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Oficial, ne merge bine. Chiar 
foarte bine. Prognoza ne 
dă ca sigură o creștere 

economică pentru anul 2016. Se 
vorbește chiar despre o creștere 
cu 4,2%, ceea ce este de-a drep-
tul spectaculos. Este prognoza 
Comisiei Europene, o prognoză 
care spune însă clar: creșterea se 
face pe baza creșterilor salariale și 
a relaxării fiscale. În nici un caz pe 
creșterea producției și a produc-
tivității. Dimpotrivă, producția 
industrială scade vizibil, compa-
rativ cu perioada similară a anului 
precedent.

Mai prudent decît Comisia 
Europeană și mult mai ancorat în 
realitate decît guvernul, Mugur 
Isărescu, guvernatorul Băncii 
Naționale, avertizează: orice creș-
tere economică ce nu se bazează 
pe macrostabilitate este riscantă 
și volatilă; ea poate fi urmată de 
depreciere monetară, de inflație, 
de creșterea șomajului.

Cam așa arată zona declarativă. 

O zonă peste care vine Institutul 
Național de Statistică care, trium-
falist, vorbește de scăderea inflației 
față de perioada similară a anului 
2015 de 2.7%.

Oficial ne merge bine. Care 
este însă realitatea? Este suficient 
să faci un simplu tur de magazin 
și constați singur că realitatea este 
diametral opusă. Prețurile de con-
sum nu numai că nu au scăzut, dar 
au crescut și încă simțitor. Și dăm 
numai cîteva exemple: cartofii s-au 
scumpit de la 1,60 lei/kg în decem-
brie la 1,9 – 2,10 lei acum. Cei indi-
geni, vorbesc. Prețul cărnii de porc, 
în afara zonei de promoții, a cres-
cut în medie cu 10%. La fel s-au 
scumpit ouăle, lactatele, legumele 
și fructele proaspete. Cu o medie 
de 6%.

Este adevărat, a scăzut prețul 
autoturismelor de lux. Dar cîți și 
cine cumpărăr așa ceva? Au scă-
zut și prețurile unor categorii de 
bunuri de lung consum (televizoa-
rele inteligente, de exemplu) și din 

zona de servicii. Ceea ce statistic 
dă bine. Per total. 

Semnalul de alarmă vine exact 
din zona de macrostabilitate econo-
mică. Cifra de afaceri a economiei 
românești este în semnificativă scă-
dere față de anul trecut, în timp ce, 
dimpotrivă, importurile cresc în 
ritm vioi. Și valoric, dar și în unități 
fizice. Pe un mecanism european 
lamentabil negociat în perioada 
de preaderare de către guvernul 
Năstase, guvernele vechilor mem-
bri UE (și mă refer la statele din 
zona euro) pompează gratuit sume 
imense în producția industrailă a 
statelor respective și le încurajează 
să exporte spre România. Aceasta 
în timp ce guvernul României nu 
poate subvenționa nimic din pro-
ducția industrială națională. Pentru 
că este considerat ajutor de stat și 
este interzis. Nu poate subvenți-
ona decît în foarte mincă măsură 
producția agricolă, iar producătorii 
români sînt handicapați economic 
față de cei vestici.

Consecința acestor fapte nu va 
întîrzia să apară. Entuziasmul recen-
telor creșteri salariale și a reducerii 
fiscalității începe să se estompeze și 
se apreciază că, undeva, la începu-
tul semestrului doi al anului în curs 
se va desumfla cu totul, urmînd a 
eșua în restructurări, concedieri, 
reduceri de activitate. Dacă am 
șterge recenta euforie, am înțelege 
lesne ce urmează numai urmă-
rind, săptămînă de săptămînă cum 
crește suma de bani alocată unei 
sacoșe de cumpărături din ce în ce 
mai goală. 

Toate acestea se întîmplă pentru 
că vehiculul de creștere este unul 
artificial, din zona consumismului, 
unul bolnav încă din naștere. Dar, 
desigur, oficial ne merge bine. Și, 
probabil acest oficial va fi tîrît, cu 
chiu, cu vai, pînă a doua zi după 
alegerile legislative din toamnă. 
Zi în care întregul sistem va crăpa 
dînd naștere unei crize economice 
interne cel puțin la fel de gravă ca 
cea din 2008.

Oficial ne merge bine
Editorial

Cornelius POPA
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„Foamea“ de evaziune
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Unul dintre subiectele mereu 
fierbinți este acela al taximetriei.  
În ultima perioadă tot mai mulți 
oameni sunt nemulțumiți de 
prestația taximetriștilor din oraș. 

Cu „Cănce' la Divanul Obștesc
Pe 11 martie a fost termen  
de judecată, în cadrul procesului 
baronului Căncescu »pag. 10

Orașul bunicilor
Braşovul era un oraş „tradiţional, unde 
schimbările intră foarte lent“, spunea  
cărturarul Sextil Puşcariu »pag. 7
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Constituția noastră garan-
tează multe vrăjeli, atâta 
timp cât ești român și ai 

melodie la mobil deșteaptă-te 
române. Dacă însă, te trezești în 
weekend cu poftă de gulaș în loc 
de mici, încep să apară problemele. 
Atunci libertatea ta de exprimare 
se restrânge grav.

Aflu, de exemplu, de pe la 
amicii mei unguri (sau de etnie 
maghiară, cum ar spune orice fil-
fizon care e politically corect) că 
la sărbătorile de 15 martie câțiva 
dintre ei n-au fost lăsați să defi-
leze cu „steagul Transilvaniei“. 
Steagul Transilvaniei are tot roșu 
galben și albastru, plus o stemă de 
Siebenburgen să nu uită că au fost 
și stăpâni sași prin zonă. E atât de 
mișto încât l-aș fura cum am furat 
Ardealul de la unguri și aș pretinde 
că e al meu. Dar nu voi avea această 
posibilitate, întrucât s-au ocupat 
de asta câțiva „oameni de ordine“ 
care nu i-au lăsat să defileze cu el.

Acu’, tre să ne hotărâm odată ce 
fel de libertate de exprimare vrem 
în țara asta. Ori facem una de-aia 
serioasă, iar asta presupune să-i lași 
pe unguri să zică ce vor și să vânture 
ce steag vor ei, ori facem amenda-
mente la Constituție și spunem 
că libertatea de expresie nu poate 

fi îngrădită, cu excepția steagului 
unguresc, poveștilor cu Ardealul 
trebuie dat la unguri și Laszlo 
Tokeș.

Că mai e și Laszlo, ăsta. Tipul 
îi ceruse prim-ministrului ungar 
Victor Orban să ofere un protec-
torat Transilvaniei, după modelul 
practicat de Austria cu Tirolul de 
Sud. Cât nu a făcut asta ca oficial 
al statului român și nu a făcut un 
document oficial, el fiind maxim 
europarlamentar, care din punct 
de vedere administrativ este un fel 
de papagal (vezi Mircea Diaconu), 
zic că intră exact la liberă expre-
sie. El vrea protectorat maghiar 
în Transilvania, eu vreau vilă 
în Primăverii și o basarabeancă 
flămândă.

Decorația aia i s-a dat pentru 
rolul avut în revoluția din 89, exact 
evenimentul în urma căruia pot și 
ungurii și românii să spună ce pros-
tii le trec prin cap. Să umble cu ce 

steaguri vor pe stradă și să ceară, 
dacă tot sunt poporul, desființarea 
României și transformarea ei în 
califate și protectorate.

Lasă-i să iasă pe stradă cu ce 
steag vor ei, nu e ca și cum ar face 
mare brânză cu ele. Stegarul dac 
e cu steagul pe stradă de ani buni, 
n-a reușit nici o magie. Sau stegarul 
tâmpit, ăla care merge la concerte. 
Și ascunsul sub preș a discuției cu 
autonomia Transilvaniei iar nu ajută 
la nimic. Țara asta se va dezmem-
bra, mai devreme sau mai târziu, nu 
din cauza steagului transilvan și a 
ungurilor de-acolo ci pentru că nici 
un om cât de cât rațional nu o mai 
suportă. Abuzul legal de orice fel e 
la ordinea zilei. Cetățeanul de rând, 
fraierul, n-are nici un drept și e 
vânat de stat ca iobagii pe vremuri, 
ba cu ANAF-ul pentru trei lei, ba 
cu radaru’ în pădure. Singurii care o 
duc bine sunt putorile și retardații, 
restul sunt ținta cleptocrației care a 

pus mâna pe țara asta.
Și ca să dau și eu o idee de lege, 

uite: n-ai voie să mai mănânci căcat 
naționalist în România până nu ter-
mini o autostradă dintr-un capăt 
în celălalt al țării. Sau măcar să legi 
primele 5 orașe din România cu 
autostrăzi.

PS. Și terminați cu vrăjeala că 
ofenseză pe rumâni că le aduce 
aminte că ungurii vor Ardealul și 
Ungaria e stat revizionist. Nimeni 
nu are privilegiul de a nu fi ofensat.

Libertatea de expresie e ok, 
atâta timp cât nu ești ungur 

Contraeditorial

În mașină e cald și urlă 
muzica. Absent, șoferul se 
uită pe geam, iote bre, s-au 

închis păcănelele de… poc. 
Mașina lovește sec ceva, e mai 
mult un frison, muzica urlă și 
acoperă zgomotul înfundat al 
corpului care cade pe asfalt. 
Mi-o fi explodat un cauciuc, 
zice șoferul și trage pe marginea 
bulevardului, în spate aleargă 

oameni urlând: ce-ai făcut nenoro-
citule! Criminalule!

Ce-am făcut?
Corpul zvâcnește sub palton, 

e sânge și picioarele sunt aruncate nefiresc, ca o mână de 
bețișoare Maroco.

Chemați salvarea!!! Oprește domle să o ducem la spi-
tal!!! Nu o mișcați, că poate mai mult rău faceți! Îi rupeți 
coloana! Fir-ai al dracului de criminal!

Din mașină urlă muzica, Rihanna. Îi place Rihanna 
șoferului care se uită prostit la paltonul sub care cineva 
moare și peste drum la păcănelele care au dispărut, cum 
dracu să dea faliment păcănelele, când toată lumea iubește 
să joace la noroc?

Lui i s-a cam terminat norocul. Și ei, fata de pe jos. Ei 
i s-a terminat de tot norocul. Poate la următorul ciclu al 
Samsarei o să primească destinul unui proprietar de BMW 
care gonește cu 90 la oră în oraș și o să-l ucidă pe el, care în 
viitoarea viață o să fie o fată de 16 ani în drum spre școală.

Rihanna cântă Shut Up and Drive.
Însă drumul lui s-a terminat aici.
Undeva, într-un birou, un politician îl începe pe-al lui. 

Morții, uciși pe trecerea de pietoni, 5 doar anul ăsta, sunt 
covorul roșu pe care va păși distins, sobru și implicat, în 
primăria Brașovului.

Va lumina trecerea de pietoni, va pune de strajă polițiști 
la zebră, va rezolva criza. Și va readuce la locul lui magazi-
nul de păcănele. Căpșună, căpșună, căpșună, cui nu-i place 
să joace la noroc?

Ovidiu EFTIMIE

Cetățeanul de rând, 
fraierul, n-are nici un 

drept și e vânat de stat 
ca iobagii pe vremuri, 
ba cu ANAF-ul pentru 

trei lei, ba cu radaru’ în 
pădure. Singurii care o 

duc bine sunt putorile și
retardații, restul sunt 

ținta cleptocrației care 
a pus mâna pe țara asta.

Accidentul în politică  
și politica accidentului

Raluca FEHER

După fenomenul Colectiv foarte 
mulți dintre noi am sperat că 
guvernul Cioloș, adus de pre-

ședinte la îndemnul străzii, va începe 
cu adevărat construirea și  implemen-
tarea unei strategii naționale, cu puncte 
foarte clare și precise. O strategie care 
să țină cont de țintele pe care le dorim 
ca națiune în următorii 20 de ani. Cel 
puțin. 

Toți am sperat că vom începe o 
reconstrucție, cel puțin morală, a socie-
tății politice. S-a întâmplat ceva de 
genul acesta și eu am lipsit cumva din 
țară? Nimic.

Toți am sperat că vom vedea o mică 
încurajare a românilor de a se întoarce 
acasă, de a le crea pârghii fiscale avanta-
joase pentru a-și investi bruma econo-
misită prin străinătățuri în mod sigur. 
Nimic din toate acestea. Cei care sunt 
acasă și se luptă cu concernele interna-
ționale venite să transforme România 
în enclava de consum sunt hăituiți, cer-
cetați, supuși presiunilor.

Mai mult decât atât, astăzi se vor-
bește în gura mare despre acţiunea de 
scoatere de pe piaţă a investitorilor 
români! Este o acţiune vizibilă, în care 
puterea economică se mută în altă 
parte, iar investitorul român dacă nu 
falimentează, este dat la o parte, even-
tual trimis la pușcărie. Alt loc în care 
se petrec marile schimbări. Primari pe 
care i-ar fi ales populaţia, în continuare, 

au fost trimiși la „Beciul Domnesc“ și 
s-au întors de-acolo cuminţi, spășiţi 
și fără nici un gând de a mai candida! 
Pentru că ne aflăm în plină acţiune 
de punere în practică a proiectului: 
„Personalităţile - date la o parte! Și înlo-
cuite cu… personulităţi!“

Din punct de vedere social, asistăm 
la cel mai mare exod al medicilor, din 
România! Oameni pregătiţi pe banii 
statului român părăsesc ţara româ-
nească! Și se duc, gratis, pentru orice 
altă ţară, numai pentru ţara lor - NU!  
În condiţiile în care spitalele au devenit 
adevărate raiuri ale șobolanilor, gân-
dacilor, mizeriei și inutilităţii! Să treci 
drumul, la farmacie, ca să-ţi iei medi-
camente, pentru că în spitale… NU 
SUNT!

