
Nimic din ceea ce se întîm-
plă în jurul nostru nu 
este întâmplător. Criza 

financiară mondială, transfor-
mată la noi, peste noapte, în criză 
economică, a picat, la timpul 
potrivit, asemeni unei mănuşi. 
Apoi momentul generator al unei 
alte crize, cel numit Colectiv. 
Criza, aşa cum a fost ea constru-
ită pentru OPINIA PUBLICĂ 
din România era ideală pentru 
aplicarea unui sistem de măsuri 
care să conducă spre un regim de 
forţă, în care totul să fie controlat. 
Și nu un regim impus pe faţă, ci 
cerut chiar de către majoritatea 
celor guvernaţi. Este suficient să 
priveşti în istorie şi fenomenul 
este lesne depistabil. Pe de o 
parte, toate revoluţiile au sfârşit, 
la modul lamentabil, în dictaturi 

personale: cea franceză – în impe-
riul lui Napoleon, cea bolşevică 
– în regimul stalinist. Pe de altă 
parte, pe fondul unei sărăciri 
galopante a populaţiei, creşterii 
(oare să fie întâmplătoare?) inse-
curităţii cetăţeanului, pe valul tot 
mai mare de corupţie, oamenii se 
vor repezi cu disperare spre cel ce 
va avea abilitatea de a arăta spre 
sine ca spre noul Mesia.

Desigur, mai trebuie şi instru-
mentele. Dar ele există. Iar cel 
mai eficient este media. S-a dat 
comanda cu isterizarea crizei/
crizelor. Și criza s-a isterizat. S-a 
dat comanda dezbinării categori-
ilor sociale şi categoriile sociale 
au fost învrăjbite. Sunt anatemi-
zați toţi cei care au obişnuinţa să 
gîndească. Să se întrebe şi să se 
întrebe. Cei care sunt incomozi. 

Care pot deschide ochii celor din 
jur asupra a ceea ce se va întîmpla. 
Toţi cei care pot deveni o bucăţică 
a conştiinţei publice. Totul a fost 
gîndit temeinic, plănuit minuţios. 
Iar acum, cu crizele la înaintare, cu 
învrăjbirea între oameni – ca nu 
cumva societatea civilă să îndrăz-
nească a face corp comun împo-
triva celor ce ne împing spre un 
regim totalitar – intrăm în plină 
etapă a trecerii fiecăruia prin patul 
lui Procust. Momentul preelecto-
ral pe care îl parcurgem este mai 
mult decît relevant în acest sens. 
Un moment care, în loc să scoată 
tot ce este mai bun, tot ce este 
real progresist în societate, dim-
potrivă, o satanizează. Extrage cu 
precizie chirurgicală răul în forma 
sa pură, îl exacerbează şi îl aruncă 
pe piață. Deja rezultatele noii crize 

morale se văd. Deja rezultatele 
noii învrăjbiri se văd. 

De ce toate acestea? E simplu: 
pentru că o societate uniformizată 
este o societate lesne dirijabilă. 
Iar cei care nu pot fi încadraţi în 
dimensiunile «patului», asta este, 
sînt scurtaţi de cap ori lungiţi de 
picioare, cu tot ce incumbă aşa 
ceva, exact ca în antichitatea elină. 
Este calea cea mai sigură spre o 
lume amorfă, lipsită de întrebări şi 
de incomozi care să gîndească sau 
să pună întrebări. 

Desigur, «peisajul» de mai sus 
nu are nimic în comun cu fraze de 
genul „Noi credem că toţi oamenii 
sînt creaţi egali, că ei sînt înzestraţi 
de Creatorul lor cu anumite drep-
turi inalienabile, că printre acestea 
sînt: Viaţa, Libertatea şi dreptul la 
Fericire.“ Am zis!

Noul Procust
Editorial

Cornelius POPA

Momentul preelectoral 
pe care îl parcurgem 
este mai mult decît 

relevant în acest sens. 
Un moment care, 

în loc să scoată tot 
ce este mai bun, tot 

ce este real progresist în 
societate, dimpotrivă, 
o satanizează. Extrage 
cu precizie chirurgicală 
răul în forma sa pură, 

îl exacerbează și îl 
aruncă pe piață.
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Da, moartea așteaptă la colț. De fapt, moartea 
este peste tot – pe stradă, în mașină, la trecerea de 
pietoni. Chiar și în aer. Dar la colțul fostului spital 
de boli dermato-venerice are post permanent.

Fosta clădire a spitalului are un aer sumbru. 
De zeci de ani, după ce pe acolo s-au perindat 
așa cum se spune în istoria spitalului bolnavii 

de lepră, râie și alte boli infecțioase cu denumiri 
de parfumuri incerte, spitalul a fost desemnat 
să reprezinte cu onoare și dedicație frumoasa 
sarcină a tratamentului bolilor venerice. Destul 
de măricel, ne duce cu gândul la dimensiunea 
fenomenului, încă de pe vremea răposatului 
Nea Nicu. Probabil lipsa contraceptivelor făcea 

pe atunci ca boli precum chlamydia, herpesul, 
gonoreea și chiar „banalul“ sifilis să trimită 
la tratament persoanele mai puțin atente. 
Închiderea spitalului nu înseamnă că nu mai sunt 
pe stradă ceva vajnici posesori ai unei blenoragii 
rebele, probabil contractată de pe colacul unui 
wc... » pagina 5
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Unii dintre candidații 
la funcția de primar a 
Braşovului mi se par nişte 

pierzători înainte de a intra în 
cursă. Nu există un program care să 
conducă la dezvoltarea Braşovului, 

Halal candidați!
Contraeditorial

doar mici chichițe de care se aleagă. 
Toată lumea ştie că avem nevoie 
de aeroport şi de autostradă, toți 
promit realizarea acestor obiective. 
Nu că ar şi avea vreo competență în 
domeniu, dar „cu o dorință imensă 
de a le realiza, jumătate din treabă 
este realizată“, ar spune catindații. 
Dar toți sunt nişte Dandanache 
în devenire, pentru că încă nu au 
patalamaua de primar în mână.

De aeroport s-a tot scris. Le-a 
luat ălora de au fost până acum 
vreo 12 ani să facă o pistă. Apoi 
au venit alții şi au zis că trebuie să 
facă şi ei ceva, aşa că au dat o lege 
nouă care nu se pupa cu cea veche 
în ceea ce priveşte amplasamen-
tul terenului. Deci s-a mai pierdut 

ceva timp. Și o să se continue pe 
tema asta încă ceva timp, pentru 
că nimeni nu vrea cu adevărat să 
facă acel aeroport, în afara mediu-
lui de afaceri. Care are nevoie să îşi 
trimită piesele produse aici peste 
graniță, care are nevoie să facă 
investiții pentru a se dezvolta. Dar 
Braşovul nu oferă posibilitate de 
dezvoltare decât parțial, în anu-
mite limite.

Un candidat ar trebui să fie un 
bun manager. Jumătate din cei care 
candidează nu au fost manageri, iar 
ceilalți fie au business-uri în insol-
vență, fie abia trăiesc de pe o zi 
pe alta, fie mizează exact pe influ-
ența pe care o au în administrație 
pentru a obține autorizații pentru 

activitățile pe care le desfăşoară. 
Iar Primăria ar trebui să fie o parte 
importantă din ceea ce înseamnă 
viitorul aeroport, atâta timp cât 
peste drum de ea s-au terminat 
banii. Și vreți să spuneți că un om 
cu disfuncționalități în actul mana-
gerial va face Braşovului aeroport? 
Ar trebui să ştiți că e cam greu să 
mizați nu pe cai morți, că ăia poate 
mai fac ceva cu renumele pe care 
l-au avut, ci pe nişte mârțoage obo-
site înainte de a intra în cursă.

Am fost întrebat recent cu cine 
votez. Nu am avut un răspuns clar, 
coerent. Nu îmi plac oamenii. Unii 
se dau independenți, deşi nu sunt, 
alții se pozează cu toți vectorii de 

imagine ai zilei, doar-doar aura 
acestora se va răsfrânge asupra 
lor, pesediştii l-au aruncat pe unul 
în cursă şi i-au pus ştampila de 
Obama, un deputat de pe nu ştiu 
unde îşi face lansări cu oameni din 
showbiz, că dă bine să aduci o cân-
tăreață care a trecut prin patul nu 
ştiu cui să spune că „el este omul pe 
care l-aş vota cu sânul meu drept“ 
etc.

Nivelul de comunicare al can-
didaților este atât de scăzut încât 
până şi postacii lor au început să 
ceară banii înainte…

De aeroport s-a tot scris. Le-a luat ălora de au fost până 
acum vreo 12 ani să facă o pistă. Apoi au venit alții și au zis 
că trebuie să facă și ei ceva, așa că au dat o lege nouă care 
nu se pupa cu cea veche în ceea ce privește amplasamentul 
terenului. Deci s-a mai pierdut ceva timp. Și o să se continue 
pe tema asta încă ceva timp, pentru că nimeni nu vrea cu 
adevărat să facă acel aeroport, în afara mediului de afaceri.

Ovidiu VRÂNCEANU

De ce trebuie să dai și să iei BAC-ul: Pentru că e ușor și inutil

Un tânăr care dă BAC-ul 
anul acesta scrie o 
foarte mişto chestie pe 

Facebook, cum că Bacalaureatul, 

ca examen, nu este decât o veri-
ficare a unor cunoştiințe de care 
nu ai nevoie. Și mai dă nişte cifre 
interesante, din 247.000 de copii 
născuți în 1996, doar 100.000 trec 
de examenul maturității, restul 
urmând a fi lăsați de izbelişte să se 
descurce într-o societate de bol-
navi mintali în care diploma con-
tează mai mult decât omul.

Și argumentele lui sunt corecte, 
dar tot cred că Bacalaureatul, aşa 
cum e el, trebuie dat şi luat fără 
probleme de orice om care vrea să 
facă ceva în viață.

În primul rând, e un examen 
uşor. Serios, trebuie să te pregă-
teşti cam un an de zile pentru a 
lua 10 la câteva materii, nu e o 
mare realizare. Două ore pe zi e 
suficient, având sub 18 ani e exact 

acelaşi timp care-l dedici mastur-
bării, poate mai puțin.

În al doilea rând, e important 
tocmai pentru că e inutil. Asta e 
cea mai importantă lecție de viață, 
dacă vrei să funcționezi trebuie 
să dai examene prin care să dove-
deşti oamenilor mult mai proşti şi 
mai răi ca tine că poț să faci asta. 
Trebuie să ştii că viața e grea şi 
conține multe examene inutile, 
aşa funcționează societatea. Și 
examenul pentru carnet e o pros-
tie, practic trebuie să memorezi 
nişte răspunusuri la întrebări (cam 
1000) ceea ce e extrem de puțin. 
Dacă te apuci şi numeri, ştii mai 
mult de 1000 de melodii. Trebuie 
să faci exercițiul de prostie, inuti-
lism şi umilință. Ca să ştii că viața 
e grea.

Mai există şi o altă variantă, ce-i 
drept.

În Shogun, o carte mult mai 
importantă pentru cultură decât 
orice căcat scris de Herman Hesse, 
Toranaga, tipul ce se voia şogun 
îl întreabă pe englezoiul John 
Blackthorne cum de a avut tupeul 
el şi nația lui să se revolte împo-
triva orânduirii de drept. Și cum şi 
în ce condiții este permisă această 
neobrăzare.

La care gagiul răspunde. 
„Atunci când câştigi”.

Deci, dacă BAC-ul e nasol, 
revoltă-te, scuipă-i în gură pe 
dinozaurii (când zic asta mă refer 
la oamenii care lucrează în educa-
ție şi la faptul că, raportat la corp, 
au creierul foarte mic) din şcoală 
şi nu mai da bacalaureatul. Fă-te 

antreprenor, descurcă-te fără facul-
tate, fă-ți o super-firmă şi spune-le 
oamenilor că nu angajezi ratați 
care au terminat ştiințe politice, 
jurnalism sau PR, că ție îți put a 
oameni care nu vor să muncească.

Dar, dacă nu te țin balamalele, 
dă BAC-ul şi mergi mai departe. 
Serios, e un examen uşor de tot 
şi, din experiență, dacă tot eşti 
deştept nu trebuie să memorezi 
formule matematice. Eu nu sunt, 
de-aia pot să-ți spun că geome-
tria de liceu cuprinde 273 de pro-
bleme mari şi late şi variațiuni. 
Trigonometria e mai simplă, iar 
numărul de probleme la matema-
tici superioare nu depăşeşte 500. 
Nu uita, cei care fac examenul 
sunt nişte retardați profesorali, nu 
genii. Bac-ul e uşor.

Ovidiu EFTIMIE

Românii au talent să dea cu bâta-n baltă

Pe bunică-mea din partea lu 
tata o cheamă Blazinovitch. 
Familia i-a venit din Slovacia 

la începutul secolului XX. Bunicu-
meu este Feher, străbunică-mea 
Kelner. Amândoi se trag din 
Dumbrăveni, județul Sibiu.

Taică-miu însă m-a întrebat azi, 
cu reproş, dacă mă simt unguroaică 

şi a declarat că bozgorii sunt cei mai 
ai dracului duşmani ai nației. De ce? 
Verestoy Attila a tăiat pădurile şi el, 
Micky Feher, l-a auzit cu urechile lui 
pe Verestoy spunând că românii ar 
trebui să învețe ungureşte pentru că 
mănâncă pâine ungurească.

Politică, îi spun. Fiecare încearcă 
să care glastra cu crini în baia unde 
pute a rahat. Să acoperi mirosul se 
cheamă că faci politică.

Ce ți-au făcut ție rău ungurii? 
îl întreb. Taică-miu se pregăteşte 
să spună povestea cu restaurantu 
unde primeşti lingură când ceri sare. 
Ok. Dar ce ți-a făcut ție Verestoy, 
unguru Verestoy, nu parlamentarul 
Verestoy, mai rău decât parlamenta-
rul Cristiana Anghel sau parlamen-
tarul Tăriceanu sau parlamentarul 
Mădălin Voicu?

Eee, păi dacă pui problema aşa, 
Verestoy e mai de soi decât învăță-
toarea buhăită de nesimțire.

Dar Tokes defăimează țara.
Ai suferit tu Micky Feher când 

ai mers în Franța sau Spania sau 
Austria pentru că defăimătorul 
Tokes a țintit bine cu praştia cu 
rahat, ventilatorul?

Nu. Nu a suferit.
Păi normal că nu am suferit, că 

Tokes e un păcălici şi nimeni nu îl 
bagă în seamă, lămureşte misterul 
maică-mea.

O fi. Dar dacă eşti ignorabil, ar 
trebui să fi ignorat, simbol al  insig-
nifianței sociale. Nici Alexandru cel 
Mare nu a mai fost după o vreme 
aceeaşi lumină; nici Petru cel Mare 
sau Napoleon cel Mic. După o bună 
bucată de timp, oricărui erou care 

nu alege misterul sau moartea, viața 
îi smulge de pe frunte cununa de 
lauri.

