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Babuinii se găsesc în surprin-
zator de multe medii de viață 
și sînt extrem de adaptabili. 

Babuinii părăsesc locul de dormit 
în jurul orei 7-8 dimineața. După 
ce coboară de pe stînci sau copaci, 
babuinii mari se îngrijesc.  Apoi se 
strîng în coloană și încep să caute 
mîncare. Se hrănesc trei ore în tim-
pul dimineții, se odihnesc în tim-
pul caniculei, apoi, după-amiaza,  
mănîncă din nou pînă merg la cul-
care, în jurul orei 6 seara. Cînd încep 
să se maturizeze, masculii părăsesc 
adăpostul pentru a construi altele. 
Se petrec lupte frecvente pentru a 
avea acces la putere, la femele sau 
mîncare.  Rangul acestor masculi se 
schimbă constant în timpul acestei 
perioade. Există cinci specii de babu-
ini recunoscute: Babuinul chacma, 
Babuinul de vest (sau de Guineea), 
Babuinul Hamadryas, Babuinul 
Galben și Babuinul măsliniu. De 
26 de ani încoace familia babuinilor 
s-a consolidat cu o nouă subspecie: 
Babuinul politic românesc.

Babuinul național nu iese funda-
mental din caracteristicile speciei. 
Este, ca și celelalte cinci ramuri, un 
animal de pradă. Este adevărat, un 
pic mai feroce. Deși se străduiește 
din răsputeri să își ascundă fundul 
roșu, de cele mai multe ori încerca-
rea este sortită eșecului. Babuinul 
politic românesc, spre deosebire de 
babuinul de Guineea sau de cel măs-
liniu, își împarte viața foarte exact, 
în două cicluri: patru ani se hrănesc 
spre îmbuibare, am putea spune, 
pentru ca apoi, o scurtă perioadă, 
variind între una și trei luni, să ducă 
o viață extrem de activă, căutîndu-și 
fie noi prăzi, fie alte locuri propice 
găsirii hranei abundente. În acest 
interval activ fundul roșu al babui-
nului este lesne vizibil.

Cea de-a șasea subspecie a babui-
nului, respectiv babuinul politic 
românesc, se împarte, la rîndul său, 
în mai multe ramuri.

Babuinul social-democrat este 
un babuin care trăiește în haite mari, 
în grupuri bine conturate, de obicei 

așezate strategic în jurul surselor cu 
hrană abundentă. Preferă să își con-
stituie grupurile în jurul afacerilor 
cu statul. Masculii sînt extrem de 
sonori cu excepția cazurilor cînd în 
preajmă apar vînătorii care studiază 
ADN-ul.

Babuinul liberal este, îndeobște, 
un babuin bugetar. Abia după 
recenta încrucișare genetică cu 
babuinul portocaliu, babuinul libe-
ral a tranzitat spre o specie agresivă, 
care vînează neîntreupt, dislocînd 
alte familii consacrate de babuini 
din terenurile lor de hrană. Extrem 
de activ în perioada dintre două 
cicluri de hrănit, în ultima vreme a 
început să piardă din ce în ce mai 
mulți masculi alfa în confruntarea 
cu o altă specie, din ce în ce mai 
agresivă și care își marchează victi-
mele schimbîndu-le blana într-una 
dungată.

Pe lîngă cele două familii majore 
de babuini, noua rasă mai cunoaște 
și alte varietăți: babuinul popu-
lar, babuinul naționalist, babuinul 

interesului național etc., etc.
De reținut este caracteristica 

comună a speciei: au fălci puter-
nice, trăiesc în haite numeroase, sînt 
extrem de voraci și se lasă foarte greu 
îndepărtați de la pradă. Babuinul de 
rînd este extrem de sonor și de mîn-
dru că se hrănește prin gura șefu-
lui de haită, a babuinului suprem, 
chiar dacă asta îl face să fie costeliv. 
În perioada dintre două cicluri de 
hrană obișnuiesc să se urce pe statui 
și sau alte monumente și să își arată 
mulțimii fundurile roșii.

Babuinul politic românesc s-a 
adaptat perfect societății noastre 
contemporane. Îndeobște habita-
clul său este printre oameni și și-a 
făcut cuibul cu precădere în partide 
politice. Deși de ceva vreme specia 
a fost marcată ca una deosebit de 
periculoasă pentru mediul încon-
jurător, izolarea și extirparea merge 
extrem de greoi, nici măcar locuito-
rii de bună credință din habitaclurile 
mai sus menționate nereușind acest 
lucru.

De neamul babuinilor
Editorial

Cornelius POPA

Pe lîngă cele două 
familii majore 

de babuini, noua rasă 
mai cunoaște și alte 
varietăți: babuinul 
popular, babuinul 

naționalist, babuinul 
interesului național 

etc., etc.
De reținut este 

caracteristica comună 
a speciei: au fălci 
puternice, trăiesc 

în haite numeroase, 
sînt extrem de voraci 
și se lasă foarte greu 

îndepărtați de la pradă. 

Gazeta Brașovului vă oferă șansa  
de a câștiga un premiu de Paști.  
În perioada 25 Martie – 21 Aprilie 2016,  
în cele 5 ediții vor fi publicate taloanele 
de concurs.
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Restaurare extremă urgenţă

»pag. 7

Șobolanii aburului
Întrebări vor mai fi, multe. 
Dar cea mai importantă este 
una singură: cum se rezolvă 
rapid și legal distribuția 
de agent termic și de apă 
caldă? Pentru că ștevia și 
urzica vor face rapid loc 
strugurilor culeși pe brumă și 
iarna apare. Iar termoficarea 
va deveni un ”șobolan 
numai bine fezandat” pe 
masa viitorului primar și a 
viitorului consiliu local. Și cei 
aproape 12.000 de branșați 
la această afacere moartă vor 
face țurțuri. Și vor scoate abur 
pe nas. » pagina 5

Între 1877 şi 1949 evreii din Braşov au fost 
împărţiţi în două comunităţi, una de rit 
ortodox, tradiţionalist şi alta de rit neolog. 
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Țara tâlharilor organizați
Contraeditorial

Dan VÂJU

Pe după ziduri traficul e con-
gestionat. Un băiețandru 
pe bicicletă dă 4 claxoane și 

apoi împrăștie un buchețel de 15 
„pardon, pardon, pardon“ peste 
pensionarii care calcă tiptil, ținân-
du-se de mâna curentă de la margi-
nea Spurcatei. În față sunt două fete 
cu doi câini mari care au făcut caca 
în mijlocul trotuarului și pasta de 
mațe a fost întinsă de tălpile pen-
sionarilor, pentru o mai bună ade-
rență. E cald și Brașovul e plin de 
turiști, pelerinaj la moaștele Sfintei 
Duminici.

Urcăm gâfâind scările tăiate 
abrupt în deal. La jumatea drumu-
lui, la a 51 a treaptă, e pusă o bancă, 
pentru ăia cu toboșarul psihopat 

bătându-le în piept un solo la bate-
rie. Lângă bancă era un coș de 
gunoi, verde-pădurar. Acum i-a 
rămas doar capacul, partea de jos a 
fost halită de un rottweiler iubitor 
de plastic. Prin iarbă sunt împrăș-
tiate peturi de suc și cutii de bere 
iar sus, la baza Turnului Alb, e un 
covoraș de țigări.

Turnul e închis, nu mai poți să îl 
vizitezi ca în alți ani.

Gâfâielile urcușului ți le trimiți 
la culcare de pe terasa de lemn din 
față.

Orașul e la picioarele tale, ai 
crede. Dar nu, orașul e la picioarele 
lor.

Edilii infractori.
Cei despre care ăilalți tâlhari, 

de București, vorbesc cu respectul 
cuvenit datorat unui grup criminal 
care este organizat nemțește, nu ca 
ei, oltenește.

Căci noi, brașovenii, suntem 
admirabili pentru ciordeala bine 
făcută, ca să-l parafrazăm pe marele 
mut al țării.

De pe scările de lemn ale 
Turnului Alb vezi în stânga 
Cetățuia Brașovului, și ea închisă. 
A fost scoasă la vânzare acum vreo 
2 ani de grupul ARO și acum, la 
sfârșit de februarie, DNA a desco-
perit că Cetățuia nu era a ARO și 
că Primăria Brașov nu are de ce să 
îi verse companiei 3 milioane de 
euro ca să cumpere ceva ce este de 
drept și de la bun început al ei.

În față e Tâmpa. Telecabine 
obosite varsă sute de turiști pe zi 
în buza restaurantului Panoramic. 
Și el e închis de ani de zile. Ieși bui-
mac din portofelul metalic care te-a 
cărat câteva sute de metri la deal, 
treci pe lângă un hol beznos unde 
zombi triști servesc cafeluțe cu gust 
de nisip și apoi izbucnești într-o 
poieniță strânsă între chioșcuri și 
trunchiuri de copaci bolnavi, de 
unde nu se vede nici urmă de oraș. 
Nu-i nimic, ai văzut priveliștea din 
telecabină, ia mai bine să bem o 
bere și să ronțăim niscaiva floricele. 
Încuiat ca un copil obraznic în beci, 

între scule de grădinărit și saci de 
cartofi, restaurantul Panoramic se 
năruie mâncat de scorbutul uitării. 
În curând o să fie atât de distrus 
încât ARO o să ceară 6 lei pe el și 
parcă văd cum băieții deștepți, ăștia 
de știu cu administrația locală, o să 
apară și o să-l bage iute în buzunar.

Recapitulare: Cetățuia e închisă. 
Panoramic e închis. Turnurile au 
fost închise în iarnă și, acum când 
trebuiau să fie deschise, Consilprest 
SRL, administratorul lor, s-a căță-
rat pe un refuz de 7 metri și nu s-a 
mai dat jos de acolo. Cine?

Consilprest SRL, societate 
comercială al cărei unic acționar 
este Consiliul Județean Brașov, 
prăvălie implicată în dubioase afa-
ceri finanțate de la bugetul local 
sub Aristotel Căncescu, fostul 
președinte al Consiliului Județean 
Brașov, un nene considerat cel mai 
bogat baron local din țara noastră.

Consilprest primește bani de 
la Consiliul Județean pentru dife-
rite programe. Papă banii sau îi 

sifonează cu terți și apoi, cu burta 
plină și buzunarul gol, anunță că el 
nu se mai joacă.

Paternul este evident.
Consilprest ia banul, 

Consilprest investește, Consilprest 
ciordește, Consilprest se cere afară.

Acum nu mai vrea să fie admi-
nistratorul turnurilor de pe Warthe 
pentru că, zice AGA lui Consilprest, 
că îi dau gaură la buget. Și atunci le 
închide și primăria este lăsată să se 
spele cu ele pe cap și să caute zestre 
să le dea altor administratori care 
să ciordească banii locali și, când îi 
termină, să bage divorț. Și tot așa, 
și tot așa.

Cu ochii-n soarele de aprilie, 
toropiți de căldură și de resem-
nare, picotim. Ce frumos e la voi la 
Brașov, parcă e altă țară, spun bucu-
reștenii încercați de o ușoară invi-
die dar parcă și o speranță că uite, la 
2 ore juma de București, e oaza asta 
saxonă, populată de oameni care 
fură măsurat și construiesc așezat. 
Parcă e o altă țară. Dar nu e.

Raluca FEHER

După cum bine remarcăm, a înce-
put precampania electorală pentru 
alegerile locale care vor avea loc la 

începutul lunii iunie. Unul câte unul, candi-
dați propuși de partide, sau independenți, 
ne zâmbesc din panourile publicitare, de 
pe rețelele de socializare și din flyere propa-
gandistice. Mirosul florilor de primăvară se 
combină cu pleiadele de promisiuni. Temele 
favorite sunt bineînțeles aeroportul și locurile 
de muncă, precum și faptul că o să fie bine. 
Jocul accederi spre putere e același, pavat cu 
promisiuni și bune intenți.   

Cum arată primarul Brașovului ideal din 
punctul meu de vedere? Ei bine, o persoană 
care se va duce la București în audiență la pri-
mul ministru, președinte și miniștri de resort, 
și va veni cu bugetul aprobat pentru aeroport, 
autostradă și spital. Simplu ca „bună ziua“. Și 
dacă nu va veni cu bugetul în geantă ASAP 
(as-soon-as-possible=cât mai curând posi-
bil), să aibe carisma necesară să organizeze 
proteste autorizate și acea PERSOANĂ să 
fie în fruntea protestelor, împreună cu vice-
primari și consilieri locali. Sunt convins că 
în momentul în care Bucureștiul va vedea în 
stradă, în Brașov 50.000 - 100.000 de per-
soane, la plimbarea de duminică, ca în cazul 
protestelor Roșia Montana, vor aproba buge-
tele într-o mare viteză. Vreau un primar bătă-
ios, nu unul care ascultă ordinele partidului 
venite de la centru, și știe să „o cotească pe 
după cireș“.

Aș mai dori rezolvarea problemei locu-
rilor de parcare din centrul vechi, ce pare 

imposibil de rezolvat de actuala administra-
ție. Și problema circulației rutiere dimineața 
în jurul orei 8 în centrul vechi, când nu e 
vacanța elevilor. 

Să facem o analiză. În zgomotul cătușelor, 
în fața „curățeniei“ DNA-ului, în fața semna-
lelor că așa nu se mai poate, partidele sunt 
puse în fața unor alegeri aproape imposibile 
anul acesta. Alegeri locale și generale, pe fon-
dul câtorva zeci bune de dosare de corupție 
și spălare de bani publici, pe fondul plimbă-
rilor la DNA și cazări la „Beciul Domnesc“, 
precum și a unui guvern tehnocrat impus 
între două rânjete paguboase și un incendiu 
de actualul președinte. Alegeri în plină schim-
bare a setului de valori, și în prezența unei 
societăți nemulțumite a cărei voce se aude 
din ce în ce mai tare și mai clar, incriminând 
politicul pentru situația economică. 