Ar putea fi o speranţă, în viitor? Da, 
cum bine îmi spunea cineva: „Vreţi să 
modernizaţi învăţământul românesc? 
Întoarceţi-vă la reformele lui Spiru 
Haret! Cu alea școliţii din România 
au cucerit lumea! Abandonaţi așa-zisa 
modernizare care duce… nicăieri!“ 
Așadar - VIITOR DE AUR, ŢARA 
NOASTRĂ N-ARE!

Dar este, într-adevăr, România atât 
de săracă, încât este incapabilă să-și 
hrănească omenește locuitorii? Știm cu 
toții că răspunsul este NU.

A făcut ceva statul român pentru a 
recupera din sumele înfiorător de mari 
jefuite fără milă? Nimic. Și în județul 

Brașov, sume ticălos de mari de bani 
din buzunarul cetățeanului sunt trase 
cu sila și vârâte în combinații de corup-
ție destinate să îngroașe averile unor 
găști care controlează societatea bra-
șoveană. Ca un blestem, în ciuda evi-
denței, în ciuda dovezilor, profitând 
de o legislație creată de corupți pentru 
corupți, dregătorii din județul Brașov 
cheltuiesc fără milă, prin combinații și 
contracte umflate sub ochii îngăduitori 
ai legii, de câteva ori mai mult decât este 
necesar pentru cele câteva lucruri care 
se mai fac în zonă. 

Se fac lucrări scumpe și proaste – și 
nu spunem numai noi asta, ci și Curtea 
de Conturi, și, uneori, organele de 
anchetă – pentru a se putea fura repede 
și mult. Traseul alesului, din punct de 
vedere financiar, este întotdeauna spre 
o bogăție și mai mare. Nu am văzut ales 
care, deși câștigă nu foarte mult, să nu 
tragă linia și să nu adune o creștere con-
siderabilă a propriei bunăstări.

Da. E onorabilă ideea guvernului de 
a lucra pe o strategie de combatere a 
sărăciei. Dar dacă ea înseamnă hrănirea, 
pe diverse filiere, a încă unor grupuri de 
manevranți de fonduri bugetare, finalul 
va fi doar încă o uriașă și inutilă chel-
tuială. Dacă strategia asta nu înseamnă 
blocarea mecanismelor care protejează 
furtul din buzunarul cetățeanului, a sta-
tului, atunci este de pomană.

Am putea pleca și să ne facem că 
nu ne interesează. Dar asta nu rezolvă 
problemele. Desigur, nu îmi mai place, 
dar nici nu plec din ţara asta în care, 
vorba unui răposat recent: „nici de-ai 
dracu’ nu murim“!  În veacul vecilor, 
AMIN!…

Cristi PREPELIȚĂ

Început de necrolog
Desigur, în momentele de față toată atenția presei este 
indreptată către alegerile locale din iunie. Ne interesează mai 
mult cine cu cine candidează, cine cui face jocurile, cine cu cine 
se ceartă! Că de, ce ne place nouă cel mai mult? CIIIRCUL!!! 
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Două mandate, și-atât! 
Două sunt argumente 
pentru această formulă 

de reglaj democratic: unul ține de 
viteza de modernizare a societății, 
iar celălalt ține de împiedicarea 
dezvoltării corupției.

Societatea se modernizează 
într-un ritm foarte puternic. Noile 
tehnologii – de la viteza tot mai 
mare a informației, la cadastrul 
prin satelit, de la piața de energie, 
la autobuzele ecologice – presu-
pun un proces continuu de învă-
țare. Generațiile care vin din urmă 
au un nou fel de a gândi și sunt 
mult mai pregătite să folosească 
instrumentele noi și să inoveze. De 
ce să nu le permitem să ne conducă 
dacă sunt competenți?

Statul, fie că vorbim despre 
nivelul politic, fie că vorbim des-
pre nivelul executiv, rămâne con-
stant în urma societății. Aleșii care 
stau prea mult în funcții riscă să 

fie o frână în calea dezvoltării toc-
mai din cauză că nu au timp să se 
adapteze la nou. În două mandate 
– 8 ani ca primar sau președinte de 
consiliu județean – este timp sufi-
cient pentru a duce la îndeplinire 
proiectele pentru care ai fost ales, 
iar apoi predai ștafeta. Dacă știi că 
ai doar două mandate la dispoziție, 
nu te apuci să „securizezi“ terito-
riul electoral, nu îți faci trupe de 
aplaudaci sau de postaci, nu faci 
jocuri insalubre ca să rămâi agățat 
de funcție. Îți faci treaba cât poți 
de bine.

Sistemul actual a dus la apa-
riția baronilor locali. Nu există 
județ sau municipiu în țara asta 
în care justiția și DNA să șomeze. 
Corupția e o întreprindere pe ter-
men lung, în care foarte mulți aleși 
lucrează la consolidarea puterii 
lor doar ca să o tranzacționeze pe 
sub masă în folos propriu. Rulajul 
oamenilor de la vârf nu ar mai 

permite înrădăcinarea nimănui în 
sisteme de tip mafiot. 

La vremuri noi, oameni noi! 
Dincolo de funcțiile publice, unde 
lucrurile se pot reglementa prin 
legi, așa cum este la nivelul pre-
ședintelui țării, regula celor două 
mandate ar putea fi aplicată și de 
partide. După un sfert de secol de 
la revoluție, aceleași personalități 
„politice“ pândesc din nou după 
ciolan. Cum ar fi dacă partidele 
ar scurta mandatele celor care le 
conduc și ar aduce la vârf tineri? 
Avem tineri capabili, muncitori și 
deștepți, care vorbesc limbi stră-
ine mai bine decât vorbesc baronii 
limba română. Analizele sociolo-
gice arată că tinerii evită politica. 
Cum să le placă în cloaca româ-
nească dacă văd zi de zi aceleași 
fețe autosuficiente, vinovate pen-
tru dezastrul țării, dar care se dau 
cu jeep-uri, iar pe ei îi trimit la lipit 
afișe?!

„Demnitățile publice ar trebui  
limitate la două mandate!“

Ne aflăm în această peri-
oadă, în fața unor opțiuni 
privind tipul de clasă poli-

tică ce ne va reprezenta în urmă-
toarea perioadă. Eu sunt de părere 
că schimbarea este inevitabilă, cu 
cât vom înțelege mai repede acest 
lucru, cu atât perioada noastră de 
tranziție va fi una mai scurtă.

În acest mandat partidele tra-
diționale au arătat ce pot: peste 
jumătate din președinții de consilii 
județene și zeci de primari „au reu-
șit“ să își încheie mandatul înainte 
de termen. Aceștia au fost anche-
tați, condamnați, declarați incom-
patibili sau în conflict de interese. 
Nici pe noi brașovenii nu ne-a oco-
lit „norocul“ și cred că acesta este 

unul din efectele lipsei de transpa-
rență de la nivelul administrației 
publice locale.

Până aici! Este nevoie de o 
schimbare ce trebuie să înceapă 
acum! Trebuie să consolidăm o 
clasă politică nouă și eu cred că se 
găsesc în Brașov acei oameni cin-
stiți și profesioniști care își doresc, 
la fel ca și mine, să vadă orașul 
ăsta la întregul lui potențial, unde 
să fie susținute proiecte menite să 
întărească o clasă de mijloc de care 
avem atâta nevoie. Avem deschide-
rea către persoanele care doresc să 
se implice în viața administrației 
locale, facem un pas către aceștia 
oferind sprijin ideilor lor.

Partidul Social Românesc 

(PSRO) este un partid tânăr, în 
dezvoltare, înființat anul trecut, 
care sprijină implicarea profesio-
niștilor în politică. De curând am 
decis să susținem candidatura lui 
Cătălin Leonte, candidat inde-
pendent la primăria Municipiului 
Brașov, în el se regăsesc principi-
ile pe care PSRO le respectă: pro-
bitate, patriotism, participare și 
progres.

Ne dorim să fim parteneri 
și după campania electorală, în 
consiliul local, unde să sprijinim 
proiecte care să ducă la o bună 
guvernare și utilizarea eficientă a 
resurselor financiare.

În următorii patru ani avem 
nevoie de un lider care să lucreze 

la acele proiecte esențiale pentru 
Brașov și brașoveni, o stopare a 
exodului de tineri, plecați să mun-
cească în alte locuri, transport în 
siguranță pentru șoferi și pietoni, 
transparență și implicarea cetățeni-
lor în proiecte care să fie finanțate 
de la bugetul local, consolidarea 
unui management cultural inte-
grat, și nu în ultimul rând sprijin 
pentru construirea unui nou spital 
la Brașov.

DOAR ÎMPREUNĂ, într-un 
mod constructiv, putem mișca 
lucrurile în direcția bună.

Președinte Filiala Județeană 
Brașov a PSRO.

Ec. Claudiu GRUSEA

Ce ne unește, ce ne desparte

Ca tânăr politician mă întâl-
nesc des cu sintagme de 
genul: „hoţ“, „mafiot“ etc. 

oare vom reuși vreodată să scăpăm 
de mentalităţile și doctrina răsă-
riteană ce mult timp și apăsător 
s-a abătut asupra populaţiei, vom 
putea schimba metehnele bolșevice 
ce involuntar s-au întipărit în minţi-
ile oamenilor? Cred că da, și de ce 
spun asta, deoarece tinerii liberali 
sunt pregătiţi să își asume respons-
bilităţi și să contribuie la schimba-
rea modului de a face politică. Este 
momentul ca generaţia tânără să fie 
consultată și să-și impună punctele 
de vedere. Peste 2000 de tineri libe-
rali doresc să devină vocea gene-
raţiei lor și și-au anunţat intenţia 

de a candida la alegerile locale. 
Istoria ne-a arătat că tinerii au fost 
motorul marilor schimbări. Dacă 
la Revoluție și în Piața Universității 
tinerii au fost majoritari, acum, la 
peste 25 de ani de la acele tragice 
evenimente care ne-au adus schim-
barea, tot tinerii pot fi motorul 
schimbării, catalizatorul dezvoltă-
rii accelerate a României. În 2016 
alegătorii nu cer doar schimbarea 
generaţiilor de oameni politici, ci și 
un nou model de relaţionare poli-
tică dintre reprezentaţi și reprezen-
tanţi. „Mai aproape de oameni, mai 
aproape de comunităţile locale“ nu 
vor mai rămâne doar simple sloga-
nuri rostite în campania electorală. 
Vor fi fapte, iar cine nu va respecta 

angajamentele asumate, va fi sanc-
ţionat cu respingerea definitivă din 
calitatea de reprezentant al comu-
nităţii. Așteptările alegătorilor sunt 
mari, iar partidele care nu sunt 
capabile să se adapteze, să impună 
criterii de integritate și perfor-
manţă candidaţilor, vor plăti preţul 
respingerii definitive. Viziunile 
tinerești apăsate pe dezvoltare și 
cu pondere către vest vor reuși să 
aducă România pe linia de plutire, 
ba chiar mai mult să o dezvolte, 
totodată prosperând și ridicând 
nivelul de trai al românilor. PNL 
este singurul partid care a dovedit 
o maturitate organizațională ce per-
mite promovarea tinerilor pe cri-
terii de performanță. Din PNL au 

promovat cei mai mulți politicieni 
tineri în politica mare a României. 
Primul filtru de selecţie, competi-
ţia dură din interiorul partidului, 
ne-a învățat că tinerețea în sine nu 
este un atu dacă nu este dublată de 
profesionalism.

Consider că drumul României 
în schimbare se apropie de final și 
începe drumul României schimbată 
în bine. Se apropie de final și dru-
mul generaţiei oamenilor politici 
care au trăit comunismul și începe 
drumul generaţiei oamenilor poli-
tici liberi de umbra comunismului. 

Silviu Alexandru 
MOLDOVAN

Primvicepresedinte BPJ 
-TNL Brașov

Mai aproape de oameni

Cătălin Leonte, candidat independent la Primăria Brașovului:
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Consilierul local braşovean 
din partea FDGR, Cristian Mace-
donschi, a susținut protestul din  
14 martie 2016, organizat pentru 
siguranța cetățenilor la trecerile 
de pietoni din Brașov și propune 
administrației locale zece măsuri 
concrete de evitare a accidentelor 
în oraș, pentru viitorul apropiat.