Viața.
Nu Iohannis.
Pentru mine şi pentru taică-miu 

şi pentru maică-mea, pastorul Tokes 
e portița către apa caldă, salamul de 
Sibiu, vacanțele în Austria şi cen-
trala Vaillant. Fără pastorul Tokes, 
plătit sau nu de servicii, nu s-ar fi 
întâmplat nimic. Pentru că plăieşii 
noştri erau amorțiți, pentru că răz-
boinicii noştri erau cufuriți de frică.

A fost nevoie de un ungur să 
dea drumul la treabă. Un ungur 
care apoi a zis că Transilvania, că 
România, că Ungaria…

Eu zic aşa: vine un cutremur, 
d-ăla de `77. Singurul salvator care 
intră după noi, să ne scoată de sub 

dărâmături, se întâmplă să fie un 
ungur. Ne târăşte afară, ne face res-
pirație gură la gură, ne dă pumni 
în piept să ne repornească inima. 
Trăim. După ani şi ani ne aricim 
când ungurul zice că ne puțea gura 
a usturoi şi carii sparte şi îi retragem 
decorația de salvator pentru că ne-a 
lovit atât de tare în piept la resus-
citare încât ne-a făcut o echimoză 
grozavă. Trei luni nu ne-a mai tre-
cut vânătaia deşi ne-am dat gros cu 
unsoare de coada şoricelului.

Popoarele mici sunt condamnate 
să crape în hilare accidente de vână-
toare. Încercând să puşte duşmanul, 
tigaia va fi mereu pe-aproape, gata să 
ricoşeze glonțul.

Lui Tokes i s-a retras Steaua 
României. Ecaterinei Andronescu, 
nu. Gabrielei Firea, nu.

Stelele României. Românii au 
talent să dea cu bâta-n baltă.

Raluca FEHER
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Atunci când te duci să te angajezi 
eşti întrebat direct: ce ştii să faci? 
Indiferent de ceea ce conține CV-ul 

tău, angajatorul va întreba dacă ceea ce spui 
pe hârtie este valabil şi în realitate.  Nu poți 
să lucrezi, din senin, fără pregătire şi experi-
ență, nici ca şofer de TIR, nici ca recepțio-
ner de hotel, nici ca asistent medical. „Ce ştii 
să faci?“ este o întrebare firească, la care toți 
cei care au un loc de muncă au răspuns cel 
puțin o dată în viața lor.

La fel este şi în politică sau în adminis-
trația locală. În principiu, nu poți să vii din 
stradă şi să te sui în fotoliul de primar dacă 
nu ştii ce ai de făcut, dacă nu ai mai mun-
cit în viața ta în domeniul administrației sau 
în domenii unde se cer calități şi eforturi 
asemănătoare.

Din păcate, dincolo de hoția practicată de 
politicieni la toate nivelurile, unul din lucru-
rile care îi caracterizează pe aceşti oameni 
este lipsa profesionalismului. Foarte mulți 
dintre cei care intră în politică nu ştiu nimic 
despre ceea ce au de făcut. Reiau un exemplu 
pe care l-am mai folosit: noi găsim în maga-
zine usturoi din China şi cartofi din Polonia, 
iar agricultura noastră este... pe nicăieri! 
Asta înseamnă că politicienii care răspund 
de acest domeniu nu se pricep la agricultură. 
Un alt exemplu, tragic de această dată, este 
legat de accidentele de circulație grave de pe 
trecerile de pietoni şi nu numai. Prea desele 
accidente rutiere de pe străzile Braşovului 
arată nepriceperea celor care ar trebui să 

organizeze traficul în oraş. 
Apropierea alegerilor activează clasa poli-

tică, dar prima grijă a celor care conduc par-
tide nu este să ofere electoratului proiecte 
şi, mai ales, oameni pricepuți. Prima lor 
grijă este să manipuleze lucrurile în aşa fel 
încât ei, baronii, să nu îşi piardă privilegiile. 
Propun candidați-fantomă, fără şanse reale, 
fac liste de consilieri în funcție de cum îi 
pot controla pe aceştia, pe scurt, fac un joc 
politic fără mize pentru comunitate. Aşa se 
întâmplă de 26 de ani, de aceea suntem mai 
săraci decât alte țări europene, şi de aceea 
sunt ei, păpuşarii, stăpânii țării.

Eu candidez independent. Răspund 
pozitiv tuturor celor care vor să mă susțină 
(condiția este să nu fie extremişti) şi vreau să 
fac treabă în Braşov, să creştem oraşul, să ne 
gospodărim mai bine, să avem performanțe 
sportive mai multe, instituții de cultură 
de care să fim mândri. Am coordonat, ca 
manager, peste 4000 de oameni în compa-
nii foarte mari. Am fost consilier local, am 
răspuns de bugetul oraşului.  Vreau să ne 
dezvoltăm economic, să facem proiecte ade-
vărate, să găsim surse de finanțare, să atra-
gem companii.

Știu ce să răspund la întrebarea „ce ştii 
să faci?“ Dar ar fi normal ca braşovenii să 
afle ce ştiu să facă toți cei care şi-au anun-
țat candidatura pentru funcția de primar. 
De aceea, propun un test de competență 
pentru candidați. Testul poate fi organizat 
de Universitatea Transilvania, de exemplu. 

Braşovenii au tot dreptul să 
ştie care este nivelul de com-
petență a celor care vor să îi 
conducă.

Cătălin LEONTE

O întrebare esențială pentru 
fiecare candidat: ce știi să faci?

Mâine e prea târziu
Astăzi, în 

consi l iul 
local, se 

caută soluții pen-
tru o mai bună 
seminalizare a tre-
cerilor de pietoni. 
Acest lucru ne 
arată că suntem 
blocați într-un sis-
tem în care trage-
dia este singurul 
motor al schim-
bării. Un sistem în 
care schimbările 
nu se măsoară în 
bugete, ci în vieți 
pierdute sau com-
promise. Într-un sistem în care efortul colec-
tiv al tuturor braşovenilor plătitori de taxe şi 
impozite nu este suficient pentru a semnaliza 
o trecere de pietoni înainte să fie prea târziu.

 Pentru mine, tragedia de vineri este o 
demonstrație dureroasă a dezinteresului cla-
sei politice față de nevoile braşovenilor. Zi de 

zi, suntem nevoiți 
să supraviețuim 
într-un oraş în care 
proiectele finan-
țate din buzunarele 
noastre sunt apro-
bate şi implemen-
tate doar în funcție 
de comisioane şi 
favoruri politice. 
Iar acest lucru nu se 
poate schimba câtă 
vreme interesul 
partidului, indife-
rent de culoare, va 
rămâne principalul 
factor de decizie.

 Astăzi, mai mult 
ca  niciodată, îmi doresc să locuiesc într-un 
oraş în care braşovenii să decidă modul în care 
sunt cheltuții banii de către autorități. Acesta 
este motivul pentru care candidez la Primărie 
şi motivul pentru care am inițiat campania 
„Braşovul e al tău“. Sunt Florian Staicu şi 
împreună putem opri lanțul tragediilor.

Comitetul de iniţiativă pentru promova-
rea şi organizarea Festivalului Internaţional 
„Cerbul de Aur” a demarat proiectele pen-
tru organizarea festivalului “Cerbul de Aur” 
la Braşov în următorii 3 ani.

În acest sens, comitetul de iniţiativă va 
propune Primăriei Municipiului Braşov 
următoarea agendă de lucru:

• In anul 2016 organizarea Ediției a 18-a 
a Festivalului “Cerbul de Aur”, în perioada 
01.09.2016 – 04.09.2016 în următoa-
rele locaţii: Teatrul Dramatic, Sala Patria, 
Teatrul de Operă, Piaţa Sfatului

• In anul 2017, organizarea Ediției a 19-a 
a Festivalului „Cerbul de Aur“, în perioada 
24.08 - 27.08. 2017, în locaţii ce vor fi sta-
bilite ulterior 

• In anul 2018,  anul în care România ani-
versează centenarul Unirii de la 1 Decembrie 
1918, se vor organiza urmatoarele:

o Eveniment „Remember Cerbul de 
Aur“ cu ocazia 50 de ani de la prima ediţie, 
în perioada  08.03.2018 – 11.03.2018, în 
locaţii stabilite ulterior

o Preselecţie naţională şi internaţională 
pentru Festivalul „Cerbul de Aur“ în peri-
oada 28.06.2018 – 30.06.2018, în locaţii 

stabilite ulterior
o A 20-a ediţie jubiliară a festivalului, în 

perioada 23.08-26.08 în locaţii ce vor fi sta-
bilite ulterior.

Adresăm pe această cale rugămintea 
tuturor factorilor de decizie la nivel de 
municipiu şi judeţ, precum şi tuturor parla-
mentarilor şi partidelor din care aceştia fac 
parte de a pune interesele Braşovului şi ale 
braşovenilor deasupra intereselor personale 
şi de partid. Numai aşa aeroportul internaţi-
onal Ghimbav – Braşov va putea fi finalizat 
până la deschiderea celei de-a 20-a ediţii 
jubiliare din Anul Centenarului Unirii. 

În ceea ce priveşte ediţia din acest an 
a festivalului, mulţumesc pe această cale 
Primarului Braşovului domnul George 
Scripcaru pentru adeziunea şi spriji-
nul necondiţionat pe care ni l-a acordat 
şi rugăm şi ceilalţi factori politici să dea 
dovadă de aceeaşi implicare în realizarea 
acestui proiect. 

Adrian MACARIE
Președinte Asociaţia pentru 

Promovarea Festivalului “Cerbul de 
Aur” Brașov

Municipalitatea și siguranța pietonilor…

Siguranța pietonilor nu se mai 
află de mult în prim planul-
municipalității. De câțiva 

ani, singurul interes al Primăriei 
este fluidizarea traficului, iniția-
tivă lăudabilă de altfel, dar care 
anulează aproape complet grija 

față de pietoni. Avem mai mul-
tebenzi, se circulă mai rapid…
foarte bine! Dar în acelaşi timp, 
numărul accidentelor şi al victi-
melor a crescut, iar în acestdome-
niu nu s-a făcut nimic. Anul acesta 
nici măcar nu a mai existat bună-
voința de a monta limitatoarele 
de viteză înapropierea trecerilor 
de pietoni. „Noroc“ că am avut 
câteva accidente recent şi s-au 
mobilizat cei de la Primărie să le 
monteze rapid.

 În timpul mandatului meu de 
consilier local am făcut parte din 
Comisia de Circulație unde am 
ridicat numeroase probleme care 

mi-au fost aduse la cunoştință de 
cetățenii din cartierul Astra, de 
care mă ocupam. City Managerul 
a respins din start orice solicitare 
venită din partea cetățenilor pe 
motiv că trebuie fluidizată circu-
lația. Chiar dacă au fost solicitate 
mai multe treceri de pietoni, sau 
semafoare la treceri, Primăria nu 
a făcut nimic şi, mai mult, chiar 
a anulat o parte din aceste treceri 
de pietoni – de exemplu pe bule-
vardul Saturn unde între Galeriile 
Orizont şi Gemenii nu mai există 
nici o trecere de pietoni ceea 
nu conduce decât la mai multe 
traversări ilegale şi la mai multe 

accidente.
 Problema cea mai acută este 

însă pe Calea Bucureşti, unde de 
mai mulți ani au fost montate pe 
scuare panouri publicitare care 
blochează vizibilitatea şoferilor. 
Măîntreb în primul rând cine a 
montat şi cine deține aceste pano-
uri publicitare. Să fie oare ace-
eaşi agenție City Ad care deține 
monopolul publicității în munici-
piu şi care este „agenția de casă“ a 
Primăriei? În al doilea rând, măîn-
treb dacă aceste panouri au fost 
montate cu respectarea procedu-
rilor legale, dacă au avut certifi-
cat de urbanism, dacă s-a eliberat 

autorizație de construcție şi dacă 
a existatavizul de la Comisia de 
circulație. Pentru că dacă aces-
tepanouri au fost montate legal, 
dacă au avut toate autorizațiile şi 
avizele, de ce au fost demontate în 
miez de noapte cele din imediata 
apropiere a trecerilor de pietoni 
imediat ce au avut loc ultimele 
accidente soldate cu victime?

Câte vieți ar trebui să se piardă 
pentru ca Primăria să se ocupe de 
siguranța pietonilor în municipiul 
Braşov?

 Mihai COSTEL
Președinte Mișcarea 

Populară Brașov

Știm să facem 
un spital?

Dr. Dan Grigorescu a 
lansat o inițiativă îmbrăți-
şată de foarte mulți braşo-
veni: construirea unui spi-
tal nou, multidisciplinar, 
care să acopere toate lip-
surile din sistemul nostru 
spitalicesc. Inițiativa s-a 
dezvoltat şi a devenit un proiect în toată 
regula, un proiect susținut de societatea 
braşoveană. Dincolo de cei 60 de membri 
fondatori, asociația care s-a format a ajuns 
la peste 500 de susținători.

Este un exemplu de proiect cetățenesc 
care porneşte de la nevoile oamenilor. 
Aşa cum am mai spus, aşa se face agenda 
politicienilor, de jos în sus, şi ar fi bine ca 
aceştia să țină cont de ceea ce vor oamenii. 
Din punct de vedere medical, proiectul 
este acoperit, fiind realizat de specialişti. 
Administrația braşoveană trebuie să facă 
şi ea câțiva paşi. Este nevoie de acțiune 

concretă la nivelul executivului primăriei. 
Ce poate face? Poate să identifice şi să 
pună la dispoziție un teren, să aducă uti-
litățile aferente, să facă drumuri de acces 
şi să asigure transport public. Și mai poate 
acționa identificând şi accesând surse 
de finanțare de la Guvern sau din alte 
fonduri.

Însă este extrem de important ca acest 
proiect să nu fie compromis de interven-
ția politicului în această perioadă de pre-
gătire a alegerilor. Ar fi incorect ca cineva, 
oricine din lumea politică, să încalece pe 
acest proiect şi să se folosească de el în 
campania electorală.

Redăm braşovenilor „Cerbul de Aur“!
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Dumnezeu m-a binecuvân-
tat cu noroc, aşa că, prin-
tre altele, am avut ocazia 

să călătoresc şi să văd o parte din 
lume. Fie cu ocazia unor burse de 
jurnalism, fie pentru schimburi 
de experiență, fie ca simplu turist, 
oriunde am ajuns primul lucru pe 
care l-am făcut a fost să caut un loc 
căruia să-i spun „acasă“. Un loc care 
să semene cu ceva din Braşov atât 
cât să-mi ostoiesc dorul de oraşul 
pe care-l iubesc cel mai mult din-
tre toate. Și am găsit mereu. La 
Montreal am găsit parcarea de pe 
Drumul Poienii, cu panorama ei 
minunată cu tot. La Bruxelles am 
găsit o clădire care semăna ciu-
dat de mult cu una de pe strada 
Mureşenilor. La Amsterdam am 
găsit Piața Unirii, din care lipseau, 
fireşte, Prima Școală şi Biserica 
Sf. Nicolae. Într-un mic burg din 
Bavaria am descoperit strada 
Republicii, cu terasele şi vitrinele 
ei, la fel şi la Milano.  La Salonic 
am găsit Șcheiul, iar la Toronto am 

văzut strada După Ziduri. La Roma 
am găsit strada Poarta Șchei, poate 
şi puțin din Poarta Șchei, dar fără 
strada Sforii.  La Verona şi Veneția 
am găsit oamenii zâmbind în fața 
unei ceşti de capuccino, aşa cum îi 
vedem şi aici, în Piața Sfatului. La 
Stuttgart am găsit ceva din Piața 
Sfatului.

