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Dulce ca mierea este șezutul 
scaunului de ales. Iubire 
care crește proporțional 

cu bugetul aflat în vîrful pixului. 
Bineînțeles, făcînd o asemenea afir-
mație este ca și cum aș spune că am 
inventat gaura la macaroană. Numai 
că nu îmi pot înfrînge fascinația în 
fața manevrelor actuale cu care, cei 
care își predau scaunele de lider 
maxim încearcă să își păstreze pixul 
ăla cu buget în vîrful său. Evident, 
prin intermediul mîinilor altora. 

Asta se întîmplă pentru că uite, 
viața este ticăloasă pînă și pentru 
un lider maxim: vine un moment 
în care este silit să facă un pas îna-
poi. Nu foarte mult, doar atît cît 
să nu mai bată reflectoarele pe el. 
Se retrage într-o ușoară penumbră 
ocrotitoare sperînd să fie mai la fere-
ală de „nemernicii“ ăia care îi cotro-
băie prin viață, avere, dosare. Ăia al 
căror nume seamănă oarecum cu al 
acidului dezoxiribonucleic.

Evident, datul îndărăt nu se 
face oricum. Și nici oricînd. Întîi 
liderul maxim își construiește o 
echipă formată din cîțiva ciraci 
credincioși. Dă bine și la poza de 
grup: patriarhul înconjurat de 
tinerii boiernași. Îi dedulcește cu 
micile feude pe care, cu generozi-
tate, le-a dat. Și, pe cale de conse-
cință, îi fanatizează, căci micile lor 
boierimi, nicicînd capabile a-și face 
vreun rost de unele singure, devin 
conștiente că prezentul și viitorul 
lor depinde nesmintit de „tătucă“.

Recunoștința este asigurată. 
Plus faptul că, oricînd, mai există 
unul-doi aspiranți de mici feude 
prin baza de date. Care îi pot dis-
loca pe cei în funcții. Iar ei, soldați 
credincioși, execută cu osîrdie ceea 
ce poruncește vodă. Iar, la o adică, 
cam așa cum s-a întîmplat și vineri, 
la Aro Palace: cu pieptul bombat 
și privirea cutezătoare scrutînd 
zările nedefinite, fac zid în jurul 

conducătorului iubit. Apărîndu-l 
nu pe acesta, căci omul - nu este 
așa? - e trecător prin funcții și prin 
viață, ci principiul. Principiul con-
form căruia au feudele pe care le 
au și a căror continuitate trebuie 
musai salvată.

În fine, toate acestea nu s-au 
întîmplat numai vineri, la PSD 
Brașov. Se întîmplă și prin alte 
părți. Succesorii numiți de cei ce 
și-au tocit fundul pantalonilor ani 
grei în scaune de conducere, toc-
mai își fac jurămintele de vasalitate 
față de aceștia. „O, pe tine te iubim, 
că ca tine nu găsim“ este sloganul 
momentului. 

Cert este însă un lucru: da, este 
adevărat, asistăm, la aceste alegeri, 
la un schimb de garnituri. Și da, este 
la fel de adevărat, asistăm nu la un 
schimb evident de sistem, ci doar la 
o grefă pe ceea ce s-a împămîntenit 
de 26 de ani. Este o schimbare nu 
marcată de o retragere mai mult sau 

mai puțin glorioasă a celor uzați de 
scuanele unse cu miere și pixurile 
cu bugete în vîrf, ci purtîndă a zba-
terii de a lăsa drept înlocuitor o pre-
lungire a brațului de lider maxim, 
care, cu docilitate, cu obediență, să 
asculte poruncile celui ce l-a uns în 
funcție. Sistemul politic românesc 
este departe de orice intenție de a 
se reforma. De a se înnoi. Principala 
sa grijă este cea de a se perpetua în 
aceeași formă: a sistemului de tip 
feudal. Și nu o spun cu ironie, ci cu 
îngrijorare. Și cu multă amărăciune. 

Circul la care asistăm – și care 
în această formă se derulează 
mai degrabă în culisele sistemu-
lui, încercînd să stea ferit de ochii 
publicului – are drept unică țintă 
doar o cosmetizare de sistem. 
Una care înseamnă aplicarea unei 
pudre pe ici, pe colo, și a unui fard. 
Atîta tot. Un fard discret aplicat 
peste iubirea de scaun. Și de tot ce 
înseamnă acest lucru. Am zis!

O poveste cu scaun
Editorial

Cornelius POPA
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Îmi plac idealiștii. Îmi plac oamenii 
care cred în ceva. Oameni tot mai rari. Pentru că ei sunt 
executați la ordinul feudalilor din sistem. Unul dintre ei este 

Cătălin Leonte, brașoveanul care a avut curajul să spună lucrurilor 
pe nume: „Brașovul a fost sugrumat de o caracatiţă care a îmbogăţit 
anumite persoane și anumite firme și le știţi care sunt. Configuraţia poli-
tică pe care o pregătiseră unii reprezentaţi ai partidelor mari urmărea, după 
alegerile locale, menținerea controlului de către cei care s-au făcut stăpâni peste 
oraș. Schimbarea la Brașov începe aici, acum, cu noi – desfiinţăm toate schemele 
de spoliere a Brașovului. De aceea am venit înapoi la PSD, ca să scoatem 
Brașovul din tentaculele acestei caracatiţe. Vrem să intrăm în normal, să 
lucrăm transparent și deschis faţă de brașoveni. Cum putem face acest 
lucru? Schimbând listele dictate de fostul președinte, care făcea diverse 
jocuri, dar fără să câștigăm vreodată“.

Această declarație devoalează ceea ce intuiam toți; adevăruri doar 
șoptite, pentru că nimeni nu avea curajul să vorbească public.

Plecat din PSD doar pentru că a dorit să facă ceva pentru oraș și pen-
tru dorința de a reprezenta oamenii, plecat pentru că a refuzat „să pupe 
inelul“, Cătălin Leonte a făcut marele compromis de a accepta întoarce-
rea în tandem cu Mihai Mohaci. Cu naiva speranță că va reforma un par-
tid încremenit în feudalism. Greșeală, Cătălin Leonte! Mare greșeală, Mihai 
Mohaci! Veți fi „scuipați afară“ tocmai pentru declarațiile și intențiile voastre. 
Nu veți reuși să omorâți caracatița, nu veți reuși să formați liste cu oameni onești. 
Interesele mafiei transpartinice sunt mai presus de bunele voastre intenții. Feudalii sunt 
ticăloși, nu le pasă de oamenii pentru care voi sperați să faceți ceva. Le pasă doar de sche-
mele de jefuire a oamenilor și a orașului.

Eu zic să cobori înapoi în stradă, acolo unde oamenii vor corectitudine, vor oameni și 
reprezentanți onești. Ai spus că tu contezi pe noi, pe oameni. Și tu contezi pentru noi, cei 
care mai credem în schimbare și reforma politică, dar avem nevoie unii de alții pentru a 
schimba ceva! Altfel vei pierde și odată cu tine vor pierde toți cei pentru care lupți.

Alexandru PETRESCU

COSA VOSTRA
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Dacă ești cu capul te faci  
membru al Comisiei de circulație

Contraeditorial

Dan VÂJU

Jurnal de precampanie (II)

Acum 20 de ani, sloganul 
Prof. Ghișe era „ABC – 
asfalt, becuri, curățenie“. 

Și a câștigat fotoliul de primar.  
Problema a fost lupta cu membrii 
consiliului local, aleși și ei, a căror 
singura preocupare era să-l blo-
cheze pe primar. Ordinele de par-
tid și interesele obscure au primat, 
în dauna interesului obștesc. 

După 20 de ani de la acel 
moment, va câștiga cel care se 
va implica și va învinge în „bătă-
lia“ pentru autostradă, aeroport 
și spital multidisciplinar regio-
nal. M-am săturat ca din cauza 
impotenței decizionale a politici-
anului local obedient și „combi-
nator“, și a ordinelor politice de 
la centru, Brașovul să fie veșnica 

Cenușăreasă, și noi, locuitorii de 
sub Tâmpa, veșnici perdanți. 
M-am săturat de explicații „șme-
cherești“, prosteală pe față, nea-
sumare a răspunderii și „combi-
nații pe bani publici“ ale aleșilor 
noștri. Ești incapabil să faci și ești 
doar capabil să promiți? Vrei să 
trăiești confortabil pe banii mei? 
Reprezinți un grup de interese, 
numit partid? Cred că steaua ta a 
apus. E vremea independenților 
care răspund doar în fața alegători-
lor, fără agende ascunse impuse de 
partide, sau a politicienilor care își 
asumă misiunea.

PSD-ul și Leonte? Adio, dar 
rămâi cu mine! Chiar mă bucuram 
că un om pe care eu îl consider 
foarte valoros pleacă din partid 
și candidează ca independent cu 
șanse reale. Dar se pare că agenda 
partidului e mai interesantă și mai 
ofertantă. Au venit directivele de la 
centru și gata. Răzvan Popa, poten-
țial creditat cu 30% din voturi de 
niște sondaje necredibile, e pus 

la colț, i se ia jucăria și e dată lui 
Leonte. Maturitate politică de 
preșcolari! Asta are politica brașo-
veană în partidul „somităților“ cu 
iz penal. Execuți și jocuri făcute 
de la centru! Foarte interesant, de 
urmărit în continuare.

PNL-ul lansează candidații din 
județul Brașov la primării, elogi-
ind prin gura celor 2 copreședinți 
activitatea primarului brașovean în 
exercițiu, nearătându-se deranjați 
de eventuala candidatură a aces-
tuia ca independent, uitând cu 
desăvârșire de actualul candidat. O 
altă marionetă executantă a ordi-
nelor venite „ocult“. Aș vrea să văd 
vechi și respectabili liberali, susți-
nând candidați ai fostului PDL cel 
rapid la „combinații“. Brătienii se 
învărt în morminte.

UNPR-ul l-a scos la încălzire pe 
Ion Dumitrescu care are următoa-
rea declarație „...primul lucru care îl 
fac când voi ajunge primar este tes-
tarea celor care lucrează în Corpul 
de Control. Vreau să văd dacă știu 
ce au de făcut, dacă știu cum și ce să 
facă...“ Normal! După 25 de ani de 
activități de control, și la primărie 
propune tot control. Nu dezvol-
tare! Nu progres! Nu promovare! 
CONTROL ! Așadar, dacă PNL-ul 
și PSD-ul umblă cu marioneta, 
UNPR-ul umblă cu sperietoarea. 
Măcar UNPR-ul mimează interes 
și anunță că iese în stradă de dra-
gul locuitorilor din cartierul Astra 
care n-au apă caldă datorită afacerii 
Tetkton. Mă gândesc că dacă tot 

mor de dragul lor, cam câți defa-
vorizați vor lua efectivele de partid 
acasă ca să facă un duș fierbinte? 
Sau rămâne doar cu plimbarea inte-
resului național la ceas de seară, ca 
să ne vadă electoratul?

PMP-ul l-a lansat pe Mihai 
Costel... reformulez. Traian 
Băsescu l-a lansat  pe Mihai Costel 
în cursa pentru scaunul de primar. 
Mă întreb câte sticle de whiskey 
s-au consumat la această lansare. Și 
sunt curios cine le-a plătit. Să le fie 
de bine!

Candidatul ALDE, Adrian 
Atomei, declară cu grijă părin-
tească și mână severă de adevărat 
„tătuc al popoarelor“ că „limitatoa-
rele de viteză trebuie să rămână o 
perioadă de timp, până lumea se 
disciplinează...“ Aha! Adică sun-
tem nedisciplinați. Păi ce să vezi 
Adriane, îi disciplinezi doar pe 
șoferi. Și îi mai arzi și la buzunare 
cu reparația mașinii. Instinctul 
sinucigaș al pietonului brașovean 
care crede că e apărat de trecerea 
de pietoni, ca de un zid din beton, 
nu-l educi. Asta da voință politică. 
Urăsc risipa, și mă întreb oare cât 
combustibil consumăm în plus la 
cele căteva zeci de mii de mașini 
care frânează și demarează de 
câteva zeci de ori în câțiva kilome-
tri asezonați bine cu limitatoare 
de viteză.  Și am numărat într-o zi 
aproape 100 de mașini oprite la tre-
cerea de pietoni de la Gară și sen-
sul giratoriu blocat, pentru 5 sau 6 
pietoni. Și Poliția Rutieră doar ne 

disciplinează, este incapabilă să 
educe. E mai ușor să mă pândească 
ca șofer, și să mă ardă cu o amendă 
usturătoare, decât să mă educe ca 
pieton. Și să înțeleg că dacă ajungi 
primar vei promova disciplinarea 
în forță, și nu educarea. Interesant!

Independentul Cornel Comșa 
ne propune niște chestiuni foarte 
bune, venite dintr-o viziune mai 
largă asupra problematici actuale. 
Locuințe sociale pentru tineri, 
garanția unui loc de muncă, înti-
nerirea populației, creșterea nata-
lități. Zice ceva și de spital multi-
disciplinar. Aș vrea să aud din gura 
dânsului și ceva despre aeroport. Și 
despre autostradă. Bravo Cornel, 
ești un tip cu viziune.

Candidata PER, vine cu două 
idei. „Oamenii primăriței“ adică 
acei oameni care trăiesc cinstit, fără 
„combinarea“ banului public, ce se 
vor implica public și o susțin prin 
vot, și „Cutiuțele primăriței“, adică 
transparență maximă în cheltuirea 
banului public, pe baza unui feed-
back venit de la cetățean printr-un 
chestionar depus la cutiuță. Foarte 
interesant! A doua idee sunt foarte 
curios cum ar pune-o în plan, având 
în vedere inerția angajaților „strate-
gici“ din administrația locală. Dar 
ceva despre un aeroport local, cu 
pista gata turnată, autostradă, spi-
tal când o să aflăm? 

Pe la restul candidaților e cam 
liniște. Aștept cu mare interes să 
văd următoarea săptămână ce ne 
aduce. 