În ciuda faptului că realitatea arată altfel, 
PSD-ul rămâne la aceeași strategie ca întot-
deauna, și îl propune pe Răzvan Popa. 
Partidul structurat și disciplinat ca o armată, 
dar lovit foarte greu la capitalul de imagine, 
campion absolut la număr de condamnări cu 
închisoare pentru corupție, trafic de influență 
și spălare de bani, ne împinge în față o mari-
onetă. O marionetă plimbătoare a servietei 
„șefului“ dispusă să asculte obedient ordinele 
de partid cu prețul pierderi libertăți. O mari-
onetă care nu se remarcă prin nimic ieșit din 
comun. 

PNL-ul, în lipsă totată de inspirație îl 
scoate din joben pe Gabor Adrian, un ilustru 
necunoscut, hrănit bine din bani publici în 
diferite funcți cheie din aparatul administra-
tiv, atât el cât și soția dânsului. El s-a dovedit 
a fi soldat disciplinat, fără voință și fără idei 
propri, fiind bun ascultător al directivelor de 
partid. Va urma linia partidului (a se citi „grup 
de interese“), fiind și el o marionetă dirijată 
după cum bate vântul interesului de grup. La 
fel, ca și în cazul PSD, prețul ascultării va fi 
libertatea.

UNPR-ul sprijină un independent. 
Ion Dumitrescu Dumitru actual Șef 
Administrație, Adjunct la Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice, cu ștate vechi 
în structurile de control ale Garzi Financiare 
și ANAF, uzat timp de 25 de ani în tehnici 
și proceduri birocratice, supraviețuitor indi-
ferent de „stăpân“, încearcă o schimbare de 
paradigmă și dorește scaunul de primar. El ne 
zâmbește neconvingător pe sub mustața îngri-
jită, din imaginile postate de partid la plimbări 
de împărțit flori și mărțișoare în martie cu 
sprijinul efectivelor tinere de partid. Interesul 
național aflat acum la mare ananghie, dublu 
decapitat, urmărind disperat să treacă pragul 
electoral și să reintre la guvernare din iarnă, 
sprijină trecerea candidatului cvasinecunos-
cut de la șefia finațelor la șefia primăriei.

 Adrian Atomei, consilier local și fost vice-
primar, candidat din partea ALDE, pe care 
nu îl remarc cu nimic spectaculos, decât cu 
imaginile de pe Facebook făcute în sediul 
primăriei, dorește și el scaunul șefului. Multe 
dintre proiectele inițiate și susținute au fost 
„susținute alături de consilieri locali... ală-
turi de Primarul Brașovului....“ Adică încă un 
„executant“ docil, incapabil de o bătălie ade-
vărată, încă o marionetă, e drept un pic mai 
curată, neaccepând mariajul rușinos PNL – 
PDL și îmbrățișând dizidența ALDE.

Mariana Sebeni – Comșa sprijinită de 
PER și Ovidiu Grădinaru sprijinit de PND 
au trei calități identice. Prima e aceea că sunt 
jurnaliști, a doua că au prea mult bun simț și 
a treia că sunt reprezentanți a unor partide 
fără vizibilitate, neagrenate în actul de guver-
nare. Nu-i văd pe nici unul dintre ei luându-se 
la trântă cu efectivele de partid din consiliul 
local, cu angajații „strategici“ ai primăriei, pe 
care poate doar demolarea imobilului i-ar 
urni de pe scaunele calde, și nici deschizând 
în forță ușile și impunându-și punctul de 
vedere pe la guvern și ministerul transportu-
rilor, în ciuda inițiativelor lăudabile.

 Cătălin Leonte, demisionar din PSD, ex 
consilier local, candidează independent. Să 
îți dai demisia din PSD, unde aveai un loc 
călduț și plăcut, și să mai ai și curajul să par-
ticipi independent la funcția de primar, asta 
e declarație de război. Urmează să demon-
streze calitățile necesare, deprinse în ani de 
management performant, nepărând a fi omul 
compromisului dus la nesfârșit.   

Forumul German îl propune pe Cristian 
Macedonschi, consilier local. În spirit de 
glumă, pot spune că nu vreau ca Brașovul să 
devină un „Oktoberfest“ 365 de zile pe an. 
Prin ceea ce a întreprins din punct de vedere 
politic, se pare că e prieten bun cu compromi-
sul, cu „înțelegerile“ strategice, la vedere sau 
ascunse și cu uitarea (ca orice bun politician 
care se respectă ). Și a mai reușit să scadă și 
numărul turiștilor străini, pe care avea datoria 
să-i aducă în Brașov. 

Mihai Costel membru PMP, partid con-
dus de fostul președinte Băsescu, provenit 
din PDL își încordează personalitatea contu-
rată de imaginea de corporatist cu laptop prin 
media locală. De fapt ne aflăm în prezența unui 
alt consilier local, ba mai mult decât atât fost 
director la Agenția Domeniilor Statului și asis-
tent în parlamentul European. Adică încă un 
trăitor obedient și ascultător pe bani publici.

 Florian Staicu, independent, fost consilier 
local și parlamentar din partea PDL, râvnește 
scaunul de primar, în ciuda faptului că s-a 
remarcat doar ca „executant“ al ordinelor de 
partid, la grămadă.

Ultimul pe listă este Cornel Comșa, inde-
pendent, parlamentar, fost președinte al PP-DD 
filiala județeană Alba Iulia, fost consilier al pri-
marului Sorin Oprescu (cercetat penal).

Așadar, aceștia sunt candidați la scaunul 
de primar. Fie că sunt executanți obedienți 
al ordinelor de partid, marionete, sau inde-
pendenți, majoritatea sunt obișnuiți cu gus-
tul „banului public“. Și majoritatea nu s-au 
remarcat prin nimic spectaculos.  

Jurnal de precampanie
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Plata facturilor la utilități este 
una dintre problemele ori-
cărei familii. Lună de lună, 

în condițiile în care salariile sunt 
în general mici, iar pensiile și mai 
mici, plata apei, a gazului metan 
sau a energiei electrice înseamnă 
un efort financiar din ce în ce mai 
mare. Ritmul de creștere a prețu-
rilor pentru aceste utilități este tot 
mai mare.

La Brașov, în anul 2000, un 
metru cub de apă potabilă costa 
0,37 lei. În șaisprezece ani, prețul a 
crescut până când a ajuns la valoa-
rea de 4,10 lei. În termeni matema-
tici, creșterea a fost de... 1108%! 
Prețul canalizării a crescut și și 
mai mult – de la 0,05 lei pe metrul 
cub de apă uzată în 2000, a ajuns 
la 2,83 lei. Creșterea tarifelor de 
canalizare a fost de... 5660%!

Mai trebuie spus ceva. Într-un 
clasament național al mediei creș-
terii tarifelor la apă, canalizare și 
salubritate, județul Brașov ocupă 
rușinosul loc 1. Cu alte cuvinte, 
la noi s-au scumpit cel mai mult 
aceste servicii.

Sigur, Brașovul este un oraș 
curat și civilizat. Sigur, serviciile, 
utilitățile, curățenia, apa, căldura 

costă. Știm cu toții vorba aceea 
populară – obrazul subțire cu chel-
tuială se ține. Problema este că aici, 
la Brașov, este o discrepanță cam 
mare între subțirimea obrazului și 
prețul plătit de fiecare dintre noi.

În județ sunt câteva localități 
care nu sunt deservite de operato-
rul regional Compania Apa Brașov, 
cum sunt Vama Buzăului, Zărnești, 
Bran sau Râșnov. Pare paradoxal, 
dar în aceste localități prețul apei 
(fără partea de canalizare) este de... 
sub 1 leu (de la 0,38 lei, la 0,82 lei). 

Faptul că plătim mai mult 
pentru serviciile Companiei Apa 
Brașov poate fi înțeles și acceptat. 
Au fost făcute investiții impor-
tante, iar calitatea apei este în con-
formitate cu standardele. Totuși, 
diferențele sunt mari. Prea mari.

Ca acționar important în cadrul 
Companiei Apa, administrația 
municipiului Brașov trebuie să 
se implice mai mult în „reglajele“ 
prețurilor. Primăria este obligată să 
facă tot posibilul pentru a micșora 
povara prețurilor la utilități, apă și 
canalizare în acest caz.

Deciziile privind creșterea pre-
țurilor pleacă de la managementul 
companiei. În cazul unei companii 

furnizoare de utilități, reducerea la 
maxim a prețului de vânzare către 
consumatorul final este obligato-
rie. Mai ales în situația în care acți-
onarii companiei sunt primăriile și 
Consiliul Județean. Orice ajustare 
de preț trebuie să aibă în prim-
plan consumatorul, și mai puțin 
profitul. 

Suntem campioni  
la prețul apei!

Un management eficient poate duce la scăderea prețurilor 

cu cel puțin câteva procente atât la apa potabilă, cât și la 

canalizare. Vocea administrației brașovene trebuie să se facă 

mult mai bine auzită în Consiliul de Administrație. Vorbim 

despre apa noastră cea de toate zilele, nu despre...  

Apa Sâmbetei!

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
independent 
la Primăria 
Brașovului:

De ceva ani buni tot ce ne 
spune Primăria Brașov și 
minunatul nostru (încă) 

primar, este legat de ideea dezvol-
tării orașului pe componenta lui 
turistică. Ceea ce nu e rău deloc, 
turismul este un lucru foarte bun, 
aduce banii din alte zone ale țării, 
sau (varianta ideală) din afara țării 
(export mascat) și îi lasă în Brașov. 
Eu personal am lucrat circa 8 ani în 
turism, atăt în timpul studenției, 
cât și în următorii 2 – 3 ani, deci îi 
știu importanța „din interior“, nu 
vorbesc din auzite.

Dar Brașovul are și multe alte 
componente pe care primăria, în 
obsesia ei turistică, le uită sau le 
neglijează. Nu toți oamenii din 
Brașov muncesc în turism. Nu 
toate cartierele orașului au parte 
de afluxul de turiști care să își lase 
banii în magazinele și barurile și 
restaurantele locale. Cartiere pre-
cum Stupini, Bartolomeu, Craiter, 
Steagu Roșu, sau Astra, cum le 
zice acum, Zizinului, nu au văzut 
turiști decât în poze sau în auto-
care. Răcădăul a avut perioada lui 
de glorie, când se buluceau turiștii 
să vada urșii gunoieri, dar asta era 

noaptea, așa că economia zonala 
nu avea cum să profite de efemerul 
moment de glorie.

Ce a făcut primăria pentru cele-
lalte ramuri economice pe care 
Brașovul trebuie să le aibă pentru 
a fi un oraș prosper? Cum arată 
ramura industrială? Vă spun eu, 
de parcă voi nu știți – este ZERO. 
Din circa 7 coloși industriali 
(Steagu Roșu, Tractoru, Rulmetul, 
Uzina 2, Metrom, Radiatoare, 
Hidromecanica 1 și 2) care angajau 
circa 70.000 de oameni în 1989, nu 
a mai rămas nimic. La fel și cu fabri-
cile mai mici – Prefabricate, IUS, 
Lemexim, Mecon, TUG, IMMR, 

etc. Singura fabrică rămasă pe teri-
toriul Brașovului este Kronospan, 
sursa noastră zilnică de formalde-
hide și alți compuși benefici. Toate 
celelalte investiții industriale din 
zona Țării Bărsei se află în localită-
țile limitrofe – Cristian,  Ghimbav, 
Codlea, Feldioara, etc. Nouă, bra-
șovenilor, nu ne trebuiesc locuri de 
muncă și nici taxele pe care le plă-
tesc acele firme. E drept că  pentru 
a fi absolut corect până la capăt, în 
firmele din jurul orașului lucrează 
totuși și un număr însemnat de 
locuitori ai orașului. Care pierd  
însă zilnic timp important din vie-
țile lor pentru a face naveta. Într-o 
tristă ironie, unul dintre principalii 
vinovați pentru distrugerea indus-
triei brațovene a fost ales, în anul 
2012, deputat de… Brașov! Mă 
refer la Petre Roman, evident.

În zona serviciilor, la fel. S-a 
făcut un Plan Urbanistic General 
care prevede o multitudine de 
zone de locuințe și servicii, dar 
nicăieri nu mai este voie să deschizi 
un service auto, spre exemplu, sau 
o spălătorie auto. Asta în condițiile 
în care în vest, în „lumea civilizată“, 
întalnești mereu spălătorii auto 

în zonele rezidențiale, fără nici o 
problemă. La noi, nu cumva să faca 
cineva bani, sau să se creeze locuri 
de muncă în oraș. Totul trebuie să 
fie în afara orașului. De ce? Care 
este raționamentul economic aici?

În același timp însă, Piața 
Sfatului a fost renovată, remode-
lată și re-renovată de trei ori în 
ultimii 25 de ani, strada Michael 
Weiss a fost, la fel, trecută prin trei 
viziuni de remodelare și renovare, 
pe partea Bulevardului Eroilor din-
tre Modarom și magazinul Star s-a 
revizuit revizia sistematizării cir-
culației de patru ori de la revoluție 
până astăzi, tot jucându-ne cu sens 
unic, dublu sens, parcare oblică, 
parcare perpendiculară pe trotuar, 
etc. Trecerile de pietoni din jurul 
primăriei s-au mutat în sus și în jos, 
stațiile de autobuz la fel, pe Șirul 
Beethoven idem, ba două benzi 
spre maternitate, ba spre Poarta 
Schei, ba parcare pe stanga, ba par-
care pe dreapta, chiar așa greu vă 
hotărâți?