 În multe locuri minunate din 
lume găsim frânturi din Braşov, 
însă numai aici le găsim pe toate, 

laolaltă.  Acesta este motivul pen-
tru care iubesc acest oraş din tot 
sufletul.  

Nu am niciun interes meschin 
care să mă fi împins în cursa asta. 
Nu am polițe de plătit nimănui. Și 
nici nu datorez nimic cuiva. Singura 
mea datorie va fi aceea de a iubi 
acest oraş cu aceeaşi mândrie, dar 
şi cu responsabilitate. Nu e meri-
tul nostru pentru că avem lucruri 
şi locuri cu care ne mândrim şi de 

care ne e dor atunci când vremelnic 
plecăm. Însă este datoria noastră de 
a le face cunoscute şi altora. De a le 
promova. De a le spune tuturor că 
aici avem tot ceea ce turiştii caută 
în marile capitale ale lumii, ori în 
destinații turistice tradiționale. 
Chiar aici, în inima României.

Întreaga mea carieră am promo-
vat ceea ce avem noi mai frumos, 
pe Radio România, pe BBC, pe 
TVR, la Evenimentul Zilei sau în 
alte publicații locale şi naționale 
cu care am colaborat din 1990 
încoace.  Am contribuit, atât cât 
am putut, la scoaterea la lumină a 
tezaurului neprețuit pe care avem 
onoarea şi norocul de a-l moşteni şi 
găzdui chiarşi atunci când am fost 
director la publicații sau posturi de 
radio şi televiziune din acest oraş. 
Echipa din subordinea mea iubea, 
la rândul ei, Braşovul. Mi-am edu-
cat fiul în spiritul acestui patriotism 
local, aşa că nici el nu poate sta prea 
mult departe de Braşov. Nu a ple-
cat din țară, aşa cum au făcut cei 

din generația lui, nici măcar nu i-a 
trecut prin minte. Pe el, Braşovul 
l-a câştigat. Și trăieşte aici, unde 
a absolvit colegiul, facultățile şi 
masterul.

Însă, este nevoie de mai multă 
implicare. Este nevoie de mai 
multă muncă.  Braşovul are nevoie 
să fie iubit şi respectat, pentru că 
braşovenii sunt oameni mândri 
de oraşul lor. Și această mândrie 
nu poate fi umbrită de problemele 
cu corupția de la vârf, atât de evi-
dente, de nesiguranța de pe străzile 
şi arterele oraşului, de mizeria din 
cartiere,  de gri-ul dintre blocurile 
în jurul cărora nu mai există niciun 
petec de iarbă, de poluarea fonică 
ori de praf.  

Acesta este motivul pentru care 
candidez pentru funcția de primar 
al Braşovului, din partea Partidului 
Ecologist Român.

Mariana Sebeni-Comșa, 
jurnalist

Candidat PER pentru 
Primăria Brașov

Luni, 7 martie, la Mioveni, 
Argeş, aproximativ 8.000 de cetă-
țeni, angajați ai uzinelor Dacia şi ai 
societăților furnizoare, au protestat 
pentru susținerea unor obiective de 
interes național, precum urgenta-
rea construcției autostrăzii Piteşti - 
Sibiu. Protestatarii au cerut măsuri 
concrete pentru urgentarea proiec-
telor de infrastructură şi protejarea 
industriei româneşti.

Am admirat determinarea aces-
tor oameni, dar, în acelaşi timp, 
consider că județul nostru este pri-
oritar în ceea ce priveşte realizarea 
unor investiții.

Din păcate, Braşovul se află 
într-o situație la fel de delicată, mai 
ales datorită importanței deosebite 
pe care o are în regiunea Centru. În 
ultimii ani, indiferent de guvernare, 
am avut de suferit în ceea ce pri-
veşte investițiile în infrastructură. 
Deşi județul Braşov s-a situat prin-
tre primele 5 județe în topul con-
tribuțiilor achitate către bugetul de 
stat, atunci când s-a pus problema 
alocării unor resurse, ne-am clasat 
printre ultimii.

În momentul de față, județul 
Braşov are nevoie de realizarea 
unor investiții majore, precum 
autostrada Comarnic-Braşov-Sibiu, 
Aeroportul internațional Ghimbav 
şi noul Spital județean. Aceste 
investiții vor asigura dezvoltarea 
economică a Braşovului, precum şi 
menținerea poziției pe care județul 
o are în Regiunea Centru.

Autostrada este un obiectiv 
strategic, mai ales pentru mediul 
economic. În județul Braşov s-au 
dezvoltat o serie de societăți cu 
capital străin, care au realizat inves-
tiții considerabile, dar au nevoie 
să se dezvolte. O infrastructură 
adecvată ar facilita creşterea aface-
rilor respective şi implicit crearea 
unor noi locuri de muncă. Mai 
mult decât atât, dacă ar fi străbătut 
de autostrada care va lega vestul 
de Bucureşti, județul nostru va 
deveni şi mai atractiv pentru marii 
investitori.

Consider că un proiect al auto-
străzii care să ocolească județul 
Braşov nu este fezabil, afectând 
întreaga regiune. Sunt convinsă că 

există mai multe argumente pentru 
includerea Braşovului în proiectul 
autostrăzii, în detrimentul unor 
județe învecinate.

Aeroportul este o investiție cu un 
impact deosebit asupra dezvoltării 
județului. Alături de autostradă va 
contribui la dezvoltarea economiei 
județului, datorită posibilităților pe 
care le va oferi. De asemenea, fina-
lizarea Aeroportului internațional 

Ghimbav va contribui şi 
la promovarea turismu-
lui în Braşov.

Investiția a fost deja demarată de 
către Consiliul Județean, iar lucră-
rile efectuate până în prezent au 
implicat costuri uriaşe. Este evident 
că investiția trebuie să fie finalizată, 
dar, din păcate, Guvernul nu a alo-
cat suficiente resurse. Oare care 
sunt cercurile de interese care sunt 
deranjate de dezvoltarea județului 
Braşov?

O altă investiție care trebuie 
demarată cu celeritate este noul 
spital județean. Investițiile în sănă-
tate ar trebui să reprezinte o prio-
ritate pentru orice om politic. La 
fel ca şi educația, sănătatea este un 
domeniu în care statul trebuie să 
învestească, fără a contabiliza cos-
turile pe termen scurt sau mediu… 
Tragediile de la clubul Colectiv sau 
de la spitalul în care au murit acei 
nou-născuți ne dovedesc că avem 
nevoie de infrastructură modernă 
şi în domeniul medical.

Braşovul are numeroase spitale 
care funcționează în clădiri aflate în 
paragină, sau în zone îndepărtate. 
Un complex de servicii medicale 

modern, care să deservească cva-
sitotalitatea situațiilor medicale 
specifice unui spital, este deja o 
necesitate.

Pe această cale, lansez un apel 
către toți oamenii politici din jude-
țul Braşov, să susțină aceste priori-
tăți. Dacă nu le cerem imperativ, 
nu ne vor fi oferite! În Guvern sunt 
oameni care promovează intere-
sele cetățenilor din județul din care 
provin. Conduita este, până la un 
anumit punct, una normală. Dar, 
în acest caz, dacă noi, braşovenii 
nu ne cerem drepturile, cine ne va 
sprijini?

Dragi Braşoveni, am ales să 
adopt un mesaj mai radical tocmai 
pentru că doresc ca județul nostru 
să beneficieze de resursele necesare 
pentru aceste trei mari investiții cât 
mai curând! Da, doresc ca banii să 
ajungă la Braşov înaintea Sibiului 
sau a Argeşului şi sunt dispusă să 
lupt până la capăt ! Poate că ar fi 
momentul să procedăm şi noi pre-
cum cetățenii din Mioveni şi să 
cerem să beneficiem de banii noş-
tri! Eu voi fi acolo!

Maria GRECEA, 
deputat de Brașov

Consilierul local braşovean 
din partea FDGR, Cristian 
Macedonschi, cere demisia 

imediată a purtătorului de cuvânt 
al Primăriei Municipiului Braşov, 
domnul Sorin Toarcea, ca urmare 
a declaraţiilor făcute de acesta luni, 
în data de 7 martie 2016, cu pri-
vire la accidentul mortal petrecut 
vineri seara în oraş - când o elevă 
de 16 ani de la Colegiul Național 
„Unirea“ a fost spulberată pe o 
trecere de pietoni de pe Calea 
Bucureşti. 

Potrivit declaraţiilor purtătoru-
lui de cuvânt, accidentul nu a avut 
drept cauză faptul că trecerea de 
pietoni nu este semnalizată cores-
punzător, ci faptul că s-a pornit 
o campanie prin care se arată cu 
degetul către Primărie, iar cine 
trebuie să se ocupe de acest lucru 

este, de fapt, Poliţia. Sorin Toarcea 
a declarat că Poliția Braşov nu 
trebuia să ia doar 500 de carnete 
pentru viteză şi pentru neacorda-
rea priorităţii pietonilor, ci „tre-
buia să ia 5.000, să fie radare peste 
tot, să facă ceea ce trebuie să facă“. 
Purtătorul de cuvânt al Primăriei 
Braşov aruncă astfel întreaga res-
ponsabilitate în grădina vecină şi 
respinge orice acuzaţie venită asu-
pra Primăriei Municipiului Braşov, 
acesta fiind convins că accidentele 
rutiere se datorează lipsei de edu-
caţie rutieră a participanţilor la tra-
fic, atât pietoni, cât şi şoferi.

Cristian Macedonschi se arată 
profund revoltat faţă de incompe-
tenţa purtătorului de cuvânt Sorin 
Toarcea, precum şi a persoanelor 
mandatate să se ocupe de interesul 
braşovenilor din cadrul Primăriei 

Braşov, deoarece aceştia arată lipsă 
de respect şi de responsabilitate 
faţă de viața cetăţenilor braşoveni. 
Consilierul FDGR menţionează că 
„este o ruşine că astfel de oameni 
ajung să fie purtători de cuvânt ai 
instituţiilor publice şi nu înţeleg de 
unde vine această aroganţă cu care 
vorbeşte acest funcţionar public“. 
În acelaşi timp, Macedonschi rea-
minteşte faptul că un purtător de 
cuvânt nu ar trebui să emită păreri 
proprii în numele instituţiei pe 
care o reprezintă, principiu pe care 
domnul Sorin Toarcea nu îl res-
pectă, prin declaraţiile sale, ceea ce 
este inadmisibil într-o administra-
ție modernă.

Cristian Macedonschi vine cu 
propunerea ca poziţia de purtă-
tor de cuvânt al Primăriei Braşov 
să fie preluată de Marian Godină, 

pentru a rezolva această pro-
blemă de incompetență institu-
ţională. Poliţistul braşovean s-a 
făcut remarcat în toată ţara pentru 
curajul său de spune lucrurilor pe 
nume şi de a lupta pentru transpa-
rență, corectitudine şi împotriva 
corupţiei din instituţiile publice. 
Potrivit lui Macedonschi, Marian 
Godină „ar fi cel mai potrivit pen-
tru această poziţie, deoarece este 
un om cu bun simţ şi caracter care 
ştie când, ce şi cum să comunice“.

Cristian Macedonschi 
este Consilier local din par-
tea Forumului Democrat al 
Germanilor din România din 
anul 2012, iar în prezent candi-
dează pentru funcția de Primar al 
Municipiului Braşov. 

www.cristianmacedonschi.ro

Cristian Macedonschi solicită demisia 
purtătorului de cuvânt al Primăriei Brașov

Brașovule, te iubesc! De aceea îți voi fi primar!

Ne vedem în stradă pentru autostradă



Nu, închiderea are ca prin-
cipală motivație principii 
economice şi sanitare. 

Pur şi simplu este o clădire veche 
şi neîntreținută corespunzător care 
acum stă să cadă. De veche şi de 
putredă, că doar nu au ronțăit la 
ziduri şi la grinzi bacteriile şi stafilo-
cocii ăia de îți dau mâncărimi doar 
când citeşti despre ei.

Să revenim la principii eco-
nomice. În anul 2012, Consiliul 
Județean Braşov vinde clădirea în 
urma unei licitații. Câştigătorul, 
compania STERO HOLDING 
SRL. plăteşte pentru clădire 
aproape două milioane de euro. 
Pentru o clădire putredă şi tere-
nul aferent la pachet cu stafilococi 
şi bacterii. Toate bune, bună afa-
cere. Compania declară public că 
doreşte dezafectarea(demolarea) 
clădirii, decontaminarea locului 
şi construirea în locul acesteia a 
unui complex rezidențial.  Și începe 
„jocul“. 

Fiind situată în interiorul zonei 
de protecţie a monumentelor 
istorice, pentru a obține auto-
rizația de demolare, clădirea 
are nevoie de avizul Comisie 
de Cultură/Patrimoniu. Comisie 
alcătuită din arhitecți–,  arhi-
tecți ce au interese, să spunem 
deocamdată oneste, în a salva 
anumite clădiri monument 
istoric. 

Aşa că arhitecții reuniți în pro-
iectul Oraşul Memorabil reacțio-
nează la cererea de demolare a clă-
dirii fostului spital, argumentând 
că „reprezentanții dezvoltatorului 
imobiliar au prezentat argumente că 
acest imobil este într-o stare tehnică 
precară, că exista riscul prăbușirii 
lui și că prezintă risc bacteorologic, 
dar temerea noastră este că în acest 
mod și alte clădiri din zonele de pro-
tecție, la fel de fragile din punct de 
vedere structural, ar putea avea ace-
eași soartă“, declarație făcută prin 
vocea  domnului  Ovidiu Taloş, 
de la Ordinul Arhitecţilor Braşov 
– Harghita – Covasna. Adică altfel 
spus, dacă demolăm o clădire de 
acest gen, putem crea un precedent 
şi se vor demola şi altele. 

Deoarece autorizația de 
demolare depindea de o singură 

semnătură, cea a Direcţiei Judeţene 
de Cultură Braşov, care trebuia să 
decidă dacă este sau nu oportună 
demolarea unei clădiri în centrul 
istoric al Braşovului, în zona de 
protecţie specială a monumente-
lor, – iar la vremea respectivă, fos-
tul director de la cultură declara că 
„demolarea fostei unităţi medicale 
nu este periculoasă   pentru vreo 
clădire istorică din jur“ – , anumite 
grupuri pe care nu le suspectăm 
deloc de rea credință, apelează la 
singura soluție de blocare a oricărei 
activități, adică includerea clădirii 
pe lista monumentelor istorice. 
Listă pe care nu se regăsea. 

Aşa că vila sifilisului şi a bleno-
ragiei vesele face obiectul procedu-
rii de clasare în monument istoric, 
procedură care este comunicată 
propietarului clădirii la date de 13 
noiembrie 2014.

