
Da, ei bine, da: mărturisesc. 
Sînt unul dintre cei care 
iubesc alegerile. Și, în spe-

cial, le iubesc pe cele locale. Și nu le 
iubesc din dorința de a schimba și 
apoi de a schimba schimbarea și tot 
așa. Le iubessc cu disperare tocmai 
în ideea de a păstra edilii aflați pe 
funcții. Le iubesc atît de mult că, zău, 
fraților, mi le-aș dori măcar din șase 
în șase luni, deși ideal ar fi trimes-
trial: vine vara, hop, și elecțiunea! Se 

face toamnă? Hai să îi dăm cu votul! 
Dă cu primii fulgi de nea, dăm și 
noi iama în campania electorală! Iar 
cînd apar ghioceii, ne găsesc deja la 
rînd, în fața cabinei de vot!

Și nu vă grăbiți nici să dați cu pia-
tra, nici să îmi faceți cadou cămașă 
din aia frumoasă cu mînecile lungi. 
Extrem de lungi, de la dai roată în 
jurul tău de cîteva ori. Chestia asta 
are o logică.

Uite, zilele trecute, am pornit 

voinicește în traversarea țării. La 
dus, prin Transilvania și Banat, la 
întoarcere prin Oltenia și oarece 
Muntenie. Și, credeți-mă, am văzut 
peisaje fascinante. La Făgăraș, 
bunăoară, unde în ultimii 10 ani 
nu s-a întîmplat nimic notabil, cu 
excepția imensității bisericești cu 
acopreriș aurit, era să intru în stare 
de șoc: cîteva buldoexcavatoare 
scurmau de zor la carosabil.

continuare în pagina 2 

De ce iubesc alegerile
Editorial

Cornelius POPA

Și atunci cum să 
nu iubești alegerile? 
Cum să nu le dorești 
semestrial sau chiar 

trimestial, dacă 
numai atunci edilii 

fac demonstrații 
de hărnicie?
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Banul, ochiul dracului. Setea 
de putere și foamea de bani  
a făcut ca tot mai mulți 

politicieni ajunși peste noapte în 
postura de a schimba destine să se 
comporte ca niște vătafi lacomi. O 
lăcomie care secătuiește nu doar 

banul public ci și viețile oamenilor 
din jurul lor. S-a tot vorbit despre 
împărțirea orașului între cei doi 
mari, Constanțin Niță și George 
Scripcaru. Dar până azi s-a vorbit 
doar pe la colțuri. Șoptit. Dar azi, 
cineva a avut curajul de a spune 

lucrurilor pe nume. Direct, fără 
ocolișuri. Cineva care a picat în 
plasele întinse peste oraș asemenea 
plasei unor păienjeni lacomi. Dacă 
nu pică în plasa unuia sigur pică în 
plasa altuia. Azi începem o nouă 
serie de anchete care vor ridica 

cortina. De azi veți vedea până 
unde pot merge arendașii orașului 
nostru și cum fac ei bani din banii 
noștri. Din banii pe care tu îi dai pe 
taxe, impozite, din dările care îți fac 
uneori viața grea.

Prima anchetă, „Afacerea 

Kronwell“,  va arăta cum se face 
treaba. Cum vrei să fugi de dracu 
dar dai de ta-su. Totul datorită 
curajului unui om, a unei femei 
care a spus:  „Mai bine mă sacrific 
eu decât să pățească ceva copilul 
meu“.

Cod Unic AEP 24160219

Chipurile mafieiChipurile mafiei
Afacerea 
Kronwell
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Contraeditorial

Confuzii geografice: 
Clujul, Brașovul și Teleormanul

Cristos a înviat! se răstește 
semipareza unui cerșetor 
adunat pe o bancă lângă 

biserică. Arată ca un gargoyle rătă-
cit din gura căruia nu curge apă de 
ploaie ci rugăminți fierbinți.

Dă-mi și mie doamnă ceva, 
dă-mi un leuț să-mi iau de mâncare, 
susură de sub broboadă o femeie 
făcută sul lângă intrarea în Sfântul 
Nicolae.

Alți 4 cerșetori, cu pungi deco-
rate cu fotografii cu iepuri, toți 
cu chipiuri de ceferiști și mustăți 
cleioase, reazemă pereții toaletei 
bisericii.

Iote bre, ăștia au făcut WC aici, 
îmi zic. Deștept lucru, nu pierzi 
Învierea din cauza unor mațe stri-
cate. WC temeinic au la Sfântul 
Nicolae, cu termopane mari, maro-
nii și cu scăriță placată cu gresie pe 

care să ne rupem gâții iarna, dar 
oricum iarnă nu o să mai fie nicio-
dată. Pare curat și brusc îmi doresc 
să mă spăl pe mâini, să fac un pipi 
și să mă spăl pe mâini și să-i mul-
țumesc Domnului pentru toaletă 
și să-i spun că uite că se poate pre-
cum în cer așa și pe pământ, curat și 
termopanat.

Dar bufnițele nu sunt ceea ce 
par, cum bine ne-a zis Twin Peaks, 
căci WC-ul cu ferestre mari este un 
soi de bucătărie în care tronează 
o giga-hotă sub care ard lumânări 
într-o cădiță de inox ciuruită, inun-
dată de un lichid cleios.

Sunt sufletele lumânărilor pie-
rite pentru VII și pentru MORȚI.

Cu mâna greblă, un muștiuc 
știrb curăța găurile, eliberându-le 
pentru noi lumânări. 1 leu una, o 
iei din biserică, cum intri pe lângă 
doamna făcută sul de lângă poartă.

Muștiucul spune Doamne 
Ajută!!!

Miroase a urină. El miroase a 
urină. Mă gândesc că a intrat aici, 
crezând și el că e toaletă și când a 
văzut că e cu lumânări, s-a scăpat 
pe el.

Urină și ceară arsă.

VIII și MORȚII.
Doamne Ajută!
În răcoarea bisericii, sfinți zgri-

buliți privesc strâmb umanitatea 
venită la cerșit favoruri de la Ăl 
de Sus. În dreapta, în spatele unei 
mese, se ascunde o femeie îmbro-
bodită. Vinde lumânări, iconițe, 
icoane, giga-icoane, cărți, catastife, 
nimicuri de surdo-mut de tren. 
Pe masă e o cutie pentru donații. 
Scrie pe ea: donații pentru bolnavi. 
Imediat lângă, pe un scaun este o 
altă cutie pe care scrie: donații pen-
tru operații chirurgicale. La 3 metri, 
pe o altă măsuță este o altă cutie pe 
care scrie: donații pentru bolnavi 
gravi. Încă una anunță că în ea este 
așteptat mărunțiș pentru bolnavi cu 
afecțiuni pulmonare.

Mă uit după canceroși, cardiaci, 
diabetici.

Nu au ajuns la o segmentare 
dibace, pe tipologii de boli.

Dar dacă se suprapun bubele? 
Dacă chirurgicalul e și grav și dacă 
pulmonarul e chirurgical?

Cum facem împărțeala 
donațiilor?

Preotul calcă atent, folosindu-și 
cârjele de plastic. Un enoriaș ghiduș 

întreabă: și-a rupt piciorul la ski?
Se râde înfundat.
Popa încearcă să scape de o 

coafată care îi explică cum se face 
treabă la Cluj. Nu poate să fugă, 
femeia îl urmărește ca o muscă rea.

La Cluj e mai bine ca la Brașov, 
au mai multe cutii pentru dona-
ții, strâng bani pentru cei cu nasul 
coroiat și pentru fetele cu sânii 
mici, pentru doamnele cu căderi 
de calciu și pentru bărbații cu com-
plexe de cocoșel.

În Cluj e mai bine.
Lumânările se ard în viluțe cu 

gresie mai scumpă, termopane mai 
profesioniste, inoxuri mai lucioase. 
Cerșetorii lor au pungi decorate cu 
poze mai frumoase, zâmbete mai 
profesioniste și, în loc de Cristos a 
Înviat! aruncat la 3 săptămâni după 
sărbătoare, la Cluj există un tratat 
de cântecele de cerșit, întocmit de 
un grup de sociologi experți în psi-
hologia creștină.

Și au toaletă la biserică la Cluj. 
Pentru vii și pentru morți. Că și ei, 
morții, au nevoile lor. Și votează. 
Uite d-aia o să câștige Boc alegerile.

Sau ăla era Dragnea?

urmare din pagina 1

Gropile din asfalt, care de 
multă vreme se prinseseră 
în hora unirii, acum erau 

aspru separate. Iar unora chiar li se 
închidea gura!

Prin comunele și satele județelor 
patriei noastre capitaliste multilate-
ral dezvoltate, la fel, veselie mare. Ici, 
doi-trei proletari cu lopețile, scăr-
pinînd pămîntul, dincolo un buldo 
șănțuind pentru cinci metri de 
canalizare, prin orășele se întindea 
asfalt din loc în loc cu entuziasm de 
nedescris, și tot așa pînă în Banat. 
Continuînd de-a lungul Dunării și 
Oltului. În locuri în care locuitorii 
nu au mai văzut de patru ani picior 
de muncitor și bucățică de lucrare 
publică, este, în aceste zile, o efer-
vescență de te doare mintea. 

Eram chiar lejer picat în extaz 
cînd am ajuns înapoi în Brașov. 
Doar că la intrarea în municipiu a 
trebuit să opresc brusc. Cauza? O 
criză de rîs: în Bartolomeu, exact 

ca acum patru ani, se schimbau 
bordurile!

Și atunci cum să nu iubești ale-
gerile? Cum să nu le dorești semes-
trial sau chiar trimestial, dacă 
numai atunci edilii fac demon-
strații de hărnicie? Dacă numai 
în campanie vezi că primarul are 
idei și se dă cu bicicleta printre 
enoriași pupînd babele și bătînd 
moșnegii pe spinare? Dacă aleșii te 
recunosc brusc și te caută de vorbă 
privind cutezător în zare, mîndri 
de ce isprăvi mărețe urmează ei a 
face special pentru tine...