Bani cheltuiți în eforturi ridi-
cole, cu efecte minuscule în traficul 
orașului (de fapt mai mult încurcă, 
decât să descurce), dar schimbări 

ale modificației care induc o stare 
de instabilitate în mentalul cetă-
țeanului brașovean, nu dau voie 
să se creeze rutine, încredere că ce 
există astăzi va fi la fel și mâine, nu 
permit o stare de siguranță, măcar 
din punctul acesta de vedere.

În plus, aruncă primăria în ridi-
col cu toate aceste lucrări care se 
tot refac, regândesc, re-schimbă. 
Oamenii percep lucrurile la modul 
„iar trebuie sifonați niște bani“, 
chiar și atunci când proiectele în 
cauză sunt necesare, din cauza 
bulibășelilor și repetărilor în 
cheltuirea banului public în mod 
iresponsabil.

În concluzie, da, ca turist, 
Brașovul este văzut ca un oraș fru-
mos, de invidiat. Și meritul este al 
primăriei. Dar ca locuitor de zi cu 
zi al orașului… lucrurile se percep 
altfel, iar „meritul“ este tot al pri-
măriei. Noul Consiliu Local și noul 
Primar al Brașovului vor trebui să 
repare tot ce nu s-a făcut, sau s-a 
făcut prost de către cei ce au ocu-
pat acele funcții în ultimii 26 de 
ani. Astfel încât și noi, brașovenii, 
să ne simțim bine în urbea noastră, 
nu numai turiștii!

Brașovul turistic și Brașovul real
Șerban Șovăială, candidat independent la Consiliul Local Brașov
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PER și-a desemnat candida-
tul la președinția Consiliului 
Județean Brașov în persoana 

lui Ionel Goidescu – președinte 
PER Filiala Județeană Brașov și 
Secretar General PER. 

Această alegere a fost făcută 
în urma evaluărilor interne, Ionel 
Goidescu fiind soluția cea mai 
bună, mai ales datorită experienței 
în administrația publică. Fost con-
silier local, viceprimar și primar al 
Orașului Predeal, Ionel Goidescu 
reprezintă soluția propusă de PER 
pentru șefia Consiliului Județean 
Brașov.  

Totodată, candidații PER pen-
tru consiliile locale și Consiliul 
Județean, vor fi profesioniști care 
să lucreze în interesul cetățenilor, 
oameni din societatea civilă care 
înțeleg problemele comunității și 
care își propun să promoveze un 
nou mod de a face administrație. 
O administrație bazată pe respect, 
corectitudine, transparență în 
cheltuirea banilor publici, încura-
jarea investițiilor în județ, alocarea 
echitabilă a resurselor financiare 

județene către localități și nu pe 
criterii de apartenență politică, așa 
cum se întamplă astăzi. 

Una din prioritățile PER Brașov 
în mandatul 2016-2010 este finali-
zarea lucrărilor la aeroport. Avem 
convingerea că, cu sprijinul repre-
zentanților PER în administrația 
locală, Ionel Goidescu, Mariana 
Sebeni Comșa, viitorul primar al 
Brașovului și Ionel Spinean, viitorul 

primar al Ghimbavului, se va zbura 
de pe aeroportul din Brașov. 

Pentru un Brașov curat, vom 
spune:

• NU trucurilor și falsurilor în 
cheltuirea banului public;

• NU poluării morale a clasei 
politice;

• NU murdăririi tradițiilor, a 
istoriei și însemnelor Brașovului;

• NU învrăjbirii cetățenilor de 

etnii, credințe și nivele de educație 
și profesionale diferite;

• NU exploatării neraționale a 
resurselor naturale;

• NU poluării industriale, 
poluării psihice și educaționale a 
tineretului;  

• DA unei societăți curate con-
struită pe principii morale și etice;

• DA însănătoșirii mediului de 
afaceri;

• DA înăspririi luptei 
anticorupție;

• DA promovării intereselor cla-
sei de mijloc;

• DA promovării valorilor cultu-
rale și a tradițiilor Brașovului;

• DA armonizării vieții politice 
interne;

• DA punerii în valoare a intere-
selor societății civile;

• DA susținerii și implementării 
valorilor europene;

• Democrația la nivel local;
• Justiție socială și oportunități 

egale pentru toți cetățenii;
• Înțelepciune ecologică în abor-

darea exploatării resurselor;
• Non violență la toate nivelele 

societății;
• Economie concurențială și jus-

tiție economică corect aplicată; 
• Feminism și egalitate între 

sexe;
• Respect pentru diversitate; 
• Responsabilitate personală și 

globală;
• Dezvoltare durabilă în viitor.

Biroul de presa al PER Brasov

PER și-a desemnat candidatul 
la președinția Consiliului Județean

Recent, Parlamentul a adop-
tat propunerea privind eli-
minarea plafonului maxim 

al indemnizației pentru creșterea 
copilului. Astfel, mamele vor 
beneficia de o indemnizație calcu-
lată în baza salariului avut în ulti-
mii doi ani de dinaintea concediu-
lui maternal, măsura fiind una care 
poate duce la creșterea natalității. 

Pe de altă parte, în prezent, 
avem în dezbatere propunerea 
prin care autoritățile locale vor 
fi obligate să înființeze creșe în 
localitățile cu peste 15.000 de 
locuitori, propunere care a obți-
nut avize favorabile din partea 
Comisiei pentru învățământ, ști-
ință, tineret și sport și a Comisiei 
pentru  sănătate și familie. O ast-
fel de inițiativă vine în sprijinul 
mamelor care vor să se întoarcă 
la locurile de muncă sau vor să-și 
continue studiile și să se dezvolte 
profesional. 

Dincolo de remunerare, con-
cediu maternal sau ajutoare finan-
ciare pentru creșterea copilului, 
statul trebuie să dezvolte politici 
în ceea ce privește înființarea, 
organizarea și funcționarea servi-
ciilor publice, printre care și creșe, 
pentru că una dintre problemele 
cu care se confruntă tinerele fami-
lii este aceea privind îngrijirea și 
educația timpurie a copilului.

Comisia pentru învățământ, 
știință, tineret și sport și  Comisia 
pentru  sănătate și familie au modi-
ficat propunerea inițială astfel 
încât consiliul local, independent 

sau în asociere, să poată înființa 
creșe care să deservească 10.000 
locuitori.

În România, avem peste 
650.000 de copii cu vârste de până 
în 3 ani, însă există doar 15.000 de 
locuri în creșele de stat. Situația 
creșelor din localitățile județului 
nostru este dezastroasă… Această 
lege reprezintă doar un prim pas. 
Următorii sunt adevărata provo-
care! Doresc nu doar înființarea 
unor astfel de servicii, ci și func-
ționarea lor la anumite standarde. 

Oferta privată de servicii în 
acest domeniu este limitată, dar 
și inaccesibilă și nesigură. Să luăm 
spre exemplu cazul grădinițelor. 
Este cunoscută situația recentă a 
unei așa-zise grădinițe particulare, 
în care directorul agresa fizic și 
verbal copiii. Cazul nu a fost sin-
gular, iar practica ne-a arătat că 
situația creșelor, a grădinițelor, dar 
mai ales a unităților after-school 
ridică mari probleme.

Măsurile instituite prin pre-
zenta propunere legislativă sunt 
în concordanță cu pachetul de 
măsuri promovate de PNL menite 
să vină în sprijinul tinerelor familii 
active și să conducă la creșterea 
natalității.

Sper ca această propunere sa 
aibă un parcurs legislativ favorabil 
și să fie adoptată în cel mai scurt 
timp posibil, pentru a se putea 
garanta părinților accesul la astfel 
de servicii, în bune condiții.

Maria GRECEA
deputat de Brașov

Octavian Goga: „Ţară de secături, 
ţară minoră, căzută rușinos la 
examenul de capacitate în faţa 

Europei… Aici ne-au adus politicienii 
ordinari, hoţii improvizaţi astăzi în mora-
liști, miniștrii care s-au vândut o viaţă 
întreagă, deputaţii contrabandiști… Nu 
ne prăbușim nici de numărul dușma-
nului, nici de armamentul lui, boala o 
avem în suflet, e o epidemie înfricoșătoare de meningită 
morală.” ( Jurnal, 1916).

A fost o zi de doliu pentru România. Nu pentru că 
s-a mai sinucis un om în urma controalelor ANAF, nici 
pentru că s-a întâmplat o crimă la un poligon, urmată 
de o sinucidere.

Dacă Ponta și-a dat doctoratul în istorie spunând că 
Brâncoveanu a murit în pușcărie și nu decapitat de turci 
împreună cu copiii, de la Președintele României mă aștep-
tam măcar la un comunicat sec, așa cum ne-a obișnuit.

La 1 Aprilie 1941, 3000 de români au murit în ziua 
aceea executaţi cu sânge rece. Sigur, în urmă cu mulţi ani 
și cine-i mai numără. Cei care n-au murit pe loc au fost 
deportaţi și au sfârșit în lagărele sovietice. Masacrul de 
la Fântâna Albă nu și-a găsit loc pe agenda Prezidenţială 
– pe Ponta îl ignor -, așa cum a fost omisă, nu demult, o 
întâlnire cu românii din Ucraina, urmașii acelor martiri.

Domnule Iohannis, nimeni nu are pretenţia că tre-
buie să știţi tot ce s-a întâmplat în 1941 și care au fost 
consecinţele. Însă, aveţi consilieri care sunt istorici și jur-
naliști. Este rușinos că într-o zi neagră pentru România 
nici măcar Administraţia Prezidenţială nu a făcut mini-
mul efort de a redacta un comunicat de câteva rânduri.

Și astăzi, după atâta timp, bucovinenii trec graniţa în 
fiecare an și aprind lumânări pentru cei care au sfârșit 
sub gloanţele mitralierelor și pentru cei care, fiind răniţi, 
au fost legaţi de cozile cailor ofiţerilor gruzini, târâţi în 
galop și măcelăriţi cu săbiile. Toţi au fost vânaţi ca ani-
malele sălbatice, aruncaţi în gropi comune din care – 
puţinii supravieţuitori povestesc -, „s-au auzit gemete și 
s-a mișcat câteva zile pământul“, iar la final s-a turnat var 

peste ei.
Oroarea s-a întâmplat la 1 aprilie 1941 

când câteva mii de români din Bucovina de 
Nord, speriaţi de ocupaţia sovietică și de fap-
tul că NKDV-ul începuse deportările și exe-
cuţiile pentru trădare, s-au hotărât să treacă 
graniţa în Regat. Familii întregi, cu copii mici 
– unii sugari și bătrâni s-au strâns -, cu accep-
tul autorităţilor sovietice, să se întoarcă acasă. 

Potrivit mărturiilor supravieţuitorilor, intonau cântece 
patriotice, mărșăluiau cu steaguri tricolore sau albe cu 
însemne religioase, aveau prapurii de la biserici, icoane și 
cruci făcute din cetină de brad și mai aveau 3 km până să 
treacă graniţă când a început măcelul în Pădurea Varniţa.

După două luni, drept represalii, în noaptea de 12 
spre 13 iunie, trupele sovietice au ridicat peste 13.000 
de români care au fost deportaţi în Siberia și Kazahstan.

Subiectul nu a fost discutat până în anii ’90, fiind 
interzis de autorităţile sovietice și apoi de cele ucrai-
nene. Abia în anul 2000, oficialii din Ucraina au permis 
organizarea unei slujbe pentru odihna bucovinenilor 
care și-au dorit să trăiască în România, alături de rudele 
și fraţii lor, dar niciodată masacrul nu a fost recunos-
cut oficial. În cazul Katyn-ului, Președintele Mihail 
Gorbaciov și-a cerut scuze oficial în faţa poporului 
polonez. În cazul României, niciun cuvânt.

Mărturiile supravieţuitorilor de la Fântână Albă sunt 
șocante și, măcar pentru iadul prin care bucovinenii au 
trecut ca să se întoarcă acasă, ar trebui să aprindem o 
lumânare ca buni creștini ce ne aflăm cel puţin la nivel 
declarativ.Cei puţini care au supravieţuit s-au întors 
acasă, pe malul Siretului ocupat, după 20 de ani, în 
1961.

P.S. Doamna Erdogan a purtat doliu la întâlnirea de 
la Cotroceni pentru un procuror ucis cu o zi înainte. 
Doamna Iohannis a purtat alb și o eșarfă roz într-o zi de 
comemorare.

Oare își va reveni vreodată naţia românească ? !
Silviu Alexandru Moldovan

Primvicepresedinte BPJ-TNL Brașov

Tăcere, tăcere şi iarăşi tăcere Sprijin pentru mămicile active
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CET Braşov a fost înfiin-
ţată în 1986 cu scopul de 
a asigura agentul termic 

către toate marile foste uzine ale 
Braşovului, cât şi pentru braşo-
veni. Odată cu căderea industriei 
braşovene, agentul termic produs 
de CET Braşov a devenit tot mai 
scump, pierderile de pe sistem tot 
mai mari, fiind nevoie în fiecare 
an de sume considerabile pentru 
subvenţionarea producţiei de apă 
caldă şi căldură.