Traficul la Brașov a crescut expo-
nențial în ultimii 10 ani, iar viteza 
cu care mașinile rulează în oraș este 
mult mai mare decât media euro-
peană, ceea ce reprezintă o pro-
blemă extrem de serioasă. Cristian 
Macedonschi consideră că „astfel de 
evenimente tragice precum cele care 
s-au întâmplat până acum în oraș 
se pot evita în viitor, însă doar dacă 
arătăm cu toții mai multă atenție și 
respect față de semenii noștri. Toți 
actorii care pot fi implicați în acci-
dente rutiere, fie că sunt pe șosea, fie că 
sunt pe trotuar, pe jos, pe biciclete sau 
în autovehicule, sunt responsabili pen-
tru siguranța celor din jurul lor. Astfel, 
fiecare persoană în parte trebuie să 
se asigure și să fie atentă în trafic, în 
timp ce Primăria Brașov trebuie să 
intervină rapid și să transforme acest 

oraș într-unul cu adevărat sigur pen-
tru locuitorii săi.“ 

În plus, Macedonschi propune 
administrației locale implementa-
rea a 10 măsuri concrete care pot 
duce la evitarea în viitor a acciden-
telor rutiere de acest fel. Decalogul 
siguranței în traficul brașovean se 
referă la măsurile următoare:

1. Cursuri obligatorii de circulație 
rutieră, susținute în școli de poliția 
rutieră începând cu clasa 0, pentru 
educarea în trafic a copiilor noștri;

2. Școlile de șoferi trebuie să 
pună accent pe protecția pietoni-
lor și a bicicliștilor din trafic. Astfel, 
obținerea permisului de condu-
cere trebuie să fie condiționată de 
urmarea unor cursuri și verificări 
mai stricte, pentru a-i determina pe 
tinerii șoferi să fie mai atenți în trafic 
și să pună mai mult accent pe viața 
tuturor celor prezenți în jurul lor;

3. Limitatoare de viteză în zone 
unde se află școli, grădinițe, parcuri 
sau locuri de joacă;

4. Iluminarea puternică a tre-
cerilor de pietoni, pentru ca aces-
tea să fie mult mai vizibile pentru 
șoferi, de departe, ca niște insule 

de lumină (ele trebuie să fie mai 
puternic iluminate decât iluminatul 
public stradal);

5. Semnalizarea suplimentară 
(secundară) a trecerilor de pie-
toni, cu semne mari iluminate 
intermitent;

6. Montarea semafoarelor cu 
buton de acționare la trecerile de 
pietoni de pe arterele principale de 
circulație;

7. Îmbunătățirea și eficientiza-
rea transportului public din întreg 
municipiulul Brașov, pentru a-l face 
mai atractiv și pentru a reduce, ast-
fel, aglomerația cauzată de numărul 
mare de autoturisme care circulă în 
același timp;

8. Crearea unor noi locuri de 
parcare, mai mari, de tip Park & 
Ride, în imediata apropiere a cape-
telor de linie a transportului public 
brașovean. Astfel, cei care vin din 
afara orașului nu vor mai fi obligați 
să intre în oraș cu mașinile. Aceasta 
este, de asemenea, o măsură care 
are un impact multiplu: atât asupra 
siguranței pietonilor, cât și asupra 
reducerii traficului rutier din oraș;

9. Montarea radarelor fixe în 

oraș, pe arterele principale, astfel 
încât viteza de rulaj a autovehi-
culelor să rămână în limita legală 
permisă;

10. Îndesirea controalelor de 

viteză neașteptate de către Poliția 
Rutieră, pe străzile cu viteză limi-
tată, unde nu sunt montate radare 
fixe și în locurile cunoscute pentru 
riscul mare de producere a acci-
dentelor rutiere.

Din păcate, există însă prea multe 
cazuri care s-au încheiat tragic, ceea 
ce arată nevoia de reguli stricte și 
soluții de mobilitate sigure. „Numai 
în primele luni ale lui 2016 pe trecer-
ile de pietoni din Brașov s-au stins din 
viață nu mai puțin de 4 persoane, ceea 
ce este îngrozitor. Este evident faptul 
că aceste persoane nu au cum să se 
facă vinovate, iar cel mai clar exem-
plu îl reprezintă chiar eleva de 16 ani 
care și-a găsit sfârșitul pe trecerea de 
pietoni de pe Calea București, în timp 
ce traversa strada regulamentar, iar 
mașina de pe prima bandă era deja 
oprită pentru a-i acorda prioritate“, a 
declarat consilierul FDGR.

Cristian Macedonschi este 
Consilier local din partea Forumului 
Democrat al Germanilor din 
România din anul 2012, iar în pre-
zent candidează pentru funcția de 
Primar al Municipiului Braşov. 

www.cristianmacedonschi.ro

Partidul Ecologist Român este sin-
gura formațiune politică din Brașov 
care și-a desemnat candidatul pen-
tru funcția de primar al Brașovului 
după ce a consultat, vreme de apro-
ximativ un an, societatea civilă. Au 
fost propuși pentru calitatea de can-
didat membri ai mediului universitar 
brașovean, ai mediului de afaceri, 
medici, avocați și reprezentanți ai 
societății civile. Jurnalista Mariana 
Sebeni-Comșa a fost cea care a adu-
nat cele mai multe aprecieri, prin 
urmare a fost desemnată candidata 
PER pentru funcția de primar în 
alegerile din iunie, ca reprezentantă 
a societății civile.  Așadar, PER intră  
încrezător în această competiție, 
pentru că Mariana Sebeni-Comșa 
este singurul candidat care nu a fost 
niciodată nici consilier local, nici 
consilier județean, nici viceprimar, 
nici primar, prin urmare nu poate 
fi acuzată de către brașoveni că ar 
fi putut face ceva pentru acest oraș 
și nu a făcut-o.  Dimpotrivă, jur-
nalista Mariana Sebeni-Comșa, în 
calitatea sa de corespondent zonal 
pentru BBC  World Service, Radio 
România, TVR sau Evenimentul 
Zilei a apărat constant, vreme de 25 
de ani, interesele brașovenilor, sem-
nalând neregulile comise de cei care 
conduc orașul și care își doresc astăzi  
să îl conducă și în următorii 4 ani.

B.P.PER: Care crezi că ar fi 

prima măsură de luat după câștiga-
rea fotoliului de primar?

Mariana Sebeni-Comșa: Cred 
că mâna unei femei ar trebui să se 
facă simțită imediat. Prin urmare, 
vom începe „curățenia“ și vom 
scăpa de petele puse de corupție 
pe imaginea orașului nostru. Noi, 
brașovenii, suntem oameni mândri 

de orașul acesta, însă mândria ne 
este umbrită de dosarele întocmite 
de DNA pentru oamenii de la vâr-
ful orașului și județului. Sintagma 
„Brașov, orașul corupților“ va dis-
părea numai dacă vom face o eco-
logizare prin „defrișare“, adică înlă-
turând tot ceea ce este putred aici. 
Vor dispărea contractele publice 

date pe ochi frumoși, licitațiile 
organizate cu dedicație, afacerile 
aranjate, dar plătite de la buget, cu 
banii brașovenilor, funcțiile date 
pe alte criterii decât cele ale com-
petenței. Caietele de sarcini vor fi 
întocmite astfel încât orice om de 
afaceri să poată participa la lici-
tații, nu doar unii, mereu aceiași. 
Proiectele vor fi finanțate numai 
după consultări cu societatea 
civilă, pentru ca toți concitadinii 
mei să știe de ce, pe ce, cum și cât 
s-a cheltuit din banii urbei. 

B.P.PER: Faptul că ești femeie 
poate reprezenta un avantaj, sau un 
dezavantaj în această competiție?

Mariana Sebeni-Comșa: Nu 
cred că acest lucru este relevant 
pentru brașoveni. Nici pentru 
mine. Nu știu cum îi influențează 
asta, însă, pe partenerii mei de 
competiție. Înainte de orice, sunt 
un om al cetății. Dar, dacă ceilalți 
candidați au impresia că sunt ușor 
de „bătut“ doar pentru că sunt 
femeie, atunci se înșeală. Eu tratez 
orașul acesta așa cum am făcut-o 
mereu. Ca pe propria mea casă. 
Îl iubesc și îl respect, îi simt lipsa 
sau mă laud cu el, așa cum fac cu 
orice alt lucru drag mie. Nu cred 
că există vreun brașovean care să-și 
lase copiii, banii, familia și casa pe 
mâna unui om care este prezumtiv 
hoț. Ori, mincinos. A unuia care i-a 

demonstrat de-a lungul anilor că 
nu i-a păsat de altceva decât de pro-
pria persoană. Lărgind proporțio-
nal exemplul, așa e și cu Primăria. 
Aici sunt banii brașovenilor plăti-
tori de taxe, aici, pe străzile orașu-
lui sunt copiii brașovenilor, părinții 
lor, colegii lor și toți cei dragi. Nu 
cred că există vreun om care și-ar 
lăsa tot ce are pe mâna cuiva în care 
nu mai poate avea încredere pentru 
că nu i-a demonstrat niciodată că-i 
pasă. Apoi, mai este un aspect în 
cadrul aceleiași comparații. Ce fel 
de gospodar este cel care are o casă 
frumos spoită, cu ferestrele pline 
de mușcate, dar în interiorul căreia 
oamenii sunt săraci, triști, cu factu-
rile neplătite și plini de datorii? Îi 
las pe brașoveni să răspundă.  

Eu intru cu încredere în această 
competiție, pentru că am lângă 
mine o echipă frumoasă, deoarece 
PER are oameni capabili să con-
ducă, într-o manieră ecologică, 
adică respectând legea, oameni 
corecți, nepătați, oameni care au 
demonstrat că înseamnă ceva ca 
indivizi pe propriile lor forțe și fără 
a obține toată viața lor privilegii 
din partea vreunui partid, oameni 
care se vor regăsi pe listele pen-
tru Consiliul Local și Consiliul 
Județean Brașov.

Biroul de presă al Partidului 
Ecologist Român

„La nivelul conducerii acestui oraș, în întregul său, 
se impune o ecologizare prin «defrișare»“
 susține candidatul PER la Primăria Brașov, Mariana Sebeni-Comșa

Macedonschi propune un decalog al siguranței în trafic
 „Viteza mașinilor în orașul nostru depășește cu mult media europeană!“
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Unul dintre subiectele mereu 
fierbinți este acela al taxi-
metriei. Un subiect asupra 

căruia mă opresc pentru că „am 
mâncat pâinea asta“ în facultate. 

În ultima perioadă tot mai 
mulți oameni sunt nemulțumiți de 
prestația taximetriștilor din oraș. 
Majoritatea nemulțumirilor pleacă 
de la atitudinea acestora, de faptul 
că nu se emit bonuri fiscale sau de 
la refuzul efectuării anumitor curse.

Haideți să o luăm punctual. În 
toamna anului 2014, după o acțiune 
de monitorizare de aproape un an, 
are loc o descindere la compania de 
taximetrie vizată pentru suspiciu-
nea unei evaziuni fiscale de 5 mili-
oane de lei. Purtătorul de cuvânt 
al IPJ Brașov, comisarul-șef Liviu 
Naghi, declara atunci: „Elementul 
esenţial care a favorizat o evaziune 
de asemenea amploare îl constituie 
faptul că cel puţin 70-80% dintre 
clienţi, dacă nu chiar mai mulţi, nu 
solicitau bon fiscal la capătul cursei 
și nici taximetriștii nu eliberau, deși 
sunt obligaţi prin lege să facă acest 
lucru“.

Ce nu spune nimeni în public 
este motivul pentru care se folo-
sesc practici care duc la evaziune. 
În primul rând, unui taximetrist i se 
cer pentru 24 de ore de lucru sume 
cuprinse între 130 și 180 lei, sume 
care se predau către compania de 
taxi sau către proprietarul mașinii, 
zilnic. Pe lângă acești bani, taxime-
tristul trebuie să câștige suficient 
și pentru a alimenta mașina plus 
contravaloarea muncii sale. Adică 
bani care cad strict în sarcina lui, la 
o aproximare vorbind de încasări 
zilnice totale de minim 300 de lei. 
Taximetriști care nu au dorit să le fie 
publicat numele au declarat că sunt 
situații în care patronatul le impune 
ca totalul încasărilor care apare pe 
raportul Z să nu depășească o sumă 
de maxim 80 sau 100 de lei, iar în 
cazul depășirii acestei sume trebuie 
să deconteze TVA-ul pe diferența 
marcată pe bonuri. Adică taxime-
tristul care vrea să lucreze liniștit și 
corect legal, dacă ar emite bon pen-
tru absolut toate cursele ar trebui să 
mai scoată oareșce bani pentru aco-
perirea taxelor de la companie. Așa 
că decât să facă foamea preferă să 
aibe un loc de muncă. Deci, sumele 
nu sunt deloc de neglijat! Ce nu se 
văd în spatele acestori deconturi 
sunt cele 10, poate 16 ore de muncă 
pe care șoferul trebuie să le petreacă 
în mașină, în trafic. Cele două, poate 
trei ore de somn furate în parcare 

chinuit, în așteptarea clienților care 
vor completa măcar „birul“ ce tre-
buie predat, eventual și a unei pâini 
de pus acasă pe masă. Somn chinuit 
cu gândul că poate mâine va fi o zi 
mai bună în care poate va scăpa și 
de durerile de spate.