Așa că, alegătorule, lasă far-
faslîcurile, și treci la iubit alegerile. 
Nu trebuie să îi iubești pe candi-
dați. Trebuie doar să mimezi entu-
ziasmul cu același zel cu care ei 
mimează că gîndesc (pentru tine) 
și muncesc (tot pentru tine). Și să 
savurezi cei cinci metri de borduri, 
trei de asfalt și doi de canalizare 
ce ți se fac în campania electorală. 
Am zis!

Cornelius POPA

De ce iubesc alegerile
Nu trebuie să îi iubești pe candidați. Trebuie doar 

să mimezi entuziasmul cu același zel cu care ei mimează 
că gîndesc (pentru tine) și muncesc (tot pentru tine). 
Și să savurezi cei cinci metri de borduri, trei de asfalt 

și doi de canalizare ce ți se fac în campania electorală.

Editorial

Vorbim din nou 
despre transpor-
tul în comun si 

despre taximetrie. În ceea 
ce privește transportul în 
comun este adevărat că 
s-a modernizat, șoferii 
autobuzelor respectă (în 
proporție de 85%) ora-
rele afișate, s-au introdus 
automatele pentru bilete 
și carduri de călătorie. 

Nici nu le-au introdus bine, nici nu am apucat să-mi 
fac un card de călătorie, că la aproximativ trei săp-
tămâni după ce l-am făcut acesta nu mai funcționa. 
Explicațiile companiei au fost următoarele: acesta 
trebuie „translatat“ și banii din cont se transferă pe 
cardul nou. De ce nu le-ați facut direct în această 
formă. Pentru a se face această operațiune, e nevoie 
de nume, prenume, cnp, serie de buletin, adresă, 
telefon, păi de ce? Cardurile de călătorie sunt neno-
minale, dar vrea RAT-ul să știe pe unde umblu eu? 
Sau unde se vor raporta aceste date respectiv traseul 
zilnic al fiecărui card – care are o serie ce va cores-
punde cu un cnp într-o bază de date – și de ce? Sau 
în cazul în care mă înșel și nu este vorba de așa ceva, 
pentru ce a trebuit să se cheltuie ca să se facă un tip 
de carduri ca după aceea acestea să fie schimbate? Nu 
sunt bani aruncați în vânt? Și astfel de bâlbâieli, chel-
tuieli nejustificate de resurse și timp nu m-ar mira ca 
această împrejurare să mascheze acte de corupție. 

Absurdul și hilaritatea afacerilor de taximetrie la 
Brașov începe bineînțeles din Primăria Brașov, adică 
dacă un cetățean bine intenționat vrea ca de mâine 
să facă taximetrie sau să se deschidă o companie 
de taxi, se adresează Primăriei pentru autorizații și 

îndrumare și află că, ce credeți că află? Ei bine, tot ce 
poate afla respectivul este că nu are voie. Da, exact 
cum ați auzit, nu are voie să faca taximetrie, pen-
tru că taximetria în Brașov este o afacere prohibită, 
o afacere pe care au voie să o facă în proporție de 
90% doar Marian de la MARTAX și Todoran de la 
TODTAXI. Dacă se insistă cu întrebările aflăm că 
este – vezi doamne – o hotărâre a Consiliului local 
care limitează numărul de taxiuri în Brașov. O astfel 
de hotărâre încalcă  legea concurenței, crează mono-
pol și încalcă Constituția. Pe langă acest abuz, atât 
MARTAX ca și TODTAXI, țin „pe dreapta” apro-
ximativ 300 de mașini care înseamnă aproximativ 
300 de autorizații, adică aproximativ 600 de locuri 
de muncă, toate astea pe langă faptul că o conse-
cință directă a acestei situații este reprezentată de 
scăderea ofertei de taximetrie din punct de vedere 
al promptitudinii serviciilor. Mai mult, am zis și o 
repet, o autorizație pe „bursa neagră” a taximetriei, 
se vehiculează că ar fi între 3.000 și 5.000 de euro, 
vehiculându-se că ar ajunge chiar și până la 7.000 de 
euro și toate astea datorită abuzului primăriei Brașov 
și a celor care o conduc datorită faptului că tot pri-
măria permite celor doi corifei ai taximetriei din 
Brașov, respectiv Marian și Todoran, să țină „dosite“ 
câteva sute de autorizații, mai ales în condițiile în 
care Marian este cercetat penal pentru evaziune de 
milioane de euro. Parcă nu știu de ce, dar miroase a 
corupție, nu fac acuzații, nu arăt cu degetul, dar cum 
altfel ar putea ca aceste mizerii să se perpetueze? În 
concluzie, având în vedere că se apropie alegerile 
locale, dragi brașoveni, țineti cont de faptul că, infa-
tuarea politică și autosuficiența funcției împletite cu 
incompetența și corupția îți ucid viitorul și îți ucid 
orașul, drept pentru care scoate afară gunoaiele din 
viața ta. Ai ocazia să faci curățenie acum, așa că fă-o. 

Brașovul, paradox pierdut

Raluca FEHER

În răcoarea bisericii, sfinți zgribuliți privesc strâmb 
umanitatea venită la cerșit favoruri de la Ăl de Sus. 
În dreapta, în spatele unei mese, se ascunde o femeie 
îmbrobodită. Vinde lumânări, iconițe, icoane, giga-
icoane, cărți, catastife, nimicuri de surdo-mut de 
tren. Pe masă e o cutie pentru donații. Scrie pe ea: 
donații pentru bolnavi. Imediat lângă, pe un scaun 
este o altă cutie pe care scrie: donații pentru operații 
chirurgicale. La 3 metri, pe o altă măsuță este o altă 
cutie pe care scrie: donații pentru bolnavi gravi. Încă 
una anunță că în ea este așteptat mărunțiș pentru 
bolnavi cu afecțiuni pulmonare.

Bogdan
GABRIEL
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Candidații la Primăria 
Brașovului rostogolesc 
neîncetat tema construi-

rii aeroportului brașovean. Este 
o temă importantă, aeroportul e 
necesar și important și este inclu-
siv pe agenda mea. 

Dar eu cred că cea mai gravă 
problemă a Brașovului o repre-
zintă plecarea tinerilor la muncă 
în străinătate. Gândurile lor 
sunt la țările civilizate. Nu mai 
vor să facă nimic aici pentru că 
ei consideră că aici nu au viitor. 
Administrația brașoveană s-a uitat 
cu indiferență la exodul tinerilor, 
nu a făcut nimic pentru a-i ține 
acasă. Panseluțele și lalelele nu țin 
de foame, iar sensurile giratorii nu 
țin loc de casă!...

Două lucruri importante tre-
buie să facem pentru a-i ține pe 
tineri acasă: să le asiguram accesul 
la cumpărarea sau închirierea de 
locuințe ieftine și un parcurs de 
carieră corect.

Ca primar, voi face proiecte de 
construire a locuințelor pentru 

tineri. Toate orașele mari ale lumii 
construiesc case pentru tineri. 
Am lucrat în domeniul financi-
ar-bancar și știu cum se fac aceste 
lucruri. Primăria, în parteneriat cu 
dezvoltatorii imobiliari și cu băn-
cile, trebuie să ofere tinerilor acest 
produs simplu: locuința ieftină. 
Trebuie doar pricepere, voință și 
implicare.

A doua responsabilitate față 
de tineri se referă la locul de 
muncă și la perspectiva unei cari-
ere. Administrația are obligația 
să crească orașul pentru viitor și 
să genereze programe dedicate 
tinerilor. Programe pentru tineri 
există peste tot în lume, de la 
New York, la Londra sau Berlin, 
dar și în țară. Un exemplu este 
Cluj-Napoca. Administrația bra-
șoveană nu a știut (sau nu a vrut) 
să dezvolte nimic în acest sens. 
Locurile de muncă sau micile 
afaceri proprii trebuie susținute. 
Tinerii brașoveni trebuie să pri-
mească spații pentru producție 
sau comerț, sprijin financiar sau în 

echipamente, acces la informații și 
la specialiști de primă mână. 

Brașovul nu este la nivelul de 
dezvoltare pe care îl merită din 
cauză că a fost captiv al unor forțe 
economice transpartinice care au 
deținut și monopolurile afaceri-
lor cu bani publici, iar acum luptă 
din răsputeri să își apere privile-
giile. Vom schimba această stare 
de fapt, vom pune Brașovul pe 
drumul corect și îl vom crește în 
folosul locuitorilor săi. Contați pe 
mine!

Soluții pentru ca tinerii să nu mai plece

Două lucruri 
importante trebuie 
să facem pentru a-i 
ține pe tineri acasă: 
să le asiguram 
accesul la cumpărarea 
sau închirierea de 
locuințe ieftine 
și un parcurs 
de carieră corect.

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
independent 
la Primăria 
Brașovului:

Cod Unic AEP 24160219

După 12 ani de dezvoltare urbană, 
municipiul Brașov se confruntă cu 
o problemă stringentă si anume 

plecarea tinerilor și, implicit, îmbătrânirea 
populaţiei.

Este o realitate constatată, nu sunt doar 
simple date, reieșite din statistici. Zilele tre-
cute am discutat cu foarte mulţi tineri din 
orașul nostru, majoritatea între 20 și 25 de 
ani, iar marea lor preocupare era legată de 
părăsirea orașului.  Desigur, acest lucru este 
generat de lipsa locurilor de muncă, din 
cauză că nu am avut investiţii consistente, 
dar și de faptul că, după ce vor termina studi-
ile, cel mult vor putea lucra casieri la hyper-
market-uri sau vor putea aranja marfa pe raf-
turile magazinelor din mall.
Prioritatea numărul unu a PMP 
este dezvoltarea economică reală, 
corelată cu sistemul educaţional 
local. Pe lângă această măsură, care 
ar putea genera locuri de muncă 
pentru tineri, dorim să propunem 
un program pentru stimularea şi 
susţinerea antreprenoriatului în 
rândul tinerilor.

„În acest sens, ar trebui înche-
iat un parteneriat realist și corect 
între Primăria municipiului 
Brașov, Camera de Comerţ și 
Industrie Brașov și Universitatea 
Transilvania, prin care acest con-
sorţiu să asigure tinerilor consul-
tanţă în vederea accesării progra-
melor de tip Start Up, în paralel 
cu o relaxare fiscală în ceea ce 
privește taxele de la bugetul local 
și, nu în ultimul rând, ar trebui 
gândită o funcţionalitate a viito-
rului centru de afaceri din zona 
Bartolomeu în acest sens“.