Procedura a fost demarată la 
cererea a două ONG-uri, Fundaţia 
Pro Patrimonio şi Asociaţia pen-
tru Protecţia şi Documentarea 
Monumentelor şi Patrimoniului 
din România (Pro.Do.Mo) care 
au solicitat Ministerului Culturii 
şi Direcţiei Judeţene de Cultură 

clasarea de urgenţă a fostului spital, 
pentru a impiedica demolarea lui. 

Această procedură spune că 
„potrivit art. 14, alin. 2 din Legea 
422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, de la data 
comunicării către proprietar sau 
către titularul altor drepturi reale a 
declanșării procedurii de clasare și 
până la publicarea ordinului de cla-
sare sau până la comunicarea necla-
sării, după caz, dar nu mai mult de 
12 luni, bunului imobil în cauza im 
aplică regimul juridic al monumente-
lor istorice“. Adică nu demolezi, nu 
schimbi, nu modifici. Stai şi te uiți 
la o chestie pe care ai dat banu. Și 
rabzi!

În acest moment cele 12 luni 
prevăzute de lege au trecut și 
nu se mai poate spune că acest 
imobil se mai află în procedura 
de clasare. Iar de la data de 13 
noiembrie 2015, acest regim a 
încetat.

Se spune în aceeaşi lege, potrivit 
art, 15, alin, 6 din Legea 422/2001 
privind protejarea monumentelor 
istorice că „regimul de monument 
istoric al bunului încetează, iar relu-
area procedurii de clasare sau de 
declasare nu poate interveni înainte 
de 3 ani, în absenţa descoperirii unor 
elemente noi care să o justifice. 

În plus în Monitorul Oficial 
al României nr. 113 din data de 
15.02.2016 a fost publicat Ordinul 
nr. 2828 din 24 decembrie 2015 
pentru modificarea anexei nr. 1 
la Ordinul ministrului culturii şi 
cultelor nr. 2.314/2004 privind 
aprobarea Listei monumente-
lor istorice, actualizată, şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute, 
cu modificările ulterioare, iar în 
Anexa acestui Ordin clădirea nu 
figurează ca monument istoric!

Adică NU MAI EXISTĂ NICI 
UN IMPEDIMENT LEGAL 
PENTRU A FI DEMOLATĂ! Și 
pentru că nu i se mai aplică regimul 
specific monumentelor istorice, se 
află sub incidența Legii 50/1991 

privind autorizarea executării lucră-
rilor de construcţii. Adică pisica 
râioaso-leproasă-blenosifilitică de 
„ține“ cu ghearele din față pe clădi-
rea Primăriei. Celelalte, din spate, 
bine ancorate de clădirea ajunsă 
monument al venericei incompe-
tențe. Arc peste oraşul deasupra 
căruia căruia scutură boală.

Contactat telefonic, purtăto-
rul de cuvânt al acestei instituții 
spune că nu se poate face nimic din 
punctul de vedere al primăriei, că 
fără avizul de la cultură nu se poate 
emite autorizația de desființare. Și 
aruncă pisica peste gard. Pisică cu 
multe vieți, a dreacu pisică...

Acum, să ne întoarcem la moar-
tea care pândeşte. Aşa cum spu-
neam, la colțul clădirii, în aer, dan-
sând pe țiglele clădirii. Fostul spital 
este acum un pericol public major. 
Cad țigle, cad grinzi. În clădirea 
dezafectată îşi pot găsi adăpostul 
oameni ai străzii. Peste care poate 
să cadă tavanul să îi omoare. Țiglele 
pot să cadă în capul trecătorilor. 
Ce dacă sunt făcute expertize care 
spun că trebuie demolată, că repre-
zintă pericol public, inclusiv la clasa 
I de risc seismic. Ei lasă, pică un zid, 
omoară un om, cineva face oleacă 
de puşcărie. Cine oare?

Spitalul ajuns cotețul stafiloco-
cilor este un focar de infecție 

în cartier, în tot orașul. Este un 
focar de infecție la colțul ma-
ternității, adică locul unde se 
nasc copii care trebuie să plece 
acasă sănătoși. Și vântul bate 
și plimbă infecția și o înmulțeș-
te. Bate vântul către materni-
tate, către liceele din zonă, și 
peste cartier. Ce contează că 
Direcția de Sănătate Publică a 
constatat că prezența mezofili-
lor și mucegaiurilor depășăște 
de 400 de ori limita admisă? Și 
ce dacă? Infecția se tratează.

Eu nu pot decât să mă întreb care 
sunt interesele celor care nu vor să 
dispară infecția. Și încep să fiu con-
vins că nu sunt decât jocuri şi inte-
rese ascunse ale unor grupuri. Din 
moment ce sunt îndeplinite toate 
condițiile legale de ce nu se emite 
„actul de deces“ al unei clădiri 
devenită bombă bacteriologică? 

Iar în timp ce stăm şi aşteptăm 
să moară sau să se „blenoragească“ 
cineva, le recomand specialiştilor 
în „aruncatul pisicii“ să doarmă 
măcar o noapte în cotețul ăla. Și 
dacă au noroc să nu se „lipească“ 
ceva de ei, măcar poate vor auzi dis-
cuțiile între „Sora Bleno“ şi „Fratele 
Sifilis“: Ce zici soro, punem şi noi 
de o scurgere, o mâncărime, ceva?

Hai, să vă scărpinați bine!
Alexandru PETRESCU

Moartea așteaptă la colț

Deoarece autorizația de demolare depindea 
de o singură semnătură, cea a Direcţiei Judeţene 

de Cultură Brașov, care trebuia să decidă dacă este 
sau nu oportună demolarea unei clădiri în centrul 
istoric al Brașovului, în zona de protecţie specială 
a monumentelor, – iar la vremea respectivă, fostul 
director de la cultură declara că „demolarea fostei 
unităţi medicale nu este periculoasă  pentru vreo 

clădire istorică din jur“ – , anumite grupuri pe care 
nu le suspectăm deloc de rea credință, apelează 

la singura soluție de blocare a oricărei activități, 
adică includerea clădirii pe lista monumentelor 

istorice. Listă pe care nu se regăsea. 
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6 FAPT DIVERS

chef ADRIAN NEAG

Karla TITILEANU
decorator

Cred că în niciun an 8 Martie nu 
a fost aşa de plin şi de ocupat. O 
tură rapidă prin centru şi am şi fost 

asaltată de tineri aspiranți politic, ce mi-au 
vârât sub nas o lalea şi-o felicitare cu chipul 
unui domn. Ca şi când asta ne dorim noi 
femeile. O floare dată cu coada-n sus şi-o 
felicitare cu fața inexpresivă a unui om.

În fine, trecând mai departe am ajuns 
şi pe la piață, unde e clar că marți toate 
florăresele au făcut bani cu carul. Bărbații 
am observat că fac alegeri de tot felul. De 
la „dă-mi ce-ai mai ieftin“, până la „fă-mi 
unu` maaaare“. Nici vorbă de stil, de o 
coloristică apetisantă sau de o formă cât 

de cât atrăgătoare. Și nu, nu sunt cârcotaşă, 
câtă vreme florile sunt pentru noi femeile. 
Faceți un pic de efort (măcar o dată pe an) 
şi dați-ne ceva care să aibe un pic de clasă.

După fiecare sărbătoare înfloritoare, 
mai ales după falnicul 8 martie, m-am 
întrebat ce se întâmplă cu tonele de flori 
cumpărate de florari şi rămase nevândute. 
De congelat, făcut compot sau alte con-
serve, nu poate fi vorba. Și cât rezistă ele? 
Că doar nimeni nu mai cumpără flori pe 
9 martie. Nici pe 10... şi sigur că până de 
Florii nu rezistă.

Și-am văzut ce fac alții. Un mare eve-
niment, care tradus la noi ar fi „Înflorata”. 
Da, strada înflorată. În general un eveni-
ment cu notă religioasă, care celebrează 
anumite evenimente biblice. Străzi întregi 

sunt împodobite cu flori, flori care for-
mează covoare ce reprezintă scene de 
poveste, portrete, peisaje. Adevărate opere 
de artă, la care se munceşte peste noapte 
cu zeci, poate sute de voluntari, care trans-
formă astfel peisajul urban într-un adevă-
rat festival floristic, ce te îmbie atât prin 
parfumul florilor, cât şi prin măiestria cu 
care redau atât de real, personaje, fapte şi 
locuri.

Piața centrală din Bruxelles, Piața 

Spagna din Roma au prins culoare, îmbo-
gățite fiind de frumoasele flori, iar celebrul 
festival floristic din Noto a devenit deja o 
un obiectiv turistic pentru iubitorii de 
flori.

Până atunci însă, o să ne bucurăm în 
curând cu festivalul florilor de la noi, unde 
se vând muşcate, yucca şi iederă la ghiveci.

https://www.facebook.com/
ChicAmbient

Înflorata... 
mâine-i gata!

Biban de mare umplut cu legume, 
risotto, pesto de pătrunjel și sos de rodie

   Ingrediente: 

Pentru biban de mare umplut
  2 bibani de mare
  2 ardei roşii
  ardei verzi
  2 ardei galbeni
  2 cepe roşii
  1 roşie
  Sare, piper, ulei de masline
  200 gr orez sălbatic
  Semințe de susan
  100 ml vin alb demisec
Pentru pesto de pătrunjel
  4 legături mari de pătrunjel
  150 gr migdale măcinate
  1 cățel usturoi
  Ulei de măsline
Sos de rodii
  1 rodie
  2 lingurițe de miere
  1 linguriță oțet balsamic
  1 linguriță amidon porumb

   Preparare: 

Se curăță peştii şi se filetează. Se pun cu 
sare şi piper la frigider timp de 12 ore.

Se curăță legumele şi se taie cubulețe 
mici. Jumătate se folosesc la umplutura 
bibanului, jumătate la risotto.

Se sotează legumele pentru umplutură şi 
se asezonează cu sare şi piper.

Se fac rulouri din fileurile de peşte şi se 
umplu cu legumele sotate. Se dau la cuptor 
la 180 grade timp de 12-15 minute.

În acest timp se sotează celelalte legume 
pentru risotto, se pune orezul să se călească 
şi se stinge cu vinul alb. Se lasă pe foc potri-
vit până este gata orezul. Se asezonează cu 
sare, piper şi curry.

Semințele de susan se trag la tigaie până 
devin un pic arămii. Se montează deasupra 
risotto-ului.

Sosul de rodii: se desface rodia şi se 
adună semințele de rodii. Se dau prin blen-
der şi apoi prin sită fină. Sosul se amestecă 
cu mierea şi oțetul şi se dă pe foc 10 min. 
Se amestecă amidonul cu apa călduță şi 
se pune peste sos până se îngroaşă foarte 
puțin.

Se servesc cu pesto de pătrunjel.
Strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 Telefon: 0268.418.956 

Urgențe: Tel: 0740.088.714 E-mail: contact@health-vet.ro
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Publicitatea, sufletul comerţului

Alexandru GHIZA

„Schimbătorie de bani“
În 1910, la Tutungeria lui 

Dumitru Popp, de pe strada 
Hirscher nr. 4, era deschisă o 
„schimbătorie de bani“ pentru toţi 
aceia „cari călătoresc seu se reîntorc 
acasă din România“. Pe lângă casele 
de schimb valutar, cum le spunem 
astăzi, existau şi un fel de societăţi 
de asigurare. Reuniunea pentru 
Ajutorare, de pe Calea Victoriei 13 
anunţa cinic: „De moarte nu scapă 
nimeni. Până la 85 de ani, se pri-
mesc membri pentru ajutorare în 
caz de moarte (deces) li se plăteşte 
imediat următorul ajutor la sumele 
de lei 8.000 – 10.000 sau 24.000“.

„Celebru ocultist“
Un grafolog „autorizat de 

Autorităţile Superioare competente 
ale României“ îşi făcea reclamă în 
publicaţia „Ardealul“, în anul 1942. 
Profesorul Misterelor Vieţii, C. 
Ștefan, care în acelaşi timp era şi 
„celebru oculist“, anunţa că tocmai 
a sosit din Benares, „cel mai sfânt 
oraş din India, unde se strâng cei 
mai de vază fachiri“. Îşi aştepta cli-
enţii pe strada Castelului nr. 30, lau-
şanr. 2. „Spirit mediu, care prezice: 
Trecutul, Viitorul, Prezentul după 
fizionomie“, se spunea în reclamă.

Sicrie de la Viena
Firma de pompe funebre 

Tutsek, de pe strada Porţii 12, 
făcea reclamă „sicriurilor de metal 
ce se pot închide hermetic, din 
prima fabrică din Viena…, care 
funebre cu doi şi patru cai, cio-
cli“. Pentru a-şi învinge concu-
renţa, patronul anunţa şi serviciile 
suplimentare: „iau asupră-mi şi 
transporturi de moţi în strinătate.“ 
Erau de mare trebuinţă în acele 
vremuri şi lămpile cu gaz şi lanter-
nele  „Practicus“. „Lampă electrică, 
durabilă, cu baterie neruinabilă, 
elegant dichisită“.

Apă pentru sân
Doamnele erau momite de coa-

fori şi de negustorii de cosmetice 
cu ,,Ondulaţie permanentă cu pre-
ţuri reduse pentru Paşti, cu lei 170 
la coaforul şi frizeria Sabău, Mihail 
Weiss 6- Brasov” („Ardealul“,  
1942). ,,Apa Kathe pentru sân – 
mijloc senzaţional, scutit prin lege, 
pentru a dobândi un bust frumos, 
cu efect miraculos. Apa Kathe 

se foloseşte numai pe dinafară, 
de aceia e potrivită pentru orice 
constituţie corporală“ (Gazeta de 
Transilvania-1905). În anul 1910, 
în „Gazeta de Transilvania“, se 
făcea publicitate unui săpun pen-
tru bărbaţi. „Frumuseţea este şi 
pentru bărbat o avere sigură şi o 
recomandaţie bună. Frumos ca un 
zeu! Săpunul şi cremea Zuckooh – 
te scapă de pis trui, pete, ten palid“.

Purgative  
nesupărăcioase

Farmaciştii îşi lăudau nevoie 
mare leacurile. O licoare în vogă 
era considerată „Vinul de buru-
ieni a lui Huberth Ullrich. Pentru 
morburi de stomac, constipaţie, 
slăbiciune, anemie, debilitate, 
râgăială“. Pentru copiii deranjaţi la 
stomac era mai indicată „Ciocolata 
de Tannim a lui Sztraka“.  Tabletele 

purgative Ascaret, care se găseau în 
spiţeriile şi drogheriile braşovene 
înainte de primul război mondial, 
aveau „un efect nesupărăcios şi 
sigur, fiind curat vegetabile şi întă-
ritoare la stomac“. Farmaciştii isteţi 
promiteau clienţilor şi despăgu-
biri: „500 de florini plătesc celui ce 
va mai căpeta vreodată durere de 
dinţi, ori îi va mirosi gura, după ce 
va folosi apa de dinţi a lui Bartilla. 
O sticlă 70 de bani. Denunţurile de 
falsificare bine plătite“.