În spatele acestor ore petrecute 
în trafic se ascund însă capcanele 
nevăzute. Igiena de multe ori pre-
cară a personalului, a mașinilor. O 
stare de oboseală care face ca sigu-
ranța în trafic să fie o glumă proastă. 
Pentru că un șofer de taxi obosit 
poate provoca nenorociri, iar aces-
tea îi sunt imputabile. Desigur, 
„patronul stăpân“ va spune: nu 
eu te-am pus să stai în trafic 24 de 
ore și nici să dormi în mașină. Dar 
acel patron nu va spune ceva foarte 
important și care trebuie cunoscut: 
mie îmi dai banii sau la revedere!

Un alt aspect important care i-a 
dus pe acești oameni aproape de 
statutul unor sclavi moderni este 
lipsa asigurărilor medicale sau a 
unui concediu legal. La o verificare 
sumară s-ar putea observa că foarte 
mulți nu au contracte de muncă 
sau au încheiate contracte parțiale: 
două sau patru ore. Care se trans-
formă de obicei în 24 sau 14 ore...
viață, viață, legată cu-n fir de ață!

Deși Legea nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în 
regim de închiriere reglementează 
multe aspecte ale acestei activități, 
prezintă încă multe lipsuri. În spe-
cial la articolul care reglementează 

tarifele.
Astfel, Articolul 49 spune:
(1)Regulile generale pri-

vind modul de stabilire a pretu-
rilor prestatiei si a tarifelor sunt 
urmatoarele:

a)tariful de distanță, lei/km, se 
stabilește în funcție de caracteris-
ticile tehnice și de capacitatea de 
transport maximă autorizată ale 
autovehiculelor respective. În cazul 
taxiurilor pentru transportul per-
soanelor se va ține seama și de nive-
lul confortului oferit;

b)tariful de distanță, lei/km, 
poate fi stabilit pentru timp de zi și 
pentru timp de noapte, prevăzute la 
art. 41 lit. e). 

Tariful de noapte nu va fi mai 
mare decât cu până la 50% din tari-
ful de zi!

Dar Legea nu face vorbire 
și nici nu interzice 
TARIFUL DE EXTERIOR!

Una din nemulțumirile clienților 
este legată de faptul că sunt refuzați 
când solicită deplasarea în exterio-
rul localităților. Iar la aceste curse 
taximetriștii au două opțiuni: să 
negocieze prețul pentru „întoarce-
rea în gol“ fără a folosi casa de mar-
cat, adică să practice puțină evazi-
une sau să refuze cursa. Adică să se 
aleagă cu reclamație. Ce să aleagă? 
Normal, evaziune. Trebuie bani de 
decont, bani pentru mâncare acasă, 

bani de benzină!
Și pentru că legea nu prevede în 

mod expres acest tarif, dar nici nu îl 
exclude explicit, este deja problema 
Consiliilor Locale să rezolve pro-
blema. Adică să spunem, dacă pen-
tru tariful de noapte se poate merge 
cu o majorare de până la 50%, de 
ce pentru un tarif de exterior nu 
se poate prevede în regulament o 
majorare de până la 80% din tari-
ful de zi? Reglementare care ar fi 
în beneficiul tuturor părților, și al 
finanțelor, și al taximetristului, și al 
clientului care nu va putea să fie for-
țat să plătească o cursă dublu!

La una din solicitările făcute 
de o asociație a taximetriștilor 
către Primăria Brașov, în sensul 
reglementării acestui tarif, răs-
punsul dat de EXCELENȚA SA  
Administratorul Public Miklos 
Sandor GANTZ a fost strict în 

sensul și litera Legii: „Vă informăm 
că tariful de exterior nu este prevă-
zut de legislația în vigoare“. Desigur 
Excelența Voastră, dar nici nu îl 
exclude!

Și ca să nu fiu eu mai deștept, 
vă prezint răspunsul dat de ANAF 
Brașov pe această temă: „...insti-
tuția noastră nu are autoritatea de 
a interveni în soluționarea cererii 
dumneavoastră, aceasta putând fi 
soluționată de autoritatea de autori-
zare a efectuării serviciilor de trans-
port în regim de taxi din cadrul 
PRIMĂRIEI sau pe cale civilă“. 

Adică LA PRIMĂRIE TAXI-
METRIST, LA PRIMĂRIE!

Acolo va găsi răspunsul și cli-
entul care vrea să meargă cu taxiul 
până la firma din Codlea, dorind 
bon și factură de decontare. Iar 
când taximetristul va opri mașina 
în dreptul tablei de ieșire din 
Brașov, pentru că nu are baza legală 
să îl ducă la destinație, care va fi 
răspunsul  EXCELENȚEI SALE   
Administratorul Public Miklos 
Sandor GANTZ? Mergeți cu 
microbuzul, că are bază legală?

TAXIMETRIA, 
„foamea“ care duce la evaziune

Între timp, taximetria va rămâne prinsă între 
foame și evaziune. Foamea celor care exploatează 
nevoia de transport forțând evaziunea și nevoia 

taximetristului de a câștiga o pâine. Foamea 
patronilor care vor doar decontul fără să ofere 
o siguranță minimă.  Oare și foamea celui care 

trebuie să reglementeze situația dar preferă, din 
motive neînțelese de noi, să nu o facă? Necunoscute 

sunt căile Primăriei, dar cercetând le vom afla. 
Și vom descoperi pănă unde duce „FOAMEA“!

Când văd starea 
de oboseală a 

taximetriștilor, goana 
uneori nebună a 

taxiurilor după clienți, 
mă întreb cine profită de 
evaziune? Taximetristul 

independent care  
plătește sume cuprinse 
între 2.400 – 2.600 de 
lei ca taxă forfetară, 

plus CAS, CASS, licențe 
și alte angarale care pot 
duce până la plata 9.000 

lei pe an? Nu cred. 

În 2014, în urma acelei operațiuni antifraudă se făcea vorbire de banii găsiți la percheziții și cărați cu sacii în 
care se transportă morții, bani care nu aveau o justificare legală. Și stau să mă întreb, oare câți din cei de la 
Primărie care ar trebui să rezolve problemele au văzut un taxi din interior? Și cum își permit acele mașini de 
lux din salariul de bugetar? Nu, nu vreau să insinuez nimic, vreau doar să spun că îmi este clar că evaziunea 
are și părțile ei bune. Pentru unii!

Alexandru 
PETRESCU
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Karla TITILEANU
decorator

În copilărie, mulți dintre noi visam la o 
căsuță în copac, un ascunziș perfect de 
restul lumii, acel loc secret unde să ne 

refugiem din calea celor mari. Ei bine, unii 
dintre noi mai visăm încă la un asemenea 
loc. Deși mulți consideră o astfel de casă 
un loc destul de exotic și excentric, viabil 
pentru o experiență scurtă de câteva zile, 
sunt însă țări ai căror locuitori trăiesc bine 
mersi, cocoțați prin copaci, făcând din asta 
un stil zilnic de viață. Casele ridicate de pe 
pământ îi protejează de animalele prădă-
toare și de inundații, ei reușind să creeze 
adevărate gospodării printre crengile copa-
cilor de înălțimi considerabile.

Ei bine, din fericire, în partea de lume 
modernă sunt oameni care nu au renunțat 
la acest vis al copilăriei de a avea o căsuță în 
copac. Pentru cei care caută o metodă ori-
ginală de relaxare și de a-și încărca bateriile, 
arhitecții și designerii oferă acum proiecte 
care sunt într-adevăr spectaculoase, ade-
vărate jucării pentru oameni mari. Astfel 
că întâlnim în arhitectura contemporană 
concepte chiar futuriste (caza OZN, casa 
placată cu oglinzi din Suedia, casa OU), 
majoritatea amplasate în zone bogat împă-
durite din Canada, Noua Zeelandă, Statele 
Unite și în țările din nordul Europei. 
Majoritatea au balcoane sau terase, unele 
au chiar mai multe etaje. Aceste locu-
ințe temporare au dotări dintre cele mai 
normale, unele sunt chiar luxoase, traiul 

într-o astfel de casă fiind absolut confortabil. 
Cea mai mare construcție de acest 

tip este  „Casa preotului“, din Crosville 
Tennessee. Are o înălțime de 30 de metri și 
jumătate și este realizată doar din lemn reci-
clat din alte construcții. 

Conceptul de „tree house“ s-a extins 
până la ideea de restaurant în copac (Yellow 

Treehouse restaurant din Auckland, Noua 
Zeelandă), hotel în copac (sunt multe 
resorturi de acest gen în zona Amazonului 
și a Asiei, resorturi care oferă servicii de lux 
în deplină comuniune cu natura) și comuni-
tăți mare ce găzduiesc numeroase persoane.

Așadar, decât să faceți case DIN copaci, 
mai bine faceți case ÎN copaci.

Cuib uman

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.24 

Telefon: 0268.418.956  

Urgențe: Tel: 0740.088.714 

E-mail: contact@health-vet.ro

Chef Mugurel Stroie 

Fasole cu ardei capia și piper roșu

   Ingrediente: 

 o cutie fasole cannellini, 
 clătită și scursă (420g)
 un borcan ardei capia, clătite și scurse (420g)
 4 frunze de busuioc proaspăt tocat, mărunt
 3 linguri parmezan proaspăt ras
 2 linguri de suc de lămâie, proaspăt
 2 căței de usturoi, tocați
 aproximativ 1 linguriță de sare
 1/2 linguriță piper roșu măcinat
 ulei de măsline, 2 linguri

   Preparare: 

Zdrobiți ușor fasolea apoi căliți în puțin ulei de 
măsline cu usturoi. Adaugați ardeii capia, apoi  busu-
iocul, parmezanul, sucul de lămâie, sarea, piperul și 
amestecați până devine piure.

Se va „administra“ pe pâine prăjită cu dulceață de 
ceapă!

Poftă bună!
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Cum arăta oraşul bunicilor
Brașovul era un oraș „tradiţi-

onal, unde schimbările intră 
foarte lent“, așa cum spunea 

cărturarul Sextil Pușcariu. În apri-
lie 1923, într-o revistă literară a 
vremii, cineva notase: „Brașovul e 
cel mai frumos oraș din România 
Mare“, dar ceva mai târziu, scrii-
torul Meschendorfer, comentând 
vremea de la poalele Tâmpei, a 
spus că este „cea mai nevricoasă 
climă din lume“. Brașovul bunici-
lor a rămas doar în fotografiile de 
epocă păstrate în cuferele înnegrite 
de vreme. Au dispărut biserici, far-
mecul plimbărilor de pe Corso, 
tramvaiul cu aburi și trăsurile

Aspectul caselor
Din ultimul secol al ultimu-

lui mileniu au rămas mărturie o 
mulţime de fotografii. Vederile de 
epocă arată cum era Brașovul înce-
putului de secol XX. Unele clădiri 
au fost demolate, altele mai sunt și 
acum. Cele mai multe străzi și-au 
schimbat înfăţișarea. Cârcotașii 
spuneau că este un oraș provin-
cial anost. Aspectul caselor nu 
s-a schimbat prea mult de atunci. 
Cărturarul Sextil Pușcariu arăta că, 
la începutul secolului XX, casele 
aveau un singur cat, iar camerele 
și băile se adăugau întotdeauna pe 
orizontală și nu pe verticală. Casele 
modeste aveau salon, dormitor, 
prânzitor (sufragerie) și bucătărie. 

Iorga, prima stradă  
cu case în stil românesc

În 1928 s-a construit Strada 
Iorga, unde s-au înălţat case în stil 
neo-românesc. Sașii, cei mai vechi 
locuitori ai cetăţii, se plângeau că 
românii își construiesc case prea 
împodobite. Gara a fost construită 
în 1873, iar la începutul secolului 
actualul parc era un maidan, unde 
se strîngeau căruţele negustorilor, 
în zi de târg. La începutul secolului 
XX, actuala stradă Mihai Eminescu 
se numea strada Cetăţuii. Pe locul 
unde se află astăzi Parcul Titulescu 

se afla un maidan unde se juca fot-
bal. Tramvaiul trecea pe lângă tere-
nul viran de la parc.

Piaţa Sfatului,  
plină de tarabe

Piaţa Sfatului se numea Târgul 
Grâului, și era plină de tonete cu 
zarzavat la care vindeau ţărănci. 
Pavajul era din pietre de râu. Tot  
acolo, pe Șirul Grâului, era Corso, 
unul din locurile preferate de 
plimbare ale brașovenilor.La fel 
și actual stradă Hirscher. În altă 
parte era piaţa de pește, unde se 
găseau din belșug bucăţi de nise-
tru, morun, știuci și cegă. Lumea 
bună se plimba pe aleea din Livada 
Poștei, între Rectoratul de acum 
și Biblioteca Judeţeană. Era acolo 
Restaurantul Transilvania, castani 
și un chioșc cu fanfară. 

Locuri de plimbare
Elevii de liceu nu aveau voie 

singuri pe Promenadă, dacă erau 
prinși, le scădeau nota la purtare. În 
schimb ţineau maialuri în Poiana 
Brașov și în Noua. Toţii elevii, 
fie că erau fetele de la Principesa 

Elena sau băieţii de la Șaguna 
sau Honterus, aveau uniforme. 
Când se ţinea târgul de toamnă în 
Târgul Grâului, elevii aveau voie să 
meargă și ei. Băieţii dăruiau fetelor 
linguri de lemn, iar servitoarele 
primeau turtă dulce cu oglindă.