Acest Centru de afaceri ar tre-
bui orientat cu precădere către 
tinerii antreprenori, în cadrul 
acestuia urmând să fie realizate 
expoziţii de proiecte antrepreno-
riale, unde sa fie aduși investito-
rii, să le ofere tinerilor spaţii gra-
tuite de birouri pentru afaceri și, 
nu în ultimul rând, spaţii pentru 
proiectare și producţie inovativă, 
ţinând cont că acest centru se 

află în vecinătatea  Institutului de Cercetare 
Dezvoltare si  Inovare (proiect realizat de 
universitatea Transilvania in parteneriat cu 
primăria Brașov).

Ca primar, aş încuraja  
o competiţie anteprenorială 

orientată pe soluţii de oraş  
şi sunt deschis să implementez 

soluţiile cele mai promiţătoare – 
cum ar fi, de exemplu, realizarea 

unei parcări gratuite pentru 
maşinile electrice, unde firma 
are de câştigat prin partea de 

alimentare, aşa cum s-a întâmplat 
în municipiul Cluj Napoca,  

acolo unde tinerii vin,  
nu pleacă, precum la Braşov.

Costel Mihai,
candidat PMP  

la  Primăria Braşov

Cod Unic AEP 21160059

Politica Primăriei Brașov pentru tineri - să facă 
o facultate și să lucreze casieri la Hypermarketuri
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Chipurile mafiei-
• Taxe de protecție la nivel politic • Fraude cu ajutoare de stat • Scripcaru, partener ascuns cu Elena Udrea  
• Gașca PDL dictează politica de credite a CEC, exact ca în cazul creditului de milioane al lui Traian Băsescu

Începutul

Totul a început ca o afacere de 
familie, cu o firmă, IPORO COM 
SRL, deschisă în 1994, care vindea 
piese de tractor. Condusă cu mână 
pricepută de dna Rodica Popescu, 
firma a prosperat. A deschis mai 
multe magazine de piese auto 
și a făcut profit. Căderea Uzinei 
Tractorul a determinat compania să 
se reorienteze. Pe un teren din apro-
pierea gării, a început construcția 
unui complex comercial cu 2 etaje. 
Un prim mall brașovean, după cum 
nota presa vremii. La subsol era o 
sală de biliard, bowling și jocuri de 
noroc, la parter erau magazine, la 
primul etaj  erau câteva restaurante 

și cafenele, iar la ultimul etaj – un 
club de fițe. Complexul se numea 
MyPlace.

Constantin Niță  
emite pretenții

O asemenea afacere nu putea 
trece neobservată de politicie-
nii brașoveni, unii dintre ei fiind 
niște „afaceriști“ obișnuiți să ceară 
taxe celor care voiau ca afacerea să 
meargă bine. A intrat pe fir fostul 
președinte al PSD Brașov, deputa-
tul „5%“, cercetat de DNA ca incul-
pat într-un prim dosar de șpagă. 
Niță, spune Rodica Popescu, a 
cerut, nici mai mult, nici mai puțin, 
decât etajul al 2-lea din MyPlace. 
Gratis. Ca cea mai murdară schemă 

de protecție. Rodica Popescu nu 
a fost de acord. Dar s-a temut de 
pesedistul cu tupeu și a căutat aju-
tor în altă parte. A ajuns la prima-
rul Brașovului, George Scripcaru. 
Acesta a asigurat-o: dacă sunteți cu 
mine, nu veți avea probleme nici cu 
Niță, nici cu altcineva. Probleme 
puteau fi foarte multe: de la con-
troale fiscale, până la inspecții din 
partea instituțiilor guvernamentale 
din județ, toate cu directori puși 
politic. Cu alte cuvinte, fiecare 
„mare șef “ cu bucata lui de oraș. 
Practic, protecția venită de la pri-
mar însemna ca afacerea să meargă 
ca pe roate. Dar Scripcaru nu face 
nimic gratis.

Calvarul milioanelor  
de euro și Elena Udrea

Calvarul Rodicăi Popescu a înce-
put o dată cu trecerea sub protecția 
primarului. Terenul pe care se afla 
MyPlace, în vecinătatea gării și relativ 
aproape de centru, era foarte potri-
vit pentru construcția unui hotel de 
calibru. Preluând protecția afacerii, 
Scripcaru s-a asigurat că hotelul 
se va construi. Hotelul Kronwell a 
fost inaugurat în februarie 2013, la 
două luni după incendiu. Zâmbitor, 
printre membrii familiei Popescu, 
patronii firmei IPORO COM SRL, 
primarul George Scripcaru a tăiat 
panglica la eveniment. Avea toate 
motivele să zâmbească: afacerea 
crescută sub directa sa binecuvântare 

avea formă. Drumurile la autoritățile 
de la București, împreună cu Daniel 
Popescu, fiul dnei Rodica Popescu și 
acționar al companiei se dovediseră 
pline de succes. Toate ușile se des-
chiseseră, inclusiv cea a ajutoarelor 
de stat. IPORO COM SRL a primit 
de la Ministerul Finanțelor un aju-
tor de stat de 3,6 milioane de euro 
în anul 2011. Ministru al finanțelor 
era atunci brașoveanul Gheorghe 
Ialomițianu, un pedelist pur-sânge, 
pus la butoanele finanțelor de grupul 
Scripcaru-Udrea-Videanu. Ajutorul 
de stat pentru firma considerată 
„investitor strategic“ – deși IPORO 
COM SRL fusese ani de zile pe pier-
dere și avea un număr de numai 25 
de angajați - a fost acordat în peri-
oada în care românilor li se tăiau 

salariile și pensiile. Când Traian 
Băsescu felicita guvernul Boc pentru 
performanța de a-i duce pe români la 

sapă de lemn. Conform unor decla-
rații ale unor foști angajați, Scripcaru 
participa direct la luarea deciziilor în 
administrarea hotelului. 

Primarul a venit cu o sumă 
mare de bani, care nu exista 
în declarația de avere

Scripcaru a atacat frontal 
problema construirii hotelului 
Kronwell. Conform mărturiei sur-
selor Gazetei Brașovului, prima-
rul a pus la bătaie 1,5 milioane de 
euro din banii săi. O sumă care nu 
se regăsește în declarația de avere a 
edilului. Dacă adăugăm ajutorul de 
stat, ajungem la o sumă fabuloasă, 
dar Scripcaru nu era la prima com-
binație cu Elena Udrea (la rândul 
ei, judecată pentru grave fapte de 

corupție). Au mai fost astfel de afa-
ceri cu bani europeni care au născut 
mari semne de întrebare: Patinoarul 

(12 milioane de euro, în loc de 8 
milioane, cât a stabilit o expertiză), 
Filarmonica (2,5 milioane de euro, 
iar de lucrat a lucrat firma specia-
lizată în ...asfaltări și deszăpeziri, 
Vectra, a prietenului primarului, 
Marcel Butuza), domeniul schiabil 
din Poiana Brașov (25 de milioane 
de euro, lucrare executată tot de 
firma lui Marcel Butuza, bani alo-
cați de Ministerul Turismului con-
dus de aceeași Elena Udrea).

Un incendiu la care 
hidranții nu au avut apă

Dar tot nu au fost destui bani. 
Hotelul înghițea mult, constructo-
rul (firma Bog’Art din București, 
apropiată unui alt mare pedelist, 
Adriean Videanu) trebuia plătit la 
zi. Un accident ciudat a mai dat o 
gură de oxigen „afacerii Kronwell“. 
Complexul MyPlace, de lângă 
hotel, a luat foc la 17 decembrie 
2012, stingerea incendiului fiind 
îngreunată de lipsa ciudată a apei la 
hidranți. O „omisiune“ comentată 
de prefectul de atunci al județului, 
dar insuficient explicată de auto-
rități. Dar compania care asigura 
obiectivul, Omniasig, a despăgu-
bit firma cu 3,5 milioane de euro. 
Combinațiile prezentate până 
acum arată că hotelul s-a făcut cu 
bani mulți, extrem de mulți, dar din 
surse cel puțin dubioase. Însă poli-
ticienii nu se mulțumesc niciodată 
cu puțin.

Bătălia pentru controlul 
firmei IPORO COM SRL

Inițial, acțiunile firmei au 
aparținut dnei Rodica Popescu, 
dlui Gheorghe Popescu (soțul 

Hotelul de lux Kronwell de lângă gara din Brașov 
este proprietatea ascunsă a lui George Scripcaru. 
Profitând de puterea cu care a fost investit, 
dar și de relațiile cu gașca pedelistă în frunte 
cu Elena Udrea, fost ministru al turismului, și 
Sorin Munteanu, fost secretar de stat în același 
minister, Scripcaru a devenit, prin interpuși, 
autorul și proprietarul uneia dintre cele mai 
importante afaceri murdare din frumosul nostru 
oraș.
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afacerea Kronwell

doamnei) și lui Daniel Popescu, 
unul dintre cei doi fii ai cuplu-
lui. Treptat, cu acordul părinților, 
Daniel Popescu a ajuns să dețină 
51% din companie și statutul de 
administrator. Celălalt acționar este 
Rodica Popescu, care are acum 49% 
din acțiuni, după ce a fost acționarul 
majoritar și administratorul compa-
niei. Pentru jucătorii din umbră, era 
important să controleze compania 
din toate punctele de vedere. Mai 
întâi l-au convins pe tată să cedeze 
părțile sale sociale către fiu, apoi pe 
mamă, să-l facă acționar majoritar. 
Astfel, Daniel Popescu a ajuns să 
decidă tot în companie. „După ce 
am cedat acțiunile către fiul meu, 
am devenit o persoană nedorită în 
firmă“, ne spune Rodica Popescu. 
„Nu am mai avut acces la nicio 
informație, la niciun document. Iar 
când am încercat să aflu mai multe 
informații, am fost amenințată, mi 
s-a spus să mă potolesc“, ne mai 
spune aceasta.