Dacă ești cu capul nu te mai 
internezi la psihiatrie, te 
faci primar sau membru în 

Comisia de circulație din Brașov
Dacă am fi fost atenți măcar 

vreo 5 minute la lecția de istorie, 
am ști că Brașovul nu are cum să 
exceleze din punct de vedere al 
infrastructurii mobilității urbane; 
căci centrul istoric este de pe vre-
mea când oamenii nu doar că erau 
mici de înălțime, dar își mutau 
posteriorul dintr-o parte în alta pe 
cele 2 picioare din dotare sau pe 
vreun cal, în timp ce restul orașu-
lui s-a dezvoltat pe vremea comu-
niștilor care vindeau mai multe 
tractoare decât dacii 1300. Logic 
că era bine și frumos pe vremea 
când la un bloc cu 40 de aparta-
mente existau maxim 10 mașini și 
oamenii făceau 3 pași până la ali-
mentara din colț, din care oricum 
nu puteai să cumperi nimic că era 
goală.

Cei 25 de ani de dezvoltare 
ca-n codru, fără nicio strategie au 
făcut ca azi Brașovul să fie același 
cătun cu pretenții de metropolă 
europeană și cu o infrastructură 
depășită de situație. În blocul cu 
40 de apartamente acum mai toți 
au cel puțin o mașină, dacă nu 
două, plus mașină de serviciu. 
Lucru care a pus presiune în pri-
mul rând pe locurile de parcare 
(în detrimentul zonelor verzi, care 
și așa erau ca vai de ele); efectul 
numărul doi a fost aglomerația pe 
străzi și bulevarde. Logic că dacă 
locul de muncă, școala, locul de 
shopping, locul de distracție sunt 
la distanță, vei folosi un mijloc de 
transport și nu te vei mai deplasa 
pe jos (dacă nu știați timpul este o 
resursă vitală în ziua de azi). Logic 
că dacă infrastructura e nesigură, 
vrei prefera un mijloc sigur și auto-
nom, și ce e mai bun decât mașina 
personală? Că doar nu vei merge 

cu RAT-ul ăla care nu are mașini 
suficiente atunci când e frig afară, 
nici aer condiționat când este cald, 
nici nu vinde cartele potrivite de 1 
călătorie și mai nou, nici trasee și 
legături, plus înghesuială, cerșetori 
și hoți în el? Cât despre biciclete, e 
mai degrabă o activitate destinată 
hipsterilor, triatloniștilor și per-
soanelor sinucigașe… În aceste 
condiții nu trebuie să ne mire 
că toate deciziile luate în ultima 
vreme sunt rezultatul dihotomiei 
pieton-șofer și al jocurilor cu 
sumă zero (dacă pietonul câștigă, 
șoferul pierde și invers). De asta 
azi umplem orașul cu limitatoare 
și mâine facem ședință să le dăm 
jos, în timp ce suportăm costurile 
din bugetul nostru, al tuturor… 
la fel, ne apucăm de mutat treceri 
de pietoni (sau de desființat) fără 
să întrebăm oamenii care trăiesc 
în zonă (chestie care mă irită la 
maxim!!!!).

Deși mă repet, o zic iar: fără o 
strategie clară pe termen lung și 
fără o viziune despre cum vrem să 
se dezvolte orașul, vom găsi solu-
ții doar pe termen scurt, pentru 
efecte (care nu-s deloc eficiente – 
o vedem deja din practică – doar 
mâncătoare de fonduri bugetare și 
nervi) și nu vom rezolva niciodată 
cauzele problemelor. Cel mai reve-
lant exemplu este zona Tractorul 

– Rulmentul care a devenit o zonă 
calamitată într-un an de zile și ăsta 
e doar începutul!

În rest, educația și aplicarea 
legilor pot face minuni, dacă bunul 
simț și cei 7 ani de acasă sunt con-
cepte străine:)

Și să ne dorim milioane de 
turiști și să ni se întoarcă diaspora 
acasă (de preferat cu elicopterul 
propriu) 

Claudia POPA

Dacă am fi fost atenți măcar vreo 5 minute la 
lecția de istorie, am ști că Brașovul nu are cum 
să exceleze din punct de vedere al infrastructurii 
mobilității urbane; căci centrul istoric este de pe 
vremea când oamenii nu doar că erau mici de 
înălțime, dar își mutau posteriorul dintr-o parte în 
alta pe cele 2 picioare din dotare sau pe vreun cal, 
în timp ce restul orașului s-a dezvoltat pe vremea 
comuniștilor care vindeau mai multe tractoare 
decât dacii 1300. 

PNL-ul lansează candidații din județul Brașov la 
primării, elogiind prin gura celor 2 copreședinți 
activitatea primarului brașovean în exercițiu, 
nearătându-se deranjați de eventuala candidatură 
a acestuia ca independent, uitând cu desăvârșire 
de actualul candidat. O altă marionetă executantă 
a ordinelor venite „ocult“. Aș vrea să văd vechi 
și respectabili liberali, susținând candidați ai 
fostului PDL cel rapid la „combinații“. Brătienii se 
învărt în morminte....
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Brașovul a fost sugrumat 
economic ani de zile de 
o caracatiță a intereselor 

personale. Caractița a îmbogățit 
mulți oameni și multe firme, iar 
sub imaginea frumoasă a asfaltu-
lui sau florilor, stau interese mari 
și bani mulți. Ca să dau un singur 
exemplu: un metru cub de asflat 
costă, în general, în jur de 110 lei. 
La Brașov, același metru cub de 
asfalt era plătit de primărie cu 450 
lei.

„Jocul de glezne“ este făcut de 
reprezentanți ai unor partide care 
au grijă să se înțeleagă între ele 
pe cine trimit în Consiliul Local 
și cine îi reprezintă mai bine ca 
primar.

Același joc murdar se pregă-
tea și de această dată. Chiar dacă 
George Scripcaru este trimis 
în judecată pentru corupție și 
Constantin Niță și-a dat demi-
sia din funcția de președinte al 
Organizației Județene Brașov, ei 
nu vor să renunțe la privilegii. 
Codul de integritate al PNL nu 
i-ar mai permite actualului primar 
să candideze, dar liderii PNL de la 
București, când au venit la Brașov 
să-și lanseze candidații proprii, 
discursul lor a fost dedicat lui 
George Scripcaru.

PSD trebuie să se reformeze. 
Conducerea de la București 

susține ferm schimbarea din func-
ția de președinte interimar a sena-
torului Viorel Chiriac, un apropiat 
al fostului președinte, cu Mihai 
Mohaci, fost prefect, un om pri-
ceput și dedicat administrației și a 
cărui probitate morală nu poate fi 
pusă la îndoială.

Am fost invitat să mă alătur 
din nou partidului și să candi-
dez la funcția de primar. Poziția 
ocupată în sondajele interne de 
Răzvan Popa nu dădea nicio șansă 
social-democraților să câștige ale-
gerile locale în Brașov. Practic, 
Biroul Permanent Național al 
PSD a decis că Brașovul este locul 
în care trebuie să înceapă reforma.

Am acceptat invitația de a mă 
întoarce în partid și de a mă bate 
pentru primăria Brașov punând o 
singură condiție: să curățăm par-
tidul de fripturiștii care urmăreau 
să reprezinte în continuare intere-
sele economice ale celor care au 
spoliat Brașovul an după an.

Alături de Mihai Mohaci, 
voi munci pentru prosperitatea 
Brașovului și vom veni în fața ale-
gătorilor cu noi liste de candidați. 
PSD este un partid al oamenilor 
corecți și muncitori, nu al micului 
grup de interese care s-a folosit de 
partid până acum.

Voi candida la Primărie, iar 
Mihai Mohaci se va bate pentru 

președinția Consiliului Județean. 
Este pentru prima dată în 19 ani 
când un președinte de partid își 
asumă intrarea într-o bătălie elec-
torală locală. Nu stă ascuns și nu 
face jocuri pe sub masă, pierzând 
de fiecare dată, așa cum s-a întâm-
plat până acum.

Ani de zile, Brașovul a fost jefuit prin  
înțelegeri subterane între capii unor partide

Mesajul meu către 
membrii PSD Brașov 
este unul singur: 
contați pe mine!  
Eu contez pe voi! 

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
la Primăria 
Brașovului:

De ce să votăm un primar ecologist?
Este întrebarea pe care am 

auzit-o cel mai des în ulti-
mele săptămâni, de la 

oamenii cu care ne-am întâlnit și 
care s-au declarat scârbiți de clasa 
politică românească, în întregul 
ei. Nu, oamenii nu aveau nimic cu 
ecologiștii. Dimpotrivă, se pare că 
PER este singurul partid care nu 
i-a dezamăgit. Oamenii erau supă-
rați pe toți politicienii, pentru că 
toți, fără excepție, i-au păcălit, i-au 
folosit și i-au abandonat, amintin-
du-și de ei doar înainte de vreun 
scrutin. Orice scrutin.

De ce să votăm un primar ecolo-
gist? Pentru că, în cazul Brașovului, 
este singurul candidat căruia nu i 
se poate reproșa că și-ar fi amintit 
de brașoveni doar în campaniile 
electorale. Candidatul PER este 
jurnalista Mariana Sebeni-Comșa, 
corespondent pentru BBC, Radio 
România, TVR sau Evenimentul 
Zilei din 1993 și până azi, ani în 
care a semnalat paragina în care 
a fost lăsată de autorități Prima 
Școală Românească, neregulile de 
la Tetkron, corupția de la nivelul 
Primăriei sau Consiliului Județean 
Brașov, conduse de oameni poli-
tici care azi sunt în campanie 
electorală pentru noi mandate, 

defrișările abuzive din oraș și 
județ, lipsa siguranței pe străzi etc. 
De ce să votăm candidatul ecolo-
gist? Pentru că este singurul care 
a demonstrat că-i pasă. Consilierii 
locali de astăzi, mulți dintre ei 
candidați la funcția de primar al 
Brașovului, aveau responsabilita-
tea de a rezolva problemele ora-
șului și nu au făcut-o. Candidatul 
PER le-a semnalat pe toate. Ce 
au făcut ei? Au tergiversat lucru-
rile și au ascuns problemele sub 

preș până în momentul în care, de 
exemplu, brașovenii au rămas fără 
apă caldă. Și acum suferim cu toții. 
Răspunderea este 100% a actua-
lilor membri ai Consiliului Local 
și a conducerii Primăriei, care au 
administrat prost acest serviciu 
public de termoficare. PER a sem-
nalat încă de acum 2 ani neregulile 
de la Tetkron, însă, în lipsa pârghi-
ilor, nu a găsit interlocutori nici la 
Primărie, nici la Consiliul Local. 
Pentru ca acum, când 10.700 de 

locuințe au rămas fără apă caldă, 
toți cei care au încurajat cheltuirea 
banului public pentru acoperirea 
pierderilor unei societăți prost 
condusă să se declare mirați de 
această situație și să ne ceară votul 
pentru încă 4 ani de mandat în 
fruntea Primăriei.

De ce să votăm un primar eco-
logist? Pentru că este singurul par-
tid de bun simț, fără interese mes-
chine și fără a fi implicat în mafia 
pădurilor, în mafia imobiliară și 
în cea industrială. Este nevoie 
de ecologiști pentru ca interesul 
locuitorilor Brașovului să fie pus 
pe primul plan, înaintea celor ale 
unor grupuri de interese contro-
late de actuala clasă politică de la 
conducerea orașului și a județului.

De ce să votăm un primar ecolo-
gist? Pentru că Brașovul are nevoie 
de oameni cu experiență în mana-
gement performant,  neabonați la 
banul public, fără datorii politice 
la nimeni, care să se preocupe con-
stant de nivelul de trai al brașove-
nilor. Brașovul a rămas cu mult în 
urma altor mari municipii, precum 
Timișoara, Iași sau Cluj în ceea ce 
privește nivelul de trai, iar prin-
cipala cauză o reprezintă dezin- 
teresul autorităților pentru viața 

brașovenilor.
De ce să votăm un primar eco-

logist? Pentru că Brașovul, care se 
dorea Capitală Verde, a ajuns unul 
dintre cele mai poluate orașe din 
țară. Și pentru că încă se constru-
iește fără a se ține cont de zonele 
verzi din jurul construcțiilor, 
uitându-se de spațiul vital pen-
tru cetățeni. Pentru că prioritățile 
unui ecologist sunt, de fiecare 
dată, mediul, sănătatea și viitorul 
omului ca specie. 

De ce să votăm un ecologist la 
Primăria Brașov? Pentru că avem 
cel mai bun și mai onest candidat. 
Nu e vinovat de dezastrul în care 
a ajuns orașul, de lipsa de confort 
din casele noastre lăsate fără apă 
caldă, sau a locurilor de muncă, 
pentru că nu a fost cercetat de pro-
curorii DNA și nici nu va fi, pentru 
că un ecologist este permanent 
preocupat de ceilalți. Pentru că e 
nevoie de o ecologizare inclusiv la 
nivelul clasei politice. Și, nu în ulti-
mul rând, pentru că brașoveanul 
și-a ales acest loc pentru a trăi și 
a-și întemeia o familie pentru că 
este iubitor de natură, de aer curat, 
de păduri, de izvoare, de liniște. 

Biroul de Presă 
al PER Brașov
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La numai cîțiva kilome-
tri distanță de Brașov, în 
comuna Cristian, lupta 

pentru primărie este între cele 
mai ascuțite din întregul județ. Și 
aceasta pentru că, în premieră, în 
comuna Cristian (una dintre cele 
mai bogate localități din țară, din 
punct de vedere al bugetului pe 
cap de locuitor), de data aceasta 
nu se confruntă doar oameni, indi-
vizi, ci curente. Curente care exced 
politicului și care se circumscriu în 
sfera de interes sociologic.