Cheagul de lapte
Gospodinele cumpărau cel 

mai popular cheag de lapte. Palfi 
Marton, care se autointitula „mare 
neguţător de cheag“, avea grijă să-şi 
promoveze des marfa în jurnale, 
pentru a-şi forma clientelă nouă: 
„Cel mai bun! Cel mai ieftin! Cel 
mai practic! Cheag pentru înche-
garea laptelui preparat pe cale che-
mică din cele mai curate rânze de 
viţel“. Asta se publica în 1905, în 
„Gazeta de Transilvania“. 32 de ani 
mai târziu, în „Ardealul“, Farmacia 
„La Arap“, din Piaţa Libertăţii nr. 
13 (telefon 640 ), anunţa: „Oieri! 
Agricultori! Cheagul lichid Mioriţa 
este întrebuinţat cu succes de peste 
100 de ani“.

www.cramagirboiu.ro

 Patronii de prăvălii de pe vremea bunicilor, știau bine că reclama e sufletul comerţului   Nu se mai mulţumeau  
doar cu strigatul în gura mare în târg, ci scoteau paralele din pungă, pentru a plăti publicarea de reclame în ziare.

Mica publicitate
1938. „Bodega dela staţia de tramvai se mută 

în strada Mihai Weiss 25. Vizitaţi cu încredere. 
Geza Borsay“. (Gazeta de Transilvania)

1942. „Căutăm femee săracă dinBrașov, 
preferabil din Scheiu, pentru serviciu ușor.  

Adresa la ziar“. (Gazeta de Transilvania)
1954. „Fabrica „Drapelul Roșu“ din orașul Stalin 

strada Avram Iancu nr. 64 angajează 
imediat o bucătăreasă“. (Drum Nou)

1970. „Cine a găsit un portmoneu cu bani, carnet 
CEC, buletin și carnet de pensionar, pierdut în ziua 

de 23 ianuarie a. c., să se prezinte la Steza Petre, 
B-dul St. Roșu, bloc 4, ap. 1“. (Drum Nou).



Lungul drum al nopţii către zi

Dr. Dan GRIGORESCU

Oare ce mi-o fi trebuit acum 
câteva zile să vreau să înţe-
leg de ce? Și cum de a fost 

posibil? Cum de a fost posibil ca 
timp de 46 de ani (adică aproape 
jumătate de secol!), din punct de 
vedere al dreptului la un sistem 
decent de sănătate reprezentat 
de spitalul public, Braşovul să fie 
batjocorit, iar braşovenii siluiţi şi 
transformaţi în iobagii spitalului 
din Tg. Mureş, aflat la aproape 180 
de kilometri depărtare? Sau ai spi-
talelor din Bucureşti sau Cluj?

Răspunsurile la aceste întrebări 
au venit aproape firesc, la scurt 
timp după ce am aşezat alături 
imaginile spitalelor construite în 
România după decizia guvernului 
din 1970, adică la 25 de ani după 
ce, în 1945, comuniştii au preluat 
puterea. După un sfert de secol 
de la acel moment, deci, guvernul 
de atunci, preşedintele de atunci, 
au considerat că a venit şi rân-
dul construirii de spitale. Ţinând 
cont de criteriile vremii (mărimea 
populaţiei, importanţa economică 
şi socială), în afară de Bucureşti, 
Braşovul era printre primele trei 
oraşe ca importanţă ale României. 
Braşovul se califica, conform gân-
dirii guvernamentale de atunci, 
pentru construirea unui spital de 
1200-1400 de paturi, pe un pro-
iect de clasa 1A, tip „Constanţa“. 
Un spital în formă de stea, ale 
cărui spaţii desfăşurate pe 11 
niveluri cuprindeau toate specia-
lităţile medicale, şi având ca părţi 
integrante ambulatoriul generos 
(policlinica), staţia de ambulanţă, 
centrul de transfuzii şi serviciul de 
medicină legală.

Ce a „primit“ Braşovul? Un 
spital de 600 de paturi, pe un pro-
iect de clasa 2, tip „Carpați“ (sau, 
cum metaforic remarca cineva, tip 
„cămin de nefamilişti“!), cu 5 etaje 
prevăzute cu câte o toaletă comună 
la capetele fiecăruia, care nu avea 
cum să fie „spital de urgență“ pen-
tru că nu putea cuprinde toate 
specialitățile care defineau legal un 

adevărat spital de urgență.
Nu au încăput secțiile de obs-

tetrică-ginecologie şi atunci nu 
s-a desființat vechea maternitate, 
mutându-se în locul fostului Spital 
orăşenesc nr 1 „Ilie Pintilie“ („găz-
duit” în fapt de clădirea Căminului 
de băieți al Liceului Honterus), 
după cum nu au încăput nici 
secțiile de neurologie care s-au 
mutat din clădirea de pe Eminescu 
(naționalizată) în clădirea vechii 
maternități de lângă Liceul Andrei 
Șaguna. Și iată cum, în loc de a 
avea un nou spital de urgență în 
1973, am rămas cu o mulțime de 
spitale împrăştiate în tot oraşul, la 
fel cum, împrăştiate față de noua 
clădire, au trebuit să fie construite, 
la ani buni după darea ei în folo-
sință, şi stația de salvare, şi servi-
ciul de medicină legală, şi centrul 
de transfuzii! 

1970 a reprezentat pentru sis-
temul de spital braşovean începu-
tul unei nopți „nucleare“ aproape 
semicentenare, care nu s-a încheiat 
nici până în zilele noastre! De ce? 
Pentru că, în loc să fie monobloc, 
centralizat, cu facilități funcțio-
nând pe verticală, cu lifturi care, 
oricât de încet ar urca sau coborî, 
ar fi fost, pentru nevoile bolnavului 
grav politraumatizat sau cu pato-
logie complexă, mult mai rapide 
decât ambulanțele circulând haotic 

între cele 11 (unsprezece!) clădiri 
aparținând celor 6 spitale (dintre 
care 5 de „monospecialitate“). Și 
asta fără a mai pune la socoteală 
Spitalul Militar şi spitalul CFR!

În ciuda strategiei de moderni-
zare şi dezvoltare la nivel național, 
sistemul de spital braşovean a rămas 
unul de tip antebelic, funcționând 
în regim multipavilionar, răspândit 
la distanțe mari în întreg oraşul şi 
în clădiri în imensa lor majoritate 
extrem de vechi şi care, inițial nu 
au avut destinație medicală, ci o cu 
totul alta! Declasificarea cu două 
trepte a tipului de spital județean 
de urgență „repartizat“ a se con-
strui în 1970 în Braşov,  a condam-
nat oraşul şi județul la o cruntă 
sub-dezvoltare medicală, iar pe 
braşoveni la riscul permanent de a 
nu li se oferi, în ultimii aproape 50 
de ani, şansele maximale de a le fi 
apărat dreptul la sănătate şi, chiar 
mai mult, la viață. 

De ce? Este o întrebare pe care 
la început mi-am pus-o doar eu. 
Mai apoi, începând cu luna noiem-
brie a anului trecut, au exprimat-o 
în spațiul public şi ceilalți 64 de 
membri fondatori ai Asociației 
Noul Spital al Braşovului, pentru 
ca, de câteva zile, să devină un inte-
res constant al tuturor celor peste 
400 de membri ai Asociației.

Răspunsurile, pentru că pot fi 

mai multe, se pot concentra într-
unul singur: s-a ajuns la această 
situație intolerabilă datorită lipsei 
de percepție corectă a situației, 
dublate de lipsa de  viziune şi aso-
ciate lipsei de curaj care să fi permis 
lupta împotriva acestei nedreptăți. 
Dar cine să inițieze oare această 
bătălie până în 1989, când, la con-
ducerea Braşovului, au fost desem-
nate de la Bucureşti doar personaje 
aflate mereu în trecere, pentru a-şi 
ispăşi penitențe de partid, exilate 
precum Publius Ovidius Nasso în 
Tomis de Augustus? Dacă mai adă-
ugăm influența exprimată la modul 
extrem de către reprezentanții 
Băniei la nivel central, atunci vom 
putea înțelege de ce spitalul de care 
ar fi trebuit să se bucure Braşovul 
s-a construit în 1970 (tot!) la 
Craiova!

Dar din 1989 încoace? Doar 
a trecut încă un sfert de secol! Se 
pare că s-a petrecut cam acelaşi 
lucru, doar că, de data aceasta, deşi 
nu ne-a mai „repartizat” nimeni 
conducători din afară, nu am avut 
înțelepciunea să definim ca priori-
tate reformarea sistemului de spital 
de urgență din Braşov. 

Asociația Noul Spital al 
Braşovului asta şi încearcă să 
determine în percepția publică: 
înțelegerea faptului că AȘA NU SE 
MAI POATE! Că „spitalul“ braşo-
vean se va prăbuşi prin implozie 
dacă nu se iau decizii urgente şi 
majore, printre care prima şi cea 
mai accesibilă este anularea politi-
cii de renovare şi micro-extindere 
a clădirilor „de patrimoniu“ în care 
funcționează spitalele în prezent, 
aproape toate (şi spun aproape, 
doar pentru a-mi lua din prevedere 
o marjă minimă de eroare) necon-
forme cu standardele de acreditare 
din prezent a activității spitaliceşti! 
Acesta este şi motivul pentru care, 

în unanimitate, membrii Asociației 
au votat ca această problemă să 
devină parte a agendei publice, ca 
dezbatere premergătoare organiză-
rii unui referendum care să afirme 
ideea de mai sus.

A doua decizie ar fi promo-
varea proiectului construirii la 
Braşov a unui nou spital public, 
de urgență, cu activitate clinică şi 
cu caracter regional. Este ceea ce 
Braşovul merită după 46 de ani de 
stagnare şi de blocare a dezvoltă-
rii asigurării unei asistențe medi-
cale decente pentru o comunitate 
care a contribuit ca  nicio alta în 
ultimii 70 de ani la dezvoltarea 
României, prin resursele „mulse“ 
la Bucureşti şi îndreptate în orice 
colț al țării, numai la Braşov, nu! 
Iar această situație se petrece şi în 
prezent, inclusiv în raport cu rolul 
şi locul Braşovului în cadrul regiu-
nii Centru de dezvoltare.

A sosit momentul, declarăm 
într-o singură voce, noi, mem-
brii Asociației Noul Spital al 
Braşovului, ca reprezentanții legi-
timi ai comunității din care facem 
parte să oblige guvernul de la 
Bucureşti să înțeleagă că Braşovul 
are prioritate absolută (perfect 
argumentată atât pe criterii isto-
rice, cât şi, mai ales, pe criterii 
funcționale) privind alocarea de 
resurse pentru construirea cât mai 
urgentă a unui nou spital, a unui 
spital corect dimensionat şi corect 
gândit. Și cu atât mai mult, acum, 
când s-au găsit fonduri pentru ridi-
carea a 3 (trei) spitale regionale, 
printre care, în mod sigur, cel de la 
Craiova (din nou Craiova, istoria 
se repetă!) se regăseşte nu ca rezul-
tantă a unor criterii îndeplinite, ci 
a (din nou!) a unui lobby politic 
extrem de puternic exercitat! 

Acesta este momentul în care 
(parafrazând titlul capodoperei  lui 
Eugene O’ Neill), lungul drum al 
nopții către zi al spitalului braşo-
vean trebuie să se încheie,  pentru a 
putea face loc începutului unei noi 
epoci, aceea a normalității actu-
lui medical de urgență. De care 
să ne bucurăm atât noi, cetățenii 
Braşovului, cât şi cetățenii județe-
lor învecinate care îşi trimit bolna-
vii spre spitalele noastre, şi la care 
trebuie să-i adăugăm şi pe cei peste 
1.200.000 de turişti români şi stră-
ini ce ne vizitează anual.  

Martin Luther King spunea, în 
mod vizionar, că: „Nu trebuie să 
ştii tot drumul până la destinaţie. 
Fă primul pas şi vei şti care este 
următorul“. Asociația Noul Spital 
al Braşovului l-a făcut deja. Vouă, 
celorlalți braşoveni, nu vă rămâne 
decât să vă alăturați nouă, cu încre-
derea că acesta este drumul corect! 

În cele 7 zile petrecute în spațiu (14-22 mai 1981), am înconjurat 
Pământul de 125 de ori, făcând experimente. Deși eram foarte ocupat, nu 

mi-am putut stăpâni curiozitatea de a observa, între 19,30-20,00, când treceam 
zilnic pe deasupra României, diferența de mărime între spitalul din Brașov și 

cele din restul marilor orașe din România. A rămas pentru mine o enigmă de ce 
Brașovul a fost nedreptățit atât de crunt timp de 45 de ani. A venit însă vremea 

să cerem autorităților să remedieze această situație. E nevoie de un Nou spital al 
Brașovului, mai  bine dezvoltat  SPAȚIAL! Trebuie să ne luptăm pentru asta!”

Dumitru Prunariu, Cetățean de Onoare al Brașovului, 
Președinte de Onoare al ANSB

Ce a „primit” Brașovul? Un spital 
de 600 de paturi, pe un proiect de clasa 2, 

tip „Carpați” (sau, cum metaforic remarca cineva, 
tip „cămin de nefamiliști”!), cu 5 etaje prevăzute 

cu câte o toaletă comună la capetele fiecăruia, care 
nu avea cum să fie „spital de urgență” pentru 
că nu putea cuprinde toate specialitățile care 
defineau legal un adevărat spital de urgență.
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Sistemul românesc de sănătate 
are multe „bube“ – plecând 
de la accesul dificil la servicii 

medicale de calitate, tratamente 
eficiente şi intervenţii chirurgicale 
moderne, până la dotarea defectu-
oasă a spitalelor şi salarizarea insu-
ficientă a cadrelor medicale. 

Presiunea exercitată pe adminis-
trațiile publice locale după momen-
tul în care acestea au preluat spita-
lele locale este mare. 

La fel ca în multe localități 
din țară, bugetul alocat Spitalului 
Municipal Făgăraş nu este sufici-
ent pentru nevoile sale. Cheltuieli 
de întreținere subdimensionate, 

lipsa aparaturii medicale moderne, 
lipsa cadrelor medicale cu studii 
superioare şi cadre sanitare medii, 
toate acestea sunt probleme reale 
ale Spitalului Municipal Făgăraş 
pentru care administrația publică 
şi Făgăraş nu a făcut absolut nimic 
în ultimii 8 ani de zile.

Dacă ar trebui să fiu puțin rău-
tăcios in gândirea mea, aş putea 
spune că cei care conduc de 8 ani 
de zile municipiul Făgăraş sunt 
perfect sănătoşi şi nu au avut nici-

odată probleme de sănătate. Numai 
aşa se poate explica cum a ajuns 

ca sănătatea să fie Cenuşăreasa 
Făgăraşului.