Excursii la statuia  
lui Arpad

Elevii se plimbau și pe Tâmpa, 
până la soclul Statuii lui Arpad 
sau făceau excursii pe drumul de 
Poiană, unde un sas ţinea un resta-
urant. Drumeţiile pe cărările din 

păduri erau iniţiate de organizaţia 
cercetașilor. Statuia propriu-zisă 
de pe Tâmpa nu mai era, deoa-
rece fusese aruncată în aer de un 
student român. Tinerii studioși 
erau încântaţi de librăriile și de 
magazinele de pe actuala stradă a 
Republicii. Un negustor ţinea un 
magazin mare cu tot felul de jucă-
rii, păpuși ca din povești, gravuri și 
cărţi. Când intrai acolo te credeai 
ca în 1001 de nopţi. Erau multe 
magazine cu tot felul de mărfuri, 
de la încălţăminte la cuie și pluguri 
pentru munca câmpului. 

Industria,  
la marginea orașului

Întreprinderile industriale 
erau așezate în general în cartie-
rele Blumăna și Brașovul Vechi. 
În Șchei și în Dârste erau multe 
mori de apă. În spatele actua-
lei Maternităţi era un teren în 
terase, numit Dealul Romurilor, 
unde se înălbea pânza. La 
Bastionul Ţesătorilor, pe actu-
alul teren de tenis Olimpia, era 
patinoarul. Clădirea Facultăţii 
de Silvicultură, de lângă 
Poarta Ecaterinei, era Școala 
Evanghelică de Fete. A fost con-
struită între anii 1874 - 1876. 
Zidurile de apărare au început să 
fie demolate din cauza extinderii 
orașului. După al doilea război 
mondial, înfăţișarea Brașovului 
s-a schimbat mult, o dată cu con-
struirea cartierelor muncitorești.

Locurile uitate
Villa Kertsch. A fost construit 

de inginerul orașului, Christian 
Kertsch, în anii 1886-1887. 

A fost bombardat în cel de-al doilea 
război mondial. Modaromul a fost 

construit după demolarea hotelului 
Kertsch, în anii 1970-1972

Casa Vămii. La sfârșitul secolului 
al XIX-lea, strada Mureșenilor 

se numea Uliţa Vămii. Astăzi, fosta 
clădire a Vămii nu mai există, 

iar pivniţa clădirii de pe colţul străzii 
adăpostește un restaurant.

Tramvaiul. În 1902, din Piaţa Sfatului 
începea Șirul Tîrgul Inului, actuala 

str. Gheorghe Bariţiu.  
Tramvaiul care trecea  

pe această stradă avea curse 
zilnice până în Săcele.

Şi-au schimbat destinaţia. 
Clădirea în care se află acum 

Prefectura și Consiliul Judeţean 
era în 1902 Palatul Justiţiei. 

Rectoratul Universităţii 
„Transilvania” din Livada Poștei 
era Palatul Institutului de Pensii 

de pe B-dul Rudolf. www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro



Lipsa unui 
sistem de 
sănătate 
modern 

înseamnă 
în vest 

lipsă de maturitate 
socială. Ridicarea Noului 

spital este condiția 
pentru a fi și noi 

percepuți ca aparținând 
unei comunități 

responsabile. Și nu e 
doar o figură de stil!”

Luminița Gliga, 
artist plastic
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Cei care mă cunosc știu 
că sunt conectat la ce se 
întâmplă în Brașov – este 

orașul copilăriei mele, dar și locul 
unde, de ani buni, contribui pe 
cât pot la sistemul de sănătate, 
asigurând consultații medicale în 
neurochirurgie. Brașovul este cu 
adevărat o comunitate, adică un 
grup important de persoane care 
trăiesc într-un burg, bine delimi-
tat, multicultural, multinațional, 
dar cu un nivel intelectual extrem 
de ridicat. Comunitatea de idei, 
dorințe, visuri, reprezintă tocmai 
caracteristica majoră a acestui burg 
intelectual.

În comparație cu alți ani, în 
acest început de primăvară constat 
ceva schimbat în... aerul din oraș. 
Oamenii au început să iasă din 
zona de confort și să își manifeste 
din ce în ce mai răspicat nemulțu-
mirile. Sunt câteva teme ce revin 

în spațiul public dinspre brașo-
veni: aeroportul, problema trece-
rilor de pietoni și înființarea unui 
nou spital. Vocile se întețesc și nu 
pot decât să mă bucur că societa-
tea civilă a acestui oraș superb se 
manifestă atât de pregnant, for-
țând agenda politicienilor. 

Zece oameni care își exprimă 
părerea în public sunt mai puter-
nici decât alte sute de mii care tac 
– spunea Napoleon Bonaparte. Și 
într-adevăr, aceste voci vor schim-
bare și o vor înfăptui. 

Am să vorbesc despre tema 
spitalului, întrucât este domeniul 
meu. Știm cu toții că Brașovul 
are mai multe unități medicale 
private. Și totuși, oamenii cer un 
spital de stat brasovean. Explicația 
e simplă: vor un spital „al lor“, nu 
al cuiva. Vor ca banii pe care îi 
plătesc vrând-nevrând din salarii 
să le aducă servicii medicale de 

calitate. Vor să vadă că se poate, că 
merită, că eforturile lor de a merge 
zi de zi la serviciu se regăsesc 
undeva – că acest stat pe care îl 
susțin le întoarce „ceva“.  Au drep-
tate. Militez  dintotdeauna pentru 
servicii de calitate în spitalele de 
stat așa cum găsim în cele private. 
Știu că se poate! Dar, ce e esențial, 
și oamenii știu că se poate  și că 
nu e nevoie de politicieni, de 
doctrine sau de fonduri mone-
tare ca să ai un bun gospodar la 
conducere. Am spus-o de multe 
ori: bunele-practici de la nivelul 
unui spital privat pot fi preluate și 
de cele de stat. În primul rând, mă 
voi referi la management. În siste-
mul de stat, unde totul se cuvine, 
medicii nu se implică în procesele 
de organizare (putin le pasa, doar 
critica)... În sistemul privat, susți-
nerea financiară se face în funcție 
de obiective, autoritatea ține de 

regulamente, iar personalul medi-
cal este implicat și responsabil cu 
eficientizarea activității.  Este doar 
un exemplu. 

Un lucru este însă clar: Brașovul 
merită și are nevoie de aducerea 
sub același acoperiș al unităților 
medicale disparate, care să ofere 
servicii de sanatate de calitate. 
Oamenii vor acest lucru, iar cei 
care conduc – vremelnic – orașul și 
județul vor trebui să îi asculte. Sunt 
obligați să îi asculte. Pentru că iată, 
societatea brașoveană începe să își 
ceară drepturile. Nu pot decât să îi 
felicit pe cei care se exprimă public, 
vorbind și în numele celor care tac. 
Ei sunt cea mai valoroasă resursă a 
acestui oraș care până acum tăcea. 
Ei sunt bogăția unei comunități și 
ei vor reașeza Brașovul pe harta 
normalității.

Legea nr. 15 din 2016, cunos-
cută ca Legea anti-fumat, 
completează și modifică 

Legea 349/2002 pentru prevenirea 
și combaterea efectelor consumu-
lui produselor din tutun și se aplică 
de astăzi. 

Legea stabilește că fumatul va 
fi interzis în toate spațiile publice 
închise, în spațiile închise de la 
locul de muncă și în locurile de 
joacă pentru copii. Ce înseamnă 
spațiu public închis? Conform 
legii (art. 2 lit. m) este „orice spa-
țiu accesibil publicului sau destinat 
utilizării colective, indiferent de 
forma de proprietate ori de dreptul 
de acces, care are un acoperiș, pla-
fon sau tavan și care este delimitat 

de cel puțin doi pereți, indiferent 
de natura acestora sau de caracterul 
temporar sau permanent“; similar 
este definit un spațiu aflat într-un 
loc de muncă, conform Legii 
securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006, cu toate modificările ei. 
Ceea ce înseamnă că nu se va mai 
fuma în baruri, cafenele, restau-
rante, cluburi sau hoteluri, nici pe 
terasele acoperite (dacă au pereți 
laterali) sau în refugiile stațiilor de 
transport în comun; nici în firmele 
de apartament (chiar dacă acti-
vitatea economică se desfășoară 
doar într-o cameră dintr-un spațiu 
mixt), balcoanele companiilor sau 
în scările de bloc, considerate spa-
ții publice. 

 Sub incidența legii intră și toate 
locurile de joacă pentru copii, indi-
ferent că sunt în spații închise sau 
în aer liber (de exemplu cele din 
parc sau dintre blocuri). Totodată 
fumatul este interzis și în mijloace 
de transport în comun, definite ca 
"orice vehicul utilizat pentru trans-
portul contra cost al persoanelor" 
- aici intră și taxiul, și mașina de 
serviciu.

De asemenea se interzice com-
plet fumatul în unitățile sanitare, de 

învățământ și cele destinate protec-
ției și asistenței copilului de stat și 
private.

Sunt exceptate doar celulele 
pentru deținuți din penitenciarele 
de maximă siguranță și zonele spe-
cial amenajate în zona de tranzit a 
aeroporturilor internaționale. 

Partea haioasă este că angajato-
rii, respectiv conducătorii spațiilor 
menționate în lege vor trebui să-și 
completeze regulamentele interne 
cu articole care încadrează fuma-
tul ca abatere disciplinară gravă 
și să marcheze spațiile cu semnul 
de „fumatul interzis“. Zice-se că 
persoanele abilitate să controleze 
implementarea legii vor putea veri-
fica dacă miroase a fum, dacă sunt 
scrumiere pline, putând verifica 
inclusiv camerele video. 

Amenda persoanelor fizice 
prinse că fumează este între 100 și 
500 lei; amenda firmelor pentru 
nerespectarea legii este de 5.000 
lei la prima abatere, 10.000 lei și 
suspendarea activității la a doua 
abatere și 15.000 lei și închiderea 
unității. 

Legea considerată printre cele 
mai stricte cel puțin din Europa, 
se dorește a fi amendată în cursul 

acestui an prin redefinirea spațiului 
închis și introducerea posibilității 
înființării cluburilor de fumători.

Legea discriminează voit fumă-
torii, nevoiți să fumeze la ei acasă 
sau pe balcon (dacă nu i-a pus necu-
ratu' să-și înregistreze vreo firmă 
sau pfa în dormitor, caz în care au 
îmbulinat-o), în mașina personală 
sau într-un spațiu public deschis, 
ca de exemplu în parc sau pe stradă, 
în ideea că va scădea numărul țigă-
rilor fumate, precum și numărul 
fumătorilor activi și implicit al celor 
pasivi. Totodată schimbă pentru 
prima dată raportul de forțe între 
fumători și nefumători în benefi-
ciul nefumătorilor și creează mai 
multe bariere între țigări și tinerii 

sub 18 ani, lucru care ar trebui să ne 
bucure, pentru că toți vrem o socie-
tate sănătoasă. 

De pe vremea când legea era în 
dezbatere am auzit o mulțime de 
argumente pro și contra ei; țin să vă 
reamintesc însă că existau deja spa-
ții în care nu se fuma, mall-ul fiind 
unul dintre ele și n-am văzut pe 
nimeni să crape că iese și fumează 
afară, la fel, știu o mulțime de com-
panii în care angajații fumau afară 
(inclusiv exemple unde nu ai voie 
să fumezi în fața ușii, ci la nu știu 
câți pași distanță).

Până una-alta eu aștept cu drag 
următoarea ieșire la cafea, de unde 
sper să nu mai plec cu părul și hai-
nele îmbâcsite de fum. 

Bogăția unei comunități

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

Ne găsim cu toții în fața unui moment 
care ar trebui să marcheze începutul 
astral al cristalizării solidarității 
în comunitatea brașoveană, atât 
de divizată în ultimele decenii! Un 
moment al înțelegerii și susținerii 

proiectului necesității absolute a edificării unui 
spital modern, pe care Brașovul și brașovenii nu 
l-au avut niciodată  până în prezent! Dar pe care îl 
merită cu prisosință! 

Dan Grigorescu, Președinte ANSB

A intrat în vigoare Legea anti-fumat

Legea discriminează voit fumătorii, nevoiți 
să fumeze la ei acasă sau pe balcon (dacă nu i-a pus 
necuratu' să-și înregistreze vreo firmă sau pfa în 
dormitor, caz în care au îmbulinat-o), în mașina 

personală sau într-un spațiu public deschis, ca de 
exemplu în parc sau pe stradă, în ideea că va scădea 

numărul țigărilor fumate, precum și numărul 
fumătorilor activi și implicit al celor pasivi.

Claudia POPA

Vă mărturisesc cu sinceritate 
că, pe cât de încântat am fost atunci 
când Dr. Gabriel Moraru m-a invitat 

să ader la  această asociaţie, 
pe atât de mândru sunt acum, 

când am devenit parte integrantă a 
acesteia. Salut iniţiativa membrilor 

fondatori, fiind convins de valoarea ei. 
Mă voi strădui s-o promovez cât mai activ!