Actorii principali ai cursei elec-
torale sînt patru la număr. În pri-
mul rînd, este primarul în funcție, 
Dragoș Serafim. Cu o vechime de 
peste două decenii în activitatea 
edilitară, Dragoș Serafim pola-
rizează în jurul lui zona conser-
vatoare a Cristianului, alegătorii 
care sînt refractari la orice gen de 
schimbare. La capitolul dezavan-
taje, Dragoș Serafim își trece în 
cont, în principal, două aspecte 
de puternic impact: pe de o parte 
lipsa de proiecte semnificative, 
ceea ce s-a concretizat în repor-
tarea, de la an la an, a unor sume 
de ordinul milioanelor de euro 
necheltuiți de la buget și, pe de 
altă parte, vîrsta înaintată, actualul 
primar depășind de multă vreme 

pragul pensionării, mergînd spre 
70 de ani.

Am doilea competitor (ca să 
rămînem la criterilul celor aflați în 
funcții actualmente) este vicepri-
marul Octavian Buta. Pînă în urmă 
cu cîteva zile membru PNL, pe un 
fond de frustare, a făcut pasul spre 
UNPR, în zona... „interesului nați-
onal“. Frustarea a fost provocată 
de numirea ca și candidat al PNL 
Cristian a rivalului său din interio-
rul partidului, Gicu Cojocaru.

Cotat, conform sondajelor, 
în zona de top a candidaților, 
Octavian Buta își diminuează 
semnificativ șansele la scaunul de 
primar, migrînd spre un alt partid, 
un partid în lipsă clar de suport 
popular, un partid care, în scurtul 
său istoric, a fentat de fiecare dată 
confruntările electorale majore 
pînă în acest moment. În plus, 
după repetatele seisme cu impact 
public (Gabriel Oprea, Neculai 
Onțanu și, mai nou cu condamna-
rea la patru ani închisoare cu exe-
cutare, pentru fapte de corupție, a 
sentaorului UNPR Marius Isăilă), 
UNPR se topește din zona „inte-
resului național“ intrînd pe o ris-
cantă pantă a disoluției. Din deta-
șamentul dus al PNL, care stătea 
în spatele actualului viceprimar, 

un număr mic îl urmează pe noua 
sa traiectorie politică. Acest lucru 
face ca procentele (intenție de 
vot) cu care era creditat Octavian 
Buta cu numai zece zile înainte de 
acest pas să coboare, teoretic, spre 
jumătate.

Gicu Cojocaru, proaspăt nomi-
nalizat de PNL drept candidat 
la funcția de primar al comunei 
Crisian, are în spatele său o echipă 
electoral agresivă: Grupul de iniți-
ativă civică Pentru Cristian. Este 
unul dintre cei patru actori care, 
de la începutul anului, a muncit 
mult, fapt care se reflectă și în creș-
terea înregistrată în sondaje. Zona 
sensibilă este dată de numărul de 
votanți care îl însoțesc pe vice-
primarul Octavian Buta în migra-
ția spre UNPR. De fapt, această 
rupere a PNL în două, chiar dacă 
nu în părți egale, pare a fi în avan-
tajul primarului în exercțiu, dată 
fiind alegerea edilului șef dintr-un 
singur tur de scrutin.

În fine, al patrulea actor major, 
lăsat la urma analizei, în opozi-
ție cu scorul realizat în sondaj și 
veți vedea de ce, este candidatul 
ALDE, Elena Anuțoiu. Și aici 
munca electorală depusă în ulti-
mele luni își arată roadele, și ea 
crescînd semnificativ în sondaje. 

În plus, are avantajul de a nu avea 
nici un fel de dosar legat de coadă 
(ANI, DNA, parchet etc)

De fapt, aici apare și cea mai 
interesantă luptă electorală la 
nivelul localității: cea dintre Elena 
Anuțoiu și Dragoș Serafim. În 
această confruntare stau față în față 
două curente fundamental dife-
rite: noul și vechiul. Modernismul 
și conservatorismul. Rămîne în... 
ștampila cristolovenilor să decidă 
dacă aleg zona cunoscută (unul 
dintre cei trei candidați cu vechime 
în zona administrației publice, atît 
Dragoș Serafim, Gicu Cojocaru, 
cît și Octavian Buta fiind rodați în 
această zonă) sau cea reformistă, 
provenind din economia reală, 
promotor al unor proiecte simple, 
eficiente, perfect realizabile.

Deci întrebările care se pun, 
în final, într-un mediu dat de o 
comunitate mică, conservatoare, 
este: bărbat sau femeie? Nou sau 
conservator? 

De altfel, recentul sondaj de 
opinie făcut la nivelul comunei 
Cristian (2-3 aprilie) vine cu un 
scor care dă de gîndit. Pe partide, 
înainte de migrarea spre UNPR 
a viceprimarului Octavian Buta 
însoțit de unii liberali, datele arată 
astfel:

1. PSD – 27,77 %

2. PNL – 24,44 %

3. ALDE – 22,22 %

4. NU ȘTIU/NU RĂSPUND 

– 10,50%

5. ALȚII – 8,88 %

6. PMP – 4,44 %

7. UNPR – 1,66 %

Pe actuala sciziune liberală, este 
probabil ca ALDE să urce pe locul 
doi în intențăia de vot, ceea ce cre-
ditează formațiunea lui Tăriceanu 
cu șanse mari la un grup semnifica-
tiv de consilieri locali.

În ceea ce privește candidaturile, 
datele sondajului sînt următoarele:

1. ELENA ANUȚOIU – 27,77%

2. OCTAVIAN BUTA – 25,55%

3. DRAGOȘ SERAFIM – 25,00%

4. GICU COJOCARU – 19,44%

5. THOMAS HAMZEA – 2,22%

Este însă limpede că Octavian 
Buta coboară mult de la 25,55%, 
fiind tras înapoi de scandalurile din 
ultima vreme din UNPR, ceea ce 
s-ar putea să îl avantajeze semnifi-
cativ pe primarul în funcție, Dragoș 
Serafim, care să urce în clasament. 
Pe datele furnizate de acest son-
daj lupta pentru fotoliul de primar 
se pare că se va da, de fapt, între 
Dragoș Serafim și Elena Anuțoiu.

Dragi brașoveni,
În primul rând vreau să vă 

mulţumesc pentru faptul că iubiţi 
Brașovul, că aţi ales să nu plecaţi 
așa cum mulţi alţii au făcut-o, că 
încă mai credeţi că în această ţară 
se poate și altfel. Sau poate că nu 
mai credeţi acest lucru. 

Și eu sunt dezamăgit. Și revol-
tat. Și sătul. De minciună, hoţie și 
batjocură.

Mulţi ani de zile nu m-am 
implicat în politică, ci am ales 
să fiu în spatele multor persoane 
care astăzi ocupă diverse funcţii 
de consilieri locali sau judeţeni, 
de primari, senatori sau deputaţi 
de Brașov. Le-am fost consultant 
în campaniile electorale. I-am 
ajutat să câștige alegeri, în spe-
ranţa că vor face ceea ce trebuie 
pentru judeţul și orașul nostru. 
Dar nu a fost așa. S-au văzut cu 
sacii în căruţă și și-au văzut doar 
interesul și binele propriu. 

Culmea dezamăgirii mele 
a fost atunci când am desco-
perit că NICI MĂCAR NU 
AU FĂCUT PROIECTUL 
AEROPORTULUI despre care 
toţi au vorbit timp de 12 ani, 
minţind cu nerușinare în tot 
acest timp și invocând tot felul 
de scuze. Am ajuns cu toţii să 

credem că „de la București nu se 
vrea aeroport”. Este o minciună!  
Eu vă întreb pe dumneavoastră: 
poţi să ceri bani de la București 
fără să ai un proiect făcut?

În aceste condiţii noi, brașove-
nii, ce facem? Să îi iertăm și să îi 
mai votăm odată? Sau să intrăm 
în luptă și să schimbăm cu ade-
vărat ceva? Eu am ales să intru 
în luptă. Nu am făcut politică 
până acum. Dar vă spun că m-am 
săturat! 

De 12 ani încoace Brașovul a 
fost dominat de aceiași politici-
eni. Acum în sfârșit au fost con-
damnaţi de DNA. Acum a rămas 
loc și pentru oameni noi, care 
până acum nu au fost implicaţi 
în politică. Pentru oameni care 
s-au săturat de minciună și hoţie. 
Pentru oameni care pot face 
treabă cinstită, curată, pentru cei 
care vor cu adevărat binele oame-
nilor din acest judeţ.

ORICE SE POATE REALIZA 
LA BRAȘOV, cu investiţii stră-
ine, cu fonduri guvernamentale și 
europene și cu susţinere din par-
tea Consiliului Judeţean Brașov și 
al Președintelui acestuia. 

Bani sunt destui, dragi brașo-
veni. Există bani la consiliul jude-
ţean Brașov, există bani la guvern, 

există bani din fonduri europene. 
Dar acești bani trebuie investiţi 
în proiecte concrete, eficiente, 
reale. 

M-am săturat și vreau ca la 
Brașov să  terminăm cu minciuna 
și hoţia!

De 12 ani Braşovul a fost 
dominat de aceiaşi politicieni

Cristian, la granița dintre vechi și nou

Proiect Investitie Finalizare Beneficii

Aeroport internaţional la Ghimbav 100% străină 2018 Atragerea altor investitori străini, dezvoltarea 
turismului, Crearea de locuri de muncă

Nod intermodal la Feldioara - parc 
industrial, cale ferată, acces către 
aeroport

100% străină 2018 Atragerea altor investitori străini, dezvoltare 
economică, 
Crearea de locuri de muncă

Spital Clinic de Excelenţă la Braşov 100% străină 2018 Creşterea calităţii vieţii braşovenilor
Crearea de locuri de muncă

Braşov Music City – centru inter-
naţional de muzică şi artă

100% străină 2018 Dezvoltarea turismului, organizarea de festi-
valuri, concursuri, evenimente internationale, 
Crearea de locuri de muncă

Brasov Arena – stadion municipal 100% străină 2018 Dezvoltarea turismului, integrare în cercuitul 
UEFA, FIFA
Crearea de locuri de muncă

Reabilitarea reţelei judeţene de 
drumuri

Fonduri proprii, guverna-
mentale, europene

2019 Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene
Crearea de locuri de muncă

Redeschiderea Spitalului Municipal 
Săcele

Fonduri proprii 2017 Creşterea calităţii vieţii
Crearea de locuri de muncă

Transformarea Braşovului în ju-
deţul verde al României

Fonduri proprii, guverna-
mentale, europene

2020 Creşterea calităţii vieţii, atragerea de investiţii 
străine
Crearea de locuri de muncă

Festival Internaţional CERBUL DE 
AUR – organizare anuală la Braşov

Ediţia a 18-a
01- 04 Septembrie 2016

Dezvoltarea turismului
Crearea de locuri de muncă

Braşov – capitala europeană a 
muzicii

Fonduri proprii, guverna-
mentale, europene

2018 Dezvoltarea turismului, organizarea de festival-
uri, concursuri, evenimente internationale
Crearea de locuri de muncă

Crearea a 6 poli de dezvoltare 
judeţeni (Făgăraş, Rupea, Zărneşti, 
Săcele, Codlea, Râşnov)

Fonduri proprii, fonduri 
europene

2020 Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene
Dezvoltare economică
Crearea de locuri de muncă

Vreau să trecem la 
treabă şi să construim 
proiecte concrete!

Cu stimă,
Adrian MACARIE
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Dragi brașoveni, doresc 
acum, la foarte scurt timp 
de la incursiunea oficială 

la București realizată în calitate de 
reprezentant al Asociației Noul 
spital al Brașovului, să vă dezvălui 
ceea ce eu cred cu tărie că este 
secretul bine păzit al cauzei princi-
pale a DEZASTRULUI care ma- 
cină Sănătatea Națională! 

Pentru a înțelege mai exact, tre-
buie ca, încă de la început, să vă 
fac părtași la una dintre trăirile pe 
care le-am experimentat mergând 
la Ministerul Sănătății. Un mi- 
nister funcționând într-o clădire 
prăfuită. Și la figurat, dar, mai ales, 
la propriu. Și nu doar prăfuită, ci 
chiar jegoasă. De data asta la pro-
priu. Cu dulapuri metalice stali- 
niste pe coridoare. Cu treptele scării 
tocite și spălate maxim cu un mop 
obosit. Cu mochetă uzată peste tot, 
cu excepția zonei ministeriale. Cu 
toalete în care cuierele absente erau 
înlocuite cu scaune date la reformă. 
Cu un lift automatizat, dar care era 
deservit de o liftieră acrită de timp 
și de gravitație. Într-un cuvânt, un 
minister arătând identic cu un spital 
abandonat de provincie, dar pe 
care șefii din minister au tupeul ca 
atunci când îl controlează (forțați 
de vreo „epidemie“ de decese pe 
bază de E. Coli), să îi critice nivelul 
de înapoiere la care chiar „minister-
ul“(adică tot ei, șefii care au trecut 
de-a lungul timpului prin el) l-au 
condamnat prin inacțiune și lipsă 
de strategii. 

Pare o critică dură,  
subiectivă chiar,  
a acestui brontozaur  
numit Ministerul Sănătății. 

Dar ce-o să mai spuneți dacă 
venim și cu un argument imba-
tabil prin sine însuși? Iar acesta este 
expus chiar la etajul al treilea, cel 
„al Ministrului titular“! Se numește 
„GALERIA MINIȘTRILOR 
SĂNĂTĂȚII” (vezi fotografia) și 
are la bază un aforism al distin-
sului Arthur Schopenhauer. Ia să 
vedeți sub ce presiune a principiilor 
filosofice germane se lucrează în 
Ministerul Sănătății din România: 
„Sănătatea nu este totul, dar totul 

fără sănătate este nimic.“ În contex-
tul actual al aplicării în România a 
acestei concepții, eu cred că ono- 
rabilul filosof, dacă ar ști ce girează 
prin personalitatea și gîndirea lui, 
s-ar învârti în mormânt ca o eoliană 
în furtună! 