Peste 16 milioane de euro 
credite uriașe de la CEC. 
Metoda Nana la Brașov

Banii obținuți ușor nu au nicio-
dată aceeași valoare cu banii munciți 

cinstit. Se duc mai repede și este 
nevoie de sume noi. Sursa de bani a 
fost (și este) simplă: CEC Bank. O 
bancă a statului român, supusă ade-
sea presiunilor celor aflați în funcții 
înalte. La fel ca la achiziția terenului 
de la Nana de către familia fostului 
președinte Băsescu, CEC-ul a deve-
nit vaca de muls a grupului de inte-
rese din jurul hotelului Kronwell. 
De la 26 octombrie până luna tre-
cută a acestui an, 
IPORO COM 
SRL a primit de 
la CEC credite 
în valoare de 
aproape 71 mili-
oane lei, astfel: 26 
octombrie 2011, 
28,6 milioane 
lei; 29 noiembrie 
2012, 5 milioane 
lei; 10 mai 2013, 
12,5 milioane lei; 
9 ianuarie 2014, 
2,76 milioane 
lei; 11 februa-
rie 2014, 15,6 
milioane lei; 3 
iunie 2015, 4 milioane lei; 19 apri-
lie 2016, 2 milioane lei. În patru 
ani și jumătate, CEC Brașov a dat 

împrumut firmei IPORO COM 
SRL peste 16 milioane de euro! 

Politica ciudată  
a CEC Brașov

Niciun român obișnuit sau 
o firmă fără proptele politice nu 

poate accesa 
credite de ase-
menea dimen-
siuni. Oricine a 
încercat să facă 
un credit știe 
cât de grele sunt 
procedurile, cât 
de atenți sunt 
bancherii cu 
banii împru-
mutați. Cu atât 
mai mult cu cât 
destinația cre-
ditelor facute 
de firma care 
deține hote-
lul Kronwell 

a fost, în mai multe situații, plata 
datoriilor restante către bugetul 
de stat. Dar CEC-ul este bancă de 

stat și răspunde la comanda poli-
tică. Rodica Popescu a sesizat în 
mai multe rânduri CEC Brașov că 
nu este de acord cu aceste împru-
muturi. „De fiecare dată când 
intram la CEC, angajații de acolo 
puneau mâna pe telefon și anunțau 
că am venit. Cererile mele au fost 
ignorate, deși sunt în continuare 
acționar la firmă“, spune Rodica 
Popescu. Chiar în aceste zile se 
pregătește un nou împrumut. Ce 
se întâmplă cu banii? Conform 
unor surse bine informate, banii 
(sau o parte a lor) ar fi trimiși către 
alte 3 firme ale lui Daniel Popescu: 
DAPO Management SRL, Mega 
Nova SRL și MOV Management 
SRL. 

Scripcaru mi-a spus  
să mă potolesc și mai  
bine să cresc găini

Am găsit-o pe doamna Rodica 
Popescu acasă. Pe locuință, dar 
și în casă, mai multe camere de 
luat vederi. „Sunt supravegheată 

non-stop. Am găsit și un dispozi-
tiv de urmărire pe mașină“, spune 
Rodica Popescu și pune pe masă 
un dispozitiv electronic puțin mai 
mare decât o cutie de chibrituri. 
„Eu vreau să îmi salvez fiul, cred că 
este în pericol din cauza jocurilor în 
care l-au implicat cei care contro-
lează de fapt firma. Dl Scripcaru a 
venit aici, la mine acasă, și mi-a spus 
să mă potolesc. Să las firma în pace, 
că el are de recuperat mulți bani și 
să mă apuc mai bine să cresc găini“, 
adaugă aceasta. Unul dintre aspec-
tele asupra căruia a insistat pri-
marul Brașovului a fost ca Rodica 
Popescu să nu se opună vânzării 
hotelului. Planul celor care contro-
lează jocul pare simplu: după ce au 
adunat bani prin metode mai mult 
decât dubioase pentru a construi 
Kronwell, după ce au împrumutat 
sume uriașe de la CEC, vor să vândă 
„investiția“. Se pare că Scripcaru, 
trimis în judecată de DNA pentru 
infracțiuni de corupție, are nevoie 
de cash. Timpul pe care îl mai are 
de petrecut în libertate este incert, 
prin urmare trebuie să pună ceva 
deoparte. Mai ales că afacerea nu 
este pe numele său și există riscul să 
fie scos din calcul.
Adormirea inexplicabilă  
a autorităților brașovene

Afacerea Kronwell s-a construit 
într-o manieră dubioasă, așa cum 
s-au construit atâtea alte afaceri 
sub comanda găștii pedeliste de 
la Brașov. Deși presa brașoveană 
- și nu numai – a semnalat în mai 
multe rânduri derapajele edilu-
lui Scripcaru, deși la Kronwell au 
fost făcute percheziții atunci când 
Scripcaru a fost arestat – conform 
unor surse din interiorul anchetei 
chiar s-a găsit o mare sumă de bani 
-, în afară de o banală trimitere în 
judecată și interdicția de a comu-
nica cu jumătate din directorii pri-
măriei, autoritățile au amorțit. Un 
dans grațios pare că s-a încins între 
cei care ar trebui să își facă datoria și 
cei care ar trebui să plătească pentru 
că nu și-au făcut-o. Sau plățile se fac 
altfel la poalele Tâmpei?! 

Gazeta Brașovului
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Lumină 
din lumină

Karla TITILEANU
decorator

A trecut vremea lustrelor atârnate din 
tavan alandala, ca și când nu con-
tează ce este, important este să fie. 

Lustrele comuniste, cu varietate largă de 
modele (vreo două-trei adică) sunt detro-
nate de mii și mii de modele, idei care mai de 
care mai îndrăznețe, mai normale, mai colo-
rate, accesorizate, sclipitoare sau opulente.

Deși poate nu dați importanță sursei 
de lumină artificială, trebuie să știți că este 
foarte important să faceți alegerea corectă. 
Nu doar din punctul de vedere al raportului 
calitate/preț, dar și din punctul de vedere al 
integrării coerente în mediul propus. 

Pornind de la iluminatul exterior, care 
trebuie să urmeze un concept integrat în 
peisagistică, legat corect de aspectele ilu-
minării interioare și tot ce se întâmplă la 
interior în aces sens, trebuie să fie cuprins 
într-un proiect gândit ca tot unitar. În 

general, sfatul proiectantului este ca ale-
gerile făcute să fie din portofoliul aceluiași 
producător. Astfel, se asigură o continui-
tate în linie, materiale, și  accesorii, astfel 
fiind mult mai facilă crearea unui concept 
rotund, unit și fluid. 

Designerii care lucrează pentru produ-
cătorii de corpuri de iluminat propun de la 
an la an, noi tehnologii, forme și soluții de 
iluminat. Mă voi opri însă la o linie anume, 
foarte modernă, inovativă și foarte permi-
sivă. Ceea ce ne propun designerii Vesoi, 
sunt corpuri de iluminat care își găsesc locul 
foarte ușor în absolut orice amenajare. Deși 
pot părea industriale, neterminate sau fără 
prea multe brizbrizuri, corpurile din gama 
Cappuccino vor da un plus de culoare și 
valoare bucătăriei și zonei de dining prin 
formele și culorile minunate pe care le 
poartă; cât privește zonele de living pot fi 
ușor puse în valoare cu buchetele de becuri, 
instalații care au un mare succes, mai ales 
în zona HORECA. Inevitabila mățăraie 

de cabluri cu care vine acest sistem de ilu-
minat, nu este totdeauna chic, dar în noile 
colecții prezentate recent, designerii au 

propus cabluri colorate, mătăsoase, cu tex-
turi diferite, mai rugoase sau mai fine.

Fiți luminați!

Jocul strămoșesc al Tinerilor din Cacova

Duminică, 22 mai 2016, 
brașovenii și turiștii sunt 
invitați la una dintre cele 

mai vechi sărbători ale comunității 
din Șchei, atestată încă dinainte de 
1830. 

În Șcheii Brașovului sunt orga-
nizate patru jocuri strămoșești, 
câte unul pentru tinerii și băiatele 
din fiecare zonă a cartierului. Spre 
deosebire de alte zone alte țării 
unde jocul a dispărut din calen-
darul activităților tradiționale, în 
Șchei acesta și-a păstrat însemnăta-
tea, funcțiile și popularitatea fiind 
organizat de către Juni, Tinerii din 

Cacova și familiile fetelor care sunt 
invitate la jocul strămoșesc. 

Jocul strămoșesc din 
Cacova este organizat 
prin tradiție în fiecare an, 
în a doua Duminică după 
Duminica Tomii, fiind unul 
dintre rarele momente din 
când brașovenii pot vedea 
fetele din Șchei în costumul 
de sărbătoare și vechiul 
port tradițional al Junilor 
Rosiori, cu caciula cu țoc și 
pene de curcan.

Sărbătoarea începe pe la orele 
nouă, când Tinerii se adună la 
casa vătafului, unde sosesc și lău-
tarii. Acolo se formează o coloană 
de tineri, îmbrăcați în haine româ-
nești de sărbătoare, care coboară 
în Piața Unirii. Ulițele răsună de 
muzica lăutarilor, la fel și Piața 
Prundului unde tinerii joacă hora 
junilor și aruncă buzduganul. La 
orele 10.30 Tinerii părăsesc piața, 
urcând spre Crucea de la Șargu.

Odată ajunși pe platoul 
unde va avea loc jocul, tinerii 
din Cacova se prind din nou în  
hora junilor, îndeplinesc ritualul 

aruncării buzduganului,  apoi ies 
din platoul de la Șargu, în ordinea 
venirii și în sunetele marșului și se 
îndreaptă spre casele unde tine-
rele îi așteaptă înveșmântate în 
„hainele românești“.  

Pe la orele 13-13.30 are loc un 
alt moment însemnat „Aducerea 
fetelor la joc“; perechile de tineri 
sosesc la Crucea de la Șargu în 
acordurile marșului și în sunete 
de aplauze. Fiecare pereche 
înconjoară bradul de trei ori pen-
tru ca fetele să-și etaleze ţinuta. 