Rareș Dumitrescu, 
Campion Olimpic la scrimă
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Tratăm în continuare cazu-
istica profund malignă a 
societăți românești, care 

ne aduce deservicii majore din 
punct de vedere social, nepotis-
mul. Sintagma PCR s-a transfor-
mat, în lumina proaspetei noastre 
democrații, din Partidul Comunist 
Român, în pile, cunoștințe și rela-
ții. Iar pentru ca sistemul să meargă 
uns, „lubrifiantul“ care asigură 
funcționarea acestui mecanism 
este banul. Alb, negru, leu, euro, 
cum o fi el „unge“ foarte eficient. 
Noi, ca societate suntem axați, din 
păcate, pe asigurarea nevoilor pri-
mare, având o reprezentare eronată 
și deficitară a viitorului, și a relații-
lor pe care le stabilim cu semenii 
noștri. Orice valoare care vine prin 
prisma funcției ocupate, ce rotun-
jește veniturile, este binevenită. 

Astfel, avem catedre în facultăți 
care sunt lăsate moștenire urmași-
lor. Avem funcții în aparatul de stat 
care sunt lăsate moștenire urmași-
lor. Avem regii autonome unde mai 
mult de jumătate din angajați sunt 
neamuri. Poliția Română este plină 
de nași și fini, unele ședințe părând 
întruniri de familie. Și în minis-
tere lucrurile sunt asemănătoare, 
cum se schimbă ministrul, cum 
apar fețe noi, angajate pe diferite 
posturi. Șoferi, secretare, persoane 

aduse din provincie uneori, cărora 
li se asigură și locuință de serviciu. 
Angajările în urma examenelor 
trucate sunt la ordinea zilei. La 
umbra decidenților politici, cresc 
adevărate pânze de păianjen, rela-
țiile de familie fiind ordinul de zi 
pe instituție. 

Dar cum funcționează acest 
sistem de nepotism? Simplu. Cu 
cât ești mai mare în funcție la stat, 
cu atât oameni-pudel care fac fru-
mos, ca la circ, se zbat să-ți facă pe 
plac. Senatori, deputați și miniștri, 
în marea lor majoritate își anga-
jează partenerii sau partenerele 
de viață prin ministere și alte regii 
de stat pe posturi călduțe. În fieful 
oamenilor-pudeli. Polițiștii așezați 
mai sus în ierarhie, angajează prin 
poliție, unde găsim oameni-pu-
del. Magistrații aranjează apele 
prin magistratură. Exact, prin-
tre oameni-pudel. Peste tot 
oameni-pudel! Iar cei angajați așa, 
devin și ei la rândul lor oameni-pu-
del. Și toți au aceeași caracteristică. 
Sunt mai preocupați să facă pe plac 
șefilor și protectorilor, decât să-și 
îndeplinească sarcinile de serviciu. 
Și asta ne costă extrem de mult. Și 
aici mă refer atât la bani cheltuiți 
aiurea pe ineficiența lor, cât și 
la viețile pierdute ale semenilor 
noștri, din neglijență, nepăsare, 
rea voință. Trăim în țara oameni-
lor-pudel. Sistemul se bazează pe 
oameni-pudel. 

Competență? Pardon! 

Eficiență? Scuze! Tupeu și nesim-
țire? 100% pe bani noștri! 

Trebuie să recunosc că noi, ca 
societate, avem greutăți în a depăși 
nivelul de supraviețuire. Astfel de 
„scheme“ , demne de Evul Mediu, 
unde fierarul își facea fiul fierar, 
și croitorul, croitor, pentru asi-
gurarea pâini zilnice, se aplică cu 
succes și în zilele noastre la noi, 
dar în instituțiile care au legatură 
cu banul public. Nici un funcți-
onar public nu a căzut din senin 
pe postul pe care-l ocupă. Foarte 
puțini s-au dus cu CV-ul în mână 
să se angajeze, sau au dat examene 
netrucate. Și știți de ce? Pentru 
că sistemul se alimentează nu din 
sumele de bani care sunt încasate 
ca salariu cuvenit acestor pos-
turi călduțe și sigure, care de cele 
mai multe ori sunt modice, de te 
întrebi la ce bun se mai stresează 
lucrând, ci din aranjamente mon-
struase făcute pe bani publici. 
Acolo unde sunt puși oameni-pu-
del de încredere. Neamurile ce au 
devenit oameni-pudel. Ce execută 
la comandă trucarea de licitații și 
achizițiile din banul public con-
tra comisioane. Ehe, acum înțe-
legem pe de-a întregul eficiența 
mecanismului. Și unde s-au scurs 
atâta amar de timp bani pentru 
infrastructură, și pentru școli, și 
pentru spitale. Oameni-pudel au 
făcut frumos, au executat ordinul 
ca să primească cubulețul de zahăr. 
Și când ajung șefi, nu-și asumă nici 

o reponsabilitate, devin reci și 
impasibili. Omul-pudel execută, 
nu gândește! Pentru că la ei inven-
tivitatea în sensul depășirii fișei 
postului se pedepsește cu exclude-
rea din sistem.

Și așa am ajuns, ca în prezent 
să constatăm disfuncționalitatea 
statului, și funcționarea ca unsă 
a sistemului. Sistem format din 
oameni-pudel. Dar mai precis cum 
funcționează ei. Simplu! Avem 
sute de legi fără norme de apli-
care. Oameni-pudel le țin la ser-
tar, la ordin, pentru că afectează 
sistemul. Avem CNADNR-ul 
organizat și structurat ca în Evul 
Mediu. Oamenii-pudel au primit 
ordin că e mai bine așa, e mai 
profitabil pentru sistem să avem 
infrastructura deficitară. Avem un 
sistem sanitar în colaps. Oamenii-
pudel dau din umeri, că sunt ocu-
pați cu mirarea la aflarea veștii și 
se tratează la privat. Sistemul de 
învățământ începe să semene cu 
o glumă proastă. Oamenii-pudel 
se miră în continuare și spun că 
nu sunt bani. Pierdem pe bandă 
rulantă procese intentate statului 
la CEDO, și statul e obligat la plata 

unor sume imense oamenilor abu-
zați. Din cauza oamenilor-pudel 
care au executat orbește, la ordin. 
Ca să iasă bine cifrele. Și nimeni 
nu obligă omul-pudel să plătească. 
Nici măcar cu funcția.

Reforma statului și accesul la 
funcții cu responsabilitate pe bază 
de merite și competențe cred că 
este soluția. În contextul actual, în 
care este perpetuat nepotismul și 
afilierea la „familie“, este o misiune 
imposibilă. Ne este imposibil să ne 
dezvoltăm, să pășim într-un climat 
de normalitate, unde omul-pudel 
înțelege că noi îi plătim salariul, el 
fiind angajatul nostru, reprezen-
tând interesul nostru, nu zapciu 
pe tarlaua șefului.  Câtă vreme 
cetățeanul obișnuit nu are pârghia 
necesară controlării sistemului el 
nefiind consultat decât la alegerile 
parlamentare, și atât timp cât siste-
mul este corupt și viciat, decizia va 
fi ocultată în favoarea celor care-i 
controlează pe oamenii-pudel. La 
ordin! Ordine care rar coincid cu 
interesele noastre, ale cetățenilor. 
Din păcate noi, oameni obișnuiți 
facem cam ce vor ei, oamenii-pudel 
care așteaptă ordin.

Nu știu alţii cum sunt – vorba 
lui Creangă -, dar pe mine 
mă cuprinde o amară și de 

netrecut tristeţe atunci când văd 
cum un spaţiu dăruit de Dumnezeu 
cu de toate, un spaţiu care ar putea 
găzdui în pace și belșug o populaţie 
cu mult mai mare, este strivit, ste-
rilizat fizic și sufletește de oameni 
care îl locuiesc.

Acest spaţiu dăruit este muni-
cipiul Făgăraș, un spaţiu căruia am 
avut prilejul să îi descopăr văzute 
și nevăzute, rele și bune, minunăţii 
și prăpăd. Păstrând parcă umbra 
unui blestem, acest spaţiu cu dăi-
nuiri naturale și istorice unice este 
îngropat, de la o etapă la alta, de la 
o epocă la alta, în răspărul firii, și 

nu poţi da vina pentru zădărnicia în 
care se scufundă decât pe oamenii 
care îl conduc.

Nu vreau să calc pe nimeni 
oameni în picioare. Vorbim despre 
o neputinţă care nu poate fi nici a 
pământului, nici a lui Dumnezeu, ci 
numai a oamenilor. 

Vedem în fiecare zi lucruri care 
ne deranjează, dar nu ieșim public 
să le spunem. Vedem cum Făgărașul 
cade pe panta sărăciei și a nepăsării 
în fiecare zi. Spre rușinea noastră o 
facem numai atunci când ne aflăm 
în situația de a țipa că ne-a ajuns 
cuțitul la os și nu mai putem răbda.

Dacă acum 4 ani de zile, la pro-
misiunile deșarte ale actualilor 
guvernanți ai Făgărașului am fi 
spus răspicat că totul este o min-
ciună, dacă am fi dat cu pumnul în 
masă, poate că alta ar fi fost situația 
Făgărașului. 

Atunci când un grup de inves-
titori din Făgăraș au avut inițiativa 
să deschidă o scoală profesională 
pentru a se putea califica forța de 
muncă necesară dezvoltării proiec-
telor economice existente, actualul 

primar le-a întors spatele pe motiv 
că nu a fost invitat, cu toate că 
toată corespondența a fost purtată 
cu cabinetul primarului. Numai 
când Consiliul Județean Brașov, 
prin șeful de partid al primarului, a 
acceptat colaborarea cu acest pro-
iect, atunci a binevoit și primarul 
nostru să dea binețe investitorilor și 
proiectului.

Ne tot lăudăm peste tot cu 
marele proiect de reabilitare a 
rețelelor de apă și canalizare din 
Făgăraș. Vedem la fiecare emisiune 
a primarului, de pe la toate tele-
viziunile locale, cum se încovoaie 
sub sarcina pe care, chipurile, și-a 
asumat-o ca pe o cruce. Acum se 
laudă peste tot cu acest proiect. 
Dar nimeni nu amintește nicăieri că 
acest proiect i se datorează fostului 
primar PSD Ioan Bărbuți. 

Pentru cei care au memoria 
scurtă aș vrea să le readuc în memo-
rie momentele din 2007 când 
președintele Consiliului Județean 
Brașov, șeful de partid al prima-
rului, a venit la Făgăraș la ședința 
Consiliului Local să convingă 

plenul consiliului că este mai bine 
ca Făgărașul să intre in asociere cu 
Compania Apa Brașov. Pe atunci 
actualul primar era viceprimar. La 
insistențele și cu efortul fostului 
primar Bărbuți, Făgărașul a intrat 
atunci în asocierea cu Apă Canal 
Sibiu, cu toată opoziția actualului 
primar. Și acum ne batem cu pum-
nul în piept pentru mărețele și glo-
rioasele realizări?

În momentul alegerii în primul 
mandat al actualului primar exista 
deja semnat contractul de finanțare 
cu Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale pentru actualul azil de 
bătrâni din Făgăraș. Și cu acesta ne 
batem cu pumnii în piept?

Dacă nu ar fi fost interesul evi-
dent al celor care acum sunt cer-
cetați în dosare de corupție să 
dosească din banii de lucrări, poate 
că nici acum nu s-ar fi făcut lucră-
rile de consolidare și reabilitare ale 
Cetății Făgărașului. 

Da, a venit vremea să spunem 
răspicat: Așa nu se mai poate ! Se 
alege praful de Făgăraș!

Dragi guvernanți ai Făgărașului! 

Se vede foarte clar că nu mai sun-
teți capabili să administrați în mod 
eficient și constructiv orașul. Ați 
îmbătrânit din punct de vedere 
politic. Sunteți epuizați și nu mai 
aveți idei. Uitați-vă la ce ați promis 
Făgărașului acum 4 ani de zile și 
veți constata că nu ați indeplinit nici 
măcar 80% din promisiuni.

Făgărașul are nevoie acum de 
un suflu nou, are nevoie de echipă 
nouă, are nevoie de transparență, 
nu să ne inchidem în biroul de 
cleștar și să nu stăm de vorbă cu 
cetățenii. Făgărășenii au nevoie de 
comunicare, de dragoste, să simtă 
că ești alături de ei și la bine, când 
chefuim împreună la Zilele Cetății 
Făgărașului, dar și la greu, când 
mergem împreună, braț la braț, 
prin praful și noroiul șantierelor 
veșnic deschise și niciodată închise. 
Făgărășenii au nevoie de un primar 
care să meargă cot la cot cu ei, nu să 
le zâmbească ironic de după parbri-
zul jeepului de serviciu.

Făgărașul are nevoie de aer nou 
pentru că altfel se alege praful de 
Făgăraș !

Omul pudel
Teoria conspirației - Episodul 10

Dan VÂJU

„Stăpanii“ noștri, care conduc sistemul, au tot 
interesul ca lucrurile să rămână așa. „Divide et 
impera!“ – „Dezbină-i și stăpânește-i!“ e deviza 

„stăpânilor“ noștri. Fractura socială între omul-
pudel și cetățeanul obișnuit, arbitrată și încurajată 
de „stăpâni“ este ireconciliabilă. Ziua în care se vor 
găsi și implementa soluții pozitive la nivel național 
este din ce în ce mai departe, interesele meschine 

de grup și „familie“ ocupând ordinea zilei.

Se alege praful de Făgăraș!