Lipsa de interes față de actul 
medical poate fi uşor observată şi 
din analiza Strategiei de dezvoltare 
a municipiului Făgăraş pentru peri-
oada 2014-2020 unde singura refe-
rire la sistemul medical este consta-
tarea seacă de la pagina 25 :

„Sistemul medical este concentrat 
în jurul Spitalului Municipal Făgăraș, 
care se confruntă cu un deficit acut de 
resurse umane (cadre medicale pre-
cum și cadre sanitare medii) după 
cum a fost menționat în cadrul focus 
grupurilor de consultare. În plus, 

spitalul are nevoi de investiții in apa-
ratură medicală și modernizarea 
clădirii, inclusiv reabilitare termică. 
Serviciile medicale acoperă necesarul 
populației iar pentru servicii specia-
lizate pacienții sunt direcționați spre 
spitalele din Brașov.“

Și pentru ca la toate să fie pus şi 
capacul, între cele 53 de proiecte 
pentru dezvoltarea strategică a 
Făgăraşului NU ESTE NICI UN 
PROIECT CARE SĂ VIZEZE 
SPITALUL MUNICIPAL 
FĂGĂRAȘ. Acestea în condițiile în 
care nici până în acest moment nu 
s-a reuşit finanțarea nici unui pro-
iect de reabilitare şi modernizare a 
Spitalului Municipal Făgăraş. Foarte 
multe administrații publice locale 
din România au accesat proiecte 
europene şi au primit finanțări de 
milioane de euro pentru reabilitări 
şi modernizări de spitale. Numai la 
Făgăraş nu s-a putut şi nu s-a vrut. 

Până la urmă, dezinteresul cu 
care a fost tratat sistemul medical 
din Făgăraş poate fi trecut la catego-
ria genocid.

Toate-s vechi şi noi sunt toate, 
pentru toţi factorii din sănătatea 
Făgăraşului. Când vine vorba de 
promisiuni în campaniile electo-
rale, observăm o paletă extrem de 
generoasă, în centrul căreia se află 
modernizarea întregului sistem 
medical, promisiuni de finanțări. Și 
cam atât.

Problemele actuale ale sistemu-
lui medical din Făgăraş sunt multi-
ple şi ţin nu numai de sfera finan-
ciară, ci şi de cea organizatorică, 
legislativă şi, nu în ultimul rând, 
de domeniul resurselor umane. 

Fără îndoială, prioritatea acordată 
sănătăţii trebuie să se reflecte într-o 
creştere a finanţării de la buget, atât 
local cât şi de stat.  

Un prim pas care trebuie făcut 
urgent pentru rezolvarea crizei 
de cadre medicale a Spitalului 
Municipal Făgăraş este adoptarea 
unor procedee şi măsuri pentru 
asigurarea unui fond locativ de 
minim 10 locuințe pentru medi-
cii rezidenți care doresc să vină să 
lucreze în Făgăraş. Acesta este unul 
dintre principalele motive pentru 
care medicii ocolesc Făgăraşul: 
lipsa de interes din partea autori-
tăților locale în asigurarea unui trai 
decent. Dacă administrația publică 
locală nu poate interveni în actul 
de salarizare, atunci are obligația 
să folosească orice alte pârghii de 
cointeresare.

Pentru a garanta standarde 
minime de calitate şi pentru a pro-
teja drepturile pacienţilor sunt 
necesare implementarea şi moni-
torizarea indicatorilor de perfor-
manţă, după un model european. 
În acest sens, este nevoie de o impli-
care susţinută a tuturor actorilor 
din sistem, de la cei care decid până 
la pacienţi, inclusiv prin granturi 
pentru proiecte de la bugetul de stat 
şi din fonduri europene.

În al doilea rând, prioritatea 
acordată sănătăţii trebuie să se 
reflecte într-o creştere a finanţării 
de la bugetul local al municipiu-
lui Făgăraş, dar, în paralel, este 
necesară crearea unui plan de 
investiţii şi achiziţii, care să aibă ca 
scop modernizarea infrastructurii 
sanitare, dotarea cu aparatură şi 

tehnologii  medicale noi, dezvolta-
rea sistemului naţional de urgenţă 
integrat, extinderea serviciilor de 
telemedicină şi extinderea utilizării 
de soluţii IT în sănătate. 

Bineînțeles că toate aceste nu 
pot fi suportate din bugetul local, 
dar este imperios necesar să tratăm 
cu maximă seriozitate accesarea de 
fonduri europene în acest sens.

Nu trebuie să neglijăm susține-
rea financiară a activității medici-
lor de familie. Sunt foarte multe 
nemulţumiri în legătură cu starea 
precară a spaţiilor alocate cabi-
netelor de medicină de familie. 
Principala problemă constă în fap-
tul că medicii de familie nu sunt 
proprietarii spaţiului şi prin urmare 
nu pot investi în îmbunătăţirea 
acestuia. Pe de altă parte, proprieta-
rul – Primăria municipiului Făgăraş 
– nu pare să considere îmbunătă-
ţirile o prioritate. Este nevoie de 
o politică de reabilitare a spațiilor 
alocate cabinetelor de medicină de 
familie pentru a putea asigura un 
serviciu medical modern.

Sistemul birocratic în care acti-
vează medicii de familie i-a trans-
format pe aceştia în fabrici de hârtii 
în care medicii de familie, în loc 
să îşi dedice timpul actului medi-
cal, întocmesc rapoarte, decontări, 
borderouri. Primaria municipului 
Făgăraş se poate implica în sprijini-
rea activității medicilor de familie  
prin crearea unui birou de servicii 
medicale dedicat asigurării supor-
tului logistic şi uman cabinetelor de 
medici de familie în relația birocra-
tică cu Casa Județeană de Asigurări 
de Sănătate.

Sănătatea – prioritate națională și locală

Din punct de vedere al infras-
tructurii de sănătate braşo-
vene, inițiativa colegului 

meu, Conf. dr. Dan Grigorescu, de 
a construi un spital multidiscipli-
nar complex este de sprijinit din 
toate punctele de vedere.

Sunt mai multe principii care 
stau la baza unui sistem de sănătate 
coerent. Printre acestea se numără: 
servicii de sănătate eficiente, acces 
rapid la acestea, acoperirea tuturor 
nevoilor medicale, capacitatea de 
intervenție în situații excepționale 
(incendii, cutremure, război), creş-
terea calității serviciilor prin imple-
mentarea tehnologiilor moderne.    

Cele două elemente majore 
trebuiesc rezolvate: accesibilitate 
si adresabilitate pentru întreaga 
populație a comunității.

În acest moment, din punct de 
vedere al infrastructurii, serviciile 
de sănătate publică ale oraşului 
sunt rămase mult în urmă. Timpul 

de reacție – vital în multe cazuri 
– e lung. Spitalele, cu specializări 
diferite, sunt dispuse în mai multe 
puncte şi e nevoie de transportul 
pacienților la spitale diferite dacă 
au nevoie de mai multe consul-
turi. Echipamentele pentru analize 
sunt şi acestea dispersate sau, dacă 
e neapărată nevoie în mai multe 
secții de aceste echipamente, sunt 
dublate.

Integrarea serviciilor spitaliceşti 
şi modernizarea acestora se impune 
cu prisosință. Aducerea tuturor 
specialităților sub acelaşi acope-
riş va simplifica traseul pacienți-
lor şi va opri disiparea medicilor. 
Va eficientiza sistemul, facilitând 
un răspuns rapid şi, din punct de 
vedere al cheltuirii banului public, 
va reduce costurile intervențiilor.

Un nou spital va reduce inechi-
tatea din sistem. Pacienții, toți, vor 
avea aceleaşi facilități la dispoziție, 
aceleaşi resurse, aceiaşi medici, 

conform principiului TOȚI ÎNTR-
UNU!, adică toate specialitățile 
comasate într-o singură unitate! 
Va rog să realizați ce înseamnă ca 
în serviciul UPU să aveți camerele 
de gardă primire, EKG-ul la pat, 
ecografia la toate nivele, în special 
abdominală, în cabinetul alăturat, 
CT scanul craniocerebral şi întreg 
organismul, ca şi posibilitățile de 
radiografie pe toate segmentele, 
toate adunate într-o singură uni-
tate, în linie dreaptă, de la venirea 
autosanitarelor.

De asemenea, se vor rezolva 
problemele urgențelor. Plasat 
într-un loc corespunzător, limitrof 
oraşului, cu acces atât de şosea, cât 
şi dotat cu heliport, serviciile de 
urgență vor intra în normalitate.

Important de spus este şi fap-
tul că un astfel de spital modern şi 
multidisciplinar va răspunde nevo-
ilor şi celor care locuiesc în zonele 
învecinate ale Braşovului. Dar va 

reprezenta şi un loc de muncă 
pentru medici şi personal medical 
corespunzător standardelor lumii 
moderne.   

Braşovul are nevoie de un nou 
spital şi are forța să devină un cen-
tru medical important pe harta 
României. Să nu uităm că Braşovul 
este şi Centru Universitar Medical, 
deci deschidem o linie coerentă 
de desfăşurare a activității prac-
tice într-un Spital Multidisciplinar. 
Autoritățile locale şi cele de la 
Bucureşti trebuie să-şi dea mâna 
şi să treacă la treabă indiferent de 
culoarea politică! Până la urmă, e 
o chestiune de bun-simț şi norma-
litate. Și de management eficient al 
resurselor în numele şi în folosul 
braşovenilor. Ca medic neurochi-
rurg urgentist şi profesor univer-
sitar, susțin total această inițiativă, 
care din nefericire a fost continuu 
amânată în defavoarea comunității 
de sub Tâmpa.
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Brașovul are nevoie de un spital modern 

Prof. Dr. MSc. 
Alexandru Vlad Ciurea
Director Științific,
Șef Departament  
de Neurochirurgie
Spital Sanador, 
București

Ion NEGRILĂ,
profesor

Problemele actuale ale sistemului medical 
din Făgăraș sunt multiple și ţin nu numai de sfera 
financiară, ci și de cea organizatorică, legislativă 

și, nu în ultimul rând, de domeniul resurselor 
umane. Fără îndoială, prioritatea acordată 

sănătăţii trebuie să se reflecte într-o creștere a 
finanţării de la buget, atât local cât și de stat.  

  „Ca istoric, nu pot să nu aduc în discuţie rolul important al medicinii 
brașovene pe plan naţional și internaţional începând cu Paulus Kir, socotit 

în secolul al XV-lea drept „doctor universal pentru toată Europa“  
și continuând cu înfiinţarea uneia dintre cele mai vechi oficine în zona Scheiului. 

În acest context, salut formarea și dezvoltarea acestei Asociaţii, care va cupla, 
cu siguranţă, un fenomenul istoric medical cu necesităţile comunităţii în domeniul 

asigurării unei asistenţe medicale de urgenţă conforme cu epoca modernă în care trăim. 
Sunt fericit și onorat să fac parte din Asociaţia Noul Spital al Brașovului!”

Pr.Dr. Vasile Oltean



România are 7 servicii secrete. 
Câte? 7! Serviciul Român 
de Informații, Serviciul 

de Pază şi Protecție, Serviciul de 
Informații Externe, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, Direcţia 
Generală de Informaţii şi Protecţie 
Internă, Direcția de Informații 
Militare şi Direcția de Siguranță 
Militară. Cu ce se ocupă fiecare 
puteți verifica pe internet, dar o 
chestie este sigură. Avem cu 20 sau 
30 la sută mai mulți spioni cu carte 
de muncă decât pe vremea temutei 
Securități. Se pare că (informația 
este secretizată) la fiecare 1200 de 
cetățeni, exista un Bond. James 
Bond! Asta înseamnă că în mod cert 
suntem cel mai bine păzit stat din 
lumea civilizată spre care tindem. 
Avem în jur de 16.000 de ofițeri de 
informații care au un singur scop, 
acela de a preveni criminalitatea la 
nivel de siguranță națională pe teri-
toriul țări noastre. Spre comparație, 
avem 48000 de medici, adică apro-
ximativ 3 medici la aceiaşi 1200 de 
lucuitori. Sau 56000 de preoți. Sau 
45000 de polițişti.

Să revenim. Aşadar avem 7 ser-
vicii secrete la care lucrează 16.000 
de ofițeri de informații. O armată 
întreagă de oameni veghează în 
umbră ca țara să fie păzită straşnic, 
ca orice conspirație să fie stârpită 
din stadiul de idee, ca orice act cri-
minal care să țintească siguranța 
națională să fie stopat imediat. 

16000 de oameni lucrează activ, zil-
nic, pentru a pune pe masa CSAT-
ului rapoarte cu pericolele la nivel 
național. 

De câteva luni există şi la ANAF, 
transferați în interes de serviciu ofi-
țeri de informații. Au descoperit că 
acolo ar fi o problemă, şi se implică 
activ, fățiş. Pentru ei, noi cetățeni de 
rând nu avem nici un secret. Cine îi 
împiedică să ne urmărească „ope-
rativ“ pe oricare dintre noi doar 
pe baza unor suspiciuni? Adică să 
ne asculte telefonul, să ne instaleze 
microfoane în casă şi maşină, să ne 
supravegheze e-mail-ul, profilul de 
Facebook, conturile bancare, să ne 
invadeze viața discret. Cine îi veri-
fică dacă au sau nu mandat? Cine 
îi verifică dacă ne respectă dreptu-
rile? Promit ei pe cuvânt de ofițer? 
Oricum ne supraveghează dacă 
există o suspiciune cât de mică. Și 
dacă au găsit ceva, fac în aşa fel încât 
să ajungă informațiile acolo unde 
trebuie. Sau să le stocheze pentru 
mai târziu. Nu se ştie niciodată, 
când au nevoie de informații. 

Un alt rol al lor e acela de a lansa 
„zvonistica“ paranoidă. Cu scopul 
de a preveni eventualele porniri 
„criminale“. Se zvoneşte tot mai 
des că toate convorbirile telefonice 
sunt înregistrate. Că poți schimba 
telefonul si numărul, că oricum 
eşti depistat după amprenta vocală 
în momentul convorbiri. Poți fi 
înregistrat chiar şi dacă nu vorbeşti 

la telefon, şi chiar dacă e închis, 
dacă acesta este în buzunar sau în 
proximitatea ta. Că poți fi reperat 
instantaneu de pe GPS-ul telefo-
nului. Chiar dacă telefonul nu este 
smartphone, şi nu are GPS. Că tra-
ficul de date e monitorizat instanta-
neu. Că pot intra în orice calculator 
conectat la internet, discret fără să 
lase urme. Că au aparatură care-ți 
extrage toate datele din telefon sau 
tabletă din apropiere. Și că au apara-
tură care îți schimbă starea de spirit, 
căreia îi mai dau drumul din când 
în când, ca să ne amețească, când se 
mai anunță mişcări de stadă. Să nu 
te pună nevoia să gândeşti că poți 
conspira contra statului de drept, că 
în curând se va zvoni că ne monito-
rizează şi gândurile.