 După acest moment începe 
prezentarea jocurilor, întâi 

străvechea horă a junilor, apoi alte 
dansuri  ca breaza, ardeleana, bra-
șoveanca, sârbe și brâul așa cum 
se joacă ele în Șchei. Prezentarea 
jocurilor continuă până pe la orele 
16.00, când tinerii și perechile lor 
părăsesc platoul de la Șargu. 

Perechile se întorc la Șargu pe 
la orele 17.00  schimbate în haine 
elegante de banchet sau de bal, 
Această parte a jocului constituie 
de fapt balul, la care este invitată 
toată mulţimea prezentă. Adesea 
se încinge o petrecere care conti-
nuă până la lăsarea întunericului.

Dr. Alexandru STĂNESCU
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A furat, dar a făcut ceva pen-
tru oraș, nu vedeți ce fru-
mos e?”, zice bărbatul care 

se uită atent la o fotografie dintr-un 
ziar obosit de atâta trecut prin 
mâinile celor din piață. Stăm pe o 
bancă, într-un oraș de provincie, 
și vorbim despre alegeri. Omul a 
lucrat într-o fabrică pe vremuri, 
acum e la pensie. Oricum, nu ar 
mai fi avut unde lucra, fabrica s-a 
vândut toată la fier vechi.

Se lasă seara în mica piață de 
beton dintre blocuri. Trag fermoa-
rul la hanorac, omul strânge și el 
haina de mâna a doua, verde cu 
dungi. „Totuși, dacă a furat, nu e 
în regulă“, spune tot el. Nu întreb 
cu cine votează, ne stingem țigările 
și ne luăm la revedere. Parcă stă să 
plouă.

Am purtat sau am auzit acest dia-
log de sute de ori în ultimele săptă-
mâni. Am auzit – și citit în ziare sau 
pe Facebook – despre excepționala 
prestație de primar a lui Piedone 
(ce nume și-a ales omul acesta!), 
despre priceperea lui Vanghelie în 
organizarea revelioanelor, despre 
bunătatea candidaților care „le-au 
dat câte ceva oamenilor“. În anti-
teză, discursuri despre schimbare, 
meritocrație, parcurs european. 
Unii oferă, alții salvează, unii sunt 
curați, alții nu vorbesc despre cât 
de murdari sunt.

„Toți politicienii fură, lăsați-mă 
în pace“, declamă o doamnă cu 
batic și două sacoșe, lăsând tinerii 

care împart pliante pe stradă -fără 
replică. „Nu votați cu nimeni, 
doamnă?“, întreabă un băiat durdu-
liu, cu blugii lăsați la tur, după regu-
lile moderne. „Nu, că toți sunt o 
apă și-un pământ“, adaugă doamna 
îndepărtându-se cu pas grăbit. „Pe 
noi cui ne lăsați?“, mai strigă puș-
tiul, dar doamna e prea departe ca 
să mai audă.

Anul acesta nu mai merg găle-
țile, galoșii, sacoșele cu zahăr și ulei. 
Nu mai merge nimic. Pe ulița des-
fundată a satului din Bărăgan, adu-
nați în fața magazinului-cârciumă, 
bărbații beau bere la pet și scuipă 
semințe. La fel și cei din orășelul 
ardelenesc din fostele cămine de 
nefamiliști dintr-o fostă zonă indus-
trială. La oraș, se aud manelele de la 

etajul întâi al blocului scorojit.
Piața e scumpă, facturile sunt 

mari, salariile, dacă sunt, sunt mici. 
Oamenii par să aibă mâinile mai 
lungi, dar e doar o iluzie optică 
dată de umerii lăsați. Bărbații par 
bronzați, dar de aproape vezi că 
nu s-au ostenit să se bărbierească. 
La București, lucrurile se văd altfel 
decât în provincie. La București 
circulă banul, important e doar 
să vrei să muncești. În provincie, 
lucrurile sunt mai ascuțite, sărăcia 
mai mare, magazinele second-hand 
mai multe. Doar panourile de afi-
șaj electoral colorează mai intens 
străzile. Roșu de la PSD, albastru 
de la PNL, verde de la ecologiști. 
Din afișe, persoane importante, la 
costum și cravată, doamne coafate 

ca pentru nuntă și bine prelucrate 
grafic, aruncă în popor sloganuri 
de tot felul. Unii sunt „aproape de 
oameni“, alții cer votul direct, mulți 
și-au trecut deja poziția ocupată în 
buletinul de vot. Am stat o vreme în 
fața unui panou, nu s-a uitat nimeni 
la chipurile candidaților.

„S-a săturat lumea de politici-
eni, dragă domnule“, îmi spune un 
profesor universitar. „E prea mare 
dezamăgirea, dar nu dezamăgirea 
pentru lipsa de performanță, ci 
dezamăgirea pentru discrepanțele 
dintre oameni și politicieni.“ Îmi 
mai spune că, în opinia sa, corup-
ția, îmbogățirea rapidă a celor 
aleși, puțini, și sărăcia celor mulți 
îndârjesc doar într-o primă fază. 
După aceea urmează împăcarea cu 

situația. Alienarea, dragă domnule. 
Corupția ucide, urlă o fetiță din-

tr-un panou de pe stradă. Nu vota 
corupți, scrie în josul panoului. E o 
campanie de educație civică a unui 
ziar local. Are dreptate fetița. Hexi 
Pharma nu ucide, ci doar a furnizat 
otrava. Ucide această blestemată 
mafie care a transformat tot ceea 
ce ne înconjoară viața într-un lin-
țoliu. Iau de pe contul de Facebook 
imaginea și mi-o fac cover. Cine 
știe, poate o mai preiau și alții și 
se naște o mișcare pe Facebook. 
„Nu ai văzut ce spun oamenii? Au 
furat, dar, dacă vin alții, cu bur-
țile goale, fură mai mult, că tre-
buie să mănânce și gura lor ceva.“ 
Profesorul zâmbește, dar zâmbetul 
e amărui-închis, mai mult un rictus.

Grație târgului politic de pe vre-
mea USL, alegerile locale din acest 
an se vor desfășura într-un singur 
tur de scrutin. Cu treizeci la sută 
din voturi, ieși primar dacă ceilalți 
contracandidați sunt sub tine. Dacă 
vin jumătate din alegători la vot, 
vei aduna fix cincisprezece la sută 
din opțiunile electorilor. În accep-
țiunea politicienilor și a Curții 
Constituționale, cu acest procent 
de reprezentativitate poți conduce 
liniștit comunitatea (încă) patru 
ani. Ce-o fi fost în mintea lor când 
au făcut legea în felul acesta?

Între mitul schimbării în bine și 
alienarea generală, o fetiță își urlă 
de pe un panou spaima de moarte.

Tudor ARTENIE   

Alegătorul român – între mit și alienare 

Un stat diluat de 10 ori

Nu știu câți oameni au murit 
sau câți au suferit în urma 
utilizarii produselor de 

dezinfecție falsificate folosite ani 
de zile, în sute de spitale și clinici 
din România. Încerc să mă gândesc 
dacă, și, mai ales cum, s-ar putea 
face o anchetă amplă, corectă, care 
să identifice fiecare persoană care a 
suferit, și-mi dau seama că este un 
lucru aproape imposibil de făcut. 

Ca medic neurochirurg, știu ce 
înseamnă responsabilitatea pentru 
viața pacienților. Știu ce înseamnă 
să te dedici acestora, să te strădu-
iești din răsputeri să le redai sănă-
tatea. Știu și am scris de nenumă-
rate ori că sistemul de sănătate 

românesc este în gravă suferință. 
M-am indignat și am crezut în 
capacitatea de indignare a celor 
care au condus sistemul ani la rând, 
câte un ministru nou cam o dată la 
șase luni, și am sperat că cineva se 
va apuca de treabă în mod corect și 
coerent.

Cazul Hexi Pharma a dat însă o 
domensiune de nebănuit tuturor 
temerilor mele - și nu doar ale mele, 
dar ale tuturor celor implicați în 
mod responsabil în viața medicală 
din România. Am ajuns să privesc 
neantul. Gravitatea celor întâm-
plate echivalează cu crima de geno-
cid. „Genocid împotriva români-
lor“. Iar lucrul la care vreau să mă 
refer aici este legat de atitudinea și 
modul de funcționare a instituțiilor 
statului român. 

Instituțiile statutului nu trebuie 
să fie doar responsabile pentru 
ceea ce se întâmplă între granițele 
țării, ci trebuie să fie generatoare 
de politici, legi, metodologii, pro-
ceduri care să le facă funcționale în 
beneficiul cetățenilor. Când spun 

instituții ale statului, mă refer nu 
doar la cele de nivel executiv, dar 
și la cele de la nivelurile legislativ si 
prezidențial. Mă refer și la cele care 
trebuie să ne apere. Mă refer și la 
cele care trebuie să verifice felul în 
care merg lucrurile în această țară. 
Nu este destul să îți dai demisia, nu 
este destul să îți asumi o respon-
sabilitate a unui act care a produs 
consecințe negative. Mai trebuie să 
și muncești ca să fii cu un pas îna-
intea acelor consecințe rele care pot 
afecta oamenii. 