În cele din urmă, Consiliul Local 
Brașov, unicul acţionar al firmei 
care deținea 86 de hectare de teren 
în municipiul Brașov și câteva zeci 
de clădiri, a admis în 2010 insol-
venţa acesteia, alimentarea cu ener-
gie termică fiind preluată de noua 
societate Tetkron.

Datoriile CET Brașov se ridică 
la 403,215 milioane de lei, aproxi-
mativ 88,23 milioane de euro și mai 
mult de jumătate din această sumă, 
aproximativ 290 milioane de lei, 
sunt datorii faţă de bugetul statului.

Deși în marile orașe europene 
sistemul centralizat funcționează 
perfect, cu pierderi la limita tehno-
logică de sub 20%, la Brașov aces-
tea au ajuns să depășească și 50%. 
Pierderi acoperite din buzunarul 
cetățeanului, evident.

Aspectul cel mai interesant este 
că defuncta CET Brașov, deși în 
agonie forțată, a reușit să alimen-
teze cu bani frumoși diferite buzu-
nare prin dispariția unor întregi 
subansambluri, a câteva sute de 
metri de conductă preizolată, cu 
diametre de 400, 600 și 800 de mili-
metri sau a sutelor de tone de „fier 
vechi“. Paza obiectivelor trecută 
de la Corpul Gardienilor Publici 
la o firmă de pază privată, pentru 
modesta sumă de 600 milioane lei 
vechi (anul 2012) este un alt aspect 
de menționat.

Foarte interesantă este apariția 
perfect sincronizată  a societății 
Bepco SRL, societate care   începe 
să producă energie electrică și 
agent termic rezidual chiar pe 
platforma CET. Folosind stațiile 
de 110 KV ale fostului CET și multe 
alte facilități de acolo!

Aflată la limită, CET își vinde 
o parte din bunuri către proaspăta 
Tetkron SRL Brașov, societate a 
Consiliului Local,  cu încasarea 
contravalorii acestora în 10 ani 
(rate trimestriale). SC Tetkron SRL 
închiriază  însă fix aceleași bunuri 
către CET Brașov cu o chirie lunară 
per total mai mare cu 85.546,76 
lei faţă de rata lunară pe care o 

achita SC Tetkron SRL pentru 
bunurile cumpărate! Avem așadar 
o schemă simplă de căpușare prin 
care băieții deștepți își alimentează 
conturile.

În  urma întreruperilor frecvente 
în alimentarea cu apă caldă și căl-
dură, tot mai mulți brașoveni sunt 
forțați să se debranșeze de la siste-
mul centralizat și să investească în 
centrale proprii.  Repet, o formă 
de DEBRANȘARE FORȚATĂ în 
urma căreia, din peste 25.000 de 
apartamente rămân în sistemul 
centralizat aproximativ 12.000. Și 
pentru că BEPCO producea și tre-
buia să vândă undeva producția, 
Tetkron se pune pe treabă și nego-
ciază cu BERD  acordarea unui 
împrumut de 12 milioane de euro 
pentru reabilitarea și modernizarea 
reţelei de termoficare din Brașov.

Proiectul prevedea îmbunătăţi-
rea serviciilor de distribuţie a agen-
tului termic, reducerea pierderilor 
din reţea și creșterea eficienţei. Cu 
o condiție a BERD: rebranșarea 
a 10.000 de noi consumatori cas-
nici. Moment în care intră în scenă 
Răzvan Popa, viceprimarul care 
răspundea atunci de partea de ter-
moficare. Și care viceprimar în timp 
ce semna și aproba fără stres aco-
perirea pierderilor de la Tetkron, 
milita ca un adevărat „agent de văn-
zări“ pentru rebranșare:  „În ultima 
perioadă, Tetkron și-a redus pier-
derile însă trebuie să facem niște 
eforturi atât la nivel investiţional, 
cât și pentru funcţionarea acestei 
societăţi. Ideea este de a subvenţi-
ona societatea pentru a atrage noi 
clienţi, dar și pentru atragerea altor 
fonduri, decât cele de la municipa-
litate, pentru susţinerea investiţiilor 
în sistemul de termoficare“. Bun 
așa. Numai că acum, domnul fost 
viceprimar nu mai povestește nimic 
despre împrumutul BERD pe care 
cu mânuța lui meseriașă l-a pierdut.

O altă golănie încercată de 
băieții deștepti a fost tentativa de  
racordare a centralelor termice din 
cartierul Astra la sursa CET Nord, 
racordare care ar fi dus la crește-
rea numărului de abonați, impli-
cit la creșterea profitului BEPCO.  
Numai că interconectarea între 
BEPCO și centrala de cartier nu s-a 
realizat deoarece licitația a fost con-
testată.  Interesant este însă faptul 
că s-a prevăzut o asemenea clauză 
în contractul dintre TETKRON 
și BEPCO, fără ca municipalitatea 
să-și asigure o rezervă de avarie 
în cazul în care furnizorul privat 
întrerupe producția. Rezerva fiind 

tocmai aceste centrale de car-
tier care la acest moment stau și 
ruginesc...

Tot acest meci de ping-pong 
între Primărie, TETKRON și 
BEPCO s-a făcut pe nervii și spi-
narea proștilor care plătesc taxe. 
Adică pe spinarea brașovenilor. De 
la înființarea sa până acum, Tetkron 
a primit permanent subvenții de la 
bugetul orașului, subvenții care au 
acoperit pierderile societății dar și 
beneficiile șmecherilor care admi-
nistrau societatea.

Un aspect important de care 
nu s-a vorbit în public este despre 
contractele colective de muncă 
de la societate. Care contracte 
conțineau printre altele, din grijă 
pentru angajați câteva prevederi 
interesante:

• indemnizația de deplasa-
re-diurnă de 2,5 ori mai mare față 
de nivelul stabilit pentru instituțiile 
bugetare

• decontarea cheltuielilor de 
transport – 10 litri de carburant la 
100 km parcurși

• societatea suporta 65% din 
costul biletului de tratament și 
odihnă pentru fiecare salariat și 
până la 50% pentru membri de 
familie ai acestuia (sot, sotie, copii), 
fără a depăși pragul valoric de 2000 
de lei.

• 2% din fondul de salarii – pen-
tru cadouri

• decontarea cheltuielilor de 
transport pentru deplasarea în inte-
res de serviciu în cuantum de 60% 
din contravalorea abonamentelor 
RAT pentru 60 de persoane.

În prezent o parte din aceste 
beneficii au fost reduse. Dar de 
ce să ai beneficii atunci când tu 
produci pierderi? Dacă ne uităm 
puțin la numele celor care s-au 
perindat pe acolo vom vedea de ce. 
Desigur, anumite relații de rudenie 
sau aparteneță politică sunt pur 
întâmplătoare.

Iar pentru corecta informare, 
datorită pierderilor din exploatare 
pe anul 2015,Tetkron înregistrează 
datorii restante către BEPCO SRL 
în sumă de 16.966.159,97 lei.

Iar în ultimul raport al condu-
cerii TETKRON trimis către consi-
liul local se spune:

• Față de aceste restanțe, socie-
tatea are de achitat si alți furnizori 
de utilități și materiale necesare asi-
gurării continuității serviciului de 
furnizare agent termic, taxe, impo-
zite, contribuții etc, care nu pot 
fi asigurate din resurse proprii (a 
se ține cont că nici până la această 
dată nu a fost aprobat BVC de către 
Consiliul Local astfel încât nu se 
pot angaja cheltuielile necesare).  

• În condițiile date, în lipsa fon-
durilor necesare achitării datoriilor 
către furnizori, SC Tetkron se află în 
imposibilitatea asigurării continu-
ității serviciului public de alimen-
tare cu energie termică și pe cale 
de consecință, fiind obligată să soli-
cite Tribunalului Brașov intrarea 

societății în procedura insolvenței, 
conform Legii nr. 85/2014 cu toate 
măsurile care se impun (concedi-
erea personalului, conservarea și 
valorificarea patrimoniului, pro-
punerea unui plan de reorganizare 
pentru achitarea datoriilor către 
creditori etc).

Concluzia este una singură : alo-
carea de la bugetul municipiului a 
tuturor sumelor restante. Iar și iar...

Oricum, va fi dificil de ținut în 
viață această societate în condițiile 
în care nu mai are nici licența de 
exploatare. Licența este expirată la 
data de 22 decembrie 2015. Ciudat 
este că toți cei implicați în această 
afacere „plină de abur“ au știut de 
acest lucru și nu au făcut nimic 
concret. Deși legea permitea o pre-
lungire cu 12 luni, consiliul local 
nu a făcut nimic în acest sens. De 
ce? Simplu, pentru că s-a profitat 
de prevederea legală care spune că 
nu poți opri furnizarea agentului 
termic pe periada de iarnă. Acum 
că a dat ștevia se poate opri totul. 
Și după cum se spune prin târg, se 
încearcă chiar acoperirea acestei 
afaceri cu iz de DNA. Pentru că 
aburul i-a cam opărit pe cei impli-
cați numai atunci când DNA a pro-
vocat o fisură în țeava care alimenta 
afacerea BEPCO – TETKRON.

Prin trimiterea în judecată a 
unui lot întreg:

• Primarul George Scripcaru  
fiind acuzat de luare de mită și 
abuz în serviciu.Este acuzat că în 
perioada 2010-2012,  în calitate de 
primar al Municipiului Brașov în 
baza unei înțelegeri prealabile cu 
inculpații Costan Simina, David 
Mihai Ciprian și o altă persoană, 
a acționat pentru obținerea de 
foloase necuvenite (sume de bani 
și bunuri) prin preluarea activelor, 
licențelor și activității CET SA de 
către o societate comercială admi-
nistrată de aceștia din urmă, înfiin-
țată în acest scop și care nu dispunea 
de experiență în domeniu. Concret, 
în urma demersurilor întreprinse, 
inculpatul Scripcaru George și-a 
îndeplinit defectuos atribuțiile de 
serviciu și a determinat alți funcți-
onari publici din cadrul Consiliului 
Local Brașov, precum și din cadrul 
societăților deținute de acesta, 

SC CET SA și SC Tetkron SRL, 
să își îndeplinească de asemenea 
defectuos atribuțiile de serviciu, 
consecința fiind adoptarea unor 
hotărâri și semnarea unor contracte 
prin care bunurile acestor două 
societăți au trecut în patrimoniul 
firmei administrate de ceilalți doi 
suspecți, subevaluate sau chiar cu 
titlu gratuit. În plus, în perioada 
2011-2012, a fost achiziționată, în 
mod nelegal, energie termică pro-
dusă de firma administrată de cei 
trei oameni de afaceri, peste nece-
sarul populației. Consecința a fost 
prejudicierea primăriei municipiu-
lui Brașov cu suma de 24.415.199 
lei, care reprezintă totodată un 
folos necuvenit pentru societatea 
respectivă.

• DAVID MIHAI CIPRIAN și 
COSTAN SIMINA-MARIANA, 
administratori, pentru complicitate 
la abuz în serviciu.

Practic, „defecțiunea“ aface-
rii BEPCO-TETKRON a apărut la 
momentul la care DNA a început 
instrumentarea afacerii. Cum 
se va termina va decide jusțiția. 
Până atunci avem câteva întrebări 
pentru adminstrația condusă de 
George Scripcaru:

• de ce au fost acoperite aceste 
pierderi toți acești ani în condițiile 
în care primăria nu s-a folosit de 
centralele de cartier și nu s-a ocupat 
în mod prioritar de modernizarea 
infrastructurii de la CET?

• de ce au permis bonificații pen-
tru o societate care a produs numai 
pierderi și a provocat un adevărat 
jaf economic al banului public?

• de ce s-au făcut plăți pe o 
„licență“ expirată și nu s-au luat 
măsuri din timp pentru intrarea în 
legalitate a TETKRON?

Întrebări vor mai fi, multe. Dar 
cea mai importantă este una sin-
gură: cum se rezolvă rapid și legal 
distribuția de agent termic și de apă 
caldă? Pentru că ștevia și urzica vor 
face rapid loc strugurilor culeși pe 
brumă și iarna apare. Iar termofi-
carea va deveni un „șobolan numai 
bine fezandat“ pe masa viitorului 
primar și a viitorului consiliu local. 
Și cei aproape 12.000 de branșați la 
această afacere moartă vor face țur-
țuri. Și vor scoate abur pe nas.

Șobolanii aburului

La ultima ședință a consiliului local de săptămâna 
aceasta, onor consilierii s-au abținut la votul privind 
acoperirea pierderilor. Așa că probabil TETKRON 
va intra în insolvență iar datoriile vor fi acoperite 
la final tot din bugetul municipiului. Adică tot din 
taxele și impozitele plătite de noi. BEPCO oprește 
motoarele iar de joi în apartamentele racordate nu 
va mai curge apa caldă. De ce?

Alexandru PETRESCU
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Solution/Pollution, de-aici mi-a 
venit ideea, ca să nu spuneți că am o 
minte total întortocheată. Ei bine, că 

tot vorbim zilnic de poluare, de trafic care 
devine din ce în ce mai urât, cum îi admi-
răm noi pe olandezi și pe danezi că merg 
doar cu biciclete, am zis să abordez acest 
subiect, dar bineînțeles, referindu-mă pe 
elementul de design care însoțește acest 
mijloc de transport. Și nu mă refer strict 
la biciclete în sine, ci la parcarea acestora 
în spațiul urban.

Pe planeta unde locuitorii chiar folo-
sesc bicicleta în loc de mașină, evident că 
numărul acestor obiecte este mai mult sau 
mai puțin direct proporțional cu numărul 
de locuitori. Atunci, este la fel de clar că 

la o asemenea aglomerare, urbea să fie 
dotată și cu parcări aferente. Și bineîn-
țeles, vorbim în acest caz și de dispozi-
tive specifice, ce de multe ori sunt chiar 
obiecte artistice.

