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Mult invocata – mai cu 
seamă după tragedia de 
la Colectiv – înnoire a 

clasei politice este, așa cum era și 
lesne de bănuit încă din timpul 
protestelor de stradă, ratată. Este 
o șansă ratată în primul rînd de 
micile partide. „Nu poți construi 
un partid fără oameni cu experi-
ență“ – afirma zilele trecute Mircea 
Geoană, într-o emisiune tv. Ceea 
ce este, în parte adevărat. Numai 
că, sub acest pretext, noile partide 
au fost colonizate de dinozaurii din 
vechile și marile partide din varii 
motive. Fie nu și-au mai găsit locul 
eligibil pe listele electorale, fie nu 
s-au mai înțeles la colacii înghițiți, 
fie nu mai scria pe cartea lor de 
vizită „șef “. Că, în fond, așa e româ-
nul: fie grămada de bălegar cît de 
mică, important este să fie el moțul.

Dincolo de acest peisaj însă, un 
lucru devine din ce în ce mai lim-
pede: noile partide, fie că ele se 

numesc PMP, ALDE, M10, USB 
etc., sînt fundamental lipsite de 
șansă în confruntarea electorală 
din iunie. Și nu numai, căci și în 
toamnă, la parlamentare, pleacă 
la drum cu șansele reduse. Dar 
reduse spre zero.

În ceea ce privește clamata pri-
menire a clasei politice la nivelul 
celor două partide mamut, PSD 
și PNL, putem vorbi doar despre 
o glumă. Și să luăm doar exem-
plul Brașovului. De douăzeci de 
ani, cei trei lideri locali de rezo-
nanță, Constantin Niță, Aristotel 
Căncescu și George Scripcaru, au 
avut ca principală grijă evitarea 
apariției, în formațiunile lor, a ori-
cărui alt pol de putere. Pe princi-
piul că dacă scuturi periodic sacul 
cu mîțe, nici una nu va apuca să 
răzbată la lumina zilei. Ceea ce s-a 
și întîmplat. În jocul pentru fotoliul 
de primar, la PSD a fost aruncat 
în luptă fostul viceprimar Răzvan 

Popa. Care numai „prospătură“ nu 
mai este în arenă. PNL-ul merge 
cu Adrian Gabor, renunțînd la 
varianta Oprică. Ambii fiind, de-a 
lungul anilor, locotenenți credin-
cioși ai fostului „el lidero maximo“ 
George Scripcaru.

ALDE are deocamdată o pro-
punere nevalidată de București 
(regula pentru candidații marilor 
municipii), Adrian Atomei. Fost 
viceprimar, fost PNL. Mișcarea 
Populară intră în cursa pentru pri-
mărie cu fostul consilier local PDL, 
Mihai Costel, cel care a preluat șefia 
PMP prin martie anul trecut. Iar 
despre UNPR este greu a mai dis-
cuta în contextul în care pune ală-
turi de, totuși, un ilustru necunos-
cut, lestul... „interesului național“.

Cam acesta ar fi peisajul. 
Deocamdată nu spunem nimic 
despre independenți, deși Leonte 
ar putea furniza o surpiză, fiind 
susținut de o ruptură semnificativă 

din PSD, (unii regăsindu-se și în 
PSRO) dar și de oarece liberali. 
Depinde pe cîți va convinge din cei 
care, în ziua votului, stau de obicei 
acasă sau merg la grătar.

Cert este însă un lucru: dezi-
deratul celor care au ieșit în stradă 
cerînd primenirea clasei politice, 
rămîne, tot mai mult, un vis. Un vis 
tot mai îndepărtat, tot mai estom-
pat. Marele joc se desfășoară, în cele 
din urmă, exclusiv cu cei care, de ani 
mulți, foarte mulți, se află în interi-
orul acvariului. Nou intrații sînt 
ținuți la periferie și sînt departe de 
luminile rampei. Ceea ce înseamnă 
un singur lucru: alegerile vin, trec, 
aleșii, ca tipologie, rămîn aceeași. 
Mult dorita, mult așteptata resetare 
a politicului nu va avea loc nici în 
anul de grație 2016. Sau, dacă vreți 
neapărat, înnoirea clasei politice se 
face. Dar se face la second hand. 
Și nu neapărat cu actori din linia a 
doua a partidelor. Am zis!

Înnoirea clasei politice la second hand
Editorial

Cornelius POPA

Cert este însă un lucru: 
dezideratul celor care 

au ieșit în stradă cerînd 
primenirea clasei 

politice, rămîne, tot mai 
mult, un vis. Un vis tot 
mai îndepărtat, tot mai 

estompat. Marele joc 
se desfășoară, în cele 
din urmă, exclusiv cu 
cei care, de ani mulți, 
foarte mulți, se află în 
interiorul acvariului.

Nou intrații sînt ținuți 
la periferie și 
sînt departe 

de luminile rampei.

Gazeta Brașovului vă oferă șansa  
de a câștiga un premiu de Paști.  
În perioada 25 Martie – 21 Aprilie 2016, 
în următoarele 5 ediții vom publica 
taloanele de concurs.
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Cu ce se plimbau bunicii
În presă se făceau frecvent referiri la numărul 
accidentelor, iar amenzile contravenţionale erau 
aplicate pentru „excesul“ de viteză. »pag. 7

Om bogat, oameni săraci
Săptămâna aceasta vom 

face vorbire despre unul 

din cei mai influenți 

tineri din familiile politice 

brașovene. Pentru că în 

Brașov funcțiile politice 

se transmit în familie. Un 

fel de moștenire. Vorbim 

așadar despre Tudor Duțu. 

Un veritabil moștenitor 

al averii dobândite prin 

muncă cinstită de tatăl 

său, precum și al tronului 

politic.
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Pe Coloana Infinitiului cineva 
a scris numele gagicii sale în 
timp ce alții au tras cu bile 

de rulmenți sau au toctit-o de la 
pipăit. Poarta Sărutului a fost, 
pe vremuri, folosită ca suport de 
ghirlande și acum încă se mai văd 
cuiele prin ea, iar niște oameni 
zeloși au spălat-o ca pe covoare, 

cu jet de apă. Probabil de-aia au și 
devenit cuiele vizibile.

Renovarea monumentelor a 
fost decisă de primărie (avea în 
plan încă două spălări de Brâncuși) 
„la 75 de ani de când a fost inau-
gurat, în memoria eroilor căzuți în 
primul război mondial”. Pentru că 
nimic nu spune mai clar „respect 
eroilor” decât să faci curat prin 
casă cu furtunul de pompieri.

Acum, bețivul pișat pe panta-
loni al satului, adică Statul Român, 
mai vrea să cumpere o sculp-
tură de Brâncuși, „Cumințenia 
Pământului“, iar felul cum arată 
lucrarea îmi dă de înțeles că cineva 
vrea să o scobească în vârf să facă o 
scrumieră acolo.

Mult mai mișto, ideea e ca o 
parte din banii pentru cumpărarea 
sculpturii să vină din subscripție 
publică, adică de la ceilalți fraieri 
care cred că această operă de artă 
de o valore estimabilă (11 milioane 

de euro) trebuie să încapă pe mâi-
nile celui mai prost din curtea șco-
lii. Din estimările ministrului eco-
nomiei de internet, Moise Guran, 
fiecare prost din țara asta, adică toți, 
inclusiv eu și el, ar trebui să dăm 
câte un leu și 30 de bani pentru a 
lua acest elegant suport de ghivece.

Și nu e vorba că sunt bani arun-
cați pe fereastră. Și dacă ar costa 
un dolar tot n-ar trebui s-o cum-
pere statul român. Nu poți să dai 
pe mâna statului artă; gratis dacă 
o primim tot ne va costa cel puțin 
o comisie de 5 experți cu salarii 
mișto care să decidă când e mai 
bine s-o dea cu ojă, când e ok s-o 
plimbe prin țară să apară și în 
Muzeul Național din Mizil și în 
Casa Memorială Decebal Popescu 
din Slobozia.

Există oameni complet rupți de 
realitate care spun că ar fi o ches-
tie de prestigiu, ba chiar ar fi bună 
și la turism. Prima, că nu e cazul să 

vorbim de prestigiu la români, ăla 
nu se câștigă cumpărând bibelo-
uri. Nu e ca și cum de săptămâna 
trecută cântăm imnul că trece 
Stela Popescu pe stradă după ce a 
decorat-o Klaus Iohannis. A doua 
chestie e că nici dracu nu va veni 
în România să vadă cum ne vom 
bate noi joc de sculptura aia. Sigur 
ajunge prin Târgu-Jiu sau altă loca-
litate de-asta ratată și se găsește 
vreun primar sau șef de comisie de 
cultură s-o renoveze de ajunge să 

semene cu prințesa X.
Statul, dacă ar avea o minimă 

de decență, ar renunța la dreptul 
de preemțiune în cazul ăsta și ar 
lăsa pe altcineva, oricine altcineva, 
să cumpere obiectul ăla. În orice 
alte mâini ar sta mult mai bine. 
Trebuie să ne intre bine în cap: sin-
gura chestie care a salvat „Tezaurul 
româniei” a fost că ni l-au furat 
rușii. Altfel azi era, ca în bancul ăla 
„o brățară dacică s-a pierdut, alta e 
pe undeva pe-aici“.

Să vrei să cumperi „Cumințenia pământului“  
denotă o formă agresivă de prostie 

Contraeditorial

Ovidiu EFTIMIE
Și nu e vorba că sunt bani aruncați pe fereastră. 
Și dacă ar costa un dolar tot n-ar trebui s-o 
cumpere statul român. Nu poți să dai pe mâna 
statului artă; gratis dacă o primim tot ne va 
costa cel puțin o comisie de 5 experți cu salarii 
mișto care să decidă când e mai bine s-o dea cu 
ojă, când e ok s-o plimbe prin țară să apară și în 
Muzeul Național din Mizil și în Casa Memorială 
Decebal Popescu din Slobozia.

Dacă o să desființați gaura neagră 
Tetkron?

Care vor fi facilitățile oferite tinerilor 
în mandatul dumneavoastră? (tânăr = 
persoană până în 35 de ani)

Care sunt domeniile cheie în care 
Brașovul poate atrage investitori privați 
și care sunt măsurile prin care doriți 
să stimulați creșterea și dezvoltarea 
locurilor de muncă?

1. 

2. 

3. 

Claudia POPA

3 întrebări la care aș 
vrea să răspundă toți 

candidații la primărie

Nu este Marea Neagră, nici Mediterana 
– la Marea Neagră sper să ajung prin 
iulie - este vorba despre oceanul de 

imbecilitate a fiscului românesc cu ale sale 
tsunami-uri de grobianism și uragane de 
lipsă de competență și cultură elementară  de 
care poți scăpa doar dacă ești campion eme-
rit  la surf sau vreun portavion sau petrolier 
transoceanic de câteva zeci de mii de tone.  
Deunăzi o prietenă disperată mi s-a destăi-
nuit că din cauza acestor imbecili își va pierde 
locul de parcare. Inițial îți vine să spui: „Mare 
lucru acuma și la asta! Pierde locul de par-
care, ei și?“ Dar nu este așa. Închipuiți-vă că 
de fiecare dată când veniți acasă trebuie să 
parcați în altă parte, locurile legale de par-
care sunt ocupate, parchezi ilegal că nu poți 
duce mașina pe balcon și ești amendat de un 
polițist local zelos de trei ori pe săptămână. 
De ce se întamplă toate astea?  Pentru că 
avem parte de un sistem de acte normative 
în domeniul fiscal de parcă ar fi fost redactat 
la ora de vocabular de la „Barza Mica“ (insti-
tuție pentru copii cu tot felul de retarduri și 
oligofreni), iar majoritatea lucrătorilor de la 
fisc parcă ar fi fost absolvenți la „Barza Mică“, 
sau pacienți fugiti de la „Sapoca“ și „Vulcan“.    
Bineînțeles acei copii și acei oameni nu au 
nici o vină, ei sunt cuminți dar prietenii noștri 
de la fisc sunt personaje perfecte fără șansă, 
ce se încadrează în acest décor dramatic. Să 
vă explic. Prietena mea s-a deplasat la onor 
instituția ce încasează banii, pentru a achita 
locul de parcare. I s-a spus că acest lucru nu 
este posibil. Firesc, a întrebat: „De ce?” I s-a 
spus că, în conformitate cu noile reglemen-
tări (sintagma asta e delicioasă, asta cu „noile 
reglementari“, când o aud,  tot timpul am 
nevoie de o toaletă publică!), deci conform 
noilor reglementări nu poți plăti dări, amenzi 

etc, decât în ordine cronologică (numa’ un 
cretin putea să debiteze așa ceva, și vă explic 
de ce, fac proba verității imediat!). Fata avea 
o amendă de circulație, le spune că acea 
amendă a fost anulată în instanță.  Angajata 
fiscului, încordată la datorie și vigilență, nu o 
crede și o privelte bănuitor („… evazioniști 
nenorociți, unul câte unul vă prind…!” ). Ce 
să facă fata? Se întoarce a doua zi cu copie de 
pe sentințele din instanță. Disprețuitoare, 
angajata vigilentă îi spune că nu sunt bune: 
„Nu vezi domnișoară că nu are ștampila 
pătrată?“, asta fiind apogeul discursului acu-
zator. De fapt angajata vigilentă se referă la 
ștampila ce atestă că hotărârea este definitivă 