Bine-bine, dar unde este argu-
mentul care are puterea să dez-
văluie secretul de care vorbeam mai 
sus? Acesta constă în chiar „gale-
ria“ de sub aforism, formată din 
(țineți-vă bine!) nici mai mult, nici 
mai puțin decât 60 de miniștri care 
s-au perindat la conducerea minis-
terului, începând din 24.06.1922 
cu Gheorghe Mârzescu și ter-
minând în 27.04.2012 cu Ladislau 
Ritli. Următorii 6, din 2012 și până 
în prezent nu au mai încăput în 
chenarul de lemn învechit al „ga- 
leriei”, peretele de sub aceasta fiind 
ocupat de un banner, fixat mai 
neglijent chiar decât într-o campa-
nie electorală, care ne îndeamnă 
neconvingător să avem, în calitate 
de cititori ai lui, „ÎNCREDERE 
ÎN SĂNĂTATE“. Expunerea atât 
de ostentativă a producției numite 
„GALERIA MINIȘTRILOR 
SĂNĂTĂȚII, te obligă, chiar și dacă 
doar ai fi nevoit să treci în grabă pe 
lângă ea, să nu te poți abține de a o 
analiza fugitiv, pe verticală. Cu atât 
mai mult îți este imposibil să n-o 
faci, dacă mai și stai să faci ante-
cameră la ușa șefilor din minister. 
Și ce constatăm? Altfel spus, cum 
spunea un personaj celebru: „Ce 
avem noi aici?“ 

Imaginea conceptuală  
a unui dezastru!

O galerie de 60 de locuri „pe 
veci“ dintre care 7 dintre miniștri 
nu au lăsat în urmă nici măcar de-o 
fotografie, atît au fost de importanți 
în vremea lor! O înșiruire de 60 de 
nume care au condus unul dintre 
cele mai importante ministere pen-
tru națiune, timp de 90 de ani! Adică 
în medie fix 1 an și 6 luni fiecare!  
Dacă îi luăm în calcul pe toți cei 66 
de până în prezent care au „muncit“ 
în minister timp de 94 de ani  rezul-
tatul este de 1 an și 5 luni! Vă dați 
seama ce năpastă pe capul poporu-
lui acesta al nostru? Iar dacă intrăm 
într-o analiză mai aprofundată, 
vom constata că 13 dintre ei, adică 
20% din cei 66, au fost interimari, 
cu mandate între 2 zile (Nicolae 
Lupu, 04.06.1927 – 06.06.1927) 
și 83 de zile (Nicolae Marinescu  
23.08.1944 – 03.11.1944). Dacă 
mai subliniem că aproape jumătate 
dintre interimari se găsesc în ulti-
mii 27 de ani ai perioadei post-de-
cembriste, ne dăm seama de 
amploarea fenomenului: 54 zile 
– Francisc Baranyi (17.04.1998 
– 24.06.1998); 18 zile - Valeriu 
Stoica (24.06.1998 – 10.07.1998); 
8 zile - Ionel Blănculescu 
(20.10.2003 – 27.11.2003); 82 
zile - Adriean Videanu (02.10.2009 
– 23.12.2009); 26 zile - Victor 
Ponta (4.10.2012 - 08.11.2012); 
44 zile - Raed Arafat (08.11.2012 
- 22.12.2012). Ce ar mai fi de spus 

despre această ruletă a discontinu-
ității? Ar mai fi! Și anume că a exi-
stat o singură perioadă „cu scaun 
la cap“ în minister, aceea de peste 
12 ani (10.06.1954 – 28.08.1966) 
în care a fost ministru Voinea 
Marinescu. 

S-au văzut roadele 
continuității! 

A fost perioada în care s-a decis 
și s-a început punerea în practică a 
strategiei care a realizat proiectarea 
și construirea tuturor spitalelor 
județene în România post-belică, 
așa cum le vedem și în zilele noas-
tre! Dacă ne limităm pretențiile 
din punct de vedere temporal, mai 
găsim încă o perioadă fastă din acest 
punct de vedere, aceea de peste 11 
ani, între 1978 – 1989, împărțiți 
între Eugen Proca (18.09.1978 
– 28.03.1985) și Victor Ciobanu 
(29.03.1985 – 22.12.1989). Să fi 
fost sistemul socialist mai inteli-
gent, mai comprehensiv sau mai 
aplicat în domeniul  strategiilor de 
sănătate publică decât sistemele 
politice care i-au urmat? Sau a fost 
doar o întâmplare? Rezultatele 
remarcabil de bune obținute în 
perioada de continuitate desco-
perită de acest demers de analiză 
istorică infirmă însă această ultimă 
teorie. 

Ce am avea de făcut? 

Răspund cu modestia celui 
care observă că, cu cât află mai 
multe despre subiectul involuției 

sistemului de spital public, cu 
atât știe mai puțin: Trebuie să ne 
raportăm la istorie! Și mai consider 
că este exclus s-o facem numai 
la istoria noastră, românească. 
Trebuie să identificăm, nu atât 
modele, cât modalități experi-
mentate cu succes de alții, mai 
norocoși sau mai puțin semi-docți 
ca ai noștri. Pentru că dacă nu o 
vom face, vom fi victime sigure de 
a deveni subiecții aforismului filo-
sofului Jorge Agustín Nicolás Ruiz 
de Santayana y Borrás (Goerge 
Santayana), acela care este atât 
de universal valabil, încât a fost 
inscripționat pe o placă comem-
orativă la lagărul de concentrare 
Auschwitz: „Cei care nu pot învăța 
din istorie, sunt condamnați să o 
repete.“ În urma analizei pe care 
am elaborat-o, putem spune că 
istoria noastră în conducerea și 
evoluția domeniului sanitar pare 
a fi cunoscută. De noi. Dar oare și 
de toți ceilalți, care ne expun, prin 
ignoranță, acestui pericol? Au ei 
habar că ne expun (prin repetarea 
unor etape învechite) nu doar 
stagnării (și, implicit, involuției), 
ci și unui fenomen mult mai dra-
matic, al anihilării dreptului con-
stituțional la asistență sanitară la 
un nivel minim acceptabil, care se 
apropie de apogeu? Căci nu trebuie 
uitată remarca stratosfericului 
Nicolae Iorga, care, axiomatic, 
interpreta în cheia unui tragism 
asumat aforismul lui  Santayana, 
spunând că:  „Istoria îşi bate 
joc de cei care nu o cunosc, 
repetându-se.“

Iar eu nu mai sunt dispus să fiu 
bătaia de joc, chiar și întîmplătoare, 
a istoriei necunoscute de con-
ducătorii poporului meu. Și știu că 
nici alții ca mine! Așadar, deci, să 
nu uităm ce avem de făcut: Să ne 
punem în mișcare, cu toate pute-
rile, spre ridicarea Noului Spital al 
Brașovului! Și să acționăm în scur-
tul mandat pe care îl vor avea atât 
actualul ministru al sănătății, cât și 
cei care îl vor urma. 

Pentru că, pentru Brașov, noi 
suntem continuitatea, nu ei!

Dr.Dan GRIGORESCU
Președinte ANSB

Blestemul Galeriei Miniștrilor Sănătății

Tragedia de la Colectiv a ară-
tat, din păcate, cu un cost 
enorm și nedrept, totodată, 

cât de importantă este configura-
rea corectă a unui sistem de inter-
venții de urgență. Și a mai arătat 
cât de importante sunt regulile și 
procedurile în situații de urgență.

Un Raport al Corpului de 
Control al primului-ministru arată, 
printre altele, că bâlbâielile în cazul 
Colectiv s-au datorat unor preve-
deri legislative care nu se potriveau 
unele cu altele, dar și faptului că 
procedurile din spitale și de la nive-
lul Direcției de Sănătate Publică nu 
au fost respectate întocmai.

Doamne-ferește să se întâm-
ple o tragedie de asemenea pro-
porții la Brașov. Pe lângă faptul că 
Spitalul de Urgență nu este gândit 
să acopere nevoile medicale așa 
cum trebuie – de aceea, este fun-
damentală construirea unui nou 
spital multidisciplinar modern, așa 
cum cere asociația condusă de dl. 
dr. Dan Grigorescu -, Brașovul are 
și o serie de caracteristici proprii. 
Este străbătut, centrul mai ales, 
de străzi înguste, cu sens unic, de 
străzi în pantă, unde pătrunderea 
mașinilor de intervenție poate fi 
dificilă.

Mai mult, Stația de Ambulanță 

și unitatea SMURD se află foarte 
aproape una de cealaltă, nu 
departe de centrul orașului. Acest 
sistem, până la urmă, centralizat 
ridică mari probleme atât în cazul 
unui accident de proporții, cât și în 
cazul în care ar avea loc mai multe 
accidente mici, dar în diferite col-
țuri ale orașului, intervențiile pot 
avea loc cu întârziere. Se știe, inter-
venția medicală este eficientă dacă 
se face în timp util, în așa numită 
Golden Hour (Ora de Aur).

Ce e de făcut? Dincolo de 
verificarea și, eventual, recalibra-
rea procedurilor, de executarea 
corectă și la timp a exercițiilor de 

intervenție (și lipsa acestora a fost 
constatată de Raportul Corpului 
de Control al premierului în cazul 
Colectiv), de verificarea dotărilor 
cu medicamente și produse sani-
tare specifice, la Brașov este nevoie 
de deschiderea de noi puncte de 
intervenție.

Așa cum arăta recent dl. Cătălin 
Leonte, candidat la funcția de pri-
mar al Brașovului, un om pe care 
îl respect și a cărui candidatură o 
susțin, Brașovul trebuie să urmeze 
calea orașelor europene moderne. 
Dacă serviciile medicale trebuie 
aduse sub același acoperiș pentru 
a nu mai plimba pacienții între 

secții, sistemul de intervenții de 
urgență trebuie dispersat în mai 
multe puncte ale orașului. 

Sigur, pe lângă opinia experților 
și a medicilor, trebuie să se implice 
administrația orașului. Brașovul 
trebuie să iasă din starea de pro-
vincialism din toate punctele de 
vedere, inclusiv din cel medical și 
al intervenților de urgență pentru 
salvarea de vieți omenești.

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA

Director Științific,
Șef Departament  

de Neurochirurgie Spital 
Sanador, București

Reorganizarea sistemului de intervenții de urgență este obligatorie!
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Karla TITILEANU
decorator

Pentru că am mai vorbit despre zone 
verzi, parcuri și chiar și acoperișuri 
pline de frunziș, a venit vremea 

unei scurte povești despre casele verzi sau 
bio. Sau ecologice cum le spun unii. Deși 
diferențe există între acești termeni mă 
opresc asupra programului Casa Verde, 
program care după o comă profundă de 5 
ani, se trezește la viață în 2016. 

Iată cam ce presupune acest proiect. Se 
vor finanța investiții în sistemele care uti-
lizează energie regenerabilă, dar și investi-
ții care utilizează material pentru izolații 
(precum cânepa, lâna, piatra bazaltică), 
sisteme de acoperișuri, sisteme de eficien-
tizare a consumului de resurse și sisteme 
de iluminat ecologice. Beneficiarii acestui 

program vor fi persoanele fizice, asociați-
ile de proprietari, insituțiile publice, școli, 
spitale și va avea un buget total de 150 de 
milioane de lei. 45 de milioane de lei se 
vor duce către o component nouă a liniei 
de finanțare și anume Casa Verde Plus, 
sub umbrela căreia se regăsesc și sistemele 
de acoperișuri verzi.

Pe lângă beneficiile reale aduse mediu-
lui, acest program are și alte avantaje la fel 
de importante, precum reducerea facturi-
lor și dezvoltarea de noi afaceri (materiale 
de construcții și finisaje specific acestor 
sisteme) și crearea de noi locuri de muncă.

Ghidurile cu normele de aplicare în 
2016 ale celor două programe Casa Verde 
și Casa Verde Plus vor fi disponibile de la 
jumătatea lunii mai, doar atunci veți putea 
afla dacă vă puteți juca desculț în iarba de 
pe acoperiș.

Casele „prietenoase“ cum le spun 
iubitorii de natural, sunt în trend ascen-
dent mai ales în Europa de vest, iar in 
România, există o comunitate care a rea-
lizat singura clădire de acest fel din țara 
noastră, 100% independentă energetic, 
fără poluare, doar din materiale naturale 

aflate la îndemâna omului (cob, lemn și 
stuf ).

Pe lângă impactul inocent asupra 
mediului înconjurător, aceste clădiri au și 
un aspect interesant, plin de personalitate, 
sunt călduroase și la propriu și la figurat, 
iar costurile de construcție sunt minime.

Casă, verde casă

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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De ce nu a iubit Ceauşescu Braşovul

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Cătălin BĂDULESCU
Brasovorasmagic.ro

Nicolae Ceaușescu nu a 
iubit niciodată Brașovul. 
L-a industrializat forţat, 

l-a transformat în … Iașov, dar nu 
l-a susţinut cu adevărat, niciodată. 
Și vizitele de lucru au fost extrem 
de puţine. Îl legau amintiri deloc 
plăcute de orașul de sub Tâmpa. 
În tinereţea lui, mai mult sau mai 
puţin revoluţionară, Ceaușescu 
aici a fost judecat, condamnat și 
încarcerat timp de șase luni. Și 
tot de la Brașov a fost transferat 
la Doftana. Singurul motiv de 
bucurie ar fi trebuit să fie că aici, 
în pușcăria cazărmii de pe Strada 
Lungă, a fost făcut membru de 
partid.