Povestea aceasta tragică ne-a 
arătat că statul român este diluat 
de 10 ori. Sau de 100 de ori. Sau de 
mii de ori. Un stat diluat nu pentru 
că a fost infestat cu „microbi“ din 
afara acestuia, doar din cauză că 
așa s-a construit. În 26 de ani de 
când România a ales o nouă cale a 
existenței, construcția statală a fost 
făcută într-o deplină iresponsabili-
tate. Toate palierele din România 
– de la industrie, la comerț, de 
la educație, la medicină – au fost 
suferinde. Neîncetat, diferiți repre-
zentanți ai acestora au arătat erorile 
sistemului. Uneori, au fost voci sin-
gulare. Alteori, s-a umplut strada. 
Cu toate acestea, erorile nu au fost 
îndreptate, iar dacă am face un 
bilanț al dezvoltării României în cei 

26 de ani scurși de la Revoluție am 
constata faptul că nici măcar eve-
nimentele din decembrie 1989 nu 
au fost elucidate. Statul s-a născut 
diluat, pentru că sângele vărsat în 
acel decembrie nu a fost pus la baza 
construcției noului sistem, ci a fost 
doar un pretext nefericit pentru tot 
ceea ce a urmat. Exemple? Exemple 
sunt nenumărate, de care vrem, 
din orice zonă a vieții noastre. Deși 
mă feresc de judecățile de valoare, 
trebuie să o spun acum: nimic nu 
merge corect. Clasa politică în 
ansamblul ei este un eșec moral și 
intelectual, elitele românești s-au 
retras în fața avalanșei de plagiate 
și impostori, profesioniștii și mun-
citorii pleacă pe capete spre alte 
zări. Industrie nu mai avem, capita-
lul privat românesc sucombă, satul 
se alienează. Cine își mai respectă 
cuvântul, cine mai respectă pe 

cine? Ce folos că avem câțiva tineri 
campioni la olimpiade științifice, 
dacă viitorul lor în propria țară este 
îndoielnic? Ce folos că avem tineri 
capabili, dacă în toate instituțiile 
prevalează nepotismul, iar merito-
crația este o glumă de spus la televi-
zor? Mă opresc, ajung aceste câteva 
repere tragice, iar dacă vreți altele, 
ieșiți pe stradă și priviți în jur. Le 
veți identifica fără nicio problemă. 

Nu știu cum ne mai putem 
aduna din bucăți după atâta sufe-
rință. Dar știu că suntem obligați 
față de generațiile care vin, față de 
destinul acestei țări frumoase și săr-
mane, dacă nu să o luăm de la capăt, 
atunci măcar să nu mai permitem 
nimănui, în niciun fel, să ne decla-
seze de la rangul de ființă umană, la 
cel de „corp uman diluat“. 

Prof. Univ. Dr. 
Alexandru-Vlad CIUREA

Gravitatea celor întâmplate echivalează cu crima de 
genocid. „Genocid împotriva românilor”. Iar lucrul  
la care vreau să mă refer aici este legat  
de atitudinea și modul de funcționare  
a instituțiilor statului român. 
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

POLO

„Chiar sunt foarte bucuros pentru ceea 
ce au realizat aceşti copii. Au fost minunaţi, 
s-au mobilizat foarte tare pentru a demonstra 
că şi poloiştii înoată foarte mult şi iată, 
pot face asta cu rezultate foarte bune.“

Echipa de polo juniori a 
Clubului Corona Brașov, 
antrenată de George 

Mihalache, se face remarcată nu 
doar în întrecerile de polo, ci și 
în cele de înot.  Echipa din care 
au făcut parte și micuţii poloiști 
ai Coronei a terminat pe locul 
doi „Maratonul de 24 de ore la 
înot“, o competiţie care are loc 
anual la Brașov, la începutul lunii 
mai și care este înscrisă în calen-
darul Federaţiei Române Sportul 
Pentru Toţi. La această compe-
tiție poate participa orice per-
soană, neexistând restricţii legate 
de vârstă sau sex. Prima poziţie în 
clasamentul Maratonului, a fost 
ocupată de All Star Hyperion, o 
echipă formată din mai mulţi îno-
tători de performanţă, iar pe locul 
trei s-a clasat echipa CSM Brașov. 

La finalul competiţiei, antreno-
rul Coronei, George Mihalache a 
declarat că a fost un concurs greu, 
dar că sportivii pe care îi antre-
nează, mai ales că au demostrat că 
pot face faţă nu doar într-o com-
petiţie de polo, ci și într-una de 
înot. „Chiar sunt foarte bucuros 
pentru ceea ce au realizat acești 
copii. Au fost minunaţi, s-au 
mobilizat foarte tare pentru a 

demonstra că și poloiștii înoată 
foarte mult și iată, pot face asta cu 
rezultate foarte bune. Nu au fost 
24 de ore ușoare, mai ales că au 
stat și au dormit la bazin, iar la fie-
care patru ore erau treziţi pentru 
a intra în apă pentru o jumătate 
de oră, dar cu toate acestea s-au 

descurcat admirabil și m-au făcut 
să fiu mândru de ei. De la an la an 
mergem mai bine în acest mara-
ton și asta nu poate decât să ne 
motiveze. Recunosc, în clipa în 
care ne-am  înscris anul acesta în 
competiţie, nu mi-am imaginat că 
vom ajunge chiar atât de sus, dar 
copii au fost extraordinari și și-au 
dorit enorm să fie în primele trei 
echipe și de asta sunt atât de feri-
cit că au reușit“. 

Și Roxana Cojocea, președin-
tele secţiei de polo de la clubul 
Corona a declarat că este mân-
dră de performanţa obţinută de 

micii poloiști ai Coronei. „Am 
urmărit cu interes terminarea 
competiţiei pentru a vedea pe ce 
loc termină sportivii de la polo. 
Am fost foarte fericită să văd că 
au încheiat maratonul pe locul 
doi și au demonstrat că și spor-
tivii de la polo se pot remarca la 
un concurs de înot. Sunt fericită 
că auzim numai lucruri bune des-
pre această secţie, care își dorește 
foarte tare să ajungă la perfor-
manţe și mai mari, precum cele 
de la handbal și hochei. Sperăm 
ca într-un timp cât mai scurt, 
secţia de polo de la Corona să 

reprezinte cu succes clubul și ora-
șul în competiţii“.

Echipa de polo Sportul 
Studențesc Corona joacă  
la Brașov, pentru medaliile 
de bronz

Sfârșitul acestei săptămâni 
aduce la Brașov un nou regal 
de polo, reprezentat de meciu-
rile echipei de seniori Sportul 
Studentesc Corona, în Superliga 
Națională. Echipa adoptată de 
Brașov joacă pentru locurile 3-4 
ale competiției, confruntându-se 
cu Dinamo. După primele două 
meciuri, disputate la București, 
poloiștii seniori, pregătiți de 
Aurelian Georgescu, revin la sfâr-
șitul acestei săptămâni la Bazinul 
Olimpic Brașov, unde vor încerca 
să câștige două meciuri și să-și 
adjudece, la fel ca și anul trecut, 
medaliile de bronz ale Superligii. 
După primele două confruntări, 
desfășurate în Capitală, scorul 
este egal, 1-1. Dinamo a învins 
în primul meci, la mare luptă, 
cu 9-8, dar, în a doua partidă, 
Sportul Studențesc Corona și-a 
luat revanșa, învingând, cu 7-5, 
astfel că are acum prima șansă 
să-și adjudece medaliile de bronz. 
Disputa pentru prezența pe 
treapta a treia a podiumului de 
premiere va fi câștigată de echipa 
care va ajunge prima la trei vito-
rii. Meciurile de la Brașov se vor 
desfășura după următorul pro-
gram: sâmbătă, 21 mai, ora 17,30, 
respectiv, duminică, 22 mai, ora 
11,00

Juniorii de la Corona au terminat 
pe locul doi ,,Maratonul de 24 de ore la înot“

Multipla campioană nați-
onală și internațională 
a atletismului, Gabriela 

Szabo, fost ministru al Tineretului 
și Sporturilor, s-a aflat de curând 
la Brașov, la Liceul cu Program 
Sportiv. În sala de sport a liceului 
brașovean au fost prezenți peste 
300 de elevi ai liceului, cadre 
didactice, dar și studenți brașo-
veni, de la facultatea de profil, care 
au aplaudat-o pe multipla noastră 
campioană și i-au ascultat sfatu-
rile și explicațiile. I-am solicitat 
multiplei campioane a atletismu-
lui românesc și internațional, ca, 
din postura de fost oficial, să ne 
spună cum vede situația sportu-
lui de la poalele Tâmpei. ,,Sunt 
multe de îmbunătățit, chiar și la 
Brașov, iar când am fost minis-
tru, am încercat să realizez câte 

ceva, din acest punct de vedere. 
La CSM Brașov, dar și la alte clu-
buri, sunt multe de îmbunătățit, 
dar, omul sfințește locul, cum se 
spune. Ori, acest dicton se aplică 
și la Brașov. Îmi doresc să vedem 
sportivii din Brașov că strălucesc 
la loturile naționale, pentru că 
au potențial. Avem sportivi de la 
Brașov, care sunt la diferite loturi. 
Felicit și echipa de handbal de la 
LPS Brașov, care a câștigat titlul 
național la junioare. Îi felicit și 
pe cei care practică sporturile 
de iarnă, schiul și săriturile, pen-
tru că la Brașov avem resurse și 
o infrastructură cum rar vedem 
în alte țări. Se vede că FOTE, 
organizat aici în 2013 și-a pus 
amprenta în tot ceea ce înseamnă 
organizare și infrastructură. Avem 
baze excelente la Brașov, Râșnov 

și Cheile Grădiștei. Eu sunt una 
dintre persoanele care și-a dorit 
foarte mult să aducem o altă com-
petiție de anvergură la Brașov, ca 
ministru am susținut-o. Așa că, 
se pot face multe în aceste locuri, 
există oameni pricepuți, sportivi 
de valoare, însă, ca mai peste tot, 
există loc și de mai bine“.