și irevocabilă, însoțită de sintagma „conform 
cu originalul“, alături de o ștampilă rotundă. 
Dar era prea complicat să rețină toate astea, 
ea știe „dom’le, ștampila pătrată, dom’le“. 
Bun. Se duce fata la tribunal și în 2-3 zile are 
cele două sentințe și cu ștampila pătrată și 
rotundă și sintagma. Sentința de la judecă-
torie „ANULEAZĂ AMENDA“ și decizia 
de la tribunal „PĂSTREAZĂ SENTINȚA 
JUDECĂTORIEI. Respinge recursul 
Poliției“. Domnișoara noastră, înarmată cu 
aceste documente își zicea că a terminat, ei 
bine NU! Angajații vigilenți ai fiscului NU 
DORM! După ce au pus-o să stea la o coadă 
la care nu trebuia să stea căci ajunsă la ghișeu i 

s-a spus că: „Domnișoară, nu aici! Următorul, 
vă rog!“, a ajuns într-un final la prima angajată 
vigilentă, care a studiat foarte atent cele două 
sentințe preț de câteva minute, dând negativ 
din cap în răstimpuri, a mai chemat două vigi-
lente și toate trei au ajuns la concluzia că sen-
tințele nu sunt bune și acum toate trei o pri-
veau bănuitor. Sentința și hotărârea nu sunt 
bune pentru că, „trebuie să scrie: anulează 
amenda și nu mai trebuie plătită“, iar pe hotă-
râre trebuie să scrie: „păstrează sentința jude-
cătoriei, Respinge recursul poliției, adică nu 
mai trebuie plătită amenda“. „Păi domnișoară 
noi nu ne jucăm aici!“ Au trimis-o la tribunal 
să modifice și i-au spus că judecătorul trebuie 
să adauge „adică nu mai trebuie să plătească 
amenda“. Nu se poate oameni buni așa ceva. 
Nu se poate! În primul rând ce fac cei care în 
urma unui proces de faliment 
au imputări de miliarde? Ce 
fac? Am zis că vă explic de ce 
doar un cretin putea să dea un 
astfel de act normativ,  păi e cre-
tin din două puncte de vedere și 
anume: dacă în trecut omul are 
o imputație de milioane și nu o 
poate plăti asta înseamnă că veci 
pururi el nu va mai putea accesa 
un loc de parcare (cu titlu de 
exemplu), deci prin acest act 
normativ (hotărâre, ordonanță, 
Ordin de Ministru… ce-o fi), 
prin acest act normativ anulezi 
un drept cetățenesc, anulezi 
un drept constituțional. Din al 
doilea punct de vedere îi creezi 
personajului respectiv o  imuni-
tate, păi dacă nu a plătit miliar-
dele din trecut înseamnă că nu 
va mai plăti nici o taxă și nici o 

amendă, nu? Mai mult, sentința și hotărârea 
din calea de atac au putere de lucru judecat, 
aceasta nu se modifică cum vrea o vigilență 
imbecilă de genul de mai sus, pe lângă faptul 
că era foarte limpede: „anulează amenda“! 
Nu contenesc să mă întreb: „Doamne, cum îi 
găsește Dumnezeule? De unde îi ia? Cum îi 
detectează?“ Există pe străzi tineri absolvenți 
de facultăți, cu mintea limpede și ascuțită ca 
un brici și nu au loc de muncă. Există pe străzi  
personaje disponibilizate din diferite locuri 
de muncă cu experiență și cu maximă com-
petență, care nu au un loc de muncă, iar fiscul 
vigilent ține astfel de gome cu creier de gela-
tină îmbacsit de obediență și de o totală lipsă 
de competență. De ce?

 PA CEANGA 
   

Din ciclul  „Perversa imbecilitate a autorităților”

Mă-ntorc la tine iar și  iar…  mare albastră

I s-a spus că, în conformitate 
cu noile reglementări nu poți 
plăti dări, amenzi etc, decât în 
ordine cronologică
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Sunt ani buni de când vorbim 
despre regionalizare și, o dată 
cu această temă, asistăm la 

un fenomen care mie, personal, 
mi se pare pozitiv: o „întrecere“ 
de argumente favorabile despre 
orașele care ar urma să devină capi-
tale regionale. Practic, fiecare spune 
despre orașul lui că e mai bun și mai 
frumos și că merită să fie centrul 
cultural și economic al zonei. Când 
vorbim despre Regiunea Centru, 
s-a creat deja o competiție „clasică“ 
între Sibiu și Brașov.

Se știu deja argumentele mai 
multor orașe: Sibiul are aeroport 
internațional, a fost capitală cul-
turală europeană, iar din punct de 
vedere politic, a dat un președinte 
de țară care a fost primarul ora-
șului. Alba-Iulia este un oraș cu o 
mare istorie. Târgu-Mureș este un 
centru important al medicinei și 
are aeroport și acest oraș. Cu aceste 
municipii vom concura și trebuie să 
ducem Brașovul la următorul nivel 
de dezvoltare pentru a fi capitală 
regională.

Suntem, cumva, la linia de start. 

Sau ar trebui să privim lucrurile 
așa. În dreapta și în stânga avem 
concurenți tari, motivați, poate 
mai bine pregătiți. Dar avem și noi 
puncte tari: suntem aproape de 
capitală, avem un procent consis-
tent de contribuție la bugetul de 
stat, avem ofertă culturală și turis-
tică, avem sporturi de iarnă, avem 
mediu de afaceri și o universitate 
importantă. Ce ne-ar lipsi? Nu 
avem aeroport și nu suntem conec-
tați la nicio autostradă. Am ratat 
ocazia de a deveni capitală cultu-
rală europeană. Serviciile medicale 
sunt dispersate ineficient în oraș. 
Vârstnicii se descurcă tot mai greu, 
iar tinerii pleacă să-și caute de lucru 
peste granițe. Mai mult, nu trece 
săptămână să nu moară oameni pe 
trecerile de pietoni, iar DNA are 
constant de lucru. 

Ce va cântări mai greu? Cele 
bune sau cele rele? Greu de spus, 
în lipsa unor criterii oficiale. Dar, 
ca la un concurs sportiv, sunt câteva 
lucruri de bun simț pe care trebuie 
să le luăm în calcul. Ne trebuie 
echipă. Și aici echipa înseamnă 

comunitatea brașoveană. O echipă 
care să gândească unitar și să își 
dorească titlul. Să avem, fiecare din-
tre noi, acest obiectiv. O dată sta-
bilit obiectivul, să muncim pentru 
el. Fiecare să își facă treaba cât mai 
bine și mai serios,  cu un gând – să 
treacă primul linia de sosire. Și ne 
trebuie antrenor. S-au făcut multe 
în Brașov, dar mai sunt de făcut. 
Le putem face. Și putem crește 
Brașovul, împreună. 

Aeroportul și autostrada vor 
aduce creștere economică. Oferta 
Brașovului pentru firmele care 
aduc locuri de muncă trebuie să fie 
mai clară. Antreprenorii locali tre-
buie și aceștia sprijiniți, iar adminis-
trația trebuie să facă politici publice 
coerente pentru aceștia. 

 

Cum putem deveni 
capitală regională?

Cătălin Leonte, candidat independent la Primăria Brașovului:

Teatrul și celelate instituții de cultură trebuie să reintre în 
circuitul marilor festivaluri. Sportul trebuie să redevină 

ambasador al Brașovului, iar rezultatele patinatorilor și schiorilor 
de la Corona au dovedit că se poate. Eu unul, știu că se poate și 

am, înăuntrul meu, acest obiectiv. Și cred că îl avem cu toții.

Din păcate, tradițiile sportive 
ale Brașovului nu sunt în aten-
ția actualilor edili. Trebuie 

reamintit faptul că Brașovul este un 
oraș cu tradiție în ceea ce privește 
gimnastica artistică, iar prima meda-
lie olimpică românească la această 
disciplină a fost câștigată în 1956, la 
Melbourne, de către sportiva brașo-
veancă Elena Leuștean. Este o reali-
tate dură, faptul că micii sportivi de la 
Secția de Gimnastică a Clubului Școlar 
Brașovia, sunt nevoiți să se antreneze 
într-o sală de la Școala generală nr. 2, 
neadaptată dimensiunilor competitive 
și ale cărei dotări sunt aceleași de acum 
câteva zeci de ani. O realitate este si 
faptul că nici Primăria Brașov, nici 

Ministerul Educației nu s-au implicat 
în modernizarea bazei sportive, așa 
cum s-a întâmplat în alte orașe cu tra-
diție în acest sport. 

Chiar dacă au condiţii de antrena-
ment rudimentare, sportivii brașoveni 
au reușit performanţe de excepţie, atât 
pe plan intern, cât și internaţional. În 
ultimii 30 de ani au obţinut 370 de 
titluri de campion naţional la această 
ramură sportivă, chiar dacă aparatele 
sunt vechi de peste 50 de ani. Paralelele 
sunt din anul 1966, bara fixă este una 
unicat în Europa, fiind prinsă în tavan 
și nu în sol, după cum ar trebui, ca de 
altfel și inelele, astfel că micuții nu se 
pot antrena așa cum trebuie. Totodată, 
calul cu mânere a rămas fără mânere, 
iar lista de obiecte „unicat“ din această 
sală poate continua.

În calitate de fost sportiv al acestei 
secții doresc să sprijin secția de gim-
nastică a Clubului Sportiv Brașovia 
și voi solicita Primăriei Brașov să 
înfiinţeze o secție de Gimnastică în 
cadrul Clubului Sportiv Corona. Acest 

lucru este necesar din cauză că, după 
terminarea junioratului, sportivii bra-
șoveni sunt obligaţi să plece la alte 
cluburi.

Este regretabil faptul că la Clubul 
Corona au fost înființate mai multe 
secții în ultimii ani, dar cele de tradi-
ție, precum gimnastica, sunt lăsate de 
izbeliște, în pofida faptului că bugetul 
nu ar depăși mai mult de 200.000 de 
lei, probabil interesele fiind altele în 
acest domeniu.

De asemenea, consider că trebuie 
construită o sală de sport la standarde 
competiţionale, cu aparate sportive 
adaptate cerinţelor actuale de antre-
nament, ţinând cont că municipiul 
Brașov este singurul oraș cu tradiţie 
din România care nu a investit deloc în 
acest sport, așa cum au făcut Bistriţa, 
Aradul și alte orașe cotate sub nivelul 
Brașovului.

Mihai COSTEL 
Președinte Mișcarea Populară 

Brașov 

Gimnastica brașoveană, 
un sport disprețuit de autorități

Este regretabil faptul că la Clubul Corona au fost înființate 
mai multe secții în ultimii ani, dar cele de tradiție, precum 
gimnastică, sunt lăsate de izbeliște, în pofida faptului că 
bugetul nu ar depăși mai mult de 200.000 de lei, probabil 
interesele fiind altele în acest domeniu.

Moralitate, viziune etc. 
sunt cuvinte răsună-
toare pe care majorita-

tea clasei politice românești nu 
le cunoaste înţelesul; le folosește 
doar pentru că „dau bine“… să nu 
mai vorbim de oamenii cu coloană 
vertebrală, în actuala formulă a 
scenei politice brașovene îi putem 

număra pe degete pe aceia ce aceste cuvinte îi definesc.  Se 
vorbea des cu surle și trâmbiţe că trebuie reformată actuala 
clasă politică și că este imperios necesar momentul ca tine-
rii cu viziune, moralitate și onestitate să preia administraţia 
locală, ba mai mult au fost trimise directive de la „centru“ în 
privinţa asta și ce s-a întâmplat, „la vremuri noi, tot noi“, poate 
suntem prea tineri să înţelegem mârșăvia și „prostituţia“ poli-
tică în care ne învârtim, însă ţin să afirm dârz și răspicat că 
nu suntem proști, iertăm dar nu uităm, convingerile și dorinţa 
de schimbare în mai bine a modului de viaţă al cetăţenilor ne 
face să nu „ne băgăm picioarele“ în ea de politică, ci să conti-
nuăm proiectele începute, să taxăm orice derapaj, „manevră“ 
sau dorinţă de înavuţire a clasei politice, mânaţi de aceeași 
dorinţă de a dezvolta, decăpușa, oferi un trai mai bun și pros-
per al comunităţilor locale. Sunt curios și mâhnit totodată de 
ce se va întampla acuma pe scena politică brașoveană, cum și 
cu ce se vor prezenta în faţa alegătorilor, ce șanse vor avea tot 
aceia care de 25 de ani administrează defectuos?  Tineretul 
este treaz nu doarme, nu mai există supunere umilă ci cola-
borare prosperă, până unde vor ajunge mârșăviile lor, nu de 
alta dar am văzut „maxima“ spun eu, când ești minţit în faţă 
în interiorul unui lăcaș de cult, împrejmuit de „moaște“ spu-
nându-se: „ţine această iconiţă, Bunul Dumnezeu te va ajuta 
în tot ce îţi propui, sunt alături de tine“. Sunt uimit dar nu de- 
zamăgit, deoarece asta au făcut de 25 de ani și altceva nu știu 
aceștia să facă.

Silviu Alexandru MOLDOVAN
Primvicepreședinte BPJ-TNL Brașov

Uimire dar nu dezamagire!
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Sunt marile proiecte care ar fi trebuit 
să facă din Brașov a doua capitală a 
României.