Arestat la Târgovişte, 
judecat la Braşov,  
încarcerat la Doftana

În 1936, Ceaușescu era secre-
tar regional al UTC și încerca, 
împreună cu agitatorul polo-
nez Vladislav (sau Vladimir) 
Tarnovski, să coaguleze celulele 
comuniste. În ianuarie 1936, cei 
doi au vizitat celula comunistă 
constituită în comuna Ulmi de 
lângă Târgoviște, încercând să-i 
atragă pe membrii ei cu funcţii 
mai înalte în ierarhia comunistă. 
Întâlnirea a fost deconspirată 
de un informator al Siguranţei, 
Ion Olteanu, iar Ceaușescu a 
fost din nou arestat împreună cu 
Tarnovski, Gheorghe Dumitrache 

(organizatorul celulei) și alţi 
comuniști. În cursul anche-
tei și interogatoriilor separate, 
Ceaușescu a rămas singurul care 
a refuzat să recunoască, împo-
triva tuturor evidenţelor, activi-
tatea subversivă. La sfârșitul lunii, 
grupul a fost transferat la Brașov, 
unde a fost judecat. În perioada 
judecării procesului a fost înca-
drat în PCdR. Ceaușescu a fost 

condamnat la doi ani și jumătate 
de închisoare (doi ani pentru 
acţiunile propriu-zise și șase luni 
pentru ultraj în urma protestelor 
vehemente la adresa Curţii). El și 
Tarnovski au primit cele mai mari 
pedepse din lotul de 13 activiști 
comuniști condamnaţi. Transferat 
ulterior la Închisoarea Doftana, 
Ceaușescu i-a întâlnit pe Vasile 
Luca, Alexandru Moghioroș și 

apoi pe Gheorghe Gheorghiu-
Dej, Chivu Stoica și Gheorghe 
Apostol.  La Brașov, nou-veniţii 
au fost anchetaţi de două ori. Pe 
de o parte, procurorii militari au 
continuat cercetărilor începute 
de Siguranţă. Ceaușescu, la fel și 
ceilalţi, au fost scoși din pușcă-
rie ca să răspundă la întrebările 
procurorilor de caz. În paralel cu 
investigaţiile autorităţilor, au fost 

chestionaţi și de pușcăriașii mai 
vechi. După cum erau practicile, 
au suportat o anchetă „internă“, 
de partid. Detalii despre acest epi-
sod a dat Gheorghe Dumitrache, 
într-o autobiografie din 1948 ane-
xată fișei de membru al Federaţiei 
Foștilor Deţinuţi și Internaţi 
Politici Antifasciști.

Cum au încurcat activiştii 
de partid, puşcăriile 
braşovene

Prin anii 1980, doar doar l-or 
mai îmbuna, activiștii de partid 
brașoveni au vrut să-i pregătească 
lui Ceaușescu o mare surpriză. Au 
amenajat o sală muzeu dedicată 
detenţiei brașovene, în fosta puș-
cărie din spatele Prefecturii, peste 
drum de magazinul Star, pe atunci 
Universal. Raţionamentul a fost 
aproape corect, la prefectură func-
ţiona tribunalul, iar deţinuţii erau 
cazaţi aici. Ei bine, când a văzut 
Ceaușescu s-a enervat, a început 
să se bâlbâie și i-a făcut incapa-
bili. El nu acolo a fost închis! Le-a 
arătat el locul exact, cazarma de 
pe strada Lungă, deoarece a fost 
proces militar!

În loc de concluzii

Odată cu revolta muncitorilor 
brașoveni, antipatia lui Ceaușescu 
faţă de Brașov a atins cote 
maxime. Nimeni și nimic nu l-au 
putut convinge să își schimbe sen-
timentele. Dacă ar fi fost bine sau 
nu, ca orașul nostru să fie în graţi-
ile genialului, asta e altă poveste.

Graf Zeppelin peste Brașov 

Horatziu CENUȘĂ
Brasovorasmagic.ro

Ultimul secol a fost printre 
altele secolul în care omul 
a învățat să zboare. Chiar și 

în aceste zile înca avem șansa de a 
fi contemporani cu descoperiri avi-
atice. Sigur acuma știm să zburăm 
dar se dă bătălia energiei… cum să 
zburăm doar cu energie solară, iar 
lupta se pare este deja câștigată de 

avioanele Impulse.
Să ne întoarcem la începutul 

secolului XX, mai exact în anul 
1929 anul în care mulți oameni 
au fost scoși din case să aștepte 
momentul trecerii pe deasupra 
capetelor lor a renumitului „Graf 
Zeppelin”. Dirijabilul a fost bote-
zat după numele contelui german 
Ferdinand Graf Zeppelin.

Este menționat în revista Astra: 
„Miercuri, 16 octombrie 1929, 

după ce a trecut de Atena, Sofia și 
București, la orele 4 și 10 minute, 
după-amiaza, Graf Zeppelinul a 
apărut deasupra Brașovului“.

Aparatul acesta de zbor a fost 
considerat la acel moment cel mai 
performant. Pentru a demonstra 
măreața noii creații a omului, “Graf 
Zeppelin”, a efectuat un ocol al 
Pământului în 12 zile.

Și astfel într-o aventură demnă 
de nuvelele lui Jules Verne, dirija-
bilul a plecat din sudul Germaniei, 
a traversat Atlanticul, America, 
Oceanul Pacific, Japonia, Siberia, 
Estul Europei si Brașovul!

Este menționat în revista Astra: 
„Miercuri, 16 octombrie 1929, 
după ce a trecut de Atena, Sofia și 
București, la orele 4 și 10 minute, 
după-amiaza, Graf Zeppelinul a 
apărut deasupra Brașovului“.

Rămâne de văzut dacă „ne 
urcăm“ iarași pe acoperișul caselor 
să fotografiem un dirijabil deasu-
pra Brașovului și de ce nu și la sol 
dacă tot nu are nevoie de pistă de 
aterizare! Poate este soluția trans-
portului aerian pentru un Brașov 
fără aeroport la un secol de istorie 
aviatică.



8 COMUNITATE
numărul 17, 15-21 aprilie 2016

 Cu subvenția Tetkron din ultimii ani s-ar fi putut termina clădirea aeroportului Brașov

Legenda urbană zice că după 
ce te-ai instalat într-o funcție 
publică în primăria Brașov, e 

musai să te duci la budă și după ce 
ai tras apa să dai o declarație despre 
sistemul de energie termică. Cică 
ține de cald când e frig și te spală și 
de jeg.

Pentru că iar se discută despre 
Tetkron (fostul CET) și despre 
cum se dorește transformarea com-
paniei falimentare într-una nouă, 
susținută evident tot din subven-
ții publice și pentru că (încă) nu 
m-am săturat de comentat împo-
triva sistemului centralizat de ener-
gie termică și mai ales a subvenții-
lor plătite din buzunarul meu, să 
ne reamintim niște lucruri, că se 
pare că unii dintre noi au memoria 
scurtă rău.

Poate nu vă mai aduceți aminte 
de apa călâie sau rece, care venea pe 
țevile de apă caldă și era facturată ca 
apă caldă; sau de caloriferele amor-
țite, facturate pe post de căldură. 
Sau de luna în care sistemul intra 
în revizie, deci dușul cu apă rece 
era singura opțiune. Sau de faptul 
că nu puteai regla temperatura și 
așa mai departe. De certurile cu 
vecinii când nu vroiau să pornească 
căldura, pentru că e prea scumpă… 
Sau poate ați uitat de nesimțirea 
companiei care factura țevile prin 
casă persoanelor cu care nu mai 
avea nicio relație contractuală… 
de taxele aberante de debranșare. 
De toate modificările legislative 
făcute să te țină captiv într-un sis-
tem falimentar, cu pierderi imense, 
ca și cum nu s-ar fi inventat alte 

alternative decente.
Poate ați uitat că CET-ul a 

falimentat, chiar și în condiții de 
subvenții publice și că Tetkron și 
Bepco – cei care i-au preluat acti-
vele au ținut anual prima pagină 
a ziarelor cu pierderile lor con-
stante, iar acum o luăm de la capăt, 
Tetkron falit, deci mutăm activele 
pe altă firmă… asta în condițiile în 
care subvențiile locale au fost în jur 
de 10 milioane de lei pe an.

Poate ați uitat cum deștepții 
primăriei au forțat școli și instituții 
publice să redevină clienți Tetkron, 
în condițiile în care ar fi putut bine 

mersi să bage banii în sisteme alter-
native, independente, iar acum ce 
face primăria? Exact, cumpără cen-
trale pentru școli!!!

Eu aș vrea să știu doar câți din-
tre consilierii locali sunt clienți 
Tetkron – adică la ei acasă sunt 
branșați la sistemul centralizat; 
la fel câți dintre angajații Tetkron 
folosesc serviciile companiei, dar 
cred că după ce aflăm răspunsul, nu 
vom mai avea ce dezbate.

În mod normal m-ar durea fix 
în posteriorul meu cel mare de 
Tetkron și clienții lui – eu am apă 
caldă și căldură când vor mușchii 

mei; familia, prietenii mei sunt la 
fel, oameni deștepți și s-au debran-
șat de ani de zile; dar din nefericire 
banii noștri sunt folosiți pentru a 
subvenționa un sistem falimen-
tar, motiv pentru care când dau de 
subiectul în cauză, încep să arunc 
flăcări pe nas…

Eu nu cred în sisteme centra-
lizate – aș vrea ca toate serviciile 
publice să fie prestate și facturate 
individual (în Brașov mai avem de 
rezolvat problema gunoiului și a 
apei) și asociațiile de proprietari 
desființate și înlocuite cu un alt 
sistem, pentru că cel actual este 
total nefuncțional – în general niște 
domni și doamne în etate, depășiți 
de vremurile actuale, sunt masă 
de manevră pentru o primărie 
opacă, care face doar ce i se scoală 
dis-de-dimineață, motiv pentru 
care dezbaterile publice sunt doar 
un simulacru.

Nu am nimic împotriva unei 
companii termice care furnizează 
servicii în baza cererii și ofertei de 
pe piață – ai centrale termice în 
cogenerare și ai clienți pentru ele, 
excelent! Deși, no bine, cârcotașă 
cum sunt mă întreb de ce nu s-a 
văzut eficiența și eficacitatea în ser-
viciile combinate Bepco și Tetkron 
din 2010 încoace?

Problema mea este subvenția 
publică: înmulțiți 10 milioane de lei 
cu 6 ani (cam asta a fost durata de 
funcționare a Tetkron) și de banii 
aceștia se finaliza clădirea aeropor-
tului Brașov, la roșu. Decât subven-
ții publice pentru un sistem centra-
lizat falimentar din start, mai bine:

  redeschideți bazinul de înot 
de la agrement… deși cred că de 
banii ăștia se mai poate construi un 
bazin;
  plătiți tratamente gratuite 

anuale de fizioterapie la baza din 
Noua persoanelor peste 50 de ani 
cu probleme de reumatism din 
Brașov;
 faceți câte un centru de tineret 

în fiecare cartier;
  asigurați servicii de îngrijire 

la domiciliu pentru un număr mai 
mare de beneficiari – că-i orașul 
plin de oameni cu probleme și nu 
are cine să îi îngrijească;
  plătiți recalificarea curvelor de 

la podul de pe Griviței, că e iar plin 
prin zonă;
 sau plătiți un kilometru de 

autostradă;
 sau, ultima idee, juma de con-

cert cu Metallica!!!
Și pentru cei care zic că vai 

există atâtea persoane care nu și-ar 
putea permite să iasă din sistemul 
centralizat (poftim?), deci trebuie 
să-l susținem în continuare, vă pot 
spune că în Sibiu azi s-a anunțat că 
de la 1 sistemul centralizat este la 
revedere, căci a falimentat și de la 1 
toată lumea s-a descurcat, căci ora-
șul a rămas fără sistem centralizat… 
lucru care se întâmpla la începutul 
anilor 2000. Și mai există și alte 
exemple.

Îmi doresc să terminăm odată cu 
sistemul ăsta centralizat și să înce-
pem să discutăm lucruri mai intere-
sante, de ex. panouri solare, grădini 
urbane etc.

Claudia POPA

O vacă grasă, mulsă constant și 
sistematic. Asta a fost Tetkron.  
Să argumentăm de ce!

Deși se știa că sistemul de transport, 
distribuție și furnizare a energiei termice 
în municipiul Brașov este nefuncțional pe 
structura moștenită de la CET,  administrația 
publică a municipiului Brașov, în anul 2010, 
înființează societatea TETKRON SRL, care 
are drept obiect de activitate același ca al 
falimentarei regii TERMO, respectiv de dis-
tribuire a energiei termice, fără să proiecteze 
sau să planifice un sistem de rentabilizare a 
acestui gen de activitate, ceea ce ar fi presu-
pus producerea și livrarea de energie elec-
trică și energie termică. Deci fără producție!

Membrii C.A. au tratat cu superficialitate 
această cerință imperativă a legii (nerespec-
tarea procedurilor legale de validare, precum 
și a celor stabilite prin contractul de furni-
zare cu BEBCO care stipulează obligativita-
tea aprobării nivelului de pierderi prin HCL, 

atrăgînd după sine deteriorarea majoră a 
situației financiare a societății) și că nu hotă-
răsc nimic în acest sens, a fost înaintată expu-
nerea de motive și proiectul de hotărâre către 
Consiliul Local al municipiului Brașov, pen-
tru a putea intra în comisii și pentru a putea 
fi prezentat și susținut în Adunarea Generală 
a Asociaților și în plenul Consiliului Local, 
pentru ca cele două organisme să ia la cunoș-
tință problemele stringente ale societății și, în 
același timp, pentru a ne încadra în cerințele 
și normele statutate de Legea nr. 325/2006. 
Mai mult, în lipsa îndeplinirii acestei proce-
duri expres stipulate de Legea nr. 325/2006, 
S.C. TETKRON SRL urma să se înregistreze 
la data de 30.01.2015 cu un deficit neacope-
rit  (rezultat din diferența de preț neaprobat) 
de aproximativ 450.000 lei;

Mai mult, există clar dovezi că onor pri-
măria și persoane din consiliul local au pro-
cedat la acest „jaf economic“ cu intenție. 
Deși au fost sesizați chiar de persoane aflate 
la vîrful societății Tetkron, aceștia au ignorat 

toate semnalele că se îndreaptă spre dezas-
tru. Punctual, într-unul din memoriile înain-
tate se spunea printr altele:

• Consiliului de Administrație al societă-
ții, deși s-a întrunit săptămânal în ședințe de 
lucru, nu a adoptat nici o măsură/hotărâre în 
favoarea bunului mers al societății

• Membrii Consiliului de Administrație 
al S.C. Tetkron SRL au adoptat, pe 2014, 
opt hotărâri de C.A., șase avînd drept obiect 
statutul membrilor C.A (doar două dintre 
acestea, la insistențele societății, fiind luate 
în sensul activității S.C. TETKRON SRL)!