Ion NEGRILĂ,
profesor
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S-au audiat martori la acest termen – 
vizavi de contextul construirii drumului 
„Racoș“, s-a discutat despre oportuni-

tatea  expertizelor, s-au făcut cereri de către 
părți și s-a discutat ridicarea măsurii con-
trolului judiciar. Dar să le luăm pe rând. Au 
fost audiați martorii: Ceapă Vasile și Iordan 
Emilia (rămânând de audiat o martoră la 
următorul termen, respectiv pe 31martie).  
Amândoi martorii au adus în lumina instanței 
aspecte destul de, hai să le numim captivante 
din punct de vedere al mersului lucrurilor în 
Consiliul Județean Brașov (la momentul de 
referință 2006, 2007, 2008 etc.) 

În ceea ce privește mărturia domnului 
Ceapă Vasile, de profesie inginer, de reținut 
sunt următoarele aspecte și anume faptul că 
pe parcursul executării lucrărilor s-a schimbat 
soluția tehnică, aspect neobișnuit și prohibit 
în contractul initial. Se impune o scurtă dis-
cuție cu privire la acest lucru. De ce este puțin 
neobișnuit să se schimbe soluția tehnică? 
Deoarece este vorba de o lucrare aprobată în 
Consiliul Județean, cu o soluție și un buget 
aferent stabilite și aprobate iar în baza acestui 
buget și a soluției respective se organizează 
licitații sau negocieri directe, însă parametrii 
în care „actorii“ se pot desfășura sunt repre-
zentați de ceea ce s-a aprobat, nu de altceva! 
Or, în momentul în care schimbi soluția 
atunci categoric se schimbă devizele și auto-
mat prețul. Nu ar fi o problemă dacă prețul 
s-ar modifica în jos, însă de fiecare dată acesta 
s-a modificat în sensul creșterii. 

O altă problemă demnă de reținut pe care 
a expus-o domnul Ceapă Vasile în calitate 
de martor este aceea că în momentul în care 
a observat și a discutat despre acest aspect – 
domnul Ceapă spune că – i s-a interzis să mai 
meargă pe șantier de către domnul director 
Costea Viorel (inculpat și acesta în dosar) și 
chiar există o înregistrare electronică la dosar 
(telefonică) între 2 angajați și anume: așanu-
mitul „Cirica“ și așanumitul „Pascu“ care spun 
la telefon că: „... nea Vasile face valuri ... “.  Deci: 
se schimbă o soluție tehnică, se modifică valo-
rile financiare în sensul creșterii, valori stabi-
lite și aprobate în vederea încheierii contrac-
tului inițial, un om sesizează acest aspect, este 
pus la colțul lui și i se interzice deplasarea la 
lucrări, el se supune iar ideea generală în insti-
tuție este că sesizând o neregulă înseamnă 
că „face valuri!“ și lucrurile nu se opresc aici, 
martorul Ceapă spune că, același domn direc-
tor Costea îi dadea în continuare ciorne după 

care să facă referate de necesar pentru lucrări 
(în urma modificării soluției) și îl punea să le 
semneze și acesta din nou s-a supus, de teamă 
să nu-și piardă locul de muncă (zice el). 

Al doilea martor audiat și anume doamna 
Iordan Emilia, aduce și aceasta aspecte demne 
de luat în seamă și despre care brașovenii inte-
resați merită să fie informați. Și anume: în 
anul 2006 s-a încheiat un contract pentru rea-
bilitarea drumului Racoș-Rupea un contract 
cu termen de 20 de luni, în care nu se permite 
reactualizare sau alte modificări. 

Ei, cu toate acestea, în anul 2008, există 
referat de actualizare și prelungire semnat de 
domnul Aristotel Cancescu, la fel și în anul 
2009. În condițiile în care drumul trebuia 
să fie gata în 20 de luni, deja avem 4 (patru) 
ani și încă se fac referate de prelungire a ter-
menului – de către conducerea Consilului 
Județean – conducere care ar fi trebuit să 
tragă la răspundere firma executantă respec-
tiv firma GOTIC condusă de către dom-
nul Diniță Ion (inculpat în dosar și acesta). 
Lucrurile nu se opresc aici și anume în anul 
2010 firma GOTIC –de data aceasta în mod 
direct - cere prelungirea contractului și actua-
lizarea prețului, aspect care nu se putea refuza 
având în vedere apropierea dintre conducerea 
Consiliului Județean Brașov și conducerea fir-
mei GOTIC – spune martora. 

La întrebarea directă din partea repre-
zentantei procuraturii martora a răspuns că 
presiunile de actualizare a prețului veneau și 
din conjunctura de prietenie dintre domnul 
Aristotel Căncescu și domnul Diniță Ion, 
domnul Căncescu făcând presiuni pentru a 
se semna actele adiționale și a se grăbi plățile. 
Martora – prin atribuțiile de serviciu - fiind 
implicată în mod direct în acest angrenaj al 
actelor al plăților și al circuitului intern al 
documentației în Consiliul Județean, spune 
că nu putea nici ea și nici altcineva să refuze 
aceste presiuni întrucât citez: „Cred că mă 
gândeam și la locul meu de muncă“,  dând în 
acest sens ca exemplu pe domnul jurist Băncilă 
Dănuț despre care se spune că i-a fost des-
făcut contractul de muncă întrucât s-a opus 
în anumite împrejurări domnului Aristotel 
Căncescu și de asemenea dând exemplu pe 
numita Crăciun Claudia care a fost mutată pe 
alt post fără explicații și justificări.  

Altfel au stat lucrurile cu privire la domnul 
Ispas (inculpat și acesta) despre care martora 
spune că nu-și amintește ca acesta să fi încer-
cat vreodată sa influențeze într-un fel sau altul 
termene de execuție, plăți sau decizii ale dife-
ritelor comisii. 

Cereri pertinente  
ale inculpaților

Pe de alta parte și inculpații au avut 
cereri pertinente și anume au solicitat 

expertize tehnice și contabile spunând că 
nu este firesc să li se impute întreaga valoare 
a lucrărilor din speță întrucat acestea sunt 
executate, există și au cerut să le fie imputate 
(dacă este cazul) doar ceea ce efectiv ar rezulta 
din expertize ca diferențe sau lipsuri nejustifi-
cate, dar în nici un caz întreaga valoare a lucră-
rilor. Bineînteles doamna procuror s-a opus 
spunând că sunt suficiente lucrările experți-
lor DNA, însa instanța în mod corect, făcând 
apel la principiul contradictorialității proce-
sului într-un stat de drept, a admis expertizele. 

Intervenții pertinente au avut și avocații 
Stoian și Iordache, maestrul Iordache atră-
gând atenția – în mod insistent și trăgând 
chiar un semnal de alarmă – cu privire la fap-
tul că an de an Curtea de Conturi a efectuat 
controale la Consiliul Județean si niciodată 
nu a sesizat nici un organ de anchetă fiind 
totuși vorba de lucrări din 2006, 2007, 2008 

etc. În cazul acesta, noi punem în mod firesc 
întrebarea de ce? Și ce anume au constatat 
aceștia sau ce nu au sesizat? 

De asemenea maestrul Stoian – pe lângă 
alte opinii -  scoate în evidența faptul ca înre-
gistrarea, citez „nea Vasile face valuri“ este 
la dosar din 2007. Arestarile s-au facut in 
2014… 

În altă ordine de idei, domnul Aristotel 
Căncescu motivând faptul că iubește natura, 
spune că face plimbări lungi prin pădure la 
Râșnov, drept pentru care a cerut instanței 
să-i fie înapoiate armele cu gaz (neletale) pen-
tru a se putea apăra de câini sălbatici și ani-
male. În ceea ce privește cererea de ridicare a 
controlului judiciar, a fost respinsă, inculpații 
rămânând în continuare sub control judiciar. 
Acestea fiind spuse ne vedem în 31 martie „cu  
Cănce’ la Divan Obștesc. 

Cu „Cănce’“ la Divan Obștesc

Pe de altă parte și inculpații au avut cereri pertinente 
și anume au solicitat expertize tehnice și contabile spunând 
că nu este firesc să li se impute întreaga valoare a lucrărilor 
din speță întrucât acestea sunt executate, există și au cerut 

să le fie imputate (dacă este cazul) doar ceea ce efectiv ar rezulta 
din expertize ca diferențe sau lipsuri nejustificate, 

dar în nici un caz întreaga valoare a lucrărilor. Bineînțeles 
doamna procuror s-a opus spunând că sunt suficiente lucrările 

experților DNA, însă instanța în mod corect, făcând 
apel la principiul contradictorialității procesului 

într-un stat de drept, a admis expertizele. 

Pe 11 martie a avut loc termenul de judecată, în cadrul procesului 
domnului Aristotel Căncescu președintele suspendat al Consiliului 
Județean Brașov, proces în care este judecat dumnealui împreună cu alții, 
vizavi de o serie de nereguli și fapte ilicite sesizate de organele de anchetă. 
Evenimentul nu este de importanță capitală, dar este cel puțin interesant 
pentru brașovenii care nu dorm și care vor să știe, cât de cât, cam ce se 
întamplă, în urbea lor. 

Gabriel BOGDAN
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Lupta pentru Cerbul de aur continuă
Braşov, 11.03.2016
Către:
Televiziunea Română

În atenția doamnei Director General Irina Radu
Stimată doamnă Președinte Director General,

Vă mulţumesc pentru răspunsul acordat atât prin 
e-mail cât și prin ziarul Ring. Vă mulţumesc de ase-
menea pentru grija cu care subliniaţi faptul că marca 
verbală și figurativă CERBUL DE AUR vă aparţine. 
Vă anunţ însă pe această cale că această marcă aparţine 
tuturor românilor, Braşovului şi braşovenilor şi nu 
poate fi confiscată în mod abuziv.

În răspunsul dumneavoastră subliniaţi faptul că „în 
mintea oricărui român“ este clară asocierea între festi-
val şi TVR. Deliberat văd însă că uitaţi să menţionaţi 
faptul că tot „în mintea oricărui român“ CERBUL DE 
AUR este asociat cu Braşovul, pentru că el aparţine 
Braşovului şi braşovenilor.

Este înduioşătoare şi grija cu care ne comunicaţi fap-
tul că nu sunteţi de acord cu includerea în denumirea 
asociaţiei şi fundaţiei braşovene a sintagmei CERBUL 
DE AUR.

Amănuntul care pare să vă scape în acest moment 
sau pe care îl omiteţi deliberat este solicitarea noas-
tră de a realiza acest festival şi de a nu îl îngropa 
deliberat.

Ca să utilizez expresia dumneavoastră, permiteţi-mi 
să vă aduc la cunoştinţă un alt aspect al acestei situaţii: 
realitatea este că „în mintea oricărui român“ este clară 
idea falimentului TVR, precum şi  a cauzelor acestei 
situaţii. Oricare român ştie că TVR este o societate 
neperformantă şi falimentară. Oricare român ştie 
că TVR nu este capabilă financiar să organizeze 
CERBUL DE AUR (ultima ediţie organizată a fost în 
2009, nu?).

Bazându-ne pe bunul simţ al oricăruia dintre 
aceşti români la care faceţi dumneavoastră referire, vă 
adresăm solicitarea de a ceda pentru acest an drep-
turile de organizare a festivalului şi de utilizare a 
mărcii către Primăria Muncipiului Braşov sau către 
Asociaţia pentru Promovarea Festivalului “Cerbul 
de Aur“. 

Menţionăm că la acest moment există fondurile 
necesare pentru organizarea acestui festival.

Depinde numai de dumneavoastră dacă lăsaţi 
CERBUL DE AUR să trăiască sau dacă îl îngropaţi 
definitiv.

Cu deosebită considerație,
Adrian MACARIE

Președinte
Asociaţia pentru Promovarea Festivalului 

„Cerbul de Aur“ Braşov

Pentru că Brașovul nu este doar Biserica Neagră, 
Turnurile Cetății, Poarta Ecaterinei sau Piața Sfatului. 
Pentru că Brașovul a fost încă de la nașterea sa, placa 

turnantă a comerțului, a civilizației și a multiculturalității, 
vom începe un proiect de suflet, un proiect pentru cei care 
vorbesc aceeași limbă. Limba Diaconului Coresi, limba noas-
tră, indiferent de accente, indiferent de regionalisme: Limba 
Română!

Brașovul a fost o oază de cultură și identitate în inima unui 
imperiu, cu sprijinul Domnitorilor munteni și moldoveni. 
Un proiect care vine să salute de data aceasta cu tricolorul la 
vedere șaguniștii care se salutau cu șapca întoarsă și pe cei care 
purtau cusut sub șerparul de piele același tricolor și care vor-
beau aceeași limbă.

Peste veacuri, la Prima Școală Românească s-au tipărit și 
s-au strâns valoroase exemplare de carte, un fond unic azi în 
Europa. Peste 6.000 de exemplare, în marea lor majoritate în 
limba română cu grafie chirilică, în limbile slavă, greacă, latină 
și gotică-germană. 

Tot aici se află primul manual școlar – Omiliarul, prima carte 
slavă din lume(Cracovia 1491), prima Biblie a rușilor (Ostrog 
1581), Cronica Transilvaniei editată la Nurenberg(1603), 
Istoria Daciei în limba greacă și multe alte exemplare unice. 