Asta  dacă nu ar fi existat incompetență, 
corupție, nesimțire, jaf. A cui incompetență? 
A cui nesimțire? Care corupt a jefuit Brașovul 
de proiectele sale? În niciun caz politicienii 
noștri. Politicienii noștri, brașovenii pe care 
i-am votat cu toții, nu au fost niciodată de 
vină.  Au știut întotdeauna să dea vina pe alții. 
De vină a fost guvernul, pentru că a bocat 
construcția aeroportului. Dar în guvern am 
avut miniștri dintre brașoveni! De vină a fost 
parlamentul, că nu a votat nu știu ce lege. Dar 
în parlament am trimis senatori și deputați. 
I-am votat noi, brașovenii, cu speranța că vor 

lupta pentru Brașov!  De vină nu au fost nici 
macar conducătorii acestui județ. Ei nu sunt 
corupți, nu au condamnări și dosare penale, 
nu au furat nimic. 

Nu e nimeni de vină. Si totuși, la Brașov nu 
se poate nimic.

La Brașov nu se poate construi aeroport. 
În schimb s-a putut la Sibiu, Târgu  Mureș, 
Oradea, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, 
Craiova. 

La Brașov nu se poate să existe autostradă. 
În schimb s-a putut la Sibiu, Constanța, 
București, Arad, Pitești.

La Brașov nu se poate construi un spi-
tal regional. În schimb procedurile de 
construcție s-au demarat la Cluj, Iași. 

La Brașov nu se poate construi parc indus-
trial, nod intermodal care să permită atra-
gerea de investiții străine de amploare. In 
schimb s-a putut la Oradea, la Jucu.

La Brașov nu se poate susține o echipă 
de fotbal. De fapt nu este o simpla echipă de 
fotbal, ci una dintre cele mai vechi echipe de 
fotbal din România. 

La Brașov nu se poate organiza Cerbul de 
Aur. De ce? Pentru că nu se poate.

La Brașov nu se poate să fim mândria 

Europei, să fim capitală culturală europeană. 
Brașovul a fost respins din proiect în 2015.

La Brașov nu se pot organiza Jocurile 
Olimpice pentru Tineret. Brașovul a fost res-
pins din acest proiect la Lausanne in 2015.

Ce s-a întâmplat cu noi? Am uitat oare 
moștenirea strămoșilor noștri ?

Pe vremuri eram un popor mândru. Pe vre-
muri am știut să luptăm și să murim pentru 
această țară. Să fim mândri de noi. Să credem 
în destinul nostru. Am știut ce înseamnă 
responsabilitatea de a lupta și de a construi 
pentru generațiile ce ne vor urma. Am știut să 
stăm cu fruntea sus lângă eroii noștri.

Lângă Mircea cel Bătrân am știut că stă-
până și doamnă ne e țara asta pe care o avem în 

păstrare…
Lângă Ștefan cel Mare am știut că țara 

aceasta nu e a noastră, ci a urmașilor urmașilor 
noștri.

Lângă Ecaterina Teodoroiu am știut că pe 
aici nu se trece. Și nu s-a trecut.

Acum pare că nu mai știm nimic, că nu 
mai avem tărie, că nu mai avem încredere, că 
nu mai avem speranță.

La Brașov stim doar că pe aici nu se poate! 
Și nici nu s-a putut.

Cu stimă pentru Brașov și brașoveni,
Adrian MACARIE

Candidat UNPR pentru Presedinția 
Consiliului Județean Brașov

Pe aici nu se poate!
 Aeroport  Autostradă  Spital județean  Parc industrial și nod intermodal  Cerbul de 
Aur  FC Brașov  Brașov - Capitală Europeană 2021  Jocurile Olimpice de Tineret 2020.

Profil de candidat:

Cristian Macedonschi, la Primăria Braşov din partea FDGR

  La Brașov nu se poate construi aeroport. În schimb s-a 
putut la Sibiu, Târgu Mureș, Oradea, Cluj, Timișoara, Iași, 
Constanța, Craiova. 

 La Brașov nu se poate să existe autostradă. În schimb s-a 
putut la Sibiu, Constanța, București, Arad, Pitești

 La Brașov nu se poate construi un spital regional. În 
schimb procedurile de construcție s-au demarat la Cluj, Iași.

Cristian Macedonschi 
este consilier local al 
Municipiului Braşov din 

partea Forumului Democrat al 
Germanilor din România (FDGR), 
ales în anul 2012, iar în prezent 
candidează la funcția de Primar al 
Municipiului Brașov, preocupat de 
creşterea şi dezvoltarea oraşului. 

Are în spate un mandat de 
consilier local, s-a implicat în 
activităţile comunităţii braşo-
vene inclusiv prin intermediul 
altor organizaţii din care face 
parte: este membru al Clubului 
Economic German, membru al 
Forumului Româno-German de 
la Berlin (iniţiat de Dna. Susanne 
Kastner, membru al Parlamentului 
German), membru în Forumul 
Democratic al Germanilor din 
România, membru in Cercul 
de Prietenie Brasov-Nürnberg, 
președinte la Carpathian Tourism 
Cluster, la Asociația Brasov Smart 

City şi la Asociaţiei de Promovare 
si Dezvoltare Turistică din judeţul 
Braşov. De-a lungul timpului, şi-a 
propus să aducă plus valoare lo- 
cului în care trăieşte, pentru a-l face 
mai prosper şi mai performant. 

S-a născut în Braşov, în Şchei, 
tot aici a învăţat şi a crescut alături 
de familie. Din dorinţa de a se per-
fecţiona şi de a învăţa cât mai multe 
lucruri noi şi-a continuat studiile în 
Germania, la Nürnberg, şi tot acolo 
s-a dezvoltat pe o perioadă de câţiva 
ani, revenind apoi acasă, la Braşov. 

Macedonschi este omul care 
atrage investiţii străine în oraş, 
prin intermediul Clubul Economic 
German, alături de cel care a pus 
umărul la crearea primei şcoli pro-
fesionale germane din Braşov, dom-
nul Werner Braun. A sprijinit mereu 
proiectele benefice pentru comu-
nitate şi a reuşit să le împiedice pe 
acelea care nu reprezentau sau nu 
lucrau în interesul braşovenilor, 

precum construirea arterei de cir-
culaţie auto „După Ziduri“.

Viziunea sa pentru Braşov aduce 
în faţă proiecte de viitor ce vizează 
10 domenii esenţiale pentru dez-
voltarea oraşului: (1) oraş onest şi 
transparent, în care fiecare cetățean 
va putea afla, în timp real, cum sunt 
cheltuiți banii de către Primărie, 
(2) transport şi infrastructură, cu 
un trafic redus la jumătate în centru 
şi o rezolvare corectă a problemei 
parcărilor, (3) economie, inovaţie 
şi locuri de muncă, unde Primăria 
va fi partenerul principal al dez-
voltării economice și al antrepreno-
riatului, (4) educaţie, căci elevii și 
studenții reprezintă una dintre cele 
mai valoroase resurse ale comu-
nității noastre, (5) servicii publice 
şi sociale, în care Primăria nu este 
responsabilă doar pentru colec- 
tarea taxelor și a impozitelor, ci și 

pentru asigurarea celor mai bune 
servicii publice și sociale, (6) sigu-
ranţa cetăţeanului, în care Brașovul 
devine un oraș inteligent, sigur și de 
viitor pentru familii, (7) ecologie - 
„Braşov: oraş verde“, pentru că tre-
buie să respirăm cu toții un aer mai 
curat, devenind astfel și un exem-
plu de succes în această parte a 
Europei, (8) dialog social, prin care 
Brașovul devine o comunitate vie, 
unde dialogul este cheie, (9) cul-
tură, patrimoniu şi turism, pentru 
că identitatea noastră este reprezen-
tată de moștenirea culturală, care se 
îmbogățește în fiecare zi şi pe care 
vrem să o cunoască şi alţii, (10) 
creşterea calităţii vieţii în Braşov, 
fiind obiectivul său final, care va fi 
atins doar atunci când brașovenii 
vor simți că trăiesc într-un oraș de 
viitor. Toate aceste idei se vor con-
cretiza în proiecte cu impact pentru 
Braşov şi braşoveni, însă ele sunt 
lucruri pe care Macedonschi le-a 
susţinut întreaga sa carieră politică.

Cristian Macedonschi este 
omul care susţine modernizarea 
şi drumul european al Braşovului, 
promovând corectitudinea, trans-
parenţa şi, mai presus de orice, 
colaborarea cu cetăţeanul. A 
deschis calea Braşovului către oraşe 
precum Nürnberg, Viena, Salzburg 
şi München, şi a venit întotdeauna 
cu măsuri şi proiecte inovative care 
să facă din Braşov un oraş euro-
pean, dezvoltat şi inteligent: a criti-
cat acţiunile de corupţie ale admin-
istraţiei locale condusă de primarul 

Scripcaru, a propus diverse moda-
lităţi prin care infrastructura să fie 
modernizată (în special pentru ca 
aeroportul de la Ghimbav să fie 
construit într-un mod eficient şi 
responsabil), a prezentat metode 
şi bune practici de restaurare a cen-
trului vechi, acţiuni care să aducă o 
creştere economică şi turistică în 
zonă, idei care să îmbunătăţească 
viaţa de zi cu zi a cetăţeanului şi 
luptă pentru siguranța în traficul 
brașovean.

Macedonschi este un antre-
prenor român. Este omul care orga-
nizează evenimente şi conferinţe de 
business cu oamenii care împart un 
scop comun pentru Braşov, pentru 
a atrage noi investiţii. Împreună 
cu Forumul German, aduce con-
stant în Braşov diverse misiuni 
economice, prin care să prezinte 
potenţialul oraşului şi să trezească 
dorinţa de a investi aici - pentru a 
crea noi locuri de muncă, pentru 
a ajuta economia locală, pentru a 
dezvolta servicii mult mai bune 
pentru toţi cetăţenii oraşului şi pen-
tru a aduce beneficii întregii zone. 

Candidatul FDGR își dorește 
ca la cârma Brașovului să vină un 
om responsabil, sincer și bun gos-
podar, care să redea încrederea în 
administraţia locală și care să facă 
din Brașov o Capitală Economică 
a României. „Brașovul trebuie să 
fie un motor de dezvoltare, moder-
nizare și prosperitate pentru toți 
locuitorii săi.“

www.cristianmacedonschi.ro

Macedonschi este un antreprenor român. Este 
omul care organizează evenimente şi conferinţe de 
business cu oamenii care împart un scop comun 
pentru Braşov, pentru a atrage noi investiţii. 
Împreună cu Forumul German, aduce constant în 
Braşov diverse misiuni economice, prin care să 
prezinte potenţialul oraşului şi să trezească dorinţa 
de a investi aici - pentru a crea noi locuri de muncă, 
pentru a ajuta economia locală, pentru a dezvolta 
servicii mult mai bune pentru toţi cetăţenii oraşului 
şi pentru a aduce beneficii întregii zone. 
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Spunem, adesea, că prioritatea 
noastră numărul 1 o repre-
zintă copiii. Cât este adevăr, 

și cât înseamnă doar vorbe goale? 
Haideți să vedem. Ce facem, con-
cret, pentru copiii noștri? Ne dăm 
zilnic peste cap pentru a le asigura 
o masă sănătoasă. Din păcate, nu 
reușim. Fie că le dăm lactate, fie că 
le dăm legume, fie că le dăm fructe, 
sau carne, zi de zi le punem sănăta-
tea în pericol. Industria alimentară 
nu încurajează protejarea sănătății, 
ci consumul. Nu dezvolt subiec-
tul, pentru că sunt lucruri știute 
de noi toți. Spunem că le oferim 
legume și fructe din grădina pro-
ducătorilor, sau carne și lapte de 
la animale crescute în gospodării. 
Nu rezolvăm nimic. Situația nu e 
cu mult mai bună nici în acest caz. 
Continuăm să le punem sănătatea 
în pericol. 

Apoi, muncim de dimineața și 

până seara pentru a le oferi tot ceea 
ce își doresc. Bun, dar oferindu-le 
telefoane inteligente, tablete ori 
laptopuri nu le facem niciun bine. 
Îi conectăm la tehnologie, dar îi 
îndepărtăm de oameni și de natură. 
Îi văd lângă părinți jucându-se pe 

telefoane. Hrănesc animale vir-
tuale, cultivă grădini virtuale și 
socializează cu personaje virtu-
ale. În lumea reală, nu au grădini, 
nici animale, nici atât curaj ca-n 
jocurile descărcate  pe android. 
Le-am cumpărat biciclete. Pe cele 
mai frumoase și mai sigure. Însă 
nu avem curajul să-i lăsăm să se 
bucure de ele. Nici măcar prin par-
curile din oraș. Aleile sunt puține, 
scurte, aglomerate. S-ar putea răni 
sau ar putea lovi pe cineva. Așa că 
le ducem în beci și așteptăm să se 

facă ceva. Îi lăsăm o oră-două să 
se joace afară. Foarte bine. Însă, 
unde? În spațiile verzi dintre blo-
curi cresc acum ardei și roșii, pen-
tru că vecinii noștri de la parter au 
împrejmuit zona și o tratează ca pe 
spațiu personal. Așa că îi trimitem 
în parcare, printre mașini, dar nu 
îi lăsăm să ia și mingea, pentru a 
nu sparge, doamne ferește, vreun 
parbriz și să fim buni de plată. Ok, 
nu ne mai rămâne decât să-i con-
vingem să facă sport. Le umple 
timpul, îi face sănătoși și frumoși, îi 

disciplinează. Dar, unde îi ducem? 
La bazin? În zona sălii sporturilor 
e trafic, copiii trebuie să ocolească 
mult din stație și până la trecerea 
de pietoni, deci devine riscant 
și ne reorientăm. Tenis? Și mai 
greu. În plus, e și foarte costisitor. 
Vă spune o mamă care și-a dus de 
patru ori pe săptămână fiul la tenis, 
ani de zile. Ce mai rămâne? Fotbal? 
Handbal? Patinaj? E complicat și 
așa. Soluția ar fi amenajarea unor 
locuri de joacă în cartiere. În cur-
țile ori în sălile de sport ale școlilor, 
care aparțin comunității,  în zonele 
verzi dintre blocuri, care sunt spa-
ții comune, nu private, în fostele 
puncte termice, adesea dezafectate 
sau transformate în spații comer-
ciale, dar unde s-ar putea monta 
mese pentru tenis de masă, sau de 
șah. 

