil și el. Ar 
putea fi  și accidentări, de aceea nu 
va fi  deloc simplu să abordăm acest 
turneu fi nal. Totul va depinde de 
modul în care fi ecare echipă va știi 
să gestioneze astfel de momente și 
să aibă jucători cât mai proaspeţi, 
în vârf de formă, vara viitoare.

– Ce le transmiţi iubitorilor 
sportului din Brașov ?

D. I.: Să aibă parte de un an cu 
mai multe împliniri. Sper ca și FC 
Brașov să promoveze acolo unde 
îi este locul, în prima ligă. Pentru 
aceasta, consider că  sprijinul au-
torităţilor locale și judeţene este 
esenţial. Sportul trebuie susţinut, 
pentru că Brașovul merită acest 
lucru. Uitaţi-vă ce imagine adu-
ce ţării sportul de performanţă....
Handbalul, fotbalul, scrima sunt 
numai câteva ramuri sportive re-
marcate în anul care a trecut!

,,Sper ca FC Braşov să revină unde îi este locul”

HANDBAL

 Unul din ,,secunzii” echipei naţionale de fotbal a României, Daniel Isăilă, 
și-a petrecut Sărbătorile acasă, la Brașov. Cu acest prilej, ne-a acordat cu amabilitate un interviu

Sportul trebuie susţinut, pentru că Brașovul 
merită acest lucru. Uitaţi-vă ce imagine aduce 

ţării sportul de performanţă....Handbalul, fotbalul, 
scrima sunt numai câteva ramuri 

sportive remarcate în anul care a trecut!

Handbalistele de la Corona 
Brașov se aliniază la sfâr-
șitul acestei săptămâni 

la startul optimilor de fi nală ale 
Cupei EHF. Este egalarea perfor-
manţei din sezonul trecut, când 
echipa brașoveană a fost eliminată 
în această fază a cupelor europene 
de echipa rusă Astrakhanochka. 
Corona Brașov evoluează de 33 de 
ani în competiţiile europene in-
trercluburi. Prima prezenţă a fost 
la cel mai înalt nivel competiţional, 
adică în ,,Cupa Campionilor”, com-
petiţie echivalentă cu Champions 
League, în sezonul 1981/82, când 
era campioana  ţării. Din start, 
,,rulmentistele” au avut o evoluţie 
deosebită, ajungând până în se-
mifi nală, unde au fost învinse de 
viitoarea câștigătoare a competiţi-
ei europene, Radnicki Belgrad, la 
golaveraj. Au urmat meciuri în ce-
lelalte competiţii europene. De-a 
lungul timpului, echipa brașoveană 
Rulmentul și apoi, Corona, a dis-
putat 68 meciuri în Europa, ob-
ţinând 38 victorii, 3 egaluri și 27 
înfrângeri (golaveraj :1874-1650). 
Formaţia de sub Tâmpa a câști-
gat de două ori Challenge Cup, în 
sezonul 1997-1998 și în 2006 și 
a fost fi nalista Cupei Cupelor, în 

2008, când a disputat ultimul act 
împotriva mult mai galonatei echi-
pe norvegiene Larvik, care, deal-
tfel, a și câștigat trofeul. În afara 
semifi nalei din Cupa Campionilor 
amintită,  echipa brașoveană a mai 
disputat o semifi nală a Cupei EHF, 
în 2009. Printre învinsele cu nume 
ale echipei brașovene de-a lungul 
timpului, se numără cunoscuta for-
maţie Krim Ljublijana, în sferturile 
de fi nală ale Cupei Cupelor. Pentru 
,,rulmentiste” a fost o perioadă 
foarte bună, când timp de 5 ani, în-
tre sezoanele 2005/06 și 2009/10, 
echipa brașoveană devenise un 
nume în Europa.

Acum, Corona Brașov se afl ă 

în faţa posibilităţii de a accede în 
sferturile de fi nală ale Cupei EHF. 
Condiţia este să depășească HCM 
Roman, în dubla manșă, cu me-
ciurile programate în 10 ianuarie 
(ora 11,30, la Roman) și în 17 ia-
nuarie (ora 14,30, la Brașov). În 
turul al treilea al Cupei EHF, for-
maţia pregătită de Bogdan Burcea 
și Dumitru Berbece a trecut, după 
două manșe, ambele disputate 
în deplasare, de echipa poloneză 
Pogon Szczecin (24-24 și 24-20). 
Meciurile cu Roman sunt o bună 
ocazie de a continua tradiţia euro-
peană la Poalele Tâmpei, când sala 
sporturilor devenise neîncăpătoare, 
pentru fanii handbalului…

Anul în care tocmai 
am intrat, rezervă 
o competiţie im-

portantă de hochei, care 
se va desfășura chiar la 
Brașov. Este vorba despre 
Campionatul Mondial 
Under 18, Divizia a II-a, 
Grupa A. După întreceri-
le de hochei de la FOTE 
(2013) și turneul prelimi-
nar al Cupei Continentale 
(2014), Patinoarul Olimpic 
Brașov este gata să găzdu-
iască o nouă competiţie 
majoră. Și dacă amatorii de 
hochei au fost prezenţi în 
număr mare în tribunele pa-
tinoarului brașovean la pri-
mele două întreceri pome-
nite, credem că acest lucru va fi  
posibil și cu ocazia CM Under 18, 
chiar dacă hocheiul a marcat anul 
trecut un recul, în ceea ce priveș-
te popularitatea, în special dato-
rită comportării mult sub aștep-
tări a echipei Brașovului, Corona 
Wolves... Întrecerile ,,mondi-
alelor” Under 18 vor avea loc 
între 4-10 aprilie și vor angrena 
echipele Under 18 din România, 
Polonia, Croaţia, Olanda, Marea 
Britanie și Lituania. Primul 
adversar al echipei noastre la 

aceste ,,mondiale” va fi  Olanda 
(4 aprilie, ora 20,30). Celelalte 
meciuri ale zilei inaugurale vor 
fi  Polonia – Croaţia și Marea 
Britanie – Lituania. Favorite par 
a fi  Lituania, retrogradată anul 
trecut din Divizia I, grupa B și 
Polonia, dar România, promo-
vată anul trecut în acest eșalon, 
poate păstra un as în mînecă, 
pentru o eventuală surpriză, ţi-
nând cont că joacă acasă. Prima 
califi cată în competiţia de la 
Brașov va promova în Divizia I, 
Grupa B.

Corona Braşov ia pulsul optimilor 
de fi nală ale Cupei EHF

HOCHEI

Campionatul Mondial de 
hochei Under 18, la Brașov!
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În urmă cu ani de zile părinții ne-au spus ca munții sunt simbolul măreției. Acum am înțeles că munții sunt cei care îți impun 
respect, verticalitate și o prestanță nobilă, exact criteriile după care ar fi  bine să ne clădim viața. Din iubirea pe care le-o 
purtpm ne-am gândit să încercăm, să avem curajul de a încropi un super mic magazin de articole sportive pentru munte, care 
să funcționeze după alte principii decât cele strict de afaceri. Dorim ca cei ce vor ajunge la noi să nu aibă statutul de clienți, 
ci să fi e prieteni, prieteni buni, oameni care să găsească o atmosferă caldă, deschisă și plină de pasiune. Acest magazin nu are 
standardele reci și fi xe a unui business cu notorietate, acest magazin este unul corect, cinstit și de incredere.