Cele mai eficiente suporturi de bici-
clete sunt acelea care pot asigura ambele 
roți și cadrul, folosind un sistem de închi-
dere. Aceste suporturi pot fi construite 
din diverse materiale; durabilitatea, rezis-
tența la intemperii, aspectul și funcționali-
tatea sunt variabile extrem de importante. 
Fiecare material are avantajele și dezavan-
tajele lui și fiecare este unic în felul lui prin 
modul în care este pus în spațiu.

Vizibilitatea parcării de biciclete, dis-
tanța adecvată față de parcările auto, tra-
ficul pietonilor și apropierea de obiec-
tive importante sunt factori importanți 
în determinarea funcționalității unei 

asemenea instalații.
Cele mai populare modele sunt: stilul 

U, serpentină, scară și stâp cu inel, dar 
în marile orașe, arhitecții și designerii 
au intervenit cu modele artistice, uneori 
chiar fistichii sau avantgardiste. Cele ino-
vative, îmbină corect utilitarul cu designul 

și au forme adaptate locului în care sunt 
amplasate.

Totul e ca atunci când doriți să pro-
puneți autorităților un astfel de sistem, 
să veniți cu soluții care să le provoace 
anumite poluții, iar proiectele voastre să 
poată bucura orice biciclist.

Soluţie – poluţie

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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Restaurare extremă urgenţă

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Cătălin BĂDULESCU
Brasovorasmagic.ro

Între 1877 și 1949 evreii din 
Brașov au fost împărţiţi în două 
comunităţi, una de rit ortodox, 

tradiţionalist și alta de rit neolog. 
Evreii tradiţionaliști construiesc în 
1929 așa numita Sinagogă Albastră 
de pe Strada Castelului nr. 64, 
numită astfel după culoarea vitra-
liilor. Foarte valoros este mozaicul 
cu lei de pe faţadă, extrem de rar 
reprezentat pe sinagogi, deși reli-
gia iudaică permite reprezentări ale 
motivelor cu animale. Construcţia 
a fost realizată în stil maur iar supra-
faţa totală este, întâmplător sau nu, 
de 365 m.p. Exact cât zilele anului! 
A fost gândită ca un ansamblu uni-
tar cu locuinţe, școală, baie rituală 
și un abator de păsări. În prezent, 
clădirea sinagogii a fost grav dete-
riorată de vandalizarea legionară și 
de cutremurele din 1940, 1977 și 
1986, dar și de trecerea timpului, 
de intemperii și de lipsa fonduri-
lor pentru întreţinere. Și-a încetat 
activitatea în 1970, o vreme func-
ţionând ca depozit. În prezent, 
procesul de degradare este foarte 
accentuat fiind necesare lucrări 
urgente de consolidare și reabili-
tare. Ascunsă privirilor de o poartă 
și de o faţadă ale unei case aparent 
obișnuite din cetatea Brașovului, 
Sinagoga Albastră este un exem-
plu tipic al surprizei ascunse dez-
văluită de abaterea de la drumul 
turistic comun. Odată deschisă 
poarta pătrundem într-un univers 
fascinant. Fanta curţii înguste se 
termină, spectaculos, cu un regal 
de artă și culori: celebrul mozaic 
cu lei. Din păcate, odată intraţi în 
sinagogă, peisajul pare desprins din 

filmele de groază cu accente S.F. 
Prin ţiglele sparte sau căzute ploaia 
pătrunde în voie, pe jos sunt mor-
mane de moloz și dărâmături. În 
unele locuri, copacii au crescut prin 
zidurile de cărămidă ca o victorie 
tristă și total nefirească a vegeta-
lului asupra pietrei. Doar vitraliile 
albastre, sparte pe alocuri, au rămas 
la fel de frumoase, la fel de enigma-
tice, filtrând o lumină, acum tristă, 
care trebuie văzută și trăită. Am 
stat cam 30 de minute printre praf, 
moloz și ruine și am auzit zidurile 
și acoperișul troznind. La propriu. 

Sinagoga ortodoxă din Brașov 
mai stă în picioare doar printr-o 
miraculousă sfidare a legilor fizicii. 
Rezultanta vectorială a forţelor care 
acţionează asupra clădirii încă este 
egală cu zero, asigurând un precar 
echilibru, dar cu siguranţă pentru 
foarte puţin timp de acum înainte. 
Se impun măsuri și lucrări urgente 
de consolidare și restaurare pentru 
a salva, în ultimele minute, poate, 
acest edificiu deosebit de ofertant 
și valoros al istoriei evreilor din 
Brașov. 

În prezent, comunitatea evreilor 

din Brașov dorește să acceseze fon-
duri și sponsorizări pentru a salva 
Sinagoga ortodoxă de la prăbușire 
și colaps. Datorită poziţionării sale 
de excepţie, chiar sub Tâmpa, în 
plin centru vechi, în plină cetate, 
de fapt, locaţia se poate preta la 
activităţi culturale, turistice și 
comerciale cu vad și succes garan-
tat. Atâta timp cât în Brașov există 
Sinagoga Beith Israel (Neologă), 
perfect funcţională, reintroduce-
rea Sinagogii ortodoxe în cultul 
religios nu se justifică. Una din 
cele mai profitabile destinaţii sau 
rebranduiri ar fi transformarea sa 
într-un obiectiv cultural și muzeal. 
Se va păstra actuala faţadă, cu totul 
deosibită, decorată cu mozaicul 
emblematic, vitraliile definitorii 
pentru Sinagoga Albastră și se 
va construi pe înălţime. Actuala 
incintă a sinagogii cu balcoanele și 
vitraliile sale de excepţie poate fi 
transformată într-o sală de eveni-
mente spectaculoasă în care se pot 
organiza vernisaje de artă, petre-
ceri private ș.a.m.d. Curtea interi-
oară, cu construcţiile aferente, care 
include și o baie rituală deja resta-
urată, se poate transforma într-un 
muzeu, gen Curte Brașoveană. Se 
pot lua în calcul și alte destinaţii, 
în funcţie de dorinţele și proiectele 
viitorilor sponsori, dar acest con-
cept ni se pare cel mai bine adaptat 
și ofertant.

Cert este că, prin acest mate-
rial, tragem un disperat sem-
nal de alarmă, un ultim S.O.S. 
Verticalitatea, adică existenţa 

Sinagogii Ortodoxe din Brașov, 
cunoscută ca Sinagoga Albastră 
este doar o chestiune de timp. De 
foarte puţin timp! Dacă nu se inter-
vine imediat, această construcţie 
cu totul deosebită va deveni, praf, 
moloz și amintire… Este aberant 
ca ceea ce nu au reușit războiul și 
cutremurele, să izbutească nepăsa-
rea și  lipsa banilor.

De peste 200 de ani, evreii au 
reușit, la Brașov, să dea dovadă de 
un model exemplar de convieţuire 
multietnică și multiculturală. Deși 
la începuturi au avut de luptat cu 
ostilitatea sașilor care vedeau în 
negustorii evrei o concurenţă de 
temut, dar și cu prejudecăţile unor 
culturi religioase, evreii brașoveni 
au dovedit, generaţie după genera-
ţie, că s-au intergat perfect în viaţa 
cetăţii, trăind demn și muncind 
onest, adăugând valoare și plus 
valoare Brașovului. Au integrat cul-
tura și religia lor milenară într-un 
burg ecumenic prin definiţie și 
conjunctură.

Pentru a înţelege mai bine, isto-
ria, valorilor și tradiţia evreilor din 
Brașov vă prezentăm, în înche-
iere, un scurt istoric al comunităţii 
evreiești din orașul de la poalele 
Tâmpei. Și, pentru că am vorbit de 
valori, vă rugăm să nu uitaţi, că una 
dintre ele, acum aflată în mare peri-
col, este Sinagoga Ortodoxă, zisă 
și Sinagoga Albastră de pe strada 
Castelului Nr. 64! Statistic vorbind, 
cei mai numeroși turiști care vizi-
tează Brașovul sunt evrei. Lor ce le 
oferim?

Scurt istoric al evreilor în Braşov
 Evreii se stabilesc cu greu, în toată 
Transilvania, datorită edictelor imperiale 
şi a restricţiilor impuse de autorităţilor 
locale. O atitudine ostilă cu care evreii au 
avut mult de luptat şi de demonstrat
 La început au fost negustori intineranţi 
sau ambulanţi având drept de practicare a 
negoţului doar la târgurile ocazionale din 
marile oraşe transilvănene
 Aron Lobl din Kameniţa, Polonia, a 
fost primul preşedinte al comunităţii şi 
cronicarul stabilirii evreilor în Braşov. 
S-a îndrăgostit definitiv de oraş şi a 
scris pagini memorabile. O figură cu 
totul deosebită, pionier şi misionar. Un 
excelent administrator şi organizator, ca 
să nu folosim cuvântul manager, atunci 
inexistent, dar perfect definitoriu pentru 
personalitatea şi capacităţile sale.
 Primii evrei se stabilesc în anul 1807, 
doar 5 la număr, în urma refugiului din 
Bucureşti, cauzat de războiul ruso turc. 

 De a lungul anilor populaţia evreiască 
din Braşov va creşte tot datorită 
refugiaţilor care vor veni aici din celelalte 
provincii româneşti.
 În 1826 trăiau doar 9 familii evreieşti 
în Braşov. Dar este anul în care apare un 
haham, lăcaşe de cult şi şcoli
 Abia în 1910 numărul evreilor din Braşov 
sare de 1000
 După Marea Unire din 1918 numărul 
evreilor veniţi din Regat în Braşov creşte 
foarte mult, în 1930 fiind recenzaţi 2600
 Recensământul rasial din 1941 numără 
2800 de evrei în Braşov
 În 1945 se înregistrează numărul maxim 
de evrei din Braşov: 3500
 Datorită refugiaţilor din Basarabia şi 
Bucovina aceasta va ajunge în curând la 
aproape 6000
 Din 1946 până în 1989 evreii vor pleca 
masiv în Israel fiind cumpăraţi pe valută 
forte, astfel în prezent mai vorbim de 
maxim 100 de familii
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Revin asupra unui subiect de impor-
tanță majoră pentru brașoveni: con-
struirea unui spital multifuncțional și 

modern. Nu trebuie uitat faptul ca Brașovul 
are Facultate de Medicină, deci acest spital 
multidisciplinar modern trebuie să fie la dis-
poziția cadrelor universitare, medicilor rezi-
denți și a studenților. Dreptul la servicii de 
sănătate este garantat prin Constituție, acest 
lucru nu se poate comenta sau pune  la îndo-
ială. Dar accesul la aceste servicii trebuie să 
fie unul compatibil cu epoca pe care o trăim.

Este anormal din orice punct de vedere 
am privi situația ca într-un oraș cum este 
Brașovul pacienții să fie puși în situația de a 
fi plimbați într o secție de spital și alta. Este 
anormal ca instituțiile spitalicești să funcți-
oneze în clădiri compromise sau degradate. 
Este anormal ca medicii și personalul medi-
cal să lucreze în condiții proaste.

Am mai spus acest lucru: un sistem de 
sănătate eficient presupune acces rapid al 
pacienților la spital, dar și acoperirea tuturor 
nevoilor medicale ale pacienților. Trebuie 
ținut cont și de capacitatea de intervenție 
în situații speciale, cum sunt calamitățile 
naturale sau incendiile (ca să dau doar două 
exemple). Iar creșterea calității serviciilor 
medicale cu ajutorul noilor tehnologii este 
un lucru obișnuit în țările dezvoltate. Nu 
poți să aduci un echipament ultramodern, 

iar pentru instalarea acestuia să fii nevoit 
să lărgești uși sau să modifici dimensiunile 
sălilor de operații, așa cum s-a întâmplat la 
Spitalul Județean Brașov.

Funcțiunile cele mai importante ale unei 
instituții spitalicești trebuie gândite și din 
perspectiva accesibilității și adresabilității. 
Spitalul se adresează tuturor, toți membrii 

comunității trebuie să fie fie tratați egal.
La aceste principii, mai adaug că Brașovul 

este un centru turistic de mare importanță. 
Sute de mii de oameni sosesc la Brașov în 
fiecare an. Serviciile medicale performante 
nu fac decât să întărească poziția de lider al 
turismului.

Un nou spital, complet și modern, este 
o nevoie reală. Secțiile spitalicești disper-
sate acum în tot orașul trebuie aduse sub un 
singur acoperiș. Pe termen lung, activitatea 
medicală, devenind mult mai eficientă, va 
fi mai ieftină și din perspectiva cheltuielii 

banilor asiguraților sau a banilor publici.
Dacă adaug la aceste argumente poziția pe 

hartă a orașului nostru, perspectiva reorga-
nizării administrativ-teritoriale a României 
și posibilitatea ca Brașovul să devină capitală 
regională, iată că nevoia unui spital modern 
devine și mai acută.

Închei acest articol subliniind un alt 
lucru: este nevoie de implicarea directă 
a administrației locale. Primul și cel mai 
important beneficiar al acestui spital este 
comunitatea. Primarul și Consiliul Local 
trebuie să se implice.