Soluția este undeva aici, în acest 
oraș. Este nevoie să o aducem la 
îndemâna noastră. Să facem cu 
adevărat tot ce trebuie făcut pentru 
a-i crește pe copiii noștri frumos, 
într-un mediu sigur și sănătos. 

Mariana SEBENI-COMȘA
Candidat PER 

la Primăria Brașov

În data de 22 martie 2016, am fost votată 
în calitate de membru al Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei. 
Pe această cale doresc să le mulţumesc 

colegilor care, prin votul lor, mi-au acordat 

încrederea de a reprezenta România in cadrul 
celei mai importante adunări parlamentare 
de la nivel european.

Consider că a face parte din 
prima adunare parlamentară 
europeană din istoria 
continentului, reprezintă mai 
mult decât o simplă delegare, 
este o sarcină pe care trebuie 
să o duc la îndeplinire cu toată 
responsabilitatea și seriozitatea, 
aflându-mă in permanenţă în 
slujba poporului român. 

Consiliul Europei reprezintă garanția 
apărării drepturilor omului, a democrației și 
a statului de drept, valori pe care le respect și 
pentru care am militat de-a lungul activității 
mele în Parlamentul României. 

Vă asigur că voi depune toate eforturile 
pentru ca activitatea mea în cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, să fie în 
slujba statului dar și a cetățenilor.

Prin fiecare demers pe care îl voi iniţia 
sau pe care îl voi sustine voi promova doar 
interesul naţional si al românilor, urmărind 
totodată menţinerea politicii României pe o 
cale europeană.

România, ca stat membru al Uniunii 
Europene, poate avea un aport semnificativ 
la nivel comunitar, prin intermediul tuturor 

mecanismelor de reprezentare existente. 
Trebuie să contribuim cu toţii la conturarea 
politicilor europene și la stabilirea principa-
lelor direcţii de dezvoltare a statelor mem-
bre. Cu toate acestea, avem datoria de a ne 
promova identitatea naţională și valorile 
moștenite.

În lumina atentatelor de marţi, 22 mar-
tie, de la Bruxelles, se întrevede tot mai clar 
nevoia de a adopta o poziţie consolidată a 
statelor în ceea ce privește politică de secu-
ritate comună, iar Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei poate avea un rol decisiv 
în această direcţie!  

Deputat PNL, Maria GRECEA

Să-i creștem frumos, într-un mediu sănătos

De la Codlea, la Consiliul Europei

Primarul municipiului 
Codlea, Cătălin Muntean, 
ne-a declarat că a luat decizia 

de a începe construirea complexu-
lui multifuncțional de la Maial cu 
resurse proprii de la bugetul local.

„Pentru început, va fi împrejmu-
ită toată baza sportivă, dar trebuie 
să anunțăm codlenii că va fi o inves-
tiție multianuală, de aproximativ 5 
milioane de euro. Tot în acest an am 
prevăzut fonduri pentru amenaja-
rea parcărilor, a pistei de atletism, a 
unui parc cu obstacole pentru prac-
ticarea skateboard-ului, și a unui 
loc de joacă pentru cei mici. Vor fi 
amenajate aleile, se va monta mobi-
lier urban, iluminatul ambiental 
și vor fi finalizate două terenuri de 

tenis, care iarna pot fi amenajate ca 
patinoar“, a precizat primarul muni-
cipiului Codlea.

Cătălin Muntean spune că, pe 
digul existent, se va amenaja o gra-
denă pentru spectatori. În acest an 
au fost alocaţi de la bugetul local 
890.000 de lei. Procedura de licita-
ție pentru desemnarea firmei care 
va efectua lucrările se va face prin 
Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice.

Trebuie precizat și faptul că 
reţelele de utilități – respectiv apa 
și gazul metan – sunt deja aduse în 
zonă, pe cheltuiala companiei Apa 
și Distrigaz, care au considerat că 
este oportună această investiție 
demarată de Primăria Codlea.

Primăria va reface fântâna 
arteziană din Promenadă

Municipalitatea  din Codlea va 
reface, în acest an, fântâna artezi-
ană din Centrul Istoric, zona 

Promenadă.
Decizia luată de edili survine în 

contextul în care Centrul Istoric 
din Codlea a fost refăcut cu fonduri 
europene anul trecut.

Apoi, muncim de dimineața și până seara pentru a 
le oferi tot ceea ce își doresc. Bun, dar oferindu-le 
telefoane inteligente, tablete ori laptopuri nu le 
facem niciun bine. Îi conectăm la tehnologie, dar îi 
îndepărtăm de oameni și de natură. 

„Facem baza sportivă de la Maial prin forțe proprii!“

„Fântâna arteziană va fi un punct de atracţie deosebit, 
unde jocurile jeturilor de apă vor fi reflectate multicolor 
de 30 de spoturi luminoase submersibile, care vor 
crea o imagine deosebită. Instalația va avea un panou 
de comandă, iar lucrarea  va fi refăcută în totalitate, 
de la bazinul de recirculare a apei până la montarea 
travertinului care va îmbrăca ghizdurile fântânii. Ne 
dorim ca lucrările să fie finalizate până la începutul 
acestei veri”, ne-a declarat primarul Cătălin Muntean.
Pentru executarea acestor lucrări, Consiliul Local Codlea 
a prevăzut în bugetul local suma de 80.000 de lei.
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Karla TITILEANU
decorator

Chiar dacă încă iarna asta ne cam dă 
peste cap, nu pot să nu mă gândesc 
cu oarece emoții la vara pe care 

cred, cu toții o așteptăm. Pe lângă pomii în 
floare pe care deja parcă îi mirosim, cred 
că fiecare femeie așteaptă să-și decoreze 
grădina sau balconul.

Și pentru că balconul este un punct 
important în decorul unui imobil, aș vrea 
să punctez câteva aspecte, care din păcate 
au fost trecute cu vederea de către cei care 
ar fi trebuit să aibe un cuvânt de spus în 
urbanistica orașului. Astfel că la o scurtă 
privire pe fațada unui bloc vechi vei vedea 
cel puțin 3 modele de închidere a bal-
conului, în cel mai mare dezacord, inestet-
ice și fără logică în compoziția planului. 

Știu că la începutul anilor 90 toată lumea 
și-a închis balconul, care avea un scop, ce-i 
drept, cu te miri ce sisteme și materiale. 
Termopanele au apărut mai târziu, dar mă 
mir atunci când mai văd încă geamurile 
de autobuz montate prin anumite logii. 
În mod normal, tot acest haos nu ar fi tre-
buit să se întâmple. Ar fi trebuit să avem 
o legislație care să se mai și respecte, iar 
oamenii dacă aleg varianta închiderii bal-
conului, să o facă în acord cu restul pro-
prietarilor și în așa fel încât să se păstreze 
o unitate a fațadei.

Trăind și în altă țară am cunoscut pe 
viu ce înseamnă ca florile din jardinera 
de pe balcon să nu fie în acord cu fațada 
blocului în care locuiam. Și m-am con-
format când mi s-a atras atenția. Apoi 
am început să observ că toate geamurile 
au aveau același tip de marchiză, că toate 

balcoanele același tip de amenajare, că 
nicăieri nu atârnau chiloți din plafon sau 
în afara balustradei și că nimic nu deranja 
ritmul frumos al clădirii, ritm creat cu un 
scop de architect.

Cam greu acest lucru pe la noi, unde 
dacă ești proprietar te crezi Dumnezeu pe 

pamânt și aștept cu interes să văd în noile 
ansambluri rezidențiale ceva balcoane 
cârpite de către un proprietar cu iz de 
dizainăr. Deși sper că dezvoltatorii au fost 
suficient de inteligenți încât să stipuleze în 
contractele cu proprietarii câteva aspecte 
importante ce țin de logica rezidențială.

Balcoanele mele… 
balcoanele tale…

Gazeta Brașovului vă oferă șansa de a câștiga un premiu de Paști.
În perioada 25 Martie – 21 Aprilie 2016, în următoarele 5 ediții vom publica taloanele 

de concurs.
După completarea lor și depunerea în centrele de colectare, acestea vor fi preluate în 

data de 20 Aprilie, iar în data de 21 Aprilie va avea loc extragerea.

Premii partener Crama Girboiu:
• Cutie BIB 3 L Varancha Sauvgnon Blanc – 1 buc
• Cutie BIB 3 L Varancha Sauvgnon Merlot – 1 buc
• Cutie BIB 3 L Varancha Muscat Ottonel – 1 buc
• Cutie 3 sticle vin 0.75 L Varancha – 1 buc
• Cutie 3 sticle vin 0.75 L Livia – 1 buc

Premii partener Guerrilla Cooking:
• Miel de Paști – 1 buc

Premii partener Lingemann:
• Coș de Paști în valoare de 500 de lei – 1 buc

Premii partener English Bar:
• Coș de Paști în valoare de 500 de lei – 1 buc

Premii partener Asociația Civică Muntean Cătălin:
• Curcan pentru masa de Paști – 5 buc

Puncte de colectare taloane:
Brașov: Magazinul Market Piața Unirii/Schei – colț cu str. Prundului, • Chioșcul non-

stop Modarom • Magazin CRISCAT, Aleea pietonală Răcădău • Magazinele La doi Pași 
și Magazinul DODO din cartierul Stupini. Făgăraș: Magazinul Bunătăți din Secuime, 
str.Doamna Stanca, bl.1 parter comercial. Cristian: Casieria S.C. DOROBEIUL S.R.L, str. 
Lungă 96. Codlea: Magazinul Peneș Curcanul – str 9 Mai.

CONCURS 
Gazeta Brașovului

Regulament concurs:
• taloanele de concurs trebuie să fie corect completate • se va executa câte o singură extragere pentru fie-
care premiu • angajații, colaboratorii și rudele celor implicați (ziar, parteneri,personal locații de colectare 
taloane) în acest concurs nu vor putea participa • premiile vor fi înmânate personal câștigătorilor imediat 
după extragere, pe baza unui proces verbal • premiul oferit de Guerrilla Cooking va fi achiziționat de un 
membru al asociației împreună cu câștigătorul, dintr-o locație/magazin autorizat. Prin completarea pre-
zentului talon participanții la concurs înțeleg și își dau în mod benevol și expres consimțământul pentru 
folosirea adresei la extragerea și acordarea premiilor.
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Incinta hotel Coroana Brașovului
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Cu ce se plimbau bunicii
Până la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, trăsurile, căruţele 
și diligenţele erau singurele 

mijloace de transport din oraș. 
Presa vremii  relata despre con-
flictele clienţilor cu birjarii.  Nu de 
puţine ori se păruiau și se înjurau 
ca la ușa cortului. La sfîrșitul seco-
lului XIX, închirierea unei trăsuri 
costa costa 40 de coroane pe oră. 
În primul  deceniu interbelic exis-
tau în Brașov 115 birjari și 450 de 
cai.

Două gări
La 1 iunie 1873 a fost tăiată 

panglica inaugurală a gării Brașov, 
iar de pe peron a plecat primul 
tren de pasageri, tren care făcea 
legătura cu cele mai importante 
orașe din Transilvania: Sighișoara, 
Mediaș, Cluj, Oradea, dar și  cu 
marile capitale ale Europei, înce-
pând cu Budapesta, Viena și Paris. 
Clădirea fostei gări există și astăzi 
pe strada Hărmanului. În 10 iunie 
1891 s-a născut cea de-a doua 
poartă de intrare în Brașov, Gara 
Sf. Bartolomeu.

Tramvai din Centru  
până în Săcele

La începutul secolului XX, 
exista tramvaiul cu aburi care lega 
Promenada de Gara centrală și a 
cărui linie s-a extins în 1892 până la 
Noua și Săcele. Acesta nu funcţiona 
decât până la ora 20.00. Tramvaiul 
circula numai ziua, cu 10 km/h în 

oraș si 20 km/h în afară, iar în zilele 
de târg circula în oraș numai după 
ora 15. Linia trenului cu abur avea 
o lungime de  aproape 17 km. A 
fost construită cu capital privat, în 
numai doi  ani, de către Societatea 
Căilor Ferate Vicinale Brașov-Trei 
Scaune. În 1891, poarta Vămii,  
situată la intrarea pe strada Vămii 
(Mureșenilor, de azi) a fost dărâ-
mată, pentru că nu intra pe sub ea 
locomotiva.