Azi, Complexul Muzeal de la Prima Școală Romănească 
este pus în fața unei situații grave. Clădirea datând de la 
1731,  care adăpostește patrimoniul de carte veche cedează. 
Securitatea și conservarea acestui inestimabil fond de carte 
(6.000 de cărți vechi și 30.000 de documente) trebuie spriji-
nită. Nu prin spoieli ale zidurilor, nu prin periodice și anemice 
sponsorizări.

Pentru că vorbim Limba Română și pentru că istoria ne 
obligă, Gazeta Brașovului inițiază proiectul „Colegi la Prima 
Școală Românească“, proiect care are ca scop salvarea și pre-
zervarea acestui imens patrimoniu.

Prin aducerea sub un singur și generos steag, provocăm 
pe toți cei care simt și vorbesc românește să se așeze în banca 
școlii, a Primei Școli Românești. Pentru că ora de dirigenție 
începe și catalogul se strigă. Nu doar periodic, ci permanent! 
Zi de zi! Oră de oră!

În numărul viitor al ediției tipărite vom prezenta proiec-
tul integral și pe cei care susțin eforturile celui care se luptă 
pentru ca școala să își păstreze rolul, Profesorul Preot Vasile 
Olteanu.

Până atunci puteți susține prin donații în contul:
Fundația Prima Școală Românească

RO34BRDE080SV05848350800

Proiectele Gazetei 

Colegi la Prima Școală Românească

Susțin proiectul și sunt 
gata ca de fiecare dată să 
răspund provocării. Voi 
spune prezent la strigarea 
catalogului la Prima Școală 
Românească. 

Cătălin Leonte
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Schiorii Coronei s-au făcut 
remarcaţi la „Cupa Vârtop“ și 
„Memorialul Andrei Tantoș“, 

competiţii rezervate copiilor, 
juniorilor și seniorilor, care s-au 
desfășurat la Arieșeni. Sportivii 
antrenaţi de Dan Iliescu au avut o 
comportare foarte bună, obţinând, 
ca de altfel la toate concursurile din 
ultima vreme, clasări pe podium. 
Astfel, în prima probă de slalom 
a „Cupei Vârtop“, Hunor Szoke și 
Horea Olteanu s-au clasat pe prima 
treaptă a podiumului de premiere, 
în vreme ce Tea Leonte, Andra 
Maroșan și Alexandru Bordi au ter-
minat pe locul trei  De asemenea, 
tot în prima zi, schiorii Coronei 
au mai obţinut și alte clasări bune: 
Sidonia Laszadi - locul 4, Diana 
Renţea - locul 6, Vlad Iordache - 
locul 5, Sebastian Dudaș - locul 
8 și Robin Feder - locul 10. În a 
doua zi de concurs, Hunor Szoke 
a realizat dubla câștigând și al doi-
lea slalom, în vreme ce Alexandru 
Bordi s-a clasat pe locul 2 iar 
Horea Olteanu pe locul 3. Ceilalţi 
sportivi au terminat cursa astfel:  
Diana Renţea  - locul 4, Robert 
Mârţ  - locul 4, Andra Maroșan - 
locul 4, Sidonia Iordache - locul 
5,Tea Leonte - locul 6, Irina Diţoc 

- locul 6, Sebastian Dudaș - locul 8, 
Robin Feder - locul 9. De remarcat 
este faptul că în concursul open, 
desfășurat în cadrul „Memorialului 
Andrei Tantoș“,  Mihnea Olteanu 
a obţinut un merituos loc 3 iar 
Laurenţiu Martac, locul 6, însă cei 
doi au concurat doar cu seniorii. În 
același concurs, proba pe echipe 
mixt - open, Horea Olteanu a ajuns 
în finală unde a obţinut locul 2. 

După cele două zile de com-
petiţie, antrenorul Dan Iliescu 

a declarat că este încântat de 
prestaţia sportivilor, rezultatele 
obţinute dându-i speranţe pen-
tru Campionatele Naţionale care 
se vor desfășura la Transalpina: 
,,Chiar pot spune că sunt încântat 
pentru că a fost un concurs bun pen-
tru noi, sportivii s-au comportat bine 
iar asta ne face să fim foarte optimiști 
pentru campionatele naţionale. Toţi 
au avut clasări bune, dar nu avem 
cum să nu remarcăm forma bună 
a lui Hunor și Horea, sau să trecem 

cu vederea revenirea foarte bună în 
concursuri a lui Robert Mârţ, care 
vine după o pauză, în care s-a refă-
cut după o accidentare. Avem mare 
încredere că de la competiţie la com-
petiţie, toţi sportivii de la Corona vor 
crește în valoare. Profit de această 
ocazie pentru a le ura tuturor baftă 
la campionatele Naţionale care se 
vor desfășura la Transalpina, pre-
cum și lui Mihnea Olteanu care va 
participa la un circuit de curse FIS în 
Polonia și Slovacia“. 

Schiorii Coronei, rezultate remarcabile

Evenimentele se succed cu repeziciune, iar telenovela legată 
de echipa de fotbal a Brașovului, pare să fi ajuns, inevitabil, la 
un ultim episod. Incredibil, dar adevărat: firma italiană Nilor 

Group LTD nu a știut faptul că FC Braşov are datorii duble, faţă de 
cele 7 milioane de euro, declarate iniţial! Concret, „tranzacţia cu grupul 
de investitori italieni a picat pentru că datoriile clubului au crescut la circa 
16 milioane de euro. Ioan Neculaie a vîndut baza sportivă ICIM clubului, 
pentru circa 36 de milioane de lei. Este o decizie a Tribunalului, astfel că 
ICIM-ul se va înscrie la masa credală cu acest sumă. Probabil, pe 6 apri-
lie sau la un posibil următor termen, se va declara falimentul“, a precizat 
preşedintele CA de la FC Braşov, medicul Gheorghe Popa. Despre 
acest lucru se ştia totuşi, în momentul când DNA începuse cercetarea 
patronului Ioan Neculaie. Cu alte cuvinte, investitorii şi-au luat rămas 
bun, înainte de a investi ceva! În această conjunctură jenantă, echipei 
braşovene i se pregăteşte falimentul, iar Liga Campionilor, prooroc-
ită de presa italiană, rămâne doar un vis nebun. În această săptămână, 
antrenorul Mihai Stere, care fusese iniţial confirmat în funcţie, a 
renunţat să mai conducă antrenamentele, această misiune revenindu-i 
lui Adrian Szabo. Totuşi, ne întrebăm pentru ce se mai antrenenază 
echipa? Aceasta, deoarece resurse pentru următorarea deplasare, la 
Mioveni, nu mai sunt, iar jucătorii au ajuns singuri, în bătaia vântului, la 

un fel de răscruce de drumuri. Acum, 
singura soluţie viabilă, pentru ca FC 
Brașov să nu devină o amintire, este 
falimentul, după care o grupare, care 
să poarte cu numele niște simboluri 
ale fotbalului brașovean, așa cum ar fi, 
Steagu Roșu de exemplu, să  reia totul 
de la zero și să fie inclusă în liga a patra 
sau, cu noroc, măcar în al treilea eșalon 
al fotbalului românesc. La acest proiect 
ar putea adera fostul președinte Vasile 
Dochiţa, care rămâne un împătimit 
„stegar“ sau chiar omul de afaceri bra-
șovean Simon Maurer, care, se pare, nu 
a abandonat gândul de a prelua echipa. 

Tradiţia ar putea fi salvată 
cu o nouă echipă

Sunt sporturi care au dispărut, iar altele pe cale 
de dispariţie, la poalele Tâmpei. Din prima cate-
gorie face parte bobul, iar din a doua, scrima! 

În cazul scrimei brașovene, situaţia este tulburătoare: 
în ultimele decenii, antrenori și sportivi au împânzit 
toate continentele! Nici unul însă, nu uită de unde a 
plecat, pentru că așa este scrima, te învaţă să fii demn 
și să-ţi respecţi adversarul. Nimeni nu a uitat că a învă-
ţat scrima pe vechile planșe de la „Tractorul“, acolo de 
unde maestrul Rohonyi, maestrul Ticușan și mulţi 
alţii, au lansat atâţia campioni. Cândva, s-a organi-
zat la Brașov, Memorialul dedicat marelui antrenor 
Rohonyi, apoi, l-a luat Bucureștiul, pentru ca ulterior 
să dispară cu totul. Este dureros că sportivii părăsesc 
Brașovul, dar este foarte clar că, în domeniul scrimei, 
nimic nu li se poate oferi aici. Acum, la Brașov, doar 
antrenorii Mircea Manciuc și Cătălin Albu, se strădu-
iesc din răsputeri să ţină în viaţă scrima. Chiar și Mihai 
Covaliu, cel mai valoros produs al scrimei brașovene 
de după 1989 a plecat de la Brașov și a devenit campion 
olimpic! Mihai nu a uitat însă Brașovul, pentru că aici 
a învăţat acest sport. Acum ani buni, când a vizitat CS 
Forex și-a amintit de locurile în care a făcut primii pași 
în scrimă, indrumat de un maestru: Mihai Ticușan. 
Rând pe rând, Brașovul a fost golit de valorile scrimei: 

Daniel Ţurcanu, Claudiu Chiriac, Cătălin Grosu, 
Daniel Grigore, Dan Găureanu, Vasile Stroe, 
sau, mai nou, Emilia Ichimuţă, Cristina Ghiţă și 
Andreea Tilincă, sunt tot atâtea nume de spor-
tivi, care au încercat să-și câștige existenţa în altă 
parte. Dar nu pentru că nu ar fi iubit Brașovul. 
Anul trecut bunăoară, Mihai Covaliu a revenit 
la Brașov, la o competiţie naţională, organizată 
de federaţie. De-a lungul anilor, am asistat la un 
adevărat exod al antrenorilor și sportivilor care 
cândva au practicat scrima la Brașov. Acum, teh-
nicienii scrimei de la poalele Tâmpei îi învaţă 
pe alţii acest sport, din Australia, în SUA, din 
Canada, în Spania. Simbolurile scrimei brașo-
vene din anii 80, Vili și Reka Szabo, muncesc 

la o școală de scrimă în Germania. Tot în această ţară 
s-au stabilit Vlad Șerban, și Isabela Bârsan. În Franţa, 
lucrează Szoldt Beata, Luminiţa Găitan, Iudith Szabo, 
Monica Teacă, Dorin și Carmen Vărzaru. Scrima din 
Spania a fost și ea alimentată cu tehnicieni de excepţie, 
așa cum sunt Eduard Mănucu sau Elvira Lupașcu, iar 
Anca Niculescu a ajuns tocmai în Norvegia. Pe con-
tinentul nord-american și-au găsit de lucru Dumitru 
Oţet și Anca Păcurar (în Canada), Daniel Costin, 
Daniel Grigore și Mihai Oriţă (în SUA). Scrima bra-
șoveană a ajuns până în îndepărtata Australie, unde 
a poposit Ninel Păunescu. Fără a avea pretenţia că 
am epuizat lista antrenorilor de scrimă, care acum 
împărtășesc altora tainele acestui sport, nu putem să 
nu rămânem… mască în faţa unui asemenea exod. Să 
ne mai mirăm atunci de „rezervorul“, din ce în ce mai 
golit al scrimei românești? Cândva, la „mondialele“ 
din Olanda, finalele s-au disputat pe scena unui teatru, 
acolo unde au fost prezenţi și sportivi de la „Tractorul“. 
Acum, „teatrul“ sunt continentele unde au ajuns scri-
merii de la poalele Tâmpei. Precis însă, că nici unul nu 
a uitat unde a făcut „primii pași“ în acest sport, adică 
prăfuitele planșe de la „Tractorul“, un club care nu mai 
există nici el.

SCHI

Două titluri naționale,  
în prima zi a competiției  

de la Transalpina 
Schiorii Coronei au început 

excelent Campionatele 
Naționale, de la Transalpina. 

În proba de slalom uriaș, 
clubul brașovean a câștigat 

două titluri naționale prin 
Horea Olteanu (U16) și 

Szoke Hunor (U14).  La U 
16, Robin Feder s-a clasat 
pe locul 2, în vreme ce în 

competiția fetelor, la U16, 
Erika Andrei a terminat 

a doua, iar la U14, Diana 
Rențea s-a clasat pe locul 

doi în vreme ce Tea Leonte 
a încheiat concursul pe locul 

3. Antrenorul Coronei, Dan 
Iliescu: „Mă bucură foarte 
tare rezultatele din prima 
zi, dar vreau să îi păstrez 

motivați și pentru zilele 
următoare. Ne dorim să 

facem în continuare curse 
bune și să ne întoarcem 
acasă cu cât mai multe 

clasări pe podium”. 

SCRIMĂ FC BRAȘOV, APROAPE DE FAALIMENT

Exodul scrimei de la poalele Tâmpei

Tranzacţia cu grupul  
de investitori italieni  
a picat pentru că datoriile 
clubului au crescut la circa 
16 milioane de euro.  
Ioan Neculaie a vîndut  
baza sportivă ICIM clubului, 
pentru circa 36 de milioane 
de lei. Este o decizie a 
Tribunalului, astfel că  
ICIM-ul se va înscrie la  
masa credală cu acest sumă. 
Probabil, pe 6 aprilie sau  
la un posibil următor 
termen, se va declara 
falimentul.