• Membrii Consiliului de Administrație 
au rectificat bugetul societății în favoarea 
membrilor C.A. în vederea fixării indem-
nizațiilor lunare ale dânșilor! Mai mult, au 
fixat aceste indemnizații la maximul permis 
de legislația în vigoare, respectiv 2.261 lei/
persoană, aceasta în pofida faptului că socie-
tatea traversa, exact în acea perioadă, dificul-
tăți majore în asigurarea fondului de salarii. 
Indemnizația pentru membrii Consiliului 

de Administrație a intrat în plată, deși 
aceasta nu a fost aprobată, conform legii, de 
Adunarea Generală a Asociaților societății.
În paralel, în toată această perioadă, membrii 
C.A. au făcut presiuni asupra societății în 
vederea reducerii fondului de salarii (DNA 
poate verifica procesele verbale ale ședințe-
lor de C.A.)

• În urma controlului efectuat de Curtea 
de Conturi față de care membrii Consiliului 
de Administrație doar au luat act fără să aducă 
nici un plus de valoarea activității Tetkron 
(a se vedea informările depuse de conduce-
rea operativă a societății la Consiliul Local 
Brașov și înregistrate la Primăria Brașov cu 
nr. 55301 din 26 iunie 2014 și nr. 3648 din 15 
octombrie 2014), mai mult, singura valoare 
adusă a fost doar în propriul buzunar prin 
contravaloarea indemnizațiilor, s-a demon-
strat că singura grijă și preocupare a fost sifo-
narea banului public către conturile nesătule 
ale celor implicați în acest jaf economic.

Alexandru PETRESCU

Tetkron – bătrâna vacă de muls 
a murit. Cumpărăm vițică!

Au știut și au tăcut
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Nu contează care este tronul: Consilii 
Județene, Prefecturi, Primării, 
departamente în diverse Instituții 

Publice sau Secretariate de Stat. Toți după o 
anumită perioadă de timp, au senzația că sunt 
niște mici dumnezei, niste demiurgi. Și nu 
numai atât, toți devin peste noapte niște 
„genii“ manipulatoare „rude de sânge“ cu 
Machiavelli și din acțiunile lor, rezultă că au 
filme-n-cap cu familiile Borgia și de Medicii.  
Au senzația unei puteri absolute și cred că lor 
nu li se poate întâmpla nimic. O fi adevărat că 
puterea te înnebunește? Să vedem. După 
rețeta „universal-valabilă“ folosită de toți 
acești „ingineri psiholgico-financiari“ toți au 
folosit un SRL undercover, dar despre care – 
din păcate - și copiii din urbea respectivă 
știau al cui este (indiferent de acționariat). În 
acest sens, în ceea ce privește serialul nostru 
și anume faptele petrecute în Consiliul 
Județean Brașov, din chiar rechizitoriul pro-
curorilor rezultă faptul că: „Pentru a benefi-
cia de foloasele obținute în urma facilitării 
încheierii acestor contracte și pentru a disi-
mula adevărata provenienţă a acestor foloase, 
inculpatul Căncescu Aristotel s-a folosit de 
SC CANARIS SRL, societate la care deține 
părți sociale și pe care o controlează, precum 
și de persoane din cadrul acesteia“. După cum 
se știe domnul Căncescu Aristotel Adrian, a 
fost ales președinte al Consiliului Județean 
Brașov în iunie 2000. Acesta a luat măsuri 
pentru crearea unui aparat administrativ la 
nivelul CJ Brașov alcătuit din persoane care 
executau întocmai ordinele date, fără crâc-
nire și fără preocuparea pentru verificarea 
legalităţii. La un moment dat, s-a ajuns ca tot 
ceea ce se întâmpla în Consilliul Județean 
Brașov, să se întâmple pentru că: „șeful vrea“. 
Cităm din rechizitoriul procurorilor: „pentru 
a masca presiunea pe care o exercita asupra 

angajaților atunci când dorea îndeplinirea 
dispozițiilor date, inculpatul Căncescu a dez-
voltat chiar un mod codat de adresare, folo-
sind expresia «nu te oblig să faci nimic ille-
gal»“. Relevante în acest sens sunt declarațiile 
inculpatului Cirică Emil (șef DIUAT) și cea a 
suspectului Pascu Lucian (vicepreședinte 
CJ): «Președintele folosește această expresie 
faţă de angajaţi Consiliului Judeţean și este 
de notorietate că folosește expresia atunci 
când dorește să fie aduse la îndeplinire dispo-
ziţiile sale. Toţi angajaţii știu că atunci când 
președintele face această remarcă trebuie să 
fie aduse la îndeplinire de îndată dispoziţiile 
date.» Ei bine ce se întampla dacă nu se 
respectau aceste dispoziții? Ați văzut din 
depozițiile martorilor, depoziții pe care le-am 
făcut publice în episoadele anterioare, ați 
văzut că oamenii se temeau pentru posturile 
lor și „slujbele“ lor, existând riscul să fie con-
cediați. Mai mult pentru a se disipa răspun-
derea, președintele CJ – Brașov, l-a delegat  
pe domnul Ispas Petru Radu să fie adminis-
trator public al județului Brașov și l-a mai 
delegat pentru a semna ca ordonator princi-
pal de credite, însă toate deciziile le lua tot 
domnul Căncescu iar domnul Ispas doar 
semna. Cum l-a ales pe domnul Ispas? De 
domnul Ispas il leagă, cităm din rechizitoriu : 
„o veche relaţie de prietenie ce își are origine 
în anii studenţiei celor doi, iar din declaraţiile 
date de persoanele audiate în cauză, precum 
și din convorbirile interceptate, rezultă că 
există chiar o relaţie de obedienţă a lui Ispas 
faţă de Căncescu și interesele lui. Doar în 
aceste condiţii inculpatul Căncescu Aristotel 
și-a delegat dreptul de semnătură, inculpatul 
Ispas Radu Petru fiind persoana desemnată 
să supravegheze personalul din subordine 
pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor 
șefului: « …toate deciziile legate de oportu-
nitatea încheierii unui act au aparţinut preșe-
dintelui consiliului judeţean, Căncescu 
Aristotel. La fel în cazul oportunităţii efectu-
ării oricărei plăţi de către consiliul judeţean.» 
(declaraţie a inculpatului Ispas Radu Petru)“. 
Mai departe, domnul Căncescu pentru a 
putea manipula mai bine aprobarea sumelor 
de bani și circuitul banilor, acesta l-a angajat 
la Consiliul Județean pe domnul CIRICĂ 
CRISTIAN EMIL, persoană care nu avea 

experiență în domeniu venind din sfera pri-
vată, respectiv, ROMTELECOM. Acesta a 
fost angajat al Direcţiei Investiţii, Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului (DIUAT), din 
rechizitoriu: „datorită necunoașterii dome-
niului, a putut fi ușor manipulat de preșe-
dinte pentru realizarea scopurilor sale perso-
nale” ne mai spune parchetul că „În ceea ce îl 
privește pe inculpatul Cirică Cristian Emil, 
acesta s-a comportat tot timpul ca un supus 
loial, a încercat să intre în graţiile șefului și a 
executat întocmai dispoziţiile date, în spe-
ranţa unei promovări rapide, având și exem-
plul altor persoane din anturajul președinte-
lui Căncescu care au fost făcuţi parlamentari 
de către acesta (prin promovarea pe listele 
electorale în poziţii eligibile).“ În continuare 
pentru a asigura plăți rapide, acesta a angajat 
o altă persoană ce s-a dovedit obedientă față 
de dânsul și anume pe dna. Popescu Aurelia 
pe post de director economic. Rolul acesteia 
era să facă niște „magii“, ce aveau rol de a 
încadra în mod corect și legal, cheltuielile 
discreționare făcute preferențial la ordinele 
„șefului“. A se vedea rechizitoriu: „Având în 
vedere faptul că plata sumelor de bani din 
bugetul CJ Brașov putea fi făcută numai cu 
semnătura directorului economic, care potri-
vit fișei postului acordă viza de control finan-
ciar preventiv în anul 2003 inculpatul 
Căncescu Aristotel a numit-o în această func-
ţie pe inculpata Popescu Aurelia, persoană 
care a executat apoi întocmai ordinele aces-
tuia, inculpatul Căncescu reușind astfel să își 
asigure controlul deplin asupra gestionării 
resurselor financiare ale judeţului Brașov. 
«Ulterior aprobării bugetului, în calitatea de 
director economic aveam obligația să verific 
din punct de vedere financiar încadrarea în 
buget a fiecărei cheltuieli, modalități de plată 
ale contractelor, obiectul acestora, nivelul 
penalităților, dacă era cazul, garanții și exis-
tența documentațiilor prealabile întocmirii 
contractelor sau comenzilor de achiziții 
publice.(…)»“ Pentru loialitatea de care a 
dat dovadă și pentru obediența sa, dna 
Popescu Aurelia, a fost răsplătită, aceasta a 
beneficiat de contracte de achiziţii publice 
derulate de firma pe care o controlează, SC 

Polia Com SRL Săcele,  cu Direcţia de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
(DGASPC Brașov), aflată în subordinea  
Consiliului Județean. Aceasta în acest 
moment este cercetată în calitate de suspect 
în dosarul nr. 15/P/2014 al DNA – Serviciul 
Teritorial Brașov pentru comiterea infracţiu-
nii de abuz în serviciu. Ei bine domnilor citi-
tori cam așa se derulau faptele în Consiliul 
Județean Brașov, zice Parchetul prin rechizi-
toriul său. Spun „zice Parchetul“ pentru că un 
proces penal, ca și cel civil are la bază,  într-un 
stat democratic, principiul contradictorialită-
ții. Mai întâi să lămurim ce este acela rechizi-
toriu. Rechizitoriu este – într-o definiție sim-
plă -  actul de acuzare întocmit de procuror în 
cadrul unui proces penal, act procesual prin 
care procurorul trimite în judecată o per-
soană și care conține toate motivele și pro-
bele pentru care procurorul crede că per-
soana respectivă trebuie să stea la închisoare, 
sau să primească o amendă penală, sau o 
pedeapsă privativă de libertate însă cu sus-
pendare.  Ei bine acest act nu este ceva dum-
nezeiesc peste care nu se poate trece. Dacă 
procurorul spune că ești vinovat nu este nea-
părat așa. Răspunderea se stabilește doar de 
către instanța de judecată printr-o sentință 
definitivă și irevocabilă, după epuizarea căi-
lor de atac, ajungându-se uneori și la căi 
extraordinare de atac. Acest act procesual – 
respectiv rechizitoriul - exprimă doar opinia 
procurorului. Pe de cealaltă parte stau avoca-
ții care au dreptul să ceară și să expună și ei 
probe, să ceară expertize sau contraexpertize 
– unde este cazul – să ceară experți asistenți și 
să pună întrebări martorilor și inculpaților. 
Toate aceste aspecte se desfășoară și în proce-
sul „nostru“ drept pentru care avem încrede-
rea că este un proces corect iar sentința ce se 
va da va fi în spiritual legii și a moralei publice. 
V-am spus din cuprinsul episodului doi al 
serialului nostru despre faptul că am adresat 
Cuții de Conturi Brașov un set de întrebari 
cu privire la acest proces. Ei bine ne-au răs-
puns, dar ne-au răspuns generalități și nimic 
la obiect, nimic special în legătură cu proce-
sul ce-l privește pe  domnul Aristotel 
Cancescu. 

Cu „Cănce’“ la Divan Obștesc (IV)
In acest scurt episod intermediar, intermediar deoarece este intre 
termenele de judecata , vrem sa va aratam faptul ca – si acest lucru nu 
este valabil doar in institutia Consiliul Judetean Brasov ci in majoritatea 
institutiilor publice din Romania, vrem sa va aratam faptul ca pe langa 
dorinta de imbogatire, situatia la care s-a ajuns se datoreaza si unei 
anume autosuficiente rezultata dintr-o indelungata ocupare a “tronului”.

Gabriel BOGDAN

La intrebarea noastră dacă au sesizat problemele de la Consiliul 
Județean Brașov, aceștia venind în control an de an, iar problemele 
fiind din 2007, Curtea de Conturi nu ne-a răspuns nimic, 
spunându-ne în schimb că au făcut niște sesizari în 2014, dar fără 
să specifice ce anume au sesizat. Nu este nici o problemă vom 
continua cu întrebările, vom insista să ni se răspundă punctual și 
la obiect și ne vom adresa și Parchetelor. Vorbeam în preambulul 
acestui episod de faptul că toate aceste personaje, se cred mari 
„ingineri financiari“, mari maeștri ai artei disimulării, se cred 
adevărați ninja ai manipulării având senzația că trec neobservați 
printre serviciile secrete, ei bine la ce le-a folosit? La nimic.
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Evaziune fiscală  
din mass-media

Nu mai este un secret pen-
tru nimeni că Aristotel 
Căncescu este unul dintre 

cei mai bogaţi politicieni de judeţ, 
având pe numele său sau în propri-
etatea firmelor pe care le contro-
lează, două case în centrul istoric al 
Brașovului într-o curte de 2500 mp, 
o vilă de vacanţă cu teren de tenis și 
grădină zoo cu animale și păsări exo-
tice pe Valea Glăjăriei, la câţiva kilo-
metri de Râșnov, colecţii de obiecte 
de patrimoniu, un trust de presă  
MIX TV și peste 4 milioane de euro 
și dolari în conturile bancare.