Trenul galben
Mecanicul putea să utilizeze 

fluierul locomotivei numai în 
cazuri extreme, în rest avertizarea 

sonoră fiind făcută cu clopoţelul 
de către șeful de tren. Trenul avea 
doar 2 sau 3 vagoane, de clasa a III-
a, construite din lemn decorat cu 
basoreliefuri interioare și pe dina-
fară. Locomotiva pe bază de aburi, 
avea putere mică, și se alimenta cu 
lemne. Din 1947, a trecut pe căr-
buni. A rămas în  amintirea celor 
în vârstă legenda „Trenul galben“, 
numit astfel de localnici după 
culoarea primelor vagoane de călă-
tori. După Primul Război Mondial, 
din cauză că poluau și încurcau 
circulaţia, mai multe porţiuni ale 
liniei de tramvai au fost desfin-
ţate. Vechiul tramvai a circulat însă 
până în 1960, când Regionala C.F. 
Brașov, devenită proprietara liniei, 
l-a desfiinţat.

Primele autobuze
În anul 1925 s-a introdus trans-

portul cu autobuze. Autobuzul 
era  în acea vreme un vehicul cu 
15, maxim 20 de locuri. Iarna 
autobuzele nu puteau urca străzile 
în pantă, locuitorii fiind obligaţi 
să apeleze tot la trăsuri.  Primul 
întreprinzător în domeniu a fost  
firma clujeană Décei – Blaga, care 
a început afacerea cu patru auto-
buze. Preţul biletelor și al abo-
namentelor era menţinut scăzut, 

îndeosebi pentru funcţionari și 
elevi. Consiliul Municipal a accep-
tat doar 30 de autobuze pe traseele 
orașului, având în vedere creșterea 
numărului de accidente provo-
cate de acestea, unele foarte grave. 
Reacţii de împotrivire la extinderea 
transportului auto aveau și birjarii, 
reuniţi în sindicatul „Fulger“. Ei au 
cerut, în 1926, limitarea numărului 
de autobuze.

Maşinile vechilor 
braşoveni

În perioada interbelică taxi-ul 
era serviciu public. Garajul vechi-
lor mașini ale municipalităţii, aflat 

la colţul dintre actualele străzi 
Maniu și Iorga, s-a transformat 
după război în „Garajul Partidului“.  
Automobilele nu erau privite cu 
ochi prea buni de către brașovenii 
conservatori. În Brașov exista și o 
reprezentanţă care vindea mașini 
Buick, iar o altă reprezentanţă, de 
pe Strada Ferdinand 15, vindea 
autoturisme Cadillac și Chevrolet. 
Prima școală de șoferi din Brașov, 
care își avea sediul pe Strada 
Neagră,  era condusă de Ion Albu. 
În 1930, Fabrica de Oglinzi Oscar 
Wolff, de pe Strada Scăldătoarei, 
producea, printre altele, și parbrize.

Cele mai multe accidente, 
pe Republicii

În presă se făceau frecvent refe-
riri la numărul accidentelor, iar 
amenzile contravenţionale erau 
aplicate pentru „excesul“ de viteză, 
atunci când șoferii atingeau 20-30 
km pe oră. Viteza legală pe străzile 
orașului, în anul 1924, era de 6 km 
pe oră. Încă de la începutul secolu-
lui trecut, poliţia atenţiona directo-
rii de școli să nu mai lase elevii să 
joace fotbal pe străzi. Și tramvaiul 
putea fi periculos pentru neatenţi. 
În toamna anului 1908, o fetiţă de 
4 ani, ieșită la joacă, a fost surprinsă 
de tramvaiul cu aburi și omorâtă 
pe loc. Cele mai multe accidente 
s-au înregistrat, conform docu-
mentelor vremii, pe strada Porţii 
(Republicii de astăzi), din cauza 
traficului intens de birje, automo-
bile și trecători.

Traseul vechiului tramvai
    Pornind din gara Bartolomeu, 

unde exista și o mică remiză aflată 
vizavi de clădirea de călători, linia 

urca pe strada Lungă, până în 
Piaţa Sfatului, de unde cobora 

apoi pe strada Mureșenilor, cotea 
la dreapta în dreptul Hotelului 

Aro de astăzi și, prin actualul parc, 
ajungea în faţa Primăriei, unde 

se afla staţia Promenadă. 
Din acest punct, linia cobora 

pe actualul Bulevard 15 noiembrie, 
până la staţia Schiel (denumită 

ulterior Ramificaţie, apoi Strungul), 
în Piaţa Hidromecanica, de unde se 
făcea legătura cu vechea gară CFR 
de pe Hărman, iar o altă linie se 

continua pe sub Dealul Melcilor, prin 
Poiana Honterus și Noua, trecea prin 
Dârste, unde traversa la nivel calea 
ferată Predeal – Brașov și, trecând 

prin marginea satelor Baciu, Turcheș 
și Cernatu, ajungea la staţia Satulung. www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro
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Mai mulți bebeluși au 
murit, iar foarte mulți 
alții sunt internați în 

spitale din cauza infecției cu 
Escherichia coli (E.coli). E.coli 
este o bacterie în general inofensivă 
care trăiește în colonul nostru și al 
animalelor. Dar sunt și tipuri de 
E.coli care produc toxine puter-
nice și ne îmbolnăvesc de ente-
rohemoragii, cistite, meningite sau 
alte boli. Infecția cu E.coli poate fi 
extrem de periculoasă, chiar mor-
tală, pentru nou-născuți sau sugari. 

E limpede că avem de-a face cu o 
epidemie. De îndată ce au fost înre-
gistrate 5 cazuri, trebuia declanșată 
alarma epidemiologică. Direcțiile 
Județene de Sănătate Publică ar fi 
trebuit să acționeze imediat și ar 
fi trebuit luate măsuri specifice: 
anunțarea cazului suspect, trimi-
terea echipelor de investigații pe 
teren, izolarea (carantina) secțiilor 
din spitalele unde s-au înregistrat 
cazuri, oprirea internărilor în sec-
ția respectivă. Comparați situația 
actuală cu ceea ce s-ar fi petrecut 
înainte de 1989: anchetă severă, 
sancționarea drastică a factorilor 

responsabili de epidemie și lua-
rea măsurilor corespunzătoare în 
cel mai scurt timp. Sigur, toate 
acestea se făceau de destituirii și 
sub „biciul“ politic. Acum trăim 
în democrație și fiecare face cam 
ce vrea. Dar este foarte grav acest 
haos.

Nu s-a procedat corect nu pen-
tru că legislația ar fi deficitară, ci 
pentru că în punctele de decizie 
din sistemul public sunt prea mulți 
incompetenți. Directorii direcții-
lor județene, ca și cei ai caselor de 
asigurări, ca și cei de spital, sunt 
numiți în proporție de aproape 
100% pe criterii politice. Cotizația 
la partid le asigură imunitate chiar 
și atunci când nu trec examenele 
de confirmare pe posturile călduțe, 
cum s-a întâmplat recent. 

De ce este bătălie pentru aceste 
posturi? Pentru că, dincolo de sta-
tutul social, pozițiile de conducere 
asigură acces la resurse. Astfel, 
sănătatea a devenit victima unui 
management financiar aparent fără 
noimă. Spitalele sunt căpușate, 
achizițiile de medicamente și echi-
pamente medicale, mobilă-stil, 

aparatură extrem de scumpă care 
zace nefolosită (achiziționată pe 
banii noștri și cu bonusuri extra-
ordinare pentru directori) sunt la 
discreția unor oameni slabi profe-
sional, dar puternici ca susținere 
politică. 

Pe cale de consecință, medi-
cii preferă să își ia lumea în cap. 
Niciun factor responsabil nu caută 
soluții reale pentru a opri acest 
exod. Aproximativ 40% dintre spi-
tale funcționează fără autorizațiile 
și acreditările necesare. Clădirile 
sunt vechi, iar infecțiile au pătruns 
până în ziduri. Capacitatea siste-
mului de a se apăra de continua 
degradare aproape că nu există.

Dacă în ceea ce privește epide-
mia provocată de infecțiile cu E.coli 
am fi putut lua noi înșine, oamenii, 
câteva măsuri – cele de igienă fiind 
cele mai importante! -, în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire 
a sistemului medical decizia este la 
autorități. Iar primul lucru pe care 
ar trebui să îl facă oamenii care ne 
conduc ar fi să deschidă concursul 
pentru posturile de manageri către 
profesioniști devotați.

Managementul, leac 
împotriva bolilor de sistem 

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

Eu, unul, cred în forța oamenilor care se pricep 
la ceea ce fac. Schimbarea pe care o așteptăm cu 
toții va avea loc pentru că trebuie să ieșim din 
epidemia politică.

Încă de pe vremea comunismu-
lui, învățământul românesc a 
comis o gravă eroare: ideea 

că, undeva, ar exista „omul bun 
la toate“. Așa ceva, în realitate, 
nu există. Fiecare om are încli-
nație naturală către un anumit 

domeniu/anumite domenii de 
cunoaștere: lingvistic, matema-
tic, artistic etc. (vezi Howard 
Gardner, „Teoria inteligențelor 
multiple“). 

De aici, marea problemă a 
cadrelor didactice „multifuncțio-
nale“ de la învățământul preșcolar 
și primar. Educatorii și învățăto-
rii sunt și ei oameni cu afinități 
personale. 

Aceeași eroare au comis-o și 
britanicii care au considerat, pur 
și simplu, că problema s-ar rezolva 
dacă ar pregăti un cadru didactic 
multifuncțional pentru vârstele 
mici, însă numai pentru un (1) an 
de studii. Nici un om nu va fi egal 
în atenția pe care o acordă disci-
plinelor pe care le predă, pentru 
simplul fapt că afinitățile sale per-
sonale sunt inegale. 

Noi, românii, avem specialiști 
în multe domenii, însă alegem 

să-i exportăm (îi forțăm, indirect, 
prin ineficiența sistemului econo-
mic și prin incompetenta liderilor 
noștri). 

Cei care aleg să stea în țară nu 
fac decât să rămână niște biete 
marionete. Trist... Pentru că ei văd 
problemele de sistem, dar nu li se 
dă dreptul la replică. Ar putea veni 
cu soluții pertinente și chiar o fac 
uneori, dar nu sunt luați în seamă 
de Ministere. 

Revenind la învățământ, afirm 
cu tărie, avem specialiști încă 
rămași în țară, pe baricade. Numai 
că ei nu știu decât să facă un precar 
transfer de informație. În umila 
mea experiență (14 ani în învăță-
mânt) am cunoscut puțini dascăli 
care să aibă cunoștințe temeinice 
de pedagogie și psihologie a copi-
lului/ adolescentului/ tânărului 
adult. Cei mai mulți predau „după 
ureche“ sau după cum le dictează 
intuiția, dar nici o școală nu-i pre-
gătește temeinic în vederea apli-
cării unor adevăruri de bun simț 
pedagogic.

Dascălii români încă nu înțe-
leg importanța accesibilizării 
informației, transmiterea ei într-o 
manieră simplă către elev. Mai 
mult, se limitează numai la a trata 
copiii ca pe niște simple compu-
tere sau instrumente de memo-
rat informații și algoritmi, rețete 
de trecut examenele și nimic mai 
mult. Noi (folosesc persoana întâi 
plural, pentru că mă autoinclud) 

nu avem un dialog cu copiii, nu 
vrem să știm ce au ei de spus, 
pentru că, evident, programa ne 
împiedică. Presupunem, în mod 
eronat, că un individ, luat separat, 
va înțelege perfect logica dascălu-
lui fără nici un ajutor din partea 
acestuia (excepțiile nu fac decât să 
întărească regula). 

Nimic mai fals, de unde și eșe-
cul lamentabil al diverselor sis-
teme educaționale (nu spun doar 
românesc, că ar fi rușine). 

Se urmărește, în principiu, un 
„ideal educațional“ prost definit, 
utopic, imposibil de realizat în 
practică. De unde ideea că un elev 
ideal trebuie să fie bun la toate 
(Ex: Premiul I îl obține elevul cu 
cele mai bune rezultate la toate 
disciplinele de învățământ)? Se 
încurajează o competiție oarbă 
între copii/adolescenți/adulți, 
când, în mod logic, cea mai sin-
ceră și naturală competiție trebuie 
să fie a mea cu mine însumi, în 
vederea autodepășirii, nu ca să-l 
întrec pe X, Y, Z. E loc sub soare 
pentru miliarde de genii și chiar ar 
fi de dorit! 

De ce marile corporații trans-
formă angajații în niște roboți 
evaluați după criteriile lor de efi-
ciență? De ce tratează oamenii ca 
pe niște mașini? Răspunsul este 
mai mult decât evident: pentru 
bani. Iar angajații, mai pricepuți 
sau mai puțin pricepuți în a se 
conforma, ajung mai mari sau mai 

mici la nivel de corporație. De ce? 
Tot pentru bani. Își vând sufletul 
lui Mamona (metaforic vorbind). 
Vasalitatea, supunerea oarbă față 
de Patron (nu degeaba am folosit 
majuscula) provin din moși-stră-
moși: „Capul ce se pleacă, sabia 
nu-l taie“... Așa s-a întâmplat 
în comunism, așa se întâmplă 
și acum: aceeași Mărie, cu altă 
pălărie. 

Este trist acest mod de a privi 
lumea și viața, pentru că omul 
greșește astfel foarte mult față de 
el însuși: prin negarea de sine, a 
darurilor și abilităților naturale cu 
care a fost înzestrat. 