Prevenția criminalității sau con-
trolul  populației?  Sub sintagma 
„ai ceva de ascuns?“, al legii „Big 
Brother“, chiar dacă n-ai nimic de 
ascuns, din moment ce eşti viu şi 
respiri, poți fi culpabil. Control 
sub masca prevenției! Ca şi în alte 
cazuri, statul, prin aceste structuri 
de forță, pleacă de la premiza că 
suntem potențiali infractori, pre-
zumția de nevinovăție fiind un 
concept abstract învățat pe bancile 
facultăților de drept. Să consideri 
instanța de judecată ca fiind „câmp 
tactic“, spunând cu alte cuvinte că 
justiția nu prea mai e justiție, şi că 
sentințele emise pot fi „ocultate“. 
În aceste condiți, legea devenind 
un reper facultativ iar inamovi-
biltatea judecătorului în acest 
context, precum şi criteriul impar-
țialități legi par influențabile. Și 
mergând pe firul logic, mă gândesc 
că şi Parlamentul şi Guvernul sunt 
considerate „câmp tactic“… Și cu 
noi cum rămâne? Țara întreagă e 
„câmp tactic“? Preşedintele e pro-
babil „Rege tactic“? Și noi, ceilalți? 

„Pioni“ pe tablă de şah pe care nu o 
putem determina, fiind „câmp tac-
tic“, împinşi de la spate de mesaje 
subliminale şi zvonistică, orbți, sur-
ziți şi prostiți intenționat, cărora li 
se îndeasă în cap orice, mai puțin 
adevărul?       

Aşadar misiunea este de control! 
Control manifestat prin aşa numiți 
„infiltrați“ sau „acoperiți“, trimişi cu 
misiunea de a strânge informații, de 
a răspândi zvonuri, şi de a asculta şi 
executa ordine militare precise, fără 
să întrebe ”de ce?” şi „la ce bun?“ Și 
pe care bănuiesc că îi gasim în toate 
domeniile de activitate. Dar infor-
mațiile strânse sunt utilizate doar 
în scopul preveniri unor acte crimi-
nale şi a vedea tendințele sociale? 
Informațiile obținute pot fi utili-
zate pentru a le face profitabile? De 
exemplu, dacă ascult telefonul unui 
antreprenor de succes, şi aflu că are 
informații pe care le utilizează la 
jocul pe bursa, pentru propriul lui 
câştig, ce mă împiedică să folosesc 
şi eu informația în scop comercial?  
Sau dacă aflu pe unde va trece un 
tronson de autostradă, ce mă împie-
dică să devin investitor imobiliar 
exact pe traseul ei? Sau dacă aflu 
că va creşte cursul la euro, ce mă 

împiedică să tranzacționez şi eu? 
Aşadar accesul la informație te 

transformă într-un om cu multe 
benefici. De orice fel. Mă buşeşte 
râsul şi plânsul în acelaşi timp când 
un director al uneia dintre structu-
rile de mai sus trebuie să dea expli-
cații Comisiei Parlamentare de 
Supraveghere a SRI. Cine pe cine 
controlează? Cine pe cine supra-
veghează? Politicieni vremelnici 
pe ofițeri de informații, sau invers? 
Răspunsul e foarte facil.  

Sunt patrioți în serviciile 
secrete? Sunt convins că da. Și sunt 
convins că mulți dintre ei privesc 
ceea ce fac ca pe o datorie sacră față 
de țara noastră şi față de cetățeni ei. 
Sunt convins că îşi doresc la fel ca 
şi noi să fie linişte, pace, bunăstare. 
Dar… ceva mă face să cred că nu 
este numai aşa. Intuitiv. „Stăpâni“ 
noştri sigur au acces la informația 
secretă, culeasă şi păstrată de aceste 
structuri. Și acționează în conse-
cință cuantificând-o. În beneficiul 
lor şi în detrimentul nostru, bineîn-
țeles.  Controlează serviciile secrete 
ale unei țări, şi vei controla totul, 
de la politica monetară la politicile 
publice. Adevărata putere stă în 
manipularea informației.

Serviciile

Domnilor care ne conduceți 
şi doamnelor, de ce atârnați 
de porți străine?

Nu ştiu ce să cred, pâna mai 
deunăzi eram convins că suntem 
conduşi de imbecili, subdezvoltați 
psihic şi cretini. Totuşi, chiar toți? 
Frate da’ chiar toți? Cu siguranță, 
categoric procentul de cretini în 
aparatul de stat la nivel executiv-na-
țional (finanțe, transporturi, pre-
fecturi, primării etc.) este supraa-
glomerat, dar ar fi o imposibilitate 
antropologica să fie toți cretini. 
Atunci ce se întâmplă? Ei bine ceea 
ce se întamplă este mult mai grav, 
cu pericol social infinit ridicat, ceea 
ce se întamplă este toxic, nociv şi de 
neiertat.  Sunt multe exemple dar – 
în acest pamflet - mă voi rezuma la 
câteva : 

1) Legea “Alina Gorghiu” - 
PNL a inițiat un proiect de lege care 
poate obliga pacienții de cancer să 
îşi plătească tratamentul dacă nu 
participă la programe de prevenție. 
Asta înseamnă că un bătrân aflat 
în vârf de munte, pentru care mer-
sul la medic reprezintă o adevărată 
aventură, în cazul în care are cancer, 
trebuie să îşi plătească tratamentul. 
Pentru că nu a ajuns să îşi facă con-
troalele de prevenție. Și pentru că 

PNL se gândeşte doar la cei bogați, 
nu şi la omul de rând, care poate nu 
îşi permite să plătească medicamen-
tele. Cu aceşti oameni ce facem? Îi 
lăsăm să moară în chinuri pentru că 
nu au ajuns la controalele de pre-
venție? Cum pot nişte români să 
gândească aşa despre alți români?

2) Ministrul Achim Irimescu şi 
fabrica de lactate Brădet - Pe scurt, 
ministrul Sănătății a precizat că s-a 
găsit cauza îmbolnăvirii bebeluşilor 
cu sindrom hemolitic uremic, o tul-
pină a bacteriei E.coli. Mai trebuia 
găsită sursa. Ulterior, ANSVSA a 
dat un comunicat de presă în care 
a precizat că a găsit E.coli O26 
într-un lot de 25 de kilograme de 
brânză produs de o companie al 
cărei nume nu l-a dat în comuni-
cat. Ministrul Agriculturii, Achim 
Irimescu, a considerat să comu-
nice “transparent” şi a dat pe piață 
numele companiei- Lactate Brădet. 
Imediat, numele companiei a fost 
legat de moartea bebeluşilor, chiar 
dacă lotul de brânză în care s-a 
găsit E.coli a fost produs abia în 22 
februarie, ceea ce înseamnă că a fost 
scos din fabrică după moartea bebe-
luşilor. În plus, vorbim de brânză 
dulce vrac şi nu se ştie deocam-
dată de unde vine bacteria E.coli. 

Patronul companiei româneşti nu 
crede că mai are vreo şansă să aibă 
o companie demnă de încredere şi a 
anunțat că ar putea chiar să închidă 
firma. Nu mai spunem faptul că este 
plin facebook-ul cu declarații ale 
părinților sau bunicilor bebeluşilor 
afectați care au zis că nici nu ştiau 
că există „Lactate Brădet“ şi care au 
declarat că nu au cumpărat nicio-
dată produse „Lactate Bradet“. Din 
nou este atacată o companie 100% 
romanească, atacată de la cel mai 
înalt nivel, atacată de către românii 
care ne conduc!

3) Hackerul „Guccifer“, pe 
numele său real  Lazăr Marcel Lehel 
- a accesat ilegal conturile de email 
ale unor personalităţi americane, 
inclusiv membri ai familei Bush, 
în perioada 2012-2014 şi contu-
rile de email ale fostului secretar 
de Stat Colin Powell şi Sidney 
Blumenthal, un apropiat al familiei 
Clinton. Autoritățile americane au 
cerut extrădarea acestuia în SUA 
şi ai noştri, cățelusi cu limbuțe iuți 
repede îl extrădează, în condițiile în 
care în vara anului 2014, Tribunalul 
Bucureşti l-a condamnat pe hac-
kerul Marcel Lazăr Lehel la şapte 
ani de închisoare cu executare, pen-
tru că a spart conturile de e-mail ale 

directorului SRI George Maior, ale 
europarlamentarului Corina Creţu 
şi ale unor vedete. Deci nu a mai 
contat nici faptul că avea o sentință 
definitivă – pronunțată de justiția 
româna – de executat. A fost suffici-
ent că au cerut stăpanii, adică SUA. 
Dar soldatul american care l-a omo-
rat pe chitaristul Teo Peter? Ai noş-
tri conducători ce au facut? Hai să 
vă zic ce au facut, au lăsat ca acesta 
să fie dus în Statele Unite, unde a 
fost judecat de Curtea Militară şi 
a fost gasit nevinovat. (Să nu aud 
nimic de genul: băi americanii mă, 
nu te pui! Să nu aud!)

4) Problema exodului 
Islamic: ambasadorul American 
Hans Klemm, ne îndeamnă să pri-
mim mai multi imigranți: „Lăsați-i 
pe aceşti imigranți să devină parte 
a acestei noi Românii“. Opa! Stai 
puțin domnu’ Klemm. Păi fraza 
asta este foarte interesantă din două 
puncte de vedere şi anume primul 

este îndemnul acestuia de a primii 
cu sufletul „zen“ hoardele de spa-
hii sirieni, iar al doilea : „acestei 
noi Românii”, adică? Care noua 
Românie? Islamizată? Colonizată? 
Care? Ce vrea să spună? Și asta mă 
duce cu gândul la: „Ne-am luat țara 
înapoi“. Parcă ceva nu e în regulă. 
Dar, ca să ne întoarcem la subiec-
tul articolului, nu s-a gasit nici un 
tehnocrat din ăsta emanat de “forța 
străzii“ să-i spună elegant domnului 
ambasador, cu privire la imigran-
ți:„Ia-i tu mă, ia-i şi du-i în Marele 
Canion, fă-le un oraş, mă, la tine 
acasă. Și domnule ambasador mai e 
ceva, care noua Românie?“ Nu s-a 
gasit nici unul.  Ma uit cu jind la bul-
gari şi unguri  ai căror conducatori 
au ouă şi care le-au zis clar să-şi bage 
imigranții undeva (unde oare?) şi 
rămân ferm pe poziții. Și sunt fermi 
cu multe. nu numai cu imigranții. 

Pa Ceanga

Teoria conspirației - Episodul 9

Țara întreagă e ”câmp tactic”? Președintele 
e probabil ” Rege tactic”? Și noi, ceilalți? 

”Pioni” pe tablă de șah pe care nu o putem 
determina, fiind ”câmp tactic”, împinși 

de la spate de mesaje subliminale și zvonistică, 
orbți, surziți și prostiți intenționat, cărora 

li se îndeasă în cap orice, mai puțin adevărul?       

Dan VÂJU

Domnilor care ne conduceți – și doamnelor, de ce ne urâți atât de mult?

Ai noștri : eunuci, lași, lingăi pe la porți 
străine și total împotriva propriului popor. 

Domnilor care ne conduceti cum puteti să ne urâți 
în asemenea hal? De ce sunteti așa de lași? De ce 

sunteți atât de furișati? De ce sunteți nimic?
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Că operele conului Iancu 
Caragiale sunt de actuali-
tate în relația cu clasa poli-

tică, nu este nimic nou. Savurăm 
cu plăcere orice operă a maestru-
lui,  mai ales dacă regăsim în ea 
exemplificarea sarcastică şi satirică 
a actualității politice româneşti.

Unul dintre cele mai bune şi mai 
cunoscute texte ale lui Caragiale 
se intitulează „Telegrame“. Acolo, 
într-o primă telegramă, Costăchel 
Gudurău îl anunță pe chiar pri-
mul-ministru cum că prefectul 
Raul Grigorescu l-a insultat „dum-
nezeu mami“ şi i-a aplicat câteva 
palme „cafine central“. Adaugă 
alarmat: „Viata onorul nesigure“. 
Într-o următoare petiție încheie 
disperat şi totodată amenințător: 
„Tremur viața me, nu mai putem 
merge cafine. Facem responsa-
bil guvern“. În fine, în urma unui 
şir neîntrerupt de astfel de tele-
grame, un procuror îi comunică 
aplanarea conflictului ministrului 
Justiției: „Împăcat cu directorul. 
Pupat toți piața endependenți“.

Sigur, această memorabilă 
replică a devenit, în viața noastră 
de zi cu zi, un clişeu. Trăim, de ani 
buni, sub semnul acestui  „Pupat 
toți piața endependenți“. Aceasta 
înseamnă că românul nu este 
capabil să rămână fidel unor prin-
cipii, să îşi păstreze coloana ver-
tebrală dreaptă de dragul unor 
idei. La noi ideile, principiile, 
programele politice, platformele 
ideologice, demnitatea sunt sim-
ple vorbe, numai bune de arun-
cat în ochi la nevoie. Când apare 
însă un interes, ne pupăm cu 
toții, cu sau fără muci (trimite-
rea este tot la Caragiale), în Piața 
Independenței. Sau în Parlament. 
Sau într-un studio de televiziune 
ori în pagina unui ziar. Sau ori-
unde altundeva. Nu contează, 
interesul poartă fesul.

Câteva cazuri mi-au agresat 
simțul normalității. De departe 
cel mai penibil exemplu mi s-a 
părut alianța PSD-PC-PNL sub 
sigla USL. Alipirea liberalilor la 
această înțelegere mi s-a părut 
aberantă. Mai mult decât atât, 
imorală. Contravine oricărei idei 
despre liberalism. A fost un gest 
de a da cu piciorul la o tradiție 
onorabilă şi care coboară în timp 
până în secolul al XIX-lea. De ce 

s-au pupat cu toții în public? Din 
frustrare, din ambiții personale, 
din dorința de a pune mâna pe 
putere. Nu contează cum, nu con-
tează că asta s-a întâmplat împo-
triva propriei platforme politice.   

Într-un mediu politic civilizat, 
oponenții, rivalii se respectă reci-
proc şi poartă o luptă demnă. Nu 
abdică de la ideologia care îi defi-
neşte, nu îşi trădează electoratul 
tradițional. La noi totul este lote-
rie, mică înțelegere, joc de culise 
şi nimic nu durează mai mult de 
jumătate de mandat... Nu-i bai, 
doar totul se poate negocia  şi 
renegocia, că românul are oricum 
probleme cu memoria...

Un alt caz care m-a mai scâr-
bit a fost unificarea sub umbrela 
noului PNL a fostului PNL şi a 
defunctului PDL. Ce le-o fi tre-
buit liberalilor să îi resusciteze pe 
penalii pedelişti care au îngropat 
sistemul de sănătate prin închi-
derea spitalelor, au propagat ca 
politică de partid jaful național 
(şi văd că de infracțiunea aceasta 
sunt acuzați cu vehemență numai 
pesediştii – nu că ar fi ăştia uşă 
de biserică, ei sunt profesori în 
domeniu), au decimat pensiile şi 
salariile? Dacă liberalii ar avut un 
mic dram de răbdare, pedeliştii ar 
fi murit încet şi sigur, fără să mai 
fim nevoiți să îi mai acceptăm 

astăzi pe urmaşii lui Boc, Videanu, 
Berceanu, Ialomițeanu şi Udrea.

În fine, cea mai recentă şi mai 
trivială dovada că acest  „Pupat 
toți piața endependenți“  ne defi-
neşte, de la cel mai înalt nivel până 
la cel mai mărunt, vine din lumea 
guvernanților. Ceva de genul 
„miniştri spun lucruri tâmpite“. 
Deşi pretinsul guvern de tehno-
craţi fusese instalat doar pentru 
a administra corect România şi 
a organiza alegerile locale şi par-
lamentare tot corect, Cabinetul 
Cioloş dă dovezi clare de incom-
petenţă pe zi ce trece. Iar presupu-
sul posesor al „Guvernului meu“ 
tace, doarme şi între concedii se 
ocupă cu turismul.