Și pentru că multipla noastră 
campioană europeană, mondială 
și olimpică s-a aflat la Brașov cu 
o misiune concretă, am rugat-o 
să detalieze motivul descinde-
rii la poalele Tâmpei: ,,De puțin 
timp coordonez mai multe pro-
iecte de responsabilitate socială, 
iar unul dintre ele este proiectul 
de reconversie pentru sportivii de 
performanță. De câțiva ani, acesta 
se numește Proiectul de carieră 
pentru sportivi. Acest proiect este 

un parteneriat încheiat între cea 
mai mare firmă de resurse umane 
din lume, Adecco și Comitetul 
Internațional Olimpic, protocol 
care este semnat și în România, 
tocmai pentru a veni în ajutorul 
sportivilor și nu numai de top, ci 
pentru toți sportivii implicați în 
performanță. Deja am avut câteva 
prezentări în mediul academic 
național și de aceea ne-am dorit 
ca proiectul să ajungă și la Brașov, 
pentru ca sportivii, începând de la 
cei care se pregătesc la Liceul cu 
Program Sportiv, să se familiari-
zeze cu el, sportivii să-l cunoască 
și să nu aibă la un moment dat 
teama de a se retrage din activita-
tea sportivă, dintr-o des întâlnită 
teamă de necunoscut, vis a vis de 
ce ar putea urma“, ne-a spus  Gabi 
Szabo 

 
 

„Îmi doresc să vedem sportivii din Brașov 
că strălucesc la loturile naționale”
 susține multipla campioană de atletism, Gabi Szabo
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Viața noastră, unde e? 
Viața noastră, ce-ați făcut 
cu ea?” E un refren care, 

precum un berbec al unei trupe 
de comando, mi-a forțat acum 
câteva zile, în mod inexplicabil, 
ușa bine ferecată a amintirilor 
mele „puse bine la păstrat“ de pe 
vremea adolescenței mele târ-
zii. Pe atunci, prin anii de final 
ai deceniului al optulea, parti-
ciparea, pentru prima și ultima 
oară, la unul dintre spectacolele 
Cenaclului Flacăra, m-a cutre-
murat într-atât de adânc, cu o așa 
magnitudine, încât aproape tot 
ce s-a spus atunci, aproape tot ce 
s-a cântat atunci, s-a imprimat în 
memoria mea sufletească precum 
forma fierului înroșit în foc pe 
pielea vitelor din cirezile Vestului 
Sălbatic. Nu știu de ce, dar m-am 
simțit cuprins de un eroism adre-
nalinic în seara aceea de primă-
vară răcoroasă, în care s-au emis 
fraze cu semnificație de protest 
social îndreptate împotriva celor 
care conduceau țara, și implicit pe 
noi,  într-un mod despotic. Și asta 
în fața a mii de cetățeni, printre 
care și eu. 

Pe placul conducătorilor  
„de partid și de stat”

Ce conta că frazele acelea 
aveau și un înțeles care era pe pla-
cul conducătorilor „de partid și de 
stat“, dacă, pe lângă acela, izvorau 
și altele, care exprimau dorința de 
de a fi liberi, de a fi tratați cu res-
pect, de a intra măcar în normali-
tatea vecinilor bulgari sau unguri, 
dacă nu și a restului Europei de 
vest! Era dorința „mulților“, a 
celor conduși și care nu aveau, 
recitată sau cântată „puținilor“, a 
celor care conduceau și care aveau 
oricum mai mult decât le putea 
folosi ca prizonieri ce erau și ei 
față de „conducătorul suprem“ și 
teribila lui nevastă.

Ne găsim, cei din genera-
ția mea, la peste o treime de 
secol de la acel moment, iar 

cuvintele fredonate de nevăzăto-
rul George Nicolescu ca refren al 
cântecului-poezie manifest sunt 
mai actuale ca oricând, acum, 
când mușamaua aproape putre-
zită a fost ridicată (chiar dacă 
numai pe jumătate și doar prin 
forța împrejurărilor), de pe tăblia 
de șah a vieții noastre, nenoro-
cite de niște hămesiți ai „ochiului 
Dracului“. Acum, când „actorul 
principal“ cu valoare de figurant 
(și aici  mă refer cu claritate la fos-
tul ministru al sănătății, al cărui 
nume aș vrea să-l și uit cît mai 
repede), „păpușat“ de voința sce-
nografilor și regizorilor din spa-
tele cortinei, s-a retras într-un cor 
de huiduieli publice după ce nu 
a reușit să mușamalizeze dezas-

trul generat de iresponsabilitatea 
cosmică descoperită în scandalul 
dezinfectanților „botezați“, ce a 
pus în pericol de moarte întregul 
popor român. 

Mărturisesc că aș dori să folo-
sesc termenul de iresponsabilitate 
la plural, căci ce altceva a condus 
la crearea și perpetuarea unei ast-
fel de situații aflate la limita pune-
rii în pericol cu intenție a sănătății 
publice a unui popor, decât ires-
ponsabilitățile conectate în rețele 
multi-level, iresponsabilități unite 
de complicități mai urât mirosi-
toare decât vespasienele? Îmi per-
mit să fac această comparație cu 
latrinele publice pe care Vespasian 
a dispus să fie construite, pentru 
că, la fel ca și el, care a adunat 
bani percepând  taxe de folosire, 
această fraudă iresponsabilă a 
avut ca unic scop să scoată bani 
din ceva atât de murdar (chiar mai 

murdar!), adică din infecțiile care 
au cuprins, încet, dar sigur, nu 
numai spitalele, dar și comunită-
țile din afara spitalelor! 

Banii nu au miros !

„Pecunia non olet!“ (banii 
nu au miros!), a replicat suve-
ran imperatorul la criticile unora 
dintre senatori (atenție, nici pe 
vremea aceea nu l-au blamat 
chiar toți pentru acest mod de 
a face bani pentru bugetul capi-
talei imperiului!). „Pecunia non 
olet!“, o fi gândit, pe lângă Dr. Dan 
Condrea-Hexipharma, și cei care 
au oblăduit dezvoltarea sistemului 
de creat bani din vânzarea de dez-
infectante diluate, care au devenit 
astfel, instantaneu, „infectante 

concentrate”! Deși are, aparent, 
o semnificație similară cu înfiin-
țarea closetelor publice romane, 
situația generată de încă „medicul 
(?)“ Dan Condrea și „ai lui“ este 
diametral opusă. Dacă Vespasian 
a reușit să străpungă doi iepuri 
dintr-o lovitură de suliță romană, 
rezolvând o problemă de igienă 
publică prin concentrarea mic-
țiunii și defecației populației în 
locuri din agora bine controlate 
din punct de vedere al curățeniei, 
îndestulând suplimentar și bugetul 
public cu sume importante, „ăștia 
ai noștri” au făcut în așa fel încât 
au transformat instituțiile sanitare 
în veritabile „bombe infecțioase“ 
și cu efect imediat, dar, mai ales, 
întârziat. Și asta pe banii noștri, 
deversați în cascadă în buzunarele 
lor din off-shore-uri!

Tot ce am spus până în acest 
punct are ca scop aducerea în 
conștiința publică a faptului că 
o astfel de situație se aseamănă 
cu un binom de tip „win-loose“ 
adică în traducere explicită: 
numai unii câștigă (mereu aceiași, 
dar puțini!) - numai unii pierd 
(mereu aceiași, dar mulți!): pe de 
o parte, chiar dacă a fost gândită 
de mintea bolnavă a unui adevărat 
criminal în masă, ea a fost pre-
luată și fructificată de un număr 
important de beneficiari de tip 
Caritas, care câștigau (cu atât mai 
mult cu cât erau mai bine situați în 
schemă!) prin simplul fapt că erau 
la butoane (naționale sau locale). 
Perdanții erau  spitalele publice, 
(care, culmea, mai și contribuiau 
la susținerea financiară a sistemu-
lui!), dar, mai ales, oamenii din 
popor, care, după ce plăteau asi-
gurări de sănătate, erau trimiși în 
spitalele devenite vespasiene și de 
unde, ieșind infectați, deveneau 
un bonus transmisibil pentru 

celelalte persoane sănătoase din 
comunitate.    

Sifonarea resurselor 
comunității

Din păcate, acest tip de relație 
biunivocă s-a putut constata și în 
multe alte situații care s-au per-
petuat de-a lungul timpului din 
1989 încoace, situații aparținând 
nu numai sistemului de sănă-
tate, ci și celui de învățământ, de 
transport, de exploatare a bogăți-
ilor naturale, de justiție și ordine 
publică chiar, și câteva altele. 
Acestea au fost caracterizate, inva-
riabil, de subordonarea interesu-
lui public, celui individual, privat, 
având ca principal scop sifonarea 
resurselor comunității spre con-
turile „fugite în străinătate“ ale 
potentaților vremii. Care și ei au 
fost în relația binomică născută 
între cei „natural dăștepți, jme-
cheri dăn naștere“, care au imagi-
nat scheme de jaf a banului public 
și cei mai săraci cu duhul, dar 
aflați la putere: „vameșii puterii“. 
Fără voia lor nu se întâmpla nimic 
necontrolat, pe lângă ei nu se 
scurgea nimic nemăsurat și necal-
culat! Până într-o zi, însă! Până 
când, cum zicea cinic președintele 
actual, dar cu amărăciune, cum 
zic eu acum, „a trebuit să moară 
oameni“ pentru ca unii din popor, 
cinstiți și deștepți să dezvăluie 
prima (și probabil, nu ultima!) 
comuniune criminală națională 
de mare altitudine a infracționali-
tății, aceea de la Hexipharma.

Jaf național concertat

Eu mi-aș dori să existe deter-
minarea, măcar a unora de la 
putere, de a începe dezvăluirea 
acestui jaf național concertat, 
care ne-a văduvit de spitalele, de 

școlile, de autostrăzile și de aero-
porturile neconstruite, care ne-a 
despărțit de tinerii (mai cruzi sau 
mai împliniți), trimiși cu grețoasă 
desconsiderare să pună umărul 
la menținerea decalajului între 
neamurile europene și neamul 
nostru, românesc. Care ne-a lăsat 
orfani de un viitor care putea fi 
mult mai bun decât a ajuns, cu 
chiu și vai, să fie… 

Mă gândesc că intervalul elec-
toral prelungit pe care l-am înce-
put deja cu alegerile locale și pe 
care îl vom termina peste 6 luni cu 
alegerile parlamentare s-ar putea 
constitui într-o adevărată revolu-
ție a oamenilor obișnuiți, care să 
nu se mai întrebe ca și mine, acum 
câtva timp în urmă doar retoric 
și cu nedisimulată dezamăgire: 
„Viața noastră, unde e? Viața 
noastră, ce-ați făcut cu ea?“ Ar 
fi momentul să reîncepem să ne 
propunem, ca prin anii 70-80, aju-
tându-ne de versurile lui Adrian 
Păunescu: „Haideţi să uităm să 
vieţuim urât! Mai avem pe lume 
ce iubi, și sătui de surogate pînă-n 
gât, să refacem ordinea de zi!“

Iar eu aș mai adăuga, străbătut 
din nou de adrenalina tinereții 
mele trecute, dar nu uitate, citând 
din „Ordinea de zi“ păunesciană, 
o idee de care cred că majoritatea 
celor ahtiați după putere și aflați 
în plină perioadă de „îmbrobodit 
electoratul” se tem. Dar tare de 
tot! 