Albert Einstein spunea „Fii un 
om de valoare și nu neapărat un 
om de succes!“

Îi dau dreptate, nu pentru că 
este mai inteligent decât mine 
(chiar este), ci pentru că am expe-
rimentat acest adevăr. M-am căl-
cat pe mine în picioare din nevoia 
de supraviețuire. Am alergat acolo 
unde era mai bine plătit, m-am 
conformat, am fost un cățel care 
se gudură pe lângă stăpân pentru o 
coajă de pâine. Dar tu, tinere, poți 
face altfel. Poți să crezi că ai tot 
ce-ți trebuie ca să reușești în viață 
fără astfel de compromisuri! Poți 
și trebuie să faci ceva cu abilitățile 
tale, oricât de puțin le-ar prețui 
țara în care trăiești. E loc în lumea 
largă și pentru artiști, și pentru 
tehnicieni, și pentru brutarii iscu-
siți. Numai FII TU ÎNSUȚI! 

Învățământul nostru cel de toate zilele

Daniela PĂTRU

Revenind la învățământ, afirm cu tărie, avem 
specialiști încă rămași în țară, pe baricade. Numai 
că ei nu știu decât să facă un precar transfer de 
informație. În umila mea experiență (14 ani în 
învățământ) am cunoscut puțini dascăli care 
să aibă cunoștințe temeinice de pedagogie și 
psihologie a copilului/ adolescentului/ tânărului 
adult. Cei mai mulți predau ”după ureche” sau 
după cum le dictează intuiția, dar nici o școală 
nu-i pregătește temeinic în vederea APLICĂRII 
unor adevăruri de bun simț pedagogic.
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Săptămâna aceasta vom face 
vorbire despre unul din cei 
mai influenți tineri din fami-

liile politice brașovene. Pentru că 
în Brașov funcțiile politice se trans-
mit în familie. Un fel de moștenire. 
Vorbim deci despre Tudor Duțu. 
Un veritabil moștenitor al averii 
dobândite prin muncă cinstită 
de tatăl său, precum și al tronului 
politic.

Consilier local al Municipiului 
Brașov din 2012, este fiul fostu-
lui deputat PSD Gheorghe Duțu, 
o figură proeminentă a politicii 
pesediste. Gheorghe Duțu, fostul 
director tehnic al  Fabricii Temelia 
a reușit performanța să distrugă 
fabrica după o justă împărțeală cu 
cercetatul afacerist Ioan Neculaie. 
Rezultatul a fost nașterea celor 
două progenituri politico econo-
mice -  Prescon SA și firma fami-
liei Duțu, Temvar SA. Adică adio 
Temelia!

Seniorul Duțu, om practic și 
bine conexat, ajunge deputat al 

partidului urmaș al PCR și își con-
tinuă ascensiunea politică, fără 
a neglija activitatea economică. 
Pentru că Doamne ferește, suntem 
vremelnici și trebuie să lăsăm moș-
tenire copiilor noștri.

După o scurtă  plictiseală prin 
Parlamentul României, acesta 
poposește olecuță pe la Consiliul 
Județen Brașov. Unde în calitate de 
consilier județen face oareșce pro-
fit prin contractele obținute desi-
gur datorită abilităților de mana-
ger. Contracte derulate prin firma 
Temvar, dar pentru care uită sau nu 
poate să plătească taxele și dările, 
așa că o bagă în insolvență. Adică 
țeapă statului român!

O afacere derulată cu bănuți 
publici îi aduce însă o vremelnică 
penalizare, fiind declarat incompa-
tibil. Mai exact, pentru un mărunțiș 
de  1.390.400 de lei obținuți de la 
Primăria Brașov, firma  SC ONCO 
CARD SRL la care are ca săracul 
doar acțiuni în valoare de 50 de lei 
se apucă de construit un nou spital 
de oncologie. Stranie coincidență, 
vechiul spital se închide, altul nou 
se deschide. Simple afaceri.

Seniorul Duțu este implicat 
activ și în viața cumunității, fiind 
președinte al Fundaţiei pentru 
Dezvoltare Regională Transilvania 

Brașov. O adevărată activitate în 
folosul comunității!

Ultimul puseu politic 
al Seniorului a fost 
numirea lui în postul de 
preşedinte al Autorităţii 
Naţionale pentru Resurse 
Minerale (ANRM), cu 
rang de secretar de stat. 
Numit fix de Victoraș 
Ponta. Și cam aici se 
încheie cariera politică a 
inginerului mecanic care 
a dat la temelie economiei 
brașovene, alături de 
alții precum Emil Niță și 
Costică Niță.

Să revenim la moștenitorul tro-
nului, tânărul Tudor Duțu. Crescut 
în familia model a pesedeului, 
acesta are parte din fragedă pruncie 
de cele mai alese educații. Partener 
de ușoare afaceri și jocuri de soci-
etate alături de mai tinerele talente 
Emiluș Niță și Sorin Susanu, stro-
pitor de bale pofticioase la cuceri-
rile unei legende ca Miță „Meleon“ 
Ghirdă, acesta este gratulat de 
colegii de educație cu apelativul 

de „Baby Face“. Tânăr și 
ambițios, începe să urce 
treptele carierei politice 
profitând de înalta edu-
cație primită acasă, adică 
la partid. Sau mă rog, par-
tidul este în toate și în toată 
casa. Ajuns consilier local în anul 
de grație 2012, se îngrijește de lip-
surile societății brașovene. Un ade-
vărat social democrat, tânărul este 
preocupat de nevoile brașoveni-
lor. Așa de preocupat că renunță 
sezonier la deplasările pe care 
le face cu mașinile prăpădite pe 
care le conduce pentru a călă-
tori cu autobuzele RAT. Desigur, 
mașinile prăpădite fiind de obicei 
mai un Mercedes, mai un Golf. Mai 
nou, un prăpădit de Volkswagen 
Touareg al cărui preț de pornire 
pleacă de la un minim de 70.000 de 
euro. Tristă și săracă viață, viață de 
pesedist sărac!

Acum, tânărul moștenitor a fost 
iar nominalizat pentru un post de 
consilier local. Pentru că undeva 
trebuie „să-și facă mâna“ în aștep-
tarea marelui tron de la parlament.

Eu doar rămân cu întrebări pe 
care ar trebui să vi le puneți și voi: 
de unde atâta prosperitate la cei 
care nu au câștigat niciodată nimic 
pentru voi? De ce ei prosperă iar 

v o u ă 
vă oferă doar rămășițele unor 
microrevelioane plătite de ei? V-ați 
întrebat de unde sunt acei bani? 
Nu? Nu contează, pomana este 
bună, creștinească. Luați pomană, 
nu că sfiiți, din banii voștri este! 
Iar dacă vreți să vedeți oameni care 
fac și pentru voi, deschideți ochii. 
Pentru că sătulul nu crede flămân-
dului, iar flămândul este sătul doar 
o dată la patru ani! Apropo de 
pomană! Săptămâna trecută a fost 
una în Prund. De ce, de unde banii? 
Hai, măcar un gând să aveți, și nu 
la patru ani, ci timp de patru ani! 
Trăiască regele și regentul!

Traseismul politic nu este ceva 
nou în politica românească. 
Pentru că lipsa de caracter nu e 
o noutate, dimpotrivă. Din 1990 
încoace asistăm la o adevărată 
viermuială, mai ales în anii 
electorali sau după alegeri. 

Organizaţii întregi se mută dintr-un par-
tid  în altul. Un număr doi într-un partid 
devine, la interval de câteva zile, numărul 
doi în partidul advers, unde fostul ayatollah 
al traficului cu benzină este primit ca un stâlp 
al liberalismului și democrației, om de mare 
caracter. Candidații se mișcă precum păsările 
migratoare. 

În ultima vreme auzim de tot mai mulţi 
politrucieni care trec dintr-o parte în alta spre 
cele două formaţiuni politice – PSD și ALDE. 
- care formează un fel de USL de circum-
stanţă  (tot un fel de uniune împotriva natu-
rii). Transferurile sunt în toi.  Promisiunile, 
aranjamentele, negocierile se fac la ceas de 
seară în taină sau la vedere. Presa prinde 
câte un zvon și, din păcate, zvonul devine 
tristă realitate zile mai tîrziu. Motivele invo-
cate de șobolăneii politici sunt din cele mai 
diverse și, adesea, sunt motiv de pufnit în rîs. 
Scena politică românească a devenit un jalnic 
joc de curtea școlii de tipul  ţară, ţară, vrem 
ostași!  Cei care se avântă în partida cealaltă 
sar în toate figurile posibile numai să-și facă 
loc la foștii adversari. Aceștia, până mai ieri, 
erau unși cu ouă și oţet, frecaţi cu peria aspră. 
Acum au devenit „parteneri strategici“. Fosta 
ciumă acum e mumă.

Eu zic să facem condicuţă, dragi concetă-
ţeni, să-i ţinem minte până la alegeri, pentru 

că în cîteva zile se vor prezenta drept fecioare 
fără pată și luptători pentru cinste, onoare și 
alte cuvinte care apar de obicei în combinaţii 
lozincarde.

Cineva îmi spunea într-o zi: „migrarea 
ne va asigura vizibilitatea în continuare, tre-
buie să fim prezenţi… în continuare… să 
avem și noi o voce în structurile ţării“ etc. 
Cu orice preţ? Atunci dezbrăcaţi-vă în Piaţa 
Universităţii și daţi-vă foc. Vizibilitatea va fi 
maximă și la ore de mare audienţă.

Nici măcar Făgăraşul nu a scăpat 
de traseişti politici. Încă din anul 
2000 am cunoscut o mulţime de 
aşa-zişi politicieni locali care au 
făcut traseul centurii politice mai 
ceva ca stăncuţele de pe centura 
Capitalei. 

Şi nu ne ferim să îi acuzăm de 
prostituţie politică, întrucât şi-au 
vândut demnitatea, onoarea şi 
cuvântul dat pentru doi arginţi. 
Pentru doi arginţi sclipitori pe 
care îi vedeau în traista partidului 
din care vroiau să facă parte, după 
incapacitatea dovedită în vechiul 
partid.

Nu deunăzi a avut loc o conferință de 
presă a candidatului independent la Primăria 
municipiului Făgăraș, Gheorghe Sucaciu. 
Independent, zice domnia sa, că în realitate 
nu prea este și nici nu cred că va fi. A fost 
membru PDL până la momentul unificării cu 

PNL. Ieșit afară din jocurile politice ale nou-
lui PNL, care îl vrea tot pe Mănduc candidat 
la primărie, acesta ia decizia de a candida 
independent. Aceasta după încercarea eșuată 
de a-și înființa partidul de buzunar Partidul 
„Viitorul Țării Făgărașului“. Surprinzător este 
că se declară nemulțumit de modul în care a 
fost administrat Făgărașul în ultimii 8 ani de 
zile. Domnia sa avea ocazia să își manifeste 
nemulțumirea și prin refuzul de a intra în 
același partid cu Mănduc și Cârje în 2014, 
la unificare. Aceasta dacă avea coloană! Nu a 
făcut-o.

Undeva la stânga sa în conferința de presă 
pe cine vedem noi? Pe unul dintre candidații 
la titlul de „Traseistul Făgărașului“, avocatul 
Cristian Drăghici. Din intervențiile avute în 
conferința de presă se pare că este unul din 
oamenii de bază a lui Sucaciu în campania 
electorală. Mai proastă alegere pentru inde-
pendentul de la primărie nici că se putea.

Pe vremea când era un avocat debutant  
Cristian Drăghici cocheta cu formaţiunea 
politică Alianţa Pentru România. Aceasta se 
întâmpla prin anul 1998, atunci când APR 
Făgăraș a reușit, în plin regim cederist, să 
ajungă în turul 2 la alegerile anticipate din 
1998. Candidat Cristian Drăghici. 

Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe afișele 
electorale din 2004 că apar primele afișe elec-
torale din 2008. Unde este Cristian Drăghici ? 
La PDL, pe lista de consilieri județeni. De aici 
începe frumoasă istorie a trădărilor. Împreună 
cu colegul de partid Silviu Hârșovescu pleacă 
din PDL la PNL la momeala aruncată de 
președintele Consiliului Județean, Aristotel 
Căncescu, că va ocupa postul de subprefect. 
Măcar Silviu Hârșovescu a primit recompensă 
pentru trecerea la PNL postul de director al 
Parcului Industrial „Metrom“. Candidează în 
anul 2012 pe listele USL  la Consiliul Județean 
Brașov, dar fără șanse de a sta în banca de la CJ 

până în iunie 2016.
Și pe ce liste candidează acum traseistul 

Drăghici? La Forumul Democrat German, 
formațiune care niciodată nu a scos mai mult 
de 2% în alegerile locale de la Făgăraș. Vă 
dați seama ce pleașcă acum pe capul celor 
de la Forumul Democrat German, când se 
văd în cărți? Deja chestia asta cu Forumul 
Democrat German ne miroase a curvăsăraie, 
adică trecem peste orice fel de principii poli-
tice, de ideologie de mesaj, doar, doar ajun-
gem la ciolan. 

Eu cred că o parte a politicienilor 
ar trebui deja să arboreze felinarul 
roşu. Sigur am intrat în Europa, 
dar cu ocolire pe la Amsterdam şi 
nu prin centrul oraşului. Isus ar fi 
intrat în birourile lor deputăţeşti 
şi senatoriale, de consilieri săteşti, 
judeţeni, orăşeneşti, şi le-ar fi 
răsturnat hîrtiile cu adeziuni şi 
promisiuni deşarte. Peşteră de 
tâlhari, casă de toleranţă.

Dumnezeule Mare, ai milă și de ţara asta 
jupuită și jefuită de toate matracucile și știoa-
flele vremurilor de acum! (iertaţi limbajul, 
am considerat că „pui de năpîrci“ este prea 
mult și rezervat doar lui Ioan Botezătorul și 
Mîntuitorului).