Personajul de la Ministerul 
Sănătăţii e român neaoş şi un 
doctor competent. Ca mana-
ger al Sănătăţii este de-a dreptul 
catastrofal. România stă prost 
cu natalitatea, dar cum se gestio-
nează dramaticul caz al bebeluşi-
lor infestaţi cu bacteria E-coli nu 
pot fi ţinuţi în viaţă nici copiii care 
s-au născut! 

Iar neicuşorul de la Agricultură 
s-a repezit să-l scoată Acar Păun 
pe patronul fabricii de produse 
lactate Brădet. Falimentându-l 
fără să existe probe certe că cele 
25 de kilograme de brânză dulce 
– produsă la 21 de zile după 

îmbolnăvirea copiilor din Argeş 
– ar fi conţinut criminala bacte-
rie. Ca după aceea să spună că de 
fapt nu e necuratul aşa de negru 
şi nu de la laptele din Argeş li 
s-ar trage copiilor decesul. Și noi 
să ne întoarcem cu spatele, să ne 
facem că nimeni nu a zis nimic 
şi să ne pupăm cu toții în „piața 
endependenți“. 

Că ne pupăm toți în spatele 
intereselor de culise este şi fap-
tul că dacă după tragedia de la 
Colectiv au ieşit „mesele” ( vorba 
unui revoluționar de la Timişoara) 
şi au făcut posibilă plecarea guver-
nului Ponta, iar după tragedia din 
spitalele româneşti nu cade nici 
un cap. Ba mai mult, prezidentul 
face „escursii“ !

Nici Braşovul nu este străin de 
opera lui Caragiale. În virtutea 

colaborării impuse de fațadă din 
noul PNL, George Scripcaru 
se pupă cu Aristotel Căncescu, 
Claudiu Coman cu Mihai Veştea, 
Vasile Ungureanu cu Adrian 
Gabor. Urmaşii țărăniştilor regre-
tatului Corneliu Coposu fac ali-
anță cu descendenții politici din 
Ion Iliescu, adică oamenii lui 
Grapă din UNPR. Nici tabăra lui 
nea Niță nu face excepție. După 
impresionante susțineri ale lui 
Cătălin Leonte în campania USL 
din 2012, nea Niță dă mâna cu 
Georgică şi îi trage frâna de mână 
lui Leonte. După anunțuri sforă-
itoare cu privire la candidatura 
liderului pesediştilor braşoveni la 
preşedinția Consiliului Național 
PSD, acesta se retrage şi este ales 
Mihai Fifor, care săracul se miră 
şi el de alegere. Bineînțeles, toți 
pupat „piața endependenți“. 

Și atunci credeți că mai poate 
să ne mai mire că pupila lui 
Constantin Niță de la Făgăraş, o 
oarecare Roxana Palade, îl promo-
vează ostentativ, până la modul 
enervant, pe primarul liberal în 
funcție, chiar dacă ea este anga-
jata PSD-ului? Să înțelegem că la 
Făgăraş Niță adoptă deja aceeaşi 
tactică de sacrificare a propriului 
candidat, prof. Ion Negrilă, aşa 
cum a făcut şi cu Cătălin Leonte 
in 2012 la Braşov? 

Prin urmare, dragilor, propun 
un exercițiu de smerenie: nu con-
tează cine şi ce crede , nu contează 
cu cine veți vota, nu contează 
nimic. Haideți să ne pupăm cu 
toții în Piața Independenței. 

Pentru binele şi prosperitatea 
întregului popor, vorba lui nea 
Nicu! 

Cristi PREPELIȚĂ

Pupat Piața Independenței!

Și atunci credeți că mai poate să ne mai mire 
că pupila lui Constantin Niță de la Făgăraș, 

o oarecare Roxana Palade, îl promovează 
ostentativ, până la modul enervant, pe primarul 

liberal în funcție, chiar dacă ea este angajata 
PSD-ului ? Să înțelegem că la Făgăraș Niță adoptă 

deja aceeași tactică de sacrificare a propriului 
candidat, prof. Ion Negrilă, așa cum a făcut 

și cu Cătălin Leonte in 2012 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 fie prieteni, prieteni buni, oameni care să găsească o atmosferă caldă, deschisă și plină de pasiune. Acest magazin nu are 
standardele reci și fixe a unui business cu notorietate, acest magazin este unul corect, cinstit și de incredere.

Unele sporturi supravieţu-
iesc la Braşov, prin grija 
dar şi pasiunea unor spor-

tivi şi antrenori… Este şi cazul 
luptelor, practicate la Colegiul 
Tehnic de Transporturi Braşov, 
acolo unde sportul este rege. Aici, 
antrenorul Vali Bârjac a format, 
de-a lungul multor ani, nu doar 
un colectiv, ci o adevărată menta-
litate, un mod de viaţă prin sport 
şi mişcare. Maestrul îşi petrece 
multe ore pe zi în ,,cabinetul“ 
sau, adică în sala de antrenament 
şi competiţii, acolo unde sportul 
luptelor este la el acasă! După ce a 
ieşit la pensie, dar nu a abandonat 
niciun moment sala, Vali Bârjac 
i-a încredinţat o misiune onorantă 
,,elevului“ Viorel Milinceanu, un 
alt nume greu în această disciplină 
sportivă. Acesta, sprijinit, desigur, 
de maestru, se preocupă de creş-
terea sportivilor şi de lansarea lor 
spre marea performanţă. Iar rezul-
tatele nu au întârziat să apară, pen-
tru că aici este ca în fabrică: banda 
rulantă scoate performeri, fără 
oprire.

Brașovul, la mondialele  
de lupte pe plajă

,,La lupte greco romane, Brașovul 
este în primele trei locuri din ţară, 
la copii I și la copii II, iar la nive-
lul cadeţilor și juniorilor, clubul 
Colegiului Tehnic de Transporturi 
este între primele șase locuri din 
ţară. Avem sportivi foarte valoroși, 

așa cum este juniorul Bogdan Tiba, 
multiplu campion naţional, parti-
cipant la campionatele mondiale 
de lupte pe plajă, unde a luat locul 
V, Eusebiu Tiba, campion naţional, 
Daniel Ţigancea, medaliat cu bronz 
la campionatele ţarii, Raul Cojocar, 
de asemenea, campion naţional, 
Leonard Pânzaru, medaliat și el la 
naţionale, la categoriile lor de vârstă 
dar și Alexandru Caia, component al 
Centrului Olimpic de la Câmpulung 
Muscel”, ne-a precizat antrenorul 
Viorel Milinceanu. 

Memoria mentorului 
Gheorghe Voicu

An de an, în prejma primă-
verii, sala Colegiului Tehnic de 
Transporturi Braşov se animă, pen-
tru a cinsti memoria maestrului 

Gheorghe Voicu, mentorul spor-
tului luptelor pe meleagurile bra-
şovene. Anul acesta, a fost a 14-a 
ediţie a „Memorialului Gheorghe 
Voicu“, competiţie care a adunat 
peste 150 de sportivi, de la peste 
15 cluburi din ţară, printre care 
Câmpulung Muscel, unde este 
Centrul Naţional Olimpic, pen-
tru juniori, Caraimanul Buşteni 
şi, bineînţeles, Colegiul Tehnic de 
Transporturi Braşov, cu o echipă 
performantă. A fost concursul de 
start în anul competiţional 2016, 
care este bogat în competiţii, la 
toate categoriile de vârstă. „Pentru 
că a venit din familia luptelor de la 
Steagu Roșu Brașov, mereu m-a învă-
ţat și mi-a împărtășit tainele acestui 
sport. Îmi spunea mereu să nu îl fac 
de rușine, cu evoluţiile mele pe saltea. 
Era un om bun, un pedagog desăvâr-
șit, care știa cum să scoată campioni. 

Dă-i drumul cu mult curaj, trebuie 
să fi campion!, îmi spunea maestrul. 
Am învăţat multe de la Gheorghe 
Voicu, un om adevărat, în primul 
rând, care a șlefuit numeroase talente 

și le-a adus pe drumul performan-
ţei. Memoria maestrului dăinuiește, 
astfel încât oamenii de aici, de la 
Colegiul Tehnic de Transporturi, 
continuă tradiţia acestei discipline 
sportive. Îi îndemn pe părinţi să 
își îndrume copiii spre sport, spre 
mișcare. Sportul luptelor are o par-
ticularitate, pentru că îi învaţă pe 
practicanţi adevărate lecţii de viaţă, 
îi obișnuiește cu greutăţile și le arată 
drumul corect. Este un sport greu, 
dar cu foarte multă muncă, acesta 
sigur că va renaște, în sensul că va 
aduce performanţe sportivilor noștri, 
la campionate mondiale, europene 
sau la Jocurile Olimpice, așa cum se 
întâmpla cu mai mulţi ani în urmă. 
Avem tineri foarte talentaţi, care pot 
asigura viitorul acestui sport“, ne-a 
declarat primul elev am regretatu-
lui maestru Gheorghe Voicu, bra-
şoveanul Bogdan Adrian.

Luptele, pasiunea sportivilor şi antrenorilor 
de la Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

HANDBAL

Echipa naţională feminină 
de handbal are o perio-
adă încărcată şi dificilă, 

urmând să susţină meciuri oficiale 
extrem de importante: este vorba 
despre ,,dubla“ cu Norvegia, din 
preliminariile CE din acest an, 
respectiv, turneul preolimpic 
din Danemarca. Sunt încercări 
importante, pe care trebuie să 
le treacă echipa României, care, 
să nu uităm totuşi, a câştigat în 
decembrie trecut, o nesperată 
medalie de bronz la campionatele 
mondiale. Echipa are deci experi-
enţa unor meciuri „cheie“, partide 
decisive, cu încărcătură maximă. 
Antrenorul naţionalei de handbal 
feminin a României este suedezul 
Tomas Ryde, care, deşi contestat, 
s-a scos în decembrie, atunci când 
echipa noastră a urcat pe podiu-
mul campionatelor mondiale din 
Danemarca. Dar, suspiciunea asu-
pra viziunilor handbalistice ale 
suedezului persistă... La sfârşitul 
anului trecut, fostul selecţioner, 
Gheorghe Tadici, s-a dezlănţuit la 
adresa actualului antrenor al echi-
pei naţionale:  ,,Ce caută Tănăsie 
la lot? Dar Vizitiu, Perianu? Ele nu 

au jucat decît cîte 10 minute pe meci 
la Baia Mare și acum sînt chemate 
la lot? Vizitiu a fost accidentată, a 
stat prin București! Cum să o iei pe 
Tănăsie în fața Iuliei Curea, de la 
CSM București? Sau a lui Iuganu, 
care joacă titulară meci de meci la 
Roman? Cum să nu o iei pe Cristina 
Zamfir, care e golgeterul campiona-
tului, care joacă excelent la Brașov?“ 
Cu toate acestea, neconvocarea 
braşovencei Cristina Zamfir, naşte 
multe semne de întrebare, pentru 
că ea este golghetera la zi a cam-
pionatului naţional! Ar fi fost şi 
ca o recompensă, pentru seriozi-
tatea sportivei, care se pregăteşte 
exemplar şi traversează o perioadă 

fastă. Dumitru Berbece, antre-
norul secund al Coronei spunea 
cu năduf în gals, după ce Zamfir 
avusese o prestaţie deosebită, în 
victoria Coronei cu Baia Mare: 
,,Nu știu care ar putea fi motivele și 
cine este de vină, federaţia sau antre-
norul, însă neconvocarea Cristinei 
Zamfir, care este într-o formă deose-
bită, nu poate fi înţeleasă. Mai mult, 
pe lângă ea, ar fi putut să fie convo-
cate și alte jucătoare de la Brașov, 
Hotea, bunăoară. Respect federaţia 
și pe selecţioner, dar nu îneleg de ce 
se întâmplă astfel de lucruri“. De 
la Corona Braşov au fost convo-
cate, totuşi, două sportive: Denisa 
Dedu şi Laura Chiper.

Olimpia va juca în semifinalele 
campionatului naţional!

După ce au disputat finala Cupei 
României, desfăşurată recent 
la Braşov, baschetbalistele 

de la Olimpia CSU Braşov fac furori 
şi în campionatul naţional, depăşind 
obstacol după obstacol. Astfel, elevele 
antrenorului Dan Calancea au reu-
şit să-şi câştige dreptul de a evolua în 
semifinalele Campionatului Naţional! 
Baschetbalistele de la Olimpia CSU 
Braşov sunt, aşadar, în careul de aşi al 
baschetului feminin românesc, după ce 
au încheiat rapid seria din sferturile de 
finală, împotriva echipei Phoenix Galaţi. Aceasta, în ciuda valorii lot-
ului gălăţean, animat şi de valoarea şi ambiţia unui antrenor la modă, 
portughezul Eugenio Rodriguez. După o victorie în primul meci, 
la Braşov, a urmat un al doilea joc, la malul Dunării. Astfel, echipa 
braşoveană s-a impus, în meciul doi al sferturilor, cu 77-69 (25-12, 
21-17,10-13, 21-27), realizând astfel cea mai mare performanţă a 
baschetului braşovean: calificarea în semifinalele campionatului intern! 
„Am reuşit să câştigăm şi meciul doi, am luptat extraordinar. Nu a fost uşor, 
chiar dacă am avut la un moment dat şi 15 puncte diferenţă pe tabela de 
marcaj. Rotaţia noastră a fost foarte, foarte scurtă, dar totul s-a încheiat cu 
bine. Am obţinut o calificare istorică în semifinale. Este un rezultat fabulos, 
dacă vorbim de bugete şi loturi avute la dispoziţie. O realizare de excepţie 
pentru care fetele merită toate felicitările. Deşi am avut un lot restrâns 
numeric, deşi au fost multe jucătoare lipsă la antrenamente, din cauza con-
vocării la echipele naţionale, am reuşit până acum să ne facem treaba la 
superlativ“, a spus Dan Calancea, antrenorul principal al „olimpicelor“. 
În semifinale, Olimpia CSU Braşov va întâlni Universitatea Alba Iulia, 
echipă care este angrenată în cupele europene.

Semne de întrebare, legate de  
convocarea la ,,naţionala“ de handbal 

Unul din foștii sportivii brașoveni, practicant 
al luptelor, Bogdan Adrian, are o iniţiativă 

remarcabilă: dorește să reînvine precursoarea 
acestui sport, trânta! ,,Trânta adevărată, 

este în tradiţia românilor. Ca și în folclor, ca orice 
cântec vechi,așa este și trânta. Este frumos 

să vezi acest spectacol pe saltea, la sate. Băieţii 
se întrec și cei mai puternici izbândesc. Este 
fair play, iar învinșii recunosc superioritatea 

adversarului și îi strâng mâna la final. Este 
un exemplu de comportament sportiv și trebuie 

readus în atenţie. Asta doresc să fac“!