Din nou, despre nevoia unui spital modern

Să fii cuminte, băiete! S-o 
asculți pe doamna!“ 

Așa începe o zi obișnuită 
pentru Vasile, un puști de-o șchi-
oapă dintr-o comună din România. 
Așa începe ziua pentru toți copiii 
care vin la școală cu ghiozdane care 
mai de care mai speciale. Da, speci-
ale, pentru că toți au ghiozdane noi- 
doar abia au început clasa întâi. Sau 
aproape toți…

Vasile se ascunde adesea de pri-
virile celorlalți copii, își alege un 
loc undeva în spate, unde se simte 
mai în siguranță. Își ancorează peste 
ghiozdan, pe post de drapel, o bluză 
de trening albastră și subțire, dar 
nou-nouță. E preferata lui și a venit 
îmbrăcat așa, în uniformă și în bluza 
lui de trening, vreme de 3 săptă-
mâni. Nu l-a întrebat nimeni nimic, 
dar el știe că ghiozdanul nu trebuie 
lăsat la vedere. 

Nu vorbește despre asta, dar e 
suficient să-l privești în ochi: 

„Nu am un ghiozdan nou, la fel 
ca ceilalți copii. Mi-e rușine să arăt 
cu ce vin la școală și mi-e rușine 
chiar să-l deschid.“ Astfel grăiesc 
ochii lui, adesea învăluiți într-un soi 
lacrimi ale neputinței pe care niciun 
un copil de 7 ani n-ar trebui să le 
simtă pe obraz în prima zi de școală. 

Vasile n-a fost la grădiniță, la fel 
cum n-a fost nici sora lui mai mică, 
pe care bunica a hotărât s-o înscrie 
la școală la 5 ani doar ca să vină cu 
fratele ei de mână. Copiii, prove-
niți dintr-o familie de rromi de la 
marginea localității Tunari, vin la 
școală murdari și fără rechizite. Dar 
învățătoarea lor este prevăzătoare: 
are mereu în dulap caiete, creioane 
și pixuri de rezervă. Le-a cumpă-
rat din banii ei, n-a cerut nimic 
nimănui. E fericită atunci când 
dăruiește! Atât de fericită, încât 
lumina din ochii ei nu pălește și nu 
se umbrește niciodată: nici când 
copiii se ceartă  sau n-o ascultă, nici 
când părinții lipsesc de la ședințele- 
și așa puține, nici când un tată vine 
în stare de ebrietate ca să-și ia copi-
lul de la școală. 

Nu, nu este tatăl lui Vasile, pen-
tru că Vasile și Tincuța- sora lui- 
nu au părinți. Mama lor a plecat 
„departe“ după cum spun copiii, 
iar tatăl, nimeni nu știe cine este… 
Bunica acestor doi micuți se zbate 
să-i aducă la școală zilnic, sperând 
că ei vor ajunge „cineva“ atunci 
când vor fi mari. În plus, la școală 
copiii primesc ceva de mâncare și 
rechizite noi… E mare lucru pen-
tru ei și bunica a depus dosarul în 
speranța că vor avea și nepoții ei 

rechizite noi, mai devreme sau mai 
tâziu… 

Îi este greu acestei femei de 64 de 
ani, iar copiilor le este și mai greu: 
n-au fost la grădiniță, n-au învățat 
nici măcar cum se ține un creion în 
mână. Vasile este isteț și deprinde 
rapid aceste taine, învățate de cei-
lalți copii mult mai devreme. Este 
un băiat cu o voință de fier, dar se 
simte adesea rușinat, se ascunde de 
colegi și se joacă numai cu surioara 
lui care învață la o clasă paralelă. Pe 
ea, ar fi fost bine s-o înscrie bunica 
la grădiniță. Nu este pregătită pen-
tru clasa întâi.

Am avut curiozitatea să-i fac o 
vizită lui Vasile și familiei lui. Casa 
lor spune mai multe decât ghioz-
danul băiatului. Nu m-a surprins  
cu nimic: o casă de chirpici dără-
pănată, cu o parte dintre geamuri 
sparte, locuri pe care bunica le-a 
acoperit cu o folie de plastic „ca să 
nu intre vântul“. Curentul electric 

este un moft petru ei: bătrâna a tras 
fir de la niște vecini, dar vecinii se 
supără când nu poate plăti factura și 
taie firul. Bătrâna are o lampă pe gaz 
– operă de anticariat – și gătește la 
foc de vreascuri. Muncește cu ziua 
la oamenii mai înstăriți, pentru că 
ajutorul social este mic și alocația 
copiilor și mai mică…

Vasile a primit, în cele din urmă, 
pachetul cu rechizite: printre ele, și 
un ghiozdan nou-nouț. La fel a pri-
mit și sora lui, Tincuța! Nu-și mai 
pune bluza de trening deasupra, 
este fericit băiatul! 

Copiii au fost incluși într-un 
program de Școală după Școală 
conceput de doamna învățătoare 
fără niciun ajutor „de la buget“. 
Dumneaei a cerut acordul părinți-
lor și al directorului. Atât. În rest, 
nu vrea să știe nimeni despre acest 
program, nu vrea să-și dezvăluie 
identitatea. 

Ceea ce fac pentru acești copii 

este pentru că îmi pasă de ei. Pot 
avea un viitor mai bun, iar mie nu 
mi-e greu să mai stau 2-3 ore peste 
program. Dar pentru ei, deprinde-
rile de la grădiniță sunt esențiale. 
Abia dacă pot ține un creion în 
mână, abia dacă pot trasa un semn 
grafic cât de cât corect. Fără aceste 
deprinderi, ei nu vor învăța să scrie. 
Și cu cititul au probleme: rețin 
mult mai greu literele, în vreme ce 
alți copii știu deja să citească unele 
cuvinte. Trebuie, cumva, recuperat 
decalajul.

Mă învăluie un soi de bucurie și 
recunoștință pentru tot ce am văzut 
la școala din Tunari. Profesorii, 
învățătorii și educatorii României 
nu sunt așa cum apar la televizor. 
Poate că printre ei se află și oameni 
care și-au greșit vocația, dar de ce 
să vorbim numai despre aceia și să 
nu-i evidențiem pe oamenii care 
și-au dedicat viața profesiei de das-
căl, fără să se plângă, fără să aștepte 
recompense? 

De ce să nu vorbim despre bucu-
ria lui Vasile, a Ticuței și a multor 
altor copii care vin la grădiniță și la 
școală cu drag?

„Aici e mai bine decât 
acasă“ spun copiii, iar eu 
le dau dreptate. Au găsit 
în învățătoarea lor un 
sprijin, au găsit mama pe 
care n-au avut-o, au găsit 
speranța pentru o viață 
mai bună!

Ghiozdanul lui Vasile

Daniela PĂTRU

Prof. Dr. MSc. Alexandru Vlad Ciurea
Director Științific, Șef Departament  

de Neurochirurgie Spital Sanador, București

Am mai spus acest lucru: un sistem de sănătate eficient 
presupune acces rapid al pacienților la spital, dar și acoperirea 
tuturor nevoilor medicale ale pacienților. Trebuie ținut cont 
și de capacitatea de intervenție în situații speciale, cum sunt 
calamitățile naturale sau incendiile (ca să dau doar două 
exemple). Iar creșterea calității serviciilor medicale cu ajutorul 
noilor tehnologii este un lucru obișnuit în țările dezvoltate. 
Nu poți să aduci un echipament ultramodern, iar pentru 
instalarea acestuia să fii nevoit să lărgești uși sau să modifici 
dimensiunile sălilor de operații, așa cum s-a întâmplat la 
Spitalul Județean Brașov.

„
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V-am pezentat în episodul 2 al seri-
alului nostru lista de întrebări pe 
care am adresat-o Curții de Conturi 

– Brașov, lista de întrebari la care evident 
din înaltul ei turn de fildeș – Curtea de 
Conturi - nici măcar nu a catadicsit să ne 
gratuleze cu augusta-i privire, darămite să 
se obosească să ne răspundă. Nu-i nimic, 
asta este, așa mici și plebei cum suntem 
noi, poate nu meritam nici un răspuns. Nu 
merităm nici noi, nici dumneavoastră, noi 
trebuie să ne vedem de serviciu, de fami-
lie, de ratele la bancă, să ne fie frică de fap-
tul că intră teroriștii peste noi în case și să 
fim obedienți, mai ales obedienți, drept 
pentru care nu merităm raspuns. Ei bine 
vom vedea! La 31martie a avut loc un nou 
termen de judecată în procesul domnului 
Aristotel Cancescu. Din nou s-au audiat 
martori. Respectiv trebuiau audiate marto-
rele: dna Crăciun și dra Mone Mariana. A 
fost audiată doar dna Crăciun, urmând ca 
domnișoara Mone Mariana să fie audiată 
la următorul termen. Martora ne-a adus 
la cunoștință multe lucruri interesante, ca 
și martorii de data trecută. Ne-a spus că 
în ceea ce privește contractele de achiziție 
publică, dumneaei în calitate de jurist avea 
acces doar la referate, nu și la contractele 

ca atare. Pentru a mă face înțeles, referatele 
erau niște lucrări „pe marginea“ contracte-
lor care „povesteau“ ceea ce se întamplă în 
contract  în baza cărora ea ca juristă, tre-
buia să redacteze acte adiționale ce angre-
nau sume grele de bani. A spus că nu a 
vazut actele originale, respectiv contractele 
de bază, decât atunci când a venit Curtea 
de Conturi, care – spune martora – că 
venea în fiecare an. Fac o paranteză, având 
în vedere că venea Curtea de Conturi, an 
de an suntem curioși dacă au sesizat nere-
gulile descoperite către autoritățile com-
petente, sau către orice alte autorități cu 
caracter coercitiv și atribuții de urmărire 
și anchetă, respectiv dacă au sesizat și în ce 
mod? I-am întrebat, dar din turnul lor de 
fildeș nu se uită către noi, e prea înalt acest 
turn. Tot această martoră ne spune că era 
de notorietate în Consililul Județean prie-
tenia dintre dl Căncescu și dl Diniță, patro-
nul firmei Gotic și ne mai spune faptul că 
nu cunoaște – în afară de Gotic – ca alte 
firme să fi beneficiat de acte adiționale de 
prelungire și ajustare (modificare) a prețu-
lui. Pe de altă parte, totuși nu putem să nu 
ne oprim și asupra faptului că în anumite 
situații, după spusele avocaților și din eco-
nomia întrebărilor acestora – în anumite 
situații ar fi fost benefic pentru Consiliul 
Județean un act adițional de prelungire a 
contractului inițial decât un proces pen-
tru daune interese împotriva Consiliului 
Județean. Adică ar fi fost – în anumite 
cazuri - mai ieftină continuarea partene-
riatului cu prestatorul, decât o sentință 
potrivnică prin care Consiliul Județean 

Brașov să fie obligat să plătească: ceea ce 
a cheltuit GOTIC plus profitul nerealizat. 
Doar expertizele vor lămuri acest aspect 
și vă promitem – celor interesați – că în 
serialul nostru de presă ne vom apleca cu 
seriozitate și asupra acestora. Un alt aspect 
demn de luat în seamă este acela că mar-
tora Crăciun are calitatea de suspect alături 
de inculpații din acest dosar, într-un dosar 
ce vizează tot fapte de corupție vis a vis tot 
de Consilliul Judetean Brasov, dosar care 

ar fi disjuns din prezentul dosar. Din acest 
moment mărturia acestei persoane este 
cel putin îndoielnică. Rămâne de văzut. 
Vom lămuri și acest aspect, ne vom inte-
resa și vom solicita opinii de la specialiști. 
Uitasem ceva, nu mai știu sigur dacă v-am 
spus că am adresat Curții de Conturi un set 
de intrebări vis a vis de acest caz iar aceș-
tia, din turnul lor de fildeș nu catadicsesc 
să ne răspundă. Ei bine dacă v-am mai spus 
acuma sunt sigur că ați retinut.

Cu „Cănce’“ la Divan Obștesc (III)
Pe 31 martie a avut loc alt termen de judecată, în cadrul procesului 
domnului Aristotel Căncescu președintele suspendat al Consiliului 
Județean Brașov, proces în care este judecat dumnealui împreună cu 
alții, vizavi de o serie de nereguli și fapte ilicite sesizate de organele de 
anchetă. Evenimentul nu este de importanță capitală, dar este cel puțin 
interesant pentru brașovenii care nu dorm și care vor să știe, cât de cât, 
cam ce se întamplă, în urbea lor. 

Gabriel BOGDAN

 „Am fost sunat de preşedintele Căncescu Aristotel care mi-a cerut 
să fac un referat pentru alocarea sumei de 2.900.000 lei pe care să 
îl treacă prin plenul Consiliului judeţean pentru aprobare pentru 

a se putea plăti aceşti bani firmei Gotic SA. I-am cerut lui Ciapă 
Vasile să facă acest referat, în această formă, referat pe care l-am 

semnat şi apoi l-am transmis preşedintelui Căncescu care l-a 
semnat de aprobare. Ulterior a fost iniţiat proiectul de hotărâre 

care a fost adoptat de Consiliul judeţean. Au fost alocaţi astfel cei 
2.900.000 lei către firma Gotic SA.” 
(declaraţie inculpat Costea Viorel)

”Doresc să precizez că aceste actualizări ale preţului contractelor 
de care beneficia firma Gotic SA au fost făcute la presiunea 
preşedintelui Căncescu Aristotel. Era o atmosferă infernală la acel 
moment în instituţie pentru că ni se impunea practic să încheiem 
aceste acte. Cred că toţi membrii comisiilor au simţit aceasta. 
Am discutat şi cu doamna Mone Mariana care a zis că se poate 
actualiza „dacă şeful cere”.