Părinţi ai naţiunii, conducători ai ideilor, 
stâlpi ai ţării, oameni de nădejde, modele 
de urmat pentru copiii noștri? Ah, nu! Îi 
vom însemna la condicuţă, după cum ne 
îndeamnă Apostolul, îi vom însemna și nu 
vom avea legături cu ei. Nici măcar prin vot!

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin!

Cristi PREPELIȚĂ

Traseismul politic

Alexandru 
PETRESCU
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Nici Mario Puzzo nu ar fi reușit să cre-
eze o atmosferă de mister și secrete 
sinistre așa de bine cum reușesc să 

creeze angajații anumitor instituții din țara 
noastră, veți vedea în a doua parte a pre-
zentului articol. Pentru cine nu știe, Mario 
Puzzo este cel care a scris cărțile: „Nașul“, 
„Omerta“ și „Ultimul Don“, după care s-au 
făcut ecranizările magnifice: „Nașul 1, 2, 
3“ cu Marlon Brando, Robert de Niro și Al 
Pacino și „Ultimul Don 1 și 2“ cu Danny 
Aiello. Pe lânga cele relevate în episodul de 
săptămâna trecută din Gazeta Brașovului, 
domnului Aristotel Cancescu i se mai aduc 
următoarele acuzații: lucrarea de reabilitare 
a Spitalului Județean Brașov respectiv licita-
ția pentru lucrarea de reabilitare a spitalului 
din speță, fusese atribuită altei firme, licita-
ția ar fi fost anulată, iar prin exercitarea abu-
zivă a atribuțiilor de președinte al CJ Brașov 
domnul Aristotel Căncescu ar fi impus 
drept câștigător nelegal pe SC Ramb Sistem 
SRL. Proiectul de reabilitare a spitalului din 
Brașov este finanțat de Consiliul Județean. 
Prejudiciul adus CJ, prin anularea acestui 
contract, ar fi de 7 milioane de euro. Mai 
mult, potrivit aceluiași rechizitoriu, ură-
rile de sărbatori erau paravan pentru mita 
acordată lui Aristotel Căncescu. Mai exact, 
procurorii susțin că urările, în fapt publi-
citatea cumpărată de firma Ramb Sistem 
la o televiziune locală controlată tot de 
Aristotel Cancescu, reprezentau contrava-
loarea ajutorului dat de Aristotel Cancescu 
acelei societăți pentru a câștiga contracte 
pentru reabilitarea unei baze sportive și 
a unui teren de sport al unui liceu. Se mai 
arată în rechizitoriu că domnul Căncescu, 
ar fi luat măsuri pentru crearea unui  aparat 
administrativ la nivelul CJ Brașov alcătuit 
din persoane care executau întocmai dis-
poziţiile date, fără a exista vreo preocupare 
pentru verificarea și respectarea legalităţii. 
Treptat s-a ajuns ca întreaga activitate admi-
nistrativă a Consiliului Județean Brașov, 
inclusiv realizarea achizițiilor publice, să 
se desfășoare după sloganul „șeful vrea“. 
Pentru a masca presiunea pe care o exer-
cita asupra angajaților atunci când dorea 
îndeplinirea dispozițiilor date, inculpatul 
Căncescu a dezvoltat chiar un mod codat 
de adresare, folosind expresia „nu te oblig 
să faci nimic ilegal“, spun procurorii DNA, 
important este și cum vor proba procurorii 
DNA aceste aspecte. Oricum aceste lucruri 

completează bine, ca o matriță, ceea ce au 
susținut martorii la termenul trecut. În ceea 
ce priveste OMERTA despre care am făcut 
vorbire la începutul articolului lucrurile 
stau în felul următor: după ce la termenul 
trecut avocații au făcut afirmația că au fost 
controale dese „an de an“ din partea Curții 
de Conturi la Consiliul Județean Brașov și 
din afirmațiile avocaților reiese faptul că nu 
s-a întâmplat nimic, pentru a informa brașo-
venii și pentru a vedea care este cursul eve-
nimentelor în acest caz, am zis să mergem 
direct la izvor să ne astâmpărăm setea de 
cunoaștere, adică ne-am deplasat la Curtea 
de Conturi Brașov (subsemnatul) pentru a 
afla adevărul. Dar am rămas la fel de însetat! 
Acolo, ce să vezi? Am fost primit politicos 
de un jandarm care a sunat la o X doamnă 
directoare. A ascultat în picioare și obedient 
receptorul preț de vreo 45 de secunde, după 
care mi-a spus că presa nu are acces în insti-
tuție, nu am cu cine să discut, nu există pur-
tător de cuvânt sau corespondent de presă 
și dacă am întrebări să le pun pe e-mail. 
Ușor tulburat am ieșit din holul instituției 
și am procedat cumințel la a îndeplini la fel 
de obedient ca jandarmul, instrucțiunile 
doamnei directoare X. Am trimis oficial 
un mail pe adresa Curții de Conturi Brașov 
următoarele întrebări:

Gazeta Brașovului 
Către,
Curtea de Conturi Brașov
În atenția: conducerii
Avand în vedere Legea 544/2001 și 

Legea 94/1992, cu deosebit respect vă 
rugăm să ne răspundeți la următoarele 
întrebări:

1) Care sunt atribuțiile Curții de Conturi 
la nivel teritorial?

2) Care este rolul Curții de Conturi la 
nivel național?

3) Cum vedeți implicarea Curții de 
Conturi în campania anticorupție din țara 
noastră?

4) În ce fel poate sprijini Curtea de 
Conturi organele de anchetă în special 
Direcția Națională Anticorupție, în lupta 
împotriva corupției?

5) Ne puteți spune dacă este obligato-
riu pentru lucrătorii din cadrul Curții de 
Conturi ca în cazul în care descoperă nere-
guli de ordin penal să sesizeze Organele de 
Cercetare Penală de profil?

6) Pentru ca cititorii noștri – având în 
vedere tirajul de 10.000 de exemplare pe 
săptămână - să înțeleagă mai bine, vom 
exemplifica concret, după cum urmează: 
în cadrul desfășurării procesului penal din 
dosarul nr 1751/62/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov, inculpat domnul 

Aristotel Căncescu și alții, s-a făcut vorbire 
de faptul că an de an Curtea de Conturi a 
efectuat controale la Consiliul Județean 
Brașov și nu s-a luat nici o masură în inter-
valul de timp 2006-2014, prejudiciile 
crescând astfel an de an. În acest context 
vă rugăm să ne răspundeți la următoa-
rele întrebari, vizavi de Consiliul Județean 
Brașov, perioada 2006-2014:

a) dacă în această perioadă s-au efectuat 
controale?

b) care a fost tematica acestora?

c) ce nereguli au fost descoperite, în 
cazul în care acest lucru este real?

d) ce măsuri concrete s-au luat?
e) au fost sesizate oficial organe de cer-

cetare și urmărire penală, de către Curtea 
de Conturi în perioada 2006-2014?  Care 
anume și în ce mod?

f) Dacă nu s-au sesizat aceste instituții 
(în cazul în care s-au găsit nereguli) de ce 
nu s-au sesizat?

Vă mulțumim.
Suntem curioși de răspunsuri...!

Cu „Cănce’“ la Divan Obștesc (II)

”Președintele foloseşte această expresie faţă de angajaţi Consiliului 
judeţean şi este de notorietate că foloseşte expresia atunci când 
doreşte să fie aduse la îndeplinire dispoziţiile sale. Toţi angajaţii 
ştiu că atunci când preşedintele face această remarcă trebuie să fie 
aduse la îndeplinire de îndată dispoziţiile date.” 

(declaraţie inculpat Cirică)

„…toate deciziile legate de oportunitatea încheierii unui act au 
aparţinut preşedintelui consiliului judeţean, Căncescu Aristotel.  
La fel în cazul oportunităţii efectuării oricărei plăţi  
de către consiliul judeţean.” 

(declaraţie a inculpatului Ispas Radu Petru)

Până la termenul din 31 martie 2016, zic că nu ar fiu rău să 
facem o scurtă sinteză asupra acuzațiilor „în mare“ împotriva 
domnului Aristotel Căncescu și a celorlalți inculpați și nu 
numai atât, în afara celor ce se întâmplă în sala de judecată, 
plecând de la afirmațiile celor implicați în dosar, încercăm să 
lămurim anumite aspecte însă – așa cum ne-am obișnuit în 
România – ne lovim de OMERTA.

Gabriel BOGDAN

„Da, preşedintele Căncescu foloseşte această expresie, „nu te oblig 
să faci nimic ilegal”, faţă de angajaţi Consiliului judeţean şi este 
de notorietate că foloseşte expresia atunci când doreşte să fie 
aduse la îndeplinire dispoziţiile sale. Toţi angajaţii ştiu că atunci 
când preşedintele face această remarcă trebuie să fie aduse la 
îndeplinire de îndată dispoziţiile date.” 

(declaraţie suspect Pascu)
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Masoneria
Teoria conspirației - Episodul 11

Dan VÂJU

Subiect larg dezbătut de adepți 
ai „Teoriei Conspirației“, 
Masoneria ia naștere în forma 

actuală în anul 1723 la Londra, 
bazându-se pe „Constituțiile lui 
Andersen“, un pastor presbiterian. 
Prin această formă de organizare, 
breasla zidarilor, primește în rân-
durile ei și persoane de alte profesi, 
cu condiția să fie bărbați liberi și 
de bune moravuri. Masoneria ca și 
fond, interzice dialogurile pe teme 
politice, cât și pe cele despre cre-
zurile religioase, oferind în schimb 
adepților un set de reguli morale 
de inspirație creștină, pe baza unor 
alegorii biblice, cerând credința 
nestrămutată în Dumnezeu și 
nemurirea sufletului, scopul fiind 
acela de a „îmbunătății“ membrii. 
Pe scurt vorbim de termenul tim-
puriu de dezvoltare personală, 
Masoneria definind personalitatea 
umană ca fiind o piatră colțuroasă, 
adeptul având misiunea de a o 
transforma această piatră, într-una 
cubică, perfectă, adică transfor-
marea patimilor în virtuți pentru 
a progresa treaptă cu treaptă, grad 
cu grad. Adeptul pe baza învățătu-
rilor primite, avea să fie o „lumină“ 
care „luminează“ oamenii din  
jurul lui, un om ce luptă neobosit 
contra fanatismului, intoleranței 
și ignoranței. Revoluțiile pentru 
libertate ale secolului XIX au ca 
scop schimbarea setului de valori 
existent și impunerea democrații-
lor parlamentare. 

Scânteile care aprindeau 
aceste revoluți, apăreau în 
cadrul lojelor masonice, 
membrii dornici de 
progres planificănd cu 
minuțiozitate acțiunile, 
de unde vine și anatema 
„conspiraționistă“ a 
organizației. 

Atributele negative, ca de 
exemplu închinarea la diferiți 
idoli, adorația luciferică, orgii cu 
fecioare, urmate de acte de cani-
balism, răpiri și crime rituale, 

au fost răspândite de serviciile 
secrete la vremea respectivă pen-
tru decredibilizarea organizației, 
ele speculând atitudinea „dis-
cretă“ a membrilor masoneriei.  
De-alungul scurtei ei existențe, 
Masoneria ori este ignorată, ori 
este trecută în afara legi. 

Oameni politici importanți 
au făcut parte din 
organizație și s-au inspirat 
din dogmele morale și 
organizaționale proprii 
organizației, reușind 
să impună un nou curs 
istoriei. 

Oameni politici importanți ai 
secolelor XVIII și XIX au purtat 
șorțul masonic, și vorbim aici de 
George Washington, Benjamin 
Franklin, Simon Bolivar, Giuseppe 
Garibaldi, dar și de români Nicola 
Ursu (Horia), Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogalniceanu, Alexandru 
Ioan Cuza, Eftimie Murgu.

În România, Masoneria vine 
odată cu sosirea secretarului per-
sonal al Domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, italianul Antonio 
Maria del Chiaro, care în 1748 
a întemeiat la Iași prima lojă. 
Masoneria se extinde în Moldova, 
Țara Românească și Transilvania, 
din membrii ei făcând parte atât 
politicieni, boieri, comercianți cât 
și membri ai clerului bisericesc. 
Masoneria introduce în țările 
române influența umanismului 
masonic, ce revoluționează poli-
tica de stat. Masoneriei îi datorăm 
educația gratuită, sistemul sanitar 
gratuit, dreptul de vot, parlamen-
tul, abolirea sclaviei, conceptul de 
„bine obștesc“, independența de 
stat, unirea principatelor.

În prezent, statele care au o 
democrație bine conturată, cu 
economie dezvoltată și politici 
sociale solide și statornice, dato-
rează acesteia implementări gene-
rație după generație a setului de 
percepte morale masonice de 
inspirație creștină. Și aici vorbim 
de SUA, Regatul Unit al Mari 

Britanii, Franța, Suedia, Germania, 
Italia unde Masoneria oferă burse 
de studiu, premii, face acte de 
caritate, se ocupă activ de dezvol-
tarea și îmbunătățirea relațiilor 
interumane, face apel la implicare 
publică în proiecte de voluntariat. 