Căncescu nu este însă doar unul 
dintre cei mai oameni de judeţ, 
ci și „beneficiarul“ unui adevărat 
record DNA:  un dosar penal, nr. 
190/P/2007, pentru evaziune fis-
cală care, de aproape opt ani de zile, 
nu a trecut de faza actelor premer-
gătoare începerii urmăririi penale. 
Dosarul vizează ingineria financiară 
cu licenţe radio-tv prin care, după 
cum susţin procurorii, Căncescu a 
devenit aproape peste noapte mul-
timilionar în euro, aducând statului 
un prejudiciu de aproape 6 mili-
oane de lei. 

Dosarul penal nr. 190/P/2007 
este urmarea unei afaceri puse la 
cale de Căncescu în 2006, în urma 
căreia, susţine DNA, acesta s-a 
ales cu un câștig de 5 milioane de 
euro, iar bugetul statului cu pre-
judiciul amintit, de 6 milioane de 
lei (1,5 milioane de euro la data 
respectivă). Acest prejudiciu a fost  
stabilit de specialistul DNA Iulian 
Chinzerschi în expertiza făcută 
vânzării de către Căncescu a 33 de 
licenţe radio-tv ale MIX FM către 
firmele SBS Broadcasting Media 
SRL și SC Media Office Services 
SRL, membre ale MG Media 
Group International Holding SA. 

Corupție cu banii de 
reabilitări

În ceea ce privește dosarul penal 
nr. 49/P/2014, în care Căncescu 
este cercetat pentru infracţiunile de 
corupţie comise în calitate de preșe-
dinte al Consiliului Judeţean Brașov, 
alături de managerul public al jude-
ţului, Radu Ispas, și de peste alţi 10 
angajaţi ai C.J.-ului, surse din cadrul 
anchetei au dezvăluit că investigaţi-
ile procurorilor DNA au dus la „date 
complete“ despre dedesubturile 
tuturor contractelor de multe mili-
oane de euro încheiate de C.J. Brașov, 
sub conducerea lui Căncescu, 
din 2000 încoace, direct sau prin 

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a 
Judeţului Brașov, anume înfiinţată în 
cadrul C.J.-ului și condusă pe atunci 
de Mihai Pascu, cercetat și el penal 
în acest dosar. Printre abonaţii la 
banii publici se numără  sereleurile 
lui Răzvan Gabriel Bâgiu junior, 
firmele Kasim Emaka și Intelkasim 
ale unui anume Andi Kadaș, alt 
apropiat al lui Căncescu, Vectra SRL 
a faimosului Marcel Butuza, bene-
ficiar constant și al contractelor cu 
Primăria Brașov, precum și Fundaţia 
Ortodox-Culturală „Maica Sfântă“ a 
Mariei Bâgiu, soţia lui Gabriel Bâgiu 
și asociatul unic al SC Ramb Sistem 
SRL, fost realizatoare a unei emisi-
uni pe teme religioase la MIX-ul lui 
Căncescu. 

Revenind la Ramb Sistem, 
în perioada 2007 — 2008 între 
CJ Brașov și SC Ramb Sistem 
SRL, administrată de Bâgiu, au 
fost încheiate contractele cu nr. 
638/29.01.2007 pentru realizarea 
investiției „Reabilitare, amenajare 
refuncționalizare Complex de agre-
ment Tâmpa“, în valoare de peste 
8 milioane lei (suplimentat prin 
actul adițional nr. 2/12.06.2008 
cu încă aproximativ 5,6 milioane 
lei) și contractul 56/4266 de peste 
1,7 milioane lei privind realizarea 
investiției „Amenajare suprafețe de 
joc — terenuri sportive la Liceul 
Andrei Șaguna“.

Procurorii arată că CJ Brașov, 
prin Căncescu și Ispas, împreună 
cu alți inculpați au validat și efec-
tuat, în executarea celor două con-
tracte, plăți nejustificate de peste 
664.000 lei.

Procurorii au mai constatat că 
Aristotel Căncescu, în încercarea 

de a evita angajarea răspunderii 
personale pentru prejudiciile cau-
zate prin aceste contracte de achi-
ziții publice, i-a pretins lui Gabriel 
Bâgiu să restituie suma de bani 
obținută nelegal prin cele două 
contracte derulate de Ramb Sistem 
SRL, promițându-i în schimb că își 
va folosi influența reală pe care o are 
asupra comisiei de licitație, pentru 
a-i determina pe membrii acesteia 
să îi atribuie contractul de achiziții 
publice vizând renovarea Spitalului 
Județean de Urgență Brașov, lucrare 
de aproximativ 20 de milioane lei.

Liberalul Sorin Mănduc 
intră și el în vizorul 
anchetatorilor

Pentru a încerca disiparea con-
tractelor și a dirija banii publici spre 
alte modalități de sifonare, Aristotel 
Căncescu decide în anul 2011 să 
organizeze procedura de atribuire a 
lucrărilor de reabilitare, consolidare 
și amenajare a Cetății Făgărașului – 
etapa I. Surse din cadrul Consiliului 
Județean Brașov au confirmat faptul 
că decizia a fost luată în urma solici-
tării venite de la Primăria Făgăraș, 
condusă și atunci de liberalul Sorin 
Constantin Mănduc.

În data de 21 iulie 2011 se 
publică invitația de participare cu 

nr.305946 pe www.e-licitatie.ro. 
Procedura de atribuire este organi-
zată de Consiliul Județean Brașov 
având ca și criteriu de atribuire 
oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic. Conform 
anunțului de atribuire nr.145731 
din 9 noiembrie 2011, contractul 
de lucrări este atribuit firmei SC 
RAMB SISTEM SRL, care îl are 
asociat unic pe Gabriel Bâgiu. 

Este foarte interesant de analizat 
cum în perioada foarte scurtă de la 
momentul publicării invitației de 
participare și momentul depunerii 
ofertelor, respectiv din 21 iulie până 
în 2 august 2011, respectiv 11 zile, 
firmele ofertante au reușit să com-
pleteze oferta financiară. Aceasta 
în condițiile în care documentația 
publicată pe www.e-licitatie.ro a 
fost extrem de stufoasă. Ne putem 
duce cu gândul că ofertanții au avut 
cunoștință de conținutul dosarului 
de licitație înainte de publicarea 
invitației de participare. 

Ceea ce este interesant de urmă-
rit este faptul că , ulterior câștigării 
contractului, acesta este semnat de 
către Consiliul Județean Brașov, 
dar facturile au fost emise către 
Primăria municipiului Făgăraș. 
Aceleași surse din interiorul C.J. 
Brașov ne-au relatat că s-a încercat 

disiparea plăților, pentru a fi mai 
greu de identificat plățile făcute 
către executantul lucrărilor, acesta 
având deja probleme generate de 
vechile contracte de la C.J. Brașov.

Și iată cum banii se scurg prin 
intermediul și cu complicita-
tea evidentă a primarului Sorin 
Constantin Mănduc către buzuna-
rele alese ale liberalilor. 

În data de 25 aprilie 2012, sub 
presiunea campaniei electorale 
pentru alegerile locale din muni-
cipiul Făgăraș, firma Ramb Sistem 
SRL emite factura cu nr.00801 
pentru valoarea de 72.252,00 RON 
reprezentând – ați ghicit – avans 
lucrări. Deși avansurile pentru 
contractele de lucrări puteau fi 
acordate doar în urma prezentă-
rii unei garanții bancare, nu există 
dovada depunerii acestei garanții la 
momentul plății avansului.

După începerea lucrărilor, se 
emite foarte rapid a doua factura 
cu nr.00809 din 22 mai 2012, 
în valoare de 200.758,72 RON. 
Curios este că, deși avea obligația 
regularizării avansului facturat în 
luna aprilie, firma Ramb Sistem 
SRL stornează parțial avansul, adică 
numai 35.428,00 lei. Și aceasta sub 
ochii îngăduitori ai auditorilor de la 
Curtea de Conturi, care nu au mai 
manifestat aceeași vigilență ca la 
C.J. Brașov.

Ne este foarte greu să credem 
că, după modul de operare în cazul 
contractelor cu C.J. Brașov, firma 
Ramb Sistem s-a cumințit și a 
lucrat transparent, la costuri reale și 
fără presiunea finanțării buzunare-
lor galben-albastre.

Relația dintre Sorin Mănduc 
și Aristotel Căncescu este destul 
de cunoscută făgărășenilor de pe 
vremea când Mănduc era angaja-
tul lui Căncescu la trustul de presă 
Mix din Făgăraș. În anul 2008 este 
ales primarul Făgărașului, funcție 
pe care reușește să o câștige și în 
2012. Bineînțeles, toate acestea sub 
observația atentă a mentorului său 
Aristotel Căncescu.

Nici în anul 2016 se pare că 
Sorin Mănduc nu poate să se 
descurce fără ajutorul fostului său 
șef de partid. Sub presiunile foști-
lor membrii PDL Făgăraș, spriji-
niți de către primarul Brașovului 
George Scripcaru, sub presiunea 
determinată de plecarea în masă a 
liberalilor trădați de Mănduc către 
A.L.D.E.,  Făgăraș, cu alt contracan-
didat în coaste , Ion Negrilă, acesta 
a strigat după ajutor tot la fostul 
șef de partid. Și atunci organele de 
presă comandate de Căncescu au 
sărit în ajutor.

Ce se va întâmpla la Făgăraș 
rămâne de văzut. Interesant este 
momentul în care vor parca mași-
nile cu procurorii DNA și la 
Primăria Făgăraș, o primărie bântu-
ită de adversități generate de încer-
carea lui Căncescu de a mai scoate 
din joben încă un mandat pentru 
Sorin Mănduc.

Vali BEJAN

Caracatița RAMB SISTEM se întinde și la Făgăraș

Pentru a încerca disiparea contractelor și a dirija 
banii publici spre alte modalități de sifonare, 
Aristotel Căncescu decide în anul 2011 să organizeze 
procedura de atribuire a lucrărilor de reabilitare, 
consolidare și amenajare a Cetății Făgărașului – 
etapa I. Surse din cadrul Consiliului Județean Brașov 
au confirmat faptul că decizia a fost luată în urma 
solicitării venite de la Primăria Făgăraș, condusă și 
atunci de liberalul Sorin Constantin Mănduc.
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Servicii amputate în Brașov
Gara din Brașov, pe dreapta 

și pe stânga, înfipte ca niște 
securi în perete, sunt info-

kioskuri. Touch screenul merge 
prost, săgețelele cursorului tre-
buie fugărite prin bătătura ecra-
nului, nu stau locului, ca un copil 
de 3 ani după ce a halit 6 kile de 
ciocolată. Textele sunt în română, 
despre atracții turistice, hoteluri și 
restaurante, mijloace de transport, 
magazine și cinemauri din Brașov. 
Selecția e sărmană și vorbele sunt 
scrise de un robot posac.

Dar nu asta mă frapează, ci pozi-
ționarea. Care va să zică, tu, turistul 

român sau cel străin care a studiat 
limba română și o vorbește fluent, 
cobori în gară la Brașov și, în loc 
să ieși la taxi sau la autobuz, iden-
tifici infokioskurile-chiar și fără 
nicio urmă de indicator care să-ți 
spună că aceste consolele înguste 
sunt ceea ce sunt și nu un ATM 
sau aparat de vândut bilete de tren. 
Deci te prinzi miraculos că sunt 
infokioskuri, înțelegi română, cum 
nu, și stai așa, cam la 40 de minute, 
în gară, ca să îngrași porcul în ajun 
și să afli despre atracțiile turistice 
ale orașului și, de ce nu, să te infor-
mezi și asupra celor 10 cazări care 

sunt prezentate în ofertă.
Nu știu ce mă deranjează mai 

tare: că suntem furați de băieții din 
administrația locală care, proba-
bil, au raportat depășirea cu 78 de 
tone la hectar a informațiilor elec-
tronice furnizate turiștilor (bașca 
și-au promovat niscaiva neamuri, 
introducându-le pe lista de resta-
urante, hoteluri sau magazine) 
saaaaaau de faptul că suntem luați 
de proști.

Dar suntem proști. Stupizi. 
Imbecili.

Plimbați între degete de politi-
cieni, mermeliți ca niște biluțe de 

muci pe care primaru, consilieru, 
directoru de regie se pregătesc să 
le lipească sub masă.

Și ce-o să facem? Nu o să mai 
mergem cu metroul? O să facem 
circ la primărie ca a aruncat banii 
noștri pe geam? O să ne indignăm 
pentru că suntem luați de proști 
sau că suntem furați?

NU. Avem treburi mai bune de 
făcut. Avem de crescut copii, de 
plătit taxe, de cumpărat medica-
mente. “Mai dă-i în pizda mami-
lor lor. O să-ți pocnească un vas 
de sânge în cap dacă te enervează 
mizeriile ăstea.”

Suntem ocupați să ignorăm, 
crezând că ne mai rămâne ceva 
atunci când trăim în imponderabi-
litatea pe care ne-o dă nesimțirea.

Credem că dacă ne punem 
mâna la ochi, vom putea să crăcă-
năm degetele și printre ele vom 
zări numai lucruri frumoase și 
interesante.

Dar dacă punem mâna la ochi, 
nu vom mai vedea nimic. Decât 
negru. Ca un bodyguard de la 
Scorseze atunci când fotografiezi 
automatul de cartele defect.