(declaraţie inculpat Costea Viorel)

”În acest moment a intrat în joc domnul Ispas, care ne-a chemat pe rând, 
pe mine, pe Rădulea Andreea, pe Crăciun Claudia acuzându-ne voalat 
că vom răspunde de cei aproximativ 4 milioane de lei pe care-i puteam 
câștiga dacă ar fi câștigat RAMB. În discuția purtată cu mine mi-a spus 
direct că șeful, dl. Căncescu, îl vrea pe RAMB, la care eu i-am spus foarte 
clar că în momentul de față este exclusă o soluție favorabilă lui RAMB 
deoarece concluziile expertului erau corecte. Eu am propus că ar fi o 
singură soluție, ca cei din comisie să evalueze în mod complet și corect și 
oferta RAMB și poate ajungem la o soluție de anulare a procedurii.”
”Cu ocazia acelei discuţii dar şi ulterior Pascu şi Ispas ne-au spus că „şeful 
vrea să câştige RAMB”. I-am explicat că nu se poate întrucât avea acel 
raport al expertului în care se menţiona că oferta este neconformă. Am 
bănuit că se doreşte câştigarea achiziţiei de către RAMB întrucât se dorea 
recuperarea acelei sume stabilită de Curtea de Conturi ca nedatorată. 
Întrebare: Aţi simţit că motivul acestei discuţii este urgentarea 
procedurii? Răspuns: Nu. Am simţit că se dorea tragerea de timp până la 
găsirea unei soluţii acceptabile. Nu am mai întâlnit cazuri în care avizarea 
de către conducere să dureze aşa mult.”

(declarație martor Ghiță Ana Elena observator UCEVAP)
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CERBUL DE AUR va trăi  
pentru Braşov şi braşoveni!
CERBUL DE AUR  
A FOST...

• Ediţia 1  - 1968 

Festivalul s-a desfășurat între 
5 și 10 martie, în incinta Teatrului 
Dramatic. Directori: Tudor 
Vornicu și Ilie Mănescu. Orchestra 
a fost condusă de maestrul Sile 
Dinicu,  trofeul a fost câștigat de 
Kalinka, Belgia. Participanti: Dan 
Spătaru, Margareta Pâslaru 

 
• Ediţia a 2-a – 1969 

Festivalul s-a desfășurat între 
5 și 10 martie, în incinta Teatrului 
Dramatic. Prezentatori: Sanda 
Ţăranu și Silviu Stănculescu. 
Trofeul a fost câștigat de Luminiţa 
Dobrescu,  România. Participanti: 
Julio Iglesias, Anda Călugăreanu, 
Mihaela Mihai.

 • Ediţia a 3-a – 1970 

Printre invitaţi s-a numă-
rat  Connie Francis care a primit 
cheia orașului Brașov, o medalie 
cu emblema cetăţii și un costum 
naţional. Trofeul a fost câștigat 
de Thérèse Steinmetz, Olanda. 
Participanţi: Angela Similea, 
Josephine Baker 

 
• Ediţia a 4-a – 1971

 Manifestarea s-a ținut între 5 
și 7 martie și a debutat cu un coc-
ktail la Casa Armatei (azi Cercul 
Militar). Trofeul a fost câștigat 
de Ann-Louise Hanson, Suedia. 
Participanţi: Corina Chiriac, Doina 
Badea, Dalida, Doina Spătaru.

 
• Ediţia a 5-a – 1992 

Ediția din 1992 s-a desfășurat 
între 24 și 28 iunie. Pentru prima 
dată în istoria festivalului, acesta 
s-a desfășurat în Piața Sfatului. 
Prezentatori: Ricky Dandel, Bianca 
Brad.  Trofeul a fost câștigat de Trie 
Utami, Indonezia. Participanţi: 
Particia Kaas, Johnnz Logan, Linda 
Martin

 
• Ediţia a 6-a – 1993

Ediția din 1993 s-a desfă-
șurat în septembrie, în Piața 
Sfatului. Prezentatori: Ricky 
Dandel. Trofeul a fost câștigat de 
Arina Commodores, Lituania.  
Participanţi: Toto Cutugno, 
Kylie Minogue, Jerry Lee Lewis, 
Dionne Warwick, Holograf, Nicu 
Alifantis.

• Ediţia a 7-a – 1994

Ediția din 1994 s-a desfășurat 
în septembrie, în Piața Sfatului. 
Prezentatori: Ricky Dandel, Bianca 
Brad, Tania Budi. Trofeul a fost 
câștigat de Worthy Davis, SUA.  
Participanţi: Paul Young, David 
Palmer, Boy George, Culture Beat, 
The Commodores, Ray Charles, 
James Brown, Silvia Dumitrescu, 
Loredana Groza și Monica Anghel.

 
• Ediţia a 8-a – 1995

Ediția din 1995 a fost prezen-
tată de Toni Grecu și Daniela 
Gamulescu.  Trofeul a fost câști-
gat de Cramps in The Leg, Rusia.  
Participanţi: Școala Vedetelor, 
Status Quo, 2 Unlimited, The 
Temptations, MC Hammer, Kenny 
Rogers, Gyuri Pascu și Belinda 
Carlisle

• Ediţia a 9-a – 1996

Ediția din 1996 a fost prezen-
tată de Miruna Coca Cosma, Ricky 
Dandel și Hugo de Campos.  Trofeul 
a fost câștigat de Monica Anghel, 
România.  Participanţi: Tom Jones, 
Vaya Con Dios, Coolio, MN8, Soul 
II Soul, La Bouche, Monica Anghel, 
Silvia Dumitrescu, Loredana 

Groza, Adrian Daminescu,Stereo, 
Timpuri Noi

 
• Ediţia a 10-a – 1997 

Ediția din 1997 a fost prezentată 
de Miruna Coca Cosma Andreea 
Marin, Tania Budi și Horia Brenciu.  
Trofeul a fost câștigat de Meiske 
Shakila Sherhalawan, Indonezia.  
Participanţi: Christina Aguilera, 
Big Mountain, Masterboy, 
Sheryl Crow, Waldo, Diana 
Ross, Gheorghe Zamfir, Therese 
Steinmetz și Dan Spătaru

 
• Ediţia a 11-a – 2001

Ediția din 2001 a fost prezen-
tată de Ricky Dandel și Gianina 
Corondan.  Trofeul a fost câștigat de   
Proconsul, România.  Participanţi: 
INXS, UB 40, Soca Boys, Cyndi 
Lauper, Ștefan Bănică Jr., Holograf, 
Direcția 5, 3rei Sud-Est

• Ediţia a 12-a – 2002
Ediția din 2002 a fost pre-

zentată de Andreea Marin și 
Cosmin Cernat.  Trofeul a fost 
câștigat de Paula Seling, România.  
Participanţi: Boyz II Men, The 
Kelly Family, Scorpions, t.A.T.u.

  • Ediţia a 13-a – 2003 
Ediția din 2003 a fost prezen-

tată de vedete TVR.  Trofeul a fost 
câștigat de Sha Baoliang, China.  
Participanţi: Ricky Martin, Simple 
Minds, Paula Seling, Holograf, 
Vama Veche, Compact, Nicola, 
Nicu Alifantis

 
• Ediţia a 14-a – 2004 

Ediția din 2004 a fost prezen-
tată de Ioana Moldovan și Gabriel 
Coveșeanu.  Trofeul a fost câș-
tigat de  Eleanor Cassar, Malta.  
Participanţi: Pink, Nino D'Angelo, 
Thomas Anders

• Ediţia a 15-a – 2005
Ediția din 2005 a fost prezen-

tată de Cosmin Cernat și Ramona 
Bădescu.  Trofeul a fost câștigat de   
Linda, Italia.  Participanţi: Natalie 
Imbruglia, Joe Cocker, Pavel 
Stratan, O-Zone, Zdob și Zdub

 • Ediţia a 16-a – 2008 
Ediția din 2008 a fost prezentată 

de  Elvin Dandel, Alina Sorescu și 
Ruxandra Gheorghe  Trofeul a fost 
câștigat de Răzvan Krivach, româ-
nia.  Participanţi: Iris și Direcția 
5 împreună cu Angela Similea, 
Aura Urziceanu, Doru Tufiș, Paula 
Seling, Gabriel Cotabiță, Nicola, 
Laurențiu Cazan, Monica Anghel, 
Luminița Anghel, Mircea Baniciu, 
Marcel Pavel și Nico, Ștefan Bănică 
Jr., Paula Seling, Simply Red, 
Ruslana, Horia Brenciu și orches-
tra sa, Sava Negrean-Brudașcu, 
Nicolae Furdui Iancu, Tiberiu Ceia, 
Florica Zaha, ansamblul „Joc“ din 
Chișinău, Damian Drăghici.

• Ediţia a 17-a – 2009 
Ediția din 2009 a fost pre-

zentată de   Mihai Constantin, 
Aurelian Temișan, Delia Budeanu, 
Alexandra Tararache și Raluca 
Hogyes. Trofeul a fost câștigat 
de Antonino Spadaccino, Italia. 
Participanţi: Tiziano Ferro, Steve 
Vai, Hot Chocolate. A fost ultima 
ediţie organizată înainte ca TVR să 
sisteze festivalul.

ŞI CERBUL  
DE AUR  

VA MAI FI!
• Ediţia a 18-a – 2016 

Promit brașovenilor că voi orga-
niza în acest an CERBUL DE AUR 
la Brașov în perioada 01.09.2016 
– 04.09.2016. 

• Ediţia a 19-a – 2017
Promit brașovenilor că voi orga-

niza CERBUL DE AUR la Brașov 
în perioada 24.08 - 27.08. 2017. 

• Ediţia a 20-a - 2018 
pentru această ediţie jubiliară, 

în anul în care Brașovul va deveni 
Capitala Europeană a Muzicii, voi 
organiza:

 un eveniment “Remember 
Cerbul de Aur” cu ocazia 50 de 
ani de la prima ediţie, în perioada  
08.03.2018 – 11.03.2018

 Preselecţie naţională şi 
internaţională pentru Festivalul 
„Cerbul de Aur“ în perioada 
28.06.2018 – 30.06.2018

 A 20-a ediţie jubiliară a fes-
tivalului, în perioada 23.08-26.08. 
2018.

CERBUL DE AUR va trăi 
pentru Braşov şi braşoveni!

Cu stimă, Adrian Macarie
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Probleme moderne de care nu vorbește nimeni
De când stăm cu toții ca 

șobolanii în birouri a deve-
nit tot mai dificil să tragi o 

preacinstită bășină. În birou n-ai 
unde, noua filosofie corporatistă 
apreciază open-space-ul, unde un 
pârț mediu se poate deplasa în 
voie, cam ca punga din American 
Beauty, în timp ce un prost se uită 
la el cu admirație. Sunt oameni 
care se bășesc la muncă, în special 
în ședințe, dar o fac pe gură. Șefii 
numesc asta feedback.

Pe vremuri, când erau locuri de 
fumat, locuri închise și aproape 
neventilate, puteai să slobozești 
una acolo, nu știa nimeni. Acum 
trebuie să cobori până în fața 

clădirii, dar e plin de oameni care 
au ieșit ori la fumat, ori să facă ace-
lași lucru ca tine. Și, pentru că cul-
tura corporatistă e bolnavă, dacă te 
retragi undeva mai la margine să-i 
dai drumul, va veni cineva la tine 
să socializeze, să sudeze colectivul. 
Chiar dacă nu vine, afară bate vân-
tul constant și ar împrăștia-o între 
nevinovați.

La budă nu se pune problema. 
Specificul unei bășini consistente e 
că nu știi dacă e silențioasă sau nu. 
Dacă bubui una în budă se va afla 
și trebuie să stai închis acolo până 
ești sigur că pleacă toți, să nu se afle 
cine-i extremistul. Într-o lume ide-
ală, ar fi măcar silențioase, dar noi 

nu trăim într-o lume ideală. Uite 
câte războiae sunt pe lumea asta!

Așa că o ții în tine până pleci de 
la muncă. În metrou nu se poate. 
Nu că ar deranja pe cineva, dar 
dacă unul rupe acest himen social 
și trage una în metrou, gata, se rup 
zăgazurile, toți or să facă asta și de 
la Victoriei la Romană murim toți 
ca șobolanii.

Așa că o duci până acasă și dacă 
ai noroc, nu e nimeni pe casa scării, 
și-i dai drumul aici. Dar, dacă nu e 
cazul, și câteodată nu e, că e tot 
timpul cineva care se zgâie la avi-
zier de parcă ar citi sfânta scriptură, 
rămâne să ajungi la tine în aparta-
ment s-o tragi cu sete și mânie.

De-aia zic, s-ar putea să nu fie 
toate bormașini ce auzi în bloc 
seara. Poate sunt oameni ca tine 
care au ajuns acasă și dau drumul 

unei rafale pe care au ținut-o sub 
presiune o zi întreagă.

Ovidiu EFTIMIE

Pe vremuri, când erau locuri de fumat, locuri închise 
și aproape neventilate, puteai să slobozești una acolo, 
nu știa nimeni. Acum trebuie să cobori până în fața 
clădirii, dar e plin de oameni care au ieșit ori la fumat, 
ori să facă același lucru ca tine. Și, pentru că cultura 
corporatistă e bolnavă, dacă te retragi undeva mai 
la margine să-i dai drumul, va veni cineva la tine să 
socializeze, să sudeze colectivul. Chiar dacă nu vine, 
afară bate vântul constant și ar împrăștia-o între 
nevinovați.