Dar să venim pe meleagurile 
noastre. În 1948, sistemul bolșe-
vic decide scoaterea organizației 
în afara legi, dictaturile și regimu-
rile totalitare fiind cel mai mare 
dușman al Masoneriei. În 1990 se 
„reaprind luminile“, și organizația 
își reintră în drepturi. Aceasta în 
scurt timp devine fieful servicii-
lor secrete care încearcă să preia 
controlul, dar fiind faptul că prin 
intermediul ei se stabileau relații 
cu organismele asemănătoare din 
afara țări, relații posibil incontro-
labile de către serviciile secrete, 
datorate în general discreției 
Masoneriei. Nereușind să preia 
controlul, o divizează în mai multe 
organizații, cu scopul clar „Divide 
et impera!“ (Separă-i și stăpâneș-
te-i!). Astfel, în prezent, avem 
peste 5 organizații de acest tip, și în 
jur de 13.000 de membri, din care 
doar 2.000 sunt activi.   

Politicieni, oameni de 
afaceri, militari, medici, 
profesori, avocați, 
economiști, actori, 
cântăreți, studenți, preoți, 
fac parte din Masonerie în 
România. 

Din păcate mulți dintre ei au 
înțeles greșit scopul organiza-
ției, făcând parte dintr-un grup 
autointitulat „elitist“, nerecunos-
cut social, și incapabil să se ridice 
la nivelul contextului istoric, dato-
rită faptului că mulți dintre adepți 
progresează treptele ierarhice fără 
nici un merit și fără a da dovadă 
de spirit masonic. Conducerea 
organizației preferă să încaseze 
sume exorbitante pe gradele maso-
nice oferite membrilor, ignorând 
potențialul resursei umane plăti-
toare de a învăța sau de a se trans-
forma. Astfel „elita“ este incapabilă 

să aducă vreun beneficiu societăți 
românești, având un nivel organi-
zațional slab, corupt, plin de jocuri 
de culise, lideri axați pe căpătuială 
rapidă, implicați în diferite afaceri 
„discrete“ cu statul și scandaluri 
de anvergură. Incapacitatea ei de a 
imprima o mișcare pozitivă, lipsa 
unui plan de implicare în dezvolta-
rea socială, implicarea, în schimb, 
în afaceri mici și meschine, cu profit 
imediat, lipsa viziunii, aruncă orga-
nizația în derizoriu. Ascendentul 
istoric care arată implicarea în 
trasformări uriașe la nivel național 
de cele mai multe ori de conotație 
pozitivă, pălește în lumina prezen-
tului. „Frați“ care se bat cu pum-
nul în pieptul plin de insigne cu 
tematică ocultă, afirmând răspicat 
că sunt urmași morali, evident pe 
linie masonică ai marilor politici-
eni, muzicieni, scriitori, astronauți, 
nu fac altceva decât să se complacă 
în discuții futile și insipide, și să 
facă parte dintr-o „gașcă de băieți 
deștepți“ care poartă ritualic șorț 
și colan, când participă la o „ținută 
masonică“, unde vorbesc evident 
sforăitor despre națiune, libertate, 
fraternitate, egalitate,  istorie, filo-
sofie, alchimie. Membrii organiza-
ției ignoră faptul că Masoneria 
așteaptă de la ei să dea tonul unei 
societăți moderne, în care ei 
sunt avangarda, ignoră faptul că 
Masoneria își învață adepții să facă 
tot binele din lume și să-și iubească 
aproapele și țara, nu să discute ste-
ril pe aceste teme, departe de ochii 
curioșilor. 

Masoneria înseamnă 
conform tradiției proprii, 

planificare și acțiune în 
slujba binelui obștesc, 
caritate, nu afaceri 
„discrete“ cu statul, și 
„combinații“ politice 
obscure. Contradicția 
discreptantă între fondul 
problemei și forma 
ei, decredibilizează 
organizația din România 
în rândurile membrilor ei, 
a opiniei publice, cât și a 
organizațiilor din alte țări. 

„Fratele“ Horia ce a sfârșit exe-
cutat pe roată în chinuri groaz-
nice pentru semeni lui, iobagi 
din Apuseni, „Fratele“ Tudor 
Vladimirescu ce a sfârșit ucis 
și aruncat în fântână, „Fratele“ 
Nicolae Bălcescu ce a murit bol-
nav în exil la Palermo, „Fratele“ 
Gheorghe Șonțu căzut la datorie 
în fruntea batatalionului pe care-l 
conducea, alături de alți 1.000 de 
bravi eroi ai neamului, cucerind 
reduta Grivița în Războiul pentru 
Independență, au dat proba 
supremă de patriotism, simț al 
datoriei și dragoste de țară, dând 
un exemplu de sacrificiu pentru 
generațiile actuale, „inițiate“-
sau „profane“, ei fiind membri ai 
Masoneriei.

Ca o concluzie, derizoriu, 
corupția și interese meschine din 
spatele ușilor închise ale organiza-
ției „elitiste“, nu fac altceva decât să 
o facă aproape imperceptibilă în 
peisajul politic, economic și social, 
și o condamnă la incapacitatea de a 
depăși obscuritatea anonimatului.       
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MARATON

SCHI

ÎNOT

Schiorii Coronei Braşov, 
antrenaţi de Dan Iliescu şi 
Cristina Ghișoi s-au întors 

de la Campionatele Naţionale, care 
s-au desfășurat pe domeniul schiabil 
Transalpina, cu nu mai puţin de 17 
medalii. În prima zi a competiţiei, în 
proba de slalom, schiorii brașoveni 
s-au clasat după cum urmează: U 
16 Horea Olteanu - locul 2, Erika 
Andrei  - locul 3, U 14 Szoke Hunor 
- locul 1 iar Vlad Iordache - locul 
3, Fete -  Tea Leonte locul 3, U 12 
Dumitru Luca - locul 1. În a doua 
zi, în proba de combinată alpină au 
fost obţinute următoarele clasări: 
U16 băieţi, Horea Olteanu - locul 
2, fete - Erika Andrei - locul 3, U14, 
Szidonia Laszadi - locul 2, U 14 
băieţi, Hunor Szoke - locul 1, U 12 
Luca Dumitru - locul 2. În ultima 
zi a Campionatelor Naţionale s-a 
desfășurat proba de slalom uriaș, 
unde sportivii Coronei au obţinut 
următoarele rezultate: U16 Horea 
Olteanu - locul 1 și Feder Robin 
- locul 2; U16 fete, Erika Andrei - 
locul 2; U14 băieţi, Hunor Szoke 
- locul1 și U14 fete, Diana Renţea - 
locul 2 și Tea Leonte - locul 3. 

La finalul competiţiei, antreno-
rul Dan Iliescu a declarat că este 
mulţumit că sportivii pe care îi 
antrenează au obţinut cu 7 medalii 
mai mult decât și-au propus la ple-
carea de acasă. „Noi ne fixasem un 
obiectiv de 10 medalii când am plecat 
la Naţionale, astfel că suntem foarte 
încântaţi că sportivii au mers foarte 
bine și ne întoarcem acasă cu 17. Acest 
lucru demonstrează că s-a muncit bine 
și că sunt într-o formă foarte bună și 
sper să rămână la fel și pentru concur-
surile internaţionale care urmează”. 

Președintele secţiei de spor-
turi de iarnă de la Corona, Cătălin 
Leonte a spus la rândul lui că este 
fericit că sportivii aduc rezultate 
foarte bune din competiţiile la care 

participă și că acest lucru demon-
strează că acolo unde se muncește 
bine, vin și rezultatele pe măsură. 
„Suntem cu toţii bucuroși, îi felicit 
din suflet pentru aceste medalii și ţin 
să mai subliniez încă o dată, că avem 
încă o dovadă a faptului că acolo unde 
se muncește serios, și unde se vrea per-
formanţă, vin și rezultatele așteptate. 
Am speranţe foarte mari și pentru 
competiţiile internaţionale care vor 
urma pentru ei“. 

În perioada următoare, schiorii 
Coronei vor participa la un concurs 
FIS la Bansko, iar apoi vor merge 
la Campionatele Europene pentru 
copii din Austria și la Campionatele 
Mondiale de copii și cadeţi din 
Franţa.

Moment important, pen-
tru sportul braşovean şi 
românesc: Braşovul ar 

putea fi al doilea oraş din ţară, după 
Bucureşti, care să aibă un bazin 
olimpic omologat pentru com-
petiţii internaţionale! Aceasta este 
una din propunerile preşedintelui 
Federaţiei Române de Nataţie şi 
Pentatlon Modern, Camelia Potec, 
care a descins la Braşov şi a avut o 
întrevedere cu oficialităţile locale. 
„Am venit să discutăm un proiect 
de colaborare atât pentru înotul 
de performanţă cât şi pentru înot 
în general, ca sport de masă. Este 
prima întâlnire de acest fel, am găsit 
deja o serie de soluţii şi în cel mai 
scurt timp vom avea date concrete. 
Înotul este un sport frumos, un sport 
care te dezvoltă armonios dar care 
are nevoie de cel puțin patru ore de 

antrenament pe zi pentru a ajunge 
la marea performanță. Pentru acest 
lucru trebuie să ai și condiții bune, 
iar la Braşov există, fără doar şi 
poate. Am găsit înţelegere la clubul 
Corona şi la autoritățile locale din 
Braşov şi mă bucur să văd că acest 
oraş deţine un bazin atât de frumos. 
Am încredere că vom dezvolta lucru-
rile în direcţia pe care ne-o dorim”, a 
spus fosta sportivă Camelia Potec, 
preşedintele Federaţiei Române 
de Nataţie şi Pentatlon Modern.  

Noul Bazin Olimpic Braşov a fost 
dat în folosinţă în aprilie 2013, 
după o reabilitare care a durat doi 
ani şi care a presupus practic o con-
strucţie nouă, care acum are trei 
niveluri. Bazinul propriu-zis are 
50x25x2 metri, zece culoare şi 658 
de locuri în tribună, douăsprezece 
fiind special amenajate pentru per-
soanele cu dizabilităţi, şi întruneşte 
astfel principalul criteriu pentru a 
deveni un loc de desfăşurare a com-
petiţiilor de înot. De remarcat că în 
Bazinul Olimpic Braşov se joacă şi 
polo, atât la nivel de copii şi juniori, 
cât şi la nivelul Superligii Naţionale, 
pentru că aici îşi dispută meciurile 
oficiale Sportul Studenţesc Corona. 
Ca o surpriză, conducerea secţiei 
de polo de la Corona a perfectat 
şi un meci amical de polo, de cinci 
stele, la Braşov, unde va ajunge ves-
tita echipă Steaua Roşie Belgrad, 
care va înfrunta, într-un meci ami-
cal Sportul Studenţesc Corona, în 
14 aprilie!

Cei trei români, care au luat 
startul la cea mai dificilă 
cursă de maraton din 

lume, „Maratonul arctic 6633“, 
desfăşurată la Polul Nord, au 
ajuns cu bine la finish. Mai mult 
decât atât, toţi trei au reuşit să se 
remarce, iar bistriţeanul Tiberiu 
Ușeriu a terminat chiar pe primul 
loc, după ce a alergat 566 de kilo-
metri, în condiții meteo extrem 
de dificile. Alți doi români, au 
terminat Maratonul arctic 6633 
Ultra cu o performanţă remar-
cabilă: braşoveanul Andrei Roşu 
și Vlad Tănase, ambii încheind 
cursa, în tandem, pe locul trei. 
Cu alte cuvinte, România a 
încheiat dificila încercare pe toate 
treptele podiumului de premiere! 
La maraton s-au înscris con-
curenți din SUA, Marea Britanie, Scoția, Franța, România, Australia, 
Zimbabwe și Singapore. 

Maratonistul braşovean Andrei Roşu a postat pe contul său de face-
book: „Am terminat cu bine - toți 3! - cea mai grea cursă, pe care o putea 
concepe cineva de pe acestă planetă. Ne aşteptam să fie grea, dar nu o luptă 
pentru supravieţuire. Până când revenim cu povestea cursei, să vă spun 
rapid că refacerea decurge bine pentru toţi 3 (avem degerături la degete și 
pe faţă, dar nu grave), iar acum suntem blocaţi în Inuvik.Felicitări pentru 
Tiberiu, care a realizat o performanţă extraordinară, iar eu și Vlad Tănase 
am închis podiumul (locul 3). Și încă ceva: nu ne-am recunoscut între noi 
cand ne-am dat jos cagulele: barba mea a albit pe jumătate, iar chipurile 
noastre erau umflate, ca după un meci de box. Au existat zeci de momente 
în care am fi putut abandona, am avut ore întregi cu halucinaţii, dar am 
strâns din dinţi și am plâns până ne-au îngheţat lacrimile”

Performanţă: schiorii Coronei 
au câştigat la „naţionale“17 medalii!

Szoke Hunor, Horea Olteanu şi Luca Dumitru, cei trei campioni 
naţionali ai Coronei

„Noi ne fixasem un obiectiv de 10 medalii când 
am plecat la Naţionale, astfel că suntem foarte 
încântaţi că sportivii au mers foarte bine și ne 

întoarcem acasă cu 17. Acest lucru demonstrează 
că s-a muncit bine și că sunt într-o formă foarte 

bună și sper să rămână la fel și pentru 
concursurile internaţionale care urmează”.

Bazinul Olimpic va fi omologat 
pentru concursuri internaţionale de înot

„Am venit să discutăm un proiect 
de colaborare atât pentru înotul de performanţă 

cât și pentru înot în general, ca sport de masă. 
Este prima întâlnire de acest fel, am găsit 

deja o serie de soluţii și în cel mai scurt 
timp vom avea date concrete.

Brașoveanul Andrei Roşu, 
locul 3 la Maratonul arctic