Raluca FEHER

6 aprilie 2016: Furnizorul de 
gaz GDF Suez anunța, plin de 
generozitate, acordarea unei 

perioade de grație de 24 de ore până 
la sistarea gazului către „veriga tare“ 
a lanțului de producție-furnizare a 
agentului termic în Brașov, Bepco 
SA. Iar acesta, la rândul său, urma 
să se afle în imposibilitatea furni-
zării de agent termic către Tetkron, 
iar locuitorii celor 10700 de apar-
tamente racordate la sistemul 
centralizat urmau să redescopere 
subtilitățile conceptului antic al 
dușurilor din baia publică. La auzul 
că păpușa preferată a municipalită-
ții s-a cam stricat, consilierii locali 
au dat buzna, la aceeași dată, să 
pună umărul la perfuzarea jucăriei 
favorite. De contextul caracterizat 
de derută au profitat și vreo 30 de 
pensionari pofticioși, care, la auzul 
că e rost de ceva scandal și glucoză, 
au venit să militeze pentru menține-
rea centralismului termic. Situația 
Tetkronului a devenit critică, ofi-
cial, din data de 27 februarie 2016, 
când societatea a rămas fără licență 
de operare. Versiunea oficială a 
Primăriei este că Tetkron a depus 
pentru relicenţiere documentaţia, 
care a fost respinsă de către ANRSC 
din cauza pierderilor pe care le-a 
acumulat societatea. Mai mult, a 
fost acuzată conducerea Tetkron 
că a „împăiat“ situația și a întârziat 
două luni să înștiințeze conduce-
rea Primăriei despre consecințele 
expirării licenței. La această situ-
ație fără precedent s-a ajuns dato-
rită neasumării responsabilității 

de către factorii decidenți, cu atri-
buții în acest sens. Concret, de 
aproape jumătate de an asistăm la 
un ping-pong între Consiliul Local 
și Primăria Municipiului Brașov, 
finalizat prin tragerea la răspundere 
a unui "țap ispășitor" și anume con-
ducerea societății Tetkron.

Astfel Tetkron a ajuns în situație 
de insolvență, cu un CA inexistent 
și condusă de aproape un an de zile, 
doar de un singur om-orchestră, 
directorul tehnic Liviu Mosora. Și 
așa, toată suita de evenimente, ne 
aduce aminte de scena scufundă-
rii Titanicului, în acordurile vesele 
ale orchestrei anti-panică. Și mai 
grotescă este însă duplicitatea con-
silierilor locali, viitorii "cerșetori" 
de voturi la alegerile din iunie. 

La ultima ședință AGA Tetkron, 
pentru a nu se ajunge la sistarea 
apei calde, reprezentanții acesteia 
au adoptat bugetul pentru 2016. 
Aceiași consilieri locali, în ședința 
de CL (inițialele provin de la „came-
leoni locali“) care avea ca punct 
principal pe ordinea de zi aprobarea 
aceluiași buget al Tetkron, aceștia 
s-au transformat brusc în critici ai 
bugetului și au votat ,,împotrivă“! În 
realitate însă, conducerea Tetkron 
a informat de la bun început atât 
Primăria Municipiului Brașov 
cât și AGA cu privire la expirarea 
licenței de funcționare. Mai mult, 
în acest sens, în lunile noiembrie și 
decembrie, reprezentanții Primăriei 
au avut două întâlniri cu președin-
tele ANRSC-ului, Doru Ciocan, 

în vederea prelungirii licenței de 
funcționare și aprobarea planului 
tarifar. Se știe că răspunsul celor de 
la ANRSC a fost unul negativ, moti-
vat de faptul că în ultimii ani soci-
etatea a mers constant pe pierderi. 
Rezultă însă din însăși hotărârea 
celor de la ANRSC, că nu încape 
nicio îndoială că cei din conduce-
rea Tetkron au informat din timp 
municipalitatea cu privire la expira-
rea acestei licențe. Ca să mascheze 
dezastrul, călcând în picioare orice 
urmă de onestitate, responsabilii 
din cadrul municipalității au venit 
cu o soluție triumfalistă, menită 
să „ia ochii“ cetățenilor și presei: 
Înființarea unui serviciu de termofi-
care propriu! Aici, dincolo de tenta 
utopică a acestei idei, se nasc o serie 

de întrebări simple:
1. Cu ce oameni se va popula 

noua societate? 
2. Care sunt criteriile de perfor-

manță care vor trebui să facă parte 
din fișa postului pentru angajații 
noii societăți? 

3. Cum se vor plăti pierderile 
acumulate de Tetkron și de către 
cine?

4. Se va păstra lanțul slăbiciu-
nilor: GDF Suez – Bepco – Noua 
Regie Termo?

5. Cine va avea dreptul și pe ce 
criterii va fi aleasă componența 
AGA pentru noua societate?

Soluția propusă de municipali-
tate este de a înființa de la zero acest 
serviciu, care în maxim 60 de zile ar 
putea fi funcțional, cu toate auto-
rizațiile date, inclusiv cu licența de 
funcționare la purtător. Partea mai 
puțin clară este generată de faptul 
că această nouă entitate va furniza 
apă caldă și căldură doar pentru 
3500 de apartamente deoarece se 
vor folosi centralele de cartier aron-
date municipalității. Pentru restul 
apartamentelor ar trebui înființate 
noi centrale de cvartal, acest lucru 
însemnând timp, achiziții noi, pro-
ceduri suplimentare. În condițiile 
actualului CL atât de responsabil, 
se naște firesc următoarea întrebare: 
Când? Avem în vedere și că, în doar 
două săptămâni, va fi perioada săr-
bătorilor pascale! 

Bine că nu Crăciunul!
Mihai COSTEL

Candidat PMP la Primăria 
Municipiului Brașov

Dezinformarea vine pe ... țeava de apă caldă!
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HOCHEI

Sezonul hocheiului s-a înche-
iat, odată cu desfășurarea 
la Brașov a Campionatului 

Mondial pentru juniori (U 18), 
Divizia a II-a, Grupa B, la care 
a evoluat și echipa României. 
Brașovul a trecut un nou test 
internaţional, iar impresia și cali-
ficativele sunt bune. Competiţia 
a scos în evidenţă valoarea echi-
pei Poloniei, care a câștigat toate 
cele cinci meciuri, promovând în 
eșalonul superior, Divizia I, Grupa 
B. La finalul întrecerilor, echipa 
României a obţinut un onorant 
loc secund, deși promovase anul 
trecut în acest eșalon. Echipa 
noastră a învins în ultimul meci, 
care i-a adus medaliile de argint, 
echipa Marii Britanii, cu 6-3 (1-0, 
4-2, 1-1), după ce anterior dispu-
sese de Olanda (8-1), Lituania 
(6-1) și Croaţia (4-0). Echipa 
noastră a cedat doar în faţa câș-
tigătoarei turneului de la Brașov, 
Polonia (3-10).  

Clasamentul competiţiei de 
la Brașov : 1. Polonia 15 puncte, 
2. România 12 , 3. Lituania 9, 4. 
Marea Britanie 6, 5. Croaţia 3, 
Olanda 0. De remarcat prezenţa 

în lotul României a cinci jucători 
legitimaţi la Corona Brașov, din-
tre care, Vasile și Gajdo au jucat 
în fiecare meci. O notă bună pen-
tru Vasile, care dovedește tehnică 
bună și are mari perspective, după 
cum ne-a precizat prof. Dumitru 
Iordan, cel care l-a descoperit 
și crescut pe talentatul nostru 
jucător: „Este un sportiv cu mari 
calităţi, curajos, tehnic și discipli-
nat. A debutat și în echipa mare 
a Coronei, care a jucat în cam-
pionatul naţional și în Liga Mol. 
Calităţile lui îl recomandă, pentru 
un viitor frumos în hochei“. În 
lotul României, s-au mai remarcat 
la cele mai înalte cote, Rokaly și 
Sandor, doi jucători valoroși, care 
pot alcătui schimbul de mâine în 
acest sport. 

La Braşov sunt aşteptate 
schimbări importante

După un sezon cu mult sub 
așteptările fanilor hocheiului, care 
au cam părăsit tribunele, supor-
terii așteaptă altceva de la echipa 
Brașovului, Corona Wolves. Un 
prim pas a fost realizat recent, 
când Emilian Cernica a revenit în 

fruntea secţiei de hochei de la ASC 
Corona Brașov. Misiunea acestuia, 
care rămâne și președintele ASC 
Corona, este de a readuce publicul 
în tribunele Patinoarului Olimpic 
Brașov. Acest lucru se poate realiza 
cu o altă evoluţie a „lupilor“, așa 
cum s-a întâmplat în urmă cu doi 
ani, când Corona Brașov Wolves 
a evoluat în finala Ligii Mol! De 
aceea, se pare că una din primele 
măsuri ale conducerii secţiei este 
propunerea de revenire a „stranie-
rilor“ în echipa brașoveană. 

Surse din cadrul clubului 
braşovean ne-au informat 
că vor fi acceptaţi cel 
puţin trei jucători străini, 
care să fie plătiţi însă de 
sponsori. 

Până la debutul viitorului sezon 
mai este destul timp, dar pregăti-
rile, din punct de vedere manage-
rial, de conturare a strategiilor, de 
stabilire a eventualelor transferuri, 
vor debuta, cu siguranţă, cât de 
curând.

La sfârșitul acestei săptămâni, 
Campionatul Naţional de 
Raliuri programează etapa a 

doua a ediţiei 2016: Raliul Sibiului. 
Concurenţii, cu mic, cu mare, se 
vor angrena din nou la o luptă 
sportivă spectaculoasă, așa cum 
au făcut și în precedenta etapă, 
inaugurală a campionatului, Raliul 
Brașovului. Ţinând cont de faptul 
că și-a schimbat mașina și de evo-
luţia lui bună de acasă,  pilotul bra-
șovean Dan Gârtofan, triplu cam-
pion naţional, dorește o reeditare a 
succesului, chiar dacă lupta pentru 
titlu este acerbă : „Cred că pachetul 
Škoda Fabia R5 – Dan Gîrtofan – 
Tudor Mârza şi echipa din spatele 
nostru vor avea un cuvânt greu de 
spus în acest sezon. Ne bucurăm că 
putem avea la dispoziţie un material 
de concurs aşa de competitiv, precum 
Fabia R5. O maşină care este, teore-
tic, numărul unu la nivel mondial în 
clasa ei. Este un bolid care se pliază 
un pic mai bine decât S2000 pe stilul 
meu de pilotaj şi pe vârsta pe care o 
am, pentru că trebuie să recunosc că 
nu mai sunt unul din tinerele talente 
sau speranţe. Maşina ne place foarte 
mult şi suntem încrezători în potenţi-
alul ei. De altfel, cred că noul mate-
rial de concurs, dar şi suportul par-
tenerilor noştri, care ne-au asigurat 
un proiect cu un buget sănătos, ne 
poate da speranţe mari că vom avea 

şi performanţele pe care ni le dorim. 
La Braşov a fost deschiderea, pe care 
dorim să o confirmăm la Sibiu şi la 
celelalte etape. La Braşov am obţinut 
un rezultat bun, care ne dă speranţe 
frumoase pentru următoarele etape. 
Obictivul nostru este o clasare cât 
mai sus, poate chiar pe prima treaptă 
a podiumului final.“

,,Acum, am emoţii duble”

Din acest an, în Campionatul 
Naţional de Raliuri evoluează și 
Andrei Gârtofan, fiul multiplului 
campion naţional. El „se dă“ la 

Cupa Dacia, iar la raliul de casă, 
de la Brașov, a impresionat, clasân-
du-se pe primul loc, la debutanţi! 
„Sunt fericit şi bucuros pentru fiul 
meu. Pentru primul lui raliu, unul 
deosebit de dificil, chiar şi pentru 
noi, veteranii, a obţinut un rezultat 
extraordinar. Eu sunt foarte foarte 
mândru de el şi îi doresc să o ţină tot 
aşa. Acum am emoţii duble, pentru 
că tânăra generaţie iese, iată, în faţă”, 
a declarat Dan Gârtofan. 

La rândul lui, Andrei Gârtofan 
a spus: ,,Sunt foarte fericit că am 
făcut acest pas, să trec de la viteză în 

coastă, la raliuri. Trebuie să-i mul-
ţumesc, în primul rând, tatălui meu, 
pentru toată susţinerea. Sunt conşti-
ent că intru într-o lume nouă, pen-
tru că viteza în coastă nu are nicio 
legătură cu raliul în sine, de aceea, 
obiectivul meu pentru această nouă 
etapă este să mă acomodez cu nouă 
provocare, cu maşina cu colegul meu 
de echipaj, să fac cât mai mulţi km şi 
să termin cât mai multe raliuri. Anul 
aceasta, voi concura la Cupa Dacia, 
pe un Logan. Sunt foarte multe echi-
paje înscrise, deci va fi o luptă strânsă 
în campionat, care merită urmărită. 

Sper să terminăm cu bine. În primul 
an, nu o să mă intereseze timpii, 
pentru că voi merge cum ştiu, iar 
apoi, dacă o să văd rezultate bune, o 
să mă mai uit şi la ce fac ceilalţi pe 
traseu“. Întrebat cât timp crede că 
va trece, până să-l ajungă și chiar 
să-l întreacă pe tatăl lui, Andrei 
Gârtofan a spus: „Totul depinde de 
mine şi de mulţi factori. Tatăl meu 
participă la curse de 20 de ani, eu 
abia am început, deci va trece des-
tul timp, dar sper să ajung la nivelul 
lui sau poate chiar mai sus. Cred că 
tatăl meu este un pilot care ştie să se 
concentreze cel mai bine şi de aceea 
îi plac probele lungi, unde reuşeşte să 
ţină pasul. Îmi doresc să ajung într-o 
zi să rămân la fel de concentrat şi 
sigur pe mine, ca şi el“.

Înaintea etapei a doua, 
de la sfârşitul acestei 
săptămâni, partea 
superioară a clasamentului 
piloţilor Campionatului 
Naţional de Raliuri 
arată astfel : 1 Simone 
Tempestini 35 puncte,  
2. Dan Gârtofan 25 p,  
3. Bogdan Marişca 20 p,  
4. Edwin Keleti 16 p.

Dan Gîrtofan, pilotul Braşovului, 
doreşte titlul naţional!

Încep tatonările pentru noul sezon