6 întrebări enervante pe care adulții le pun copiilor
Adulții pot deveni deseori 

enervanți prin intruziunea 
lor în viața copiilor. Este 

adevărat că cei mici sunt tare dră-
gălași, numai buni pentru pupă-
cit și smotocit. Însă, pentru ei nu 
este neapărat plăcut ca un strain să 
intervină cu forța în lumea lor, să 
le pună tot felul de întrebări stere-
otipe, să îi pipăie sau să îi pupe. Cu 
toate astea, sunt asaltați de astfel de 
„binevoitori“ care apar din senin și 
doresc să interacționeze cu copiii, 
supunându-i apoi la un tir de între-
bări, mai abitir decât la un intreviu 
de angajare.

Iată șase dintre cele mai ener-
vante întrebări pe care oamenii le 
pun copiilor:

Vii cu mine acasă?
Nu am înțeles niciodată de ce 

necunoscuții simt nevoia să-mi 
întrebe copilul dacă merge cu ei 
acasă. Dacă eu m-aș duce să îi întreb 
dacă vin cu mine acasă, ar spune cu 
siguranță că sunt nebună.

Îmi dai și mie o bucățică? Hai te 
rog… (întrebare însoțită de gestul 
mâinii întinse)

O altă întrebare preferată de 
adulți este aceasta. Copilul se spe-
rie, se retrage în spatele meu, terori-
zat la gândul că cineva îi va smulge 
mâncarea din mână. Trebuie să îi 
explic că nenea sau tanti glumește, 
să îl liniștesc și să îl asigur că nu 
se atinge nimeni de mâncarea lui. 
Copiii privesc totul în mod serios, 
cuvintele capătă înțelesurile de 
bază, ei neputând sesiza sensul lor 
figurat. Și oricum, la vârsta mică, 
aceștia sunt speriați la gândul că 
cineva le ia bunurile. De ex. bunica 
mea avea obiceiul să glumească cu 

fiul meu că să îi dea ei jucăria, iar 
el devenise stresat atunci când o 
vedea și își ascundea jucăriile.

Ia zi, ești cuminte?
„Copil cuminte și babă fru-

moasă“ este un proverb vechi 
românesc. De fapt „necumințenia“ 
copilului este curiozitate, explorare 
și „a fi cuminte” este relativ și ține 
de limitele și de așteptările fiecă-
rui părinte. Este o întrebare adre-
sată copilului meu, la care îmi vine 
întotdeauna să răspund cu: „Nu, nu 
e cuminte și nici nu vreau să fie.“ Iar 
copilul meu a învățat târziu acest 

cuvânt, numai când l-a auzit la gră-
diniță, căci noi nu i-am spus nicio-
dată „Stai cuminte!“

Pe cine iubești mai mult?
Trebuie să recunosc că această 

întrebare mă irită și îmi amintește 
de copilăria mea când eram foarte 
des întrebată acest lucru. Mai exista 
și varianta mai horor: „Pe cine ai 
da la lup, pe mama sau pe tata?“ 
Desigur, că eram totdeauna în difi-
cultate să aleg între părinții mei și 
eram confuză, pentru că nu știam 
niciodată ce răspuns se așteaptă 
lumea să primească.

Ei, ia zi, ce poezie, ce cântecel ai 
învățat la grădiniță?/Știi?

Este adevărat că cei mici învață 
ușor și prin joacă. Dar forțarea 
copiilor să reproducă poezii sau 
cântecele spre amuzamentul adul-
ților ca niște animăluțe dresate la 
circ (eventual suiți pe un scaun în 
mijlocul musafirilor) mărturisesc 
că îmi repugnă. La această între-
bare, copilul ar trebui să întrebe și 
el: „Da, tu ce poezie știi?“

Andreea 
Kovásznai Rădulescu

Ce vrei să te faci 
când te faci mare?

Când copilul mai crește, 
invariabil apare această 
întrebare. Poate că unii 

copii vor spune vreo 
meserie care le trece prin 
minte, chiar dacă nu știu 

exact ce presupune.
De fapt, copiii nu sunt 
niște jucării, ei trebuie 

tratați cu respect ca orice 
altă persoană, chiar dacă 

sunt mici. Apropierea 
de ei și pătrunderea în 

universul lor se face 
discret, jucăuș și numai 

dacă aceștia acceptă.
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LIVIU DRAGOMIR, DIRECTOR EXECUTIV LA ASC CORONA 2010 BRAŞOV: 

DOPAJ

Corona Brașov are, de la înce-
putul acestui an, un direc-
tor executiv, în persoana 

domnului Liviu Dragomir, cel care 
activează de ani buni în scrima de la 
poalele Tâmpei. De aceea, dorind 
să aflăm mai multe despre această 
nouă postură dar și despre spor-
tul de la Corona, i-am solicitat un 
interviu

Redactor: Recent, aţi dobândit 
o responsabiliate în plus. Despre 
ce este vorba?

Liviu Dragomir: Am fost numit 
director executiv la ASC Corona 
Brașov. În acest moment, mă ocup 
de toate secţiile clubului și încerc să 
coordonez activitatea acestora, din 
punct de vedere administrativ, dar 
și sportiv. 

Red.: Sunt secţii sportive de 
performanţă, cu impact la nivel 
naţional şi nu numai

L.D.: Desigur, Brașovul se poate 
lăuda cu o echipă importantă de 
handbal, care, iată, s-a calificat 
în semifinalele Cupei EHF și a 
adus multă lume în tribunele sălii 
sporturilor. Avem, de asemenea, 
o echipă de hochei, care joacă în 
competiţii interne și internaţionale, 
care în acest sezon a ocupat locul 

trei la seniori, dar dorim mai mult, 
desigur. Totodată, secţiile de polo, 
schi sau patinaj viteză sunt foarte 
bune, datorită unui management 
de calitate, care facilitează lansarea 
spre mare performanţă a unor spor-
tivi de mare valoare. De asemenea, 

am înfiinţat o secţie de scimă, cea 
mai nouă a clubului

Red.: A propos de scrimă, al 
cărui sprijinitor sunteţi de atâ-
ţia ani, care sunt perspectivele 
acestei secţii, înfiinţată recent la 
Corona Braşov ?

L.D.: La scrimă, așteptăm să 
avem rezultate din ce în ce mai bune 
și să ajungem la performanţele din 
perioada de glorie, de la fostul club 
sportiv Tractorul. Am început de la 
nivelul de jos, cu copiii și vrem să 
ajungem la un nivel de performanţă 
ridicat. Copiii vin la scrimă, avem 
deja 60 de sportivi, la toate cele 
trei arme, floretă, sabie și spadă. 
De asemenea, avem un colectiv 
de antrenori foarte buni, care au 
avut rezultate, iar copiii sunt atrași. 
Desfășurăm cu regularitate selecţii 
în școli și, spre bucuria noastră, îi 
atragem spre acest sport.

Red.: Când vom mai vedea la 
Braşov competiţii de scrimă?

L.D.: Am vorbit cu președin-
tele Federaţiei Române de Scrimă, 
brașoveanul Mihai Covaliu și am 
pregătit un calendar competiţional, 
care să se desfășoare la Brașov. Vom 
aduce aici Cupa României, la sabie 
seniori, vom începe și cu întrecerile 
pentru copii, în special la spadă. 
Apoi, încet, încet, dorim să adu-
cem și o etapă de Cupă Mondială, 
care să se desfășoare la Brașov, pen-
tru că dispunem de infrastructura 
necesară.

Red.: Una din dorinţele celor 

care cunosc acest sport, este refa-
cerea tradiţiei organizării unei 
competiţii tradioţionale la Braşov, 
Memorialul Rohonyi…

L.D.: Este primul turneu de 
amploare, pe care vreau să-l readuc 
la Brașov, pentru că a fost un con-
curs internaţional de mare valoare, 
foarte cunoscut. Mulţi foști spor-
tivi, acum antrenori, au participat 
de-a lungul anilor la acest concurs 
și, cu siguranţă, în momentul în care 
vom organiza din nou Memorialul 
la Brașov, își vor aduce aminte și vor 
dori să participe cu elevii lor. Îmi 
doresc să fie din nou un concurs de 
anvergură, iar finalele să le desfășu-
răm pe scena teatrului, pentru că 
scrima este și o artă

Red.: Ce le transmiteţi nume-
roşilor iubitori ai sportului, repre-
zentat de Corona Braşov?

L.D.: Le transmit să aibă încre-
dere în acest club, să fie alături 
de sportul reprezentat de clubul 
nostru, pentru că performanţele 
sportivilor vor fi din ce în ce mai 
bune. Avem un colectiv adminis-
trativ foarte bun, care se ocupă de 
activitatea clubului și, cu siguranţă, 
știu să sprijine eficient și activitatea 
sportivă. 

Scandalul de dopaj, în care 
a fost implicată tenismena 
Maria Sharapova, a aprins 

spiritele, iar dezvăluirile legate de 
alte cazuri de dopaj în tenis dar și 
în alte sporturi, continuă să ţină 
un nedorit cap de afiș. Sportiva 
din Rusia a anunţat că a picat un 
test antidoping, în timpul turneu-
lui Australian Open. Sharapova a 
fost depistata cu ,,meldonium“, o 
substanţă interzisă de la 1 ianuarie 
2016, odată cu noile reglementări 
WADA (Agenţia Internaţională de 
Control Doping). Cu toate aces-
tea, de când a fost trecută pe lista 
substanţelor interzise, mai mulţi 
maratoniști, biatloniști și chiar un 
ciclist au fost depistaţi pozitiv! 
Deși Sharapova a spus că a a luat 
substanţa, pentru a o ajuta la pro-
blemele cardiace pe care le are, 
meldonium ajută la rezistenţă, 
recuperare, la buna funcţionare 
a sistemului nervos și la elimi-

narea stărilor de anxietate. Pentru 
a afla detalii despre această sub-
stanţa și a cunoaște ce beneficii 
poate aduce organismului uman, 
am solicitat explicaţiile unui 
cunoscător în domeniu,brașo-
veanul Gicu Sfinteș, cunoscut 
antrenor și arbitru român de cultu-
rism și fitness : „Substanţa folosită 
de Sharapova a fost elaborată în 
1980, la Riga, în fosta URSS, de un 
colonel medic. Medicamentul era 
destinat soldaţilor sovietici, care 
luptau pe diferitele fronturi, cu 
precădere în Afganistan. Mai mult, 
medicamentul a fost utilizat de 
mulţi sportivi ruși, nefiind inter-
zis, decât la începutul acestui an, 
când WADA l-a trecut pe lista sub-
stanţelor dopante. De aceea, sunt 
atâtea discuţii acum și cu lotul de 
atletism al Rusiei, care ar putea să 
nu participe la Jocurile Olimpice 
de la Rio. Așadar, s-a știut de acest 
medicament de peste 35 de ani, 

fiind un remediu pentru diabet, 
dar având o contribuţie esenţi-
ală la creșterea rezistenţei fizice 
și psihice ale consumatorului, la 
rezolvarea problemelor legate de 

anxietate și a diverselor tulburări 
neurovegetative, sporind consi-
derabil încrederea în sine. Faptul 
că Sharapova a recunoscut folo-
sirea acestui medicament, nești-
ind că a fost interzis, poate fi în 
avantajul ei, deoarece ar putea 
scăpa cu o pedeapsă mai blândă, 

respectiv, o suspendare rezonabilă, 
de până la doi ani. Ea a mai spus 
că știa că acest medicament scade 
valorile glicemiei și ajută la pro-
blemele cardiace și l-a luat pentru 
că are antecedente în familie, din 
acest punct de vedere“. În opinia 
brașoveanului Gicu Sfinteș, există 
dopaj în aproape toate sporturile, 
înclusiv în România, iar pentru 
diminuarea fenomenului există 
o singură cale: „În aproape toate 
sporturile există astăzi dopaj, 

mai ales în culturism, fitness, hal-
tere, lupte și altele. De asemenea, 
scandalurile legate de dopaj iau 
amploare, pentru că fenomentul 
se extinde. Dacă se face un con-
trol, amănunţit, la o federaţie de 
culturism și fitness, cum e cea a 
noastră, aproape toate probele 
ies pozitive, pentru că sportivii se 
dopează, asta este clar. Anul tre-
cut, la Campionatul Mondial din 
El Salvador, un junior de-al nos-
tru, plecat curat, după un control 
doping la Agenţia din România, a 
fost găsit dopat acolo, la concurs. 
Asta înseamnă că fie nu a efectuat 
controlul, fie s-a dopat acolo. Să nu 
uităm că de-a lungul anilor, acest 
dopaj s-a lăsat cu multe decese ale 
sportivilor, mai ales la culturism. 
La nivelul federaţiei internaţionale, 
peste 25 de sportivi de valoare au 
murit, din cauza dopajului. La noi, 
ultimele cazuri, au fost consem-
nate la Iași și chiar la Brașov, unde 
sportivul Remus Mihăiţă s-a dopat 
și a decedat într-o sală de forţă. 
Pentru a descuraja consumul exce-
siv de substanţe dopante, consider 
că WADA și agenţiile de control 
doping din diferite ţări, ar trebui 
să facă mai des și mult mai riguros 
controale“.

,,Scandalurile legate de dopajul în sport iau amploare“

La nivelul federaţiei internaţionale, peste  
25 de sportivi de valoare au murit, din cauza 
dopajului. La noi, ultimele cazuri, au fost 
consemnate la Iaşi şi chiar la Braşov, unde 
sportivul Remus Mihăiţă s-a dopat şi a decedat 
într- o sală de forţă. 

 declară braşoveanul Gicu Sfinteş, antrenor şi arbitru internaţional de culturism

,,Transmit suporterilor să fie 
mereu alături de sportivii noştri“