„Dacă-i bal, atunci să fie, totuși, 
bal/Protestăm în modul cel mai 
crunt/Nu vrem milă sau concediu 
medical/Vrem să ne înscriem la 
cuvânt!“

Despre ce ar fi obligato-
riu să vorbim, veți afla peste o 
săptămână!

Dr. Dan GRIGORESCU

Salvați sufletele noastre!

Perdanții erau  spitalele publice, (care, culmea,  
mai și contribuiau la susținerea financară  

a sistemului!), dar, mai ales, oamenii din popor,  
care, după ce plăteau asigurări de sănătate, erau  

trimiși în spitalele devenite vespasiene și de unde, 
ieșind infectați, deveneau un bonus transmisibil  

pentru celelalte persoane sănătoase din comunitate.    

Din păcate, acest tip de relație biunivocă s-a putut 
constata și în multe alte situații care s-au perpetuat 
de-a lungul timpului din 1989 încoace, situații 
aparținând nu numai sistemului de sănătate, ci și 
celui de învățământ, de transport, de exploatare 
a bogățiilor naturale, de justiție și ordine publică 
chiar, și câteva altele. Acestea au fost caracterizate, 
invariabil, de subordonarea interesului public, celui 
individual, privat, având ca principal scop sifonarea 
resurselor comunității spre conturile „fugite în 
străinătate” ale potentaților vremii.  
Care și ei au fost în relația binomică născută 
între cei „natural dăștepți, jmecheri dăn naștere”, 
care au imaginat scheme de jaf a banului public 
și cei mai săraci cu duhul, dar aflați la putere: 
„vameșii puterii”. Fără voia lor nu se întâmpla 
nimic necontrolat, pe lângă ei nu se scurgea nimic 
nemăsurat și necalculat! Până într-o zi, însă! Până 
când, cum zicea cinic președintele actual, dar 
cu amărăciune, cum zic eu acum, „a trebuit să 
moară oameni” pentru ca unii din popor, cinstiți și 
deștepți să dezvăluie prima (și probabil, nu ultima!) 
comuniune criminală națională de mare altitudine 
a infracționalității, aceea de la Hexipharma.
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Şerban Şovăială, candidat independent la Consiliul local Brașov 

Avem o multitudine de instituții ale 
statului create în scopul asigurării 
siguranței cetățeanului – am copiat 

tot ce se putea copia la nivel european, ba și 
în plus, pe multe le-am dublat și ca atribuții 
și ca zone de competențe. Așa am ajuns să 
avem parchete, dar și DIICOT și DNA, de 
parcă nu fac toate același lucru, așa avem 
salvarea ca serviciu public, dar și SMURD, 
tot ca serviciu al statului, așa avem Poliția, 
dar și Poliția locală, avem pompierii, dar 
avem și ISU, iar exemplele pot continua.

De câte ori vreun puternic al zilei con-
sideră că dă bine la imagine, se mai crează 
câte un serviciu, instituție, departament – 
toate cu denumiri cât mai pompoase și cu 
îndatoriri ce se suprapun peste îndatoririle 
altor instituții.

De calitatea celor angajați în aceste 
instituții, însă, nu s-a preocupat nimeni 
cu adevărat, poate doar pe hârtie. Altfel în 
aceste instituții s-ar fi făcut treabă mult mai 
profesionist și nu ar mai fi existat situați-
ile absurde pe care le vedem una într-una 
la știri – cel mai grav caz fiind de departe 

această criză a dezinfectanților din spitale, 
dar și cei 64 de morți de la Colectiv. Nu ar fi 
existat nici moartea lui Ionuț, copilul sfâșiat 
de maidanezi, dar nu ar fi existat nici arena 
națională închisă câteva luni, împreună 
cu multe alte obiective similare închise pe 
motiv de aviz ISU.

Atunci când oamenii sunt 
angajați în diversele instituții pe 
bază de rudenie, prietenii, afilieri 
politice, nu mai contează ce ȘTIU 
acei oameni să faca, ci doar PILA. 
Aparent, pe hârtie, toți directorii 
de instituții sunt selectați prin 
concurs. Dar acele concursuri 
sunt mimate în marea lor 
majoritate, dacă există mai mulți 
candidați unul știe răspunsurile, 
dacă este unul singur se face 
doar o hârtie și gata concursul. Și 
cine altul decât un mare naiv s-ar 
prezenta la un concurs la care nu 
contează ce știi, ci pe cine știi?

Iar un asemenea șef ce poate el pretinde 
subalternilor? Când el, de cele mai multe 
ori, nu știe nici măcar legea în baza căreia 
funcționează instituția al cărei șef este! 
Presupunând că subalternii sunt profesi-
oniști, cât timp va dura pâna li se va șterge 
orice urmă de respect față de munca pe care 
trebuie să o facă? Iar dacă sunt și ei angajați 
la fel, pe bază de PCR (pile, cunoștinte, rela-
ții), de la cine să învețe ce au de facut?

România astăzi este țara formei făra fond!  
Iar acest AMATORISM în îndeplinirea sar-
cinilor din instituțiile statului UCIDE! Ne 
ucide pe noi, ne ucide copiii, ne ucide părin-
ții și prietenii, ne ucide speranțele.

Iar o țară în care oamenii nu mai speră 
este o țară pierdută.

E timpul să zicem GATA! AJUNGE!

Cod Unic AEP 24160906

Amatorismul ucide!

La rece despre apa caldă

Sunt 10.700 de apartamente 
care au rămas fără apă cală și 
fără căldură. Sunt peste 20.000 

de brașoveni care au ajuns, în secolul 
XXI, să se spele la lighean. Și nu pen-
tru că furnizorul de energie termică 
și apă cală a decis asta. Nu pentru că 
Tetkron a sistat furnizarea. Cauza tre-
buie căutată în altă parte. Și nu foarte 
mult. Este adevărat, ANRSC, con-
form legii, nu a mai prelungit licența 
pentru Tetkron, date fiind datori-
ile înregistrate de societate. Pentru 
continuarea licenței, Consiliul Local 
Brașov ar fi trebuit, ca și în anii pre-
cedenți, ca și în alte localități cu sis-
tem centralizat din țară, să acopere 
pierderile societății. Dar acest lucru 
a fost refuzat de conducerea primă-
riei și de Consiliul Local. Mai mult, 

ANRSC înștiințează primăria Brașov 
că Tetkron, în baza contractului e 
concesionare încheiat de primărie cu 
societatea și valabil încă mulți ani de 
aici înainte, poate furniza agent ter-
mic populației municipiului Brașov. 
Dar conducerea primăriei a ales să 
închidă, la modul tacit, societatea. A 
ales să sacrifice peste 20.000 de bra-
șoveni și să îi condamne la condiții 
primitive de viață. A ales să lase pe 
drumuri pe cei aproape două sute de 
salariați de la Tetkron.

Tetkron putea inclusiv tehnic 
să furnizeze apă caldă în continu-
are, lăsînd Bebcpo (producătorul 
de energie electrică și termică) la o 
parte. Tetkron își putea și poate men-
ține clienții producînd singură ener-
gia termică necesară.

În cartierul Astra sistemul 
există și este funcțional. Centralele 
Termice și punctele termice sunt 
echipate și pot începe oricînd furni-
zarea. Brașovenii din Astra racordați 
la termoficare ar fi putut beneficia 
non-stop de apă caldă.

Lucrurile stau un pic diferit în 
Tractorul. Dar numai un pic. Pentru 
că și aici, fără efort major, în maxim 
două săptămîni se putea livra ener-
gie termică. Cele două CT-uri de 
aici, CT 6 și CT 9 există. Există și 
cazanele și echipamentele necesare. 
În două săptămîni, muncitorii și 
specialiștii de la Tetkron le puteau 
monta și porni. Ceea ce înseamnă 
că tehnic, problema era rezolvată. 
Juridic, iarăși era rezolvată, dovadă 
scrisoarea trimisă de ANRSC con-
ducerii primăriei la începutul lunii 
aprilie. Dar conducerea primăriei nu 
a vrut. Conducerea primăriei a lăsat 
deliberat peste 20.000 de brașoveni 
fără apă caldă. Conducerea primă-
riei, cu cinism, a sacrificat peste 
20.000 de brașoveni pentru a sanc-
ționa societatea Tetkron, societate 
ai cărei angajați nu au luat asupra lor 
vinovățiile din dosarele penale des-
chise de DNA.

Adrian DINULESCU
candidat la Consiliul local

din partea PSRO Brașov 
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Am ajuns cu bine în a doua 
săptămână de campanie. 
Tema primordială e campa-

nia anticorupție.
Ușor voalată la nivel național, dar 

clară pe plan local.  Dacă până acum 
credeați faptul că corupția este o 
chestiune de mică importanță, 
de genul „fură și ei, că toți fură“, și 
că sumele sunt relativ prea mici 
ca să ne afecteze, ei bine, în acest 
moment știm cu certitudine faptul 
că, „furtul“ acesta ne-a costat, și ne 
costă vieți omenești. Putem vorbi 
fără nici un fel de teamă despre 
crimă cu premeditare. Niște oameni 
conștienți de ceea ce fac, au utilizat 
dezinfectanți diluați ca să dezinfec-
teze spitale. Spuneam în articolele 
trecute că în acest moment ne aflăm 
la un pas de disoluția statului, și 
ceva îmi spune că serviciile secrete 
sunt la butoane, preluând controlul. 
Și mai sesizez și faptul că în interio-
rul serviciilor secrete există o luptă. 

Pentru putere, bani și influență. 
Și mai ales că tema anticorupției 
debutează pe fondul dezinfectan-
ților diluați din spitale, având legă-
tură sigură și fățișă dintre corupția la 
nivel înalt și infecțiile nosocomiale. 
Adică, pe românește, neaoș, cei care 
ne conduc și controlează au băgat 
bani în buzunar din șpăgi grele și 
grase ca să închidă ochii la incapa-
citatea dezinfectanților din sistemu-
lui sanitar. Mergem la spital pentru 
o intervenție chirurgicală, și plecăm 
vindecați de boala care ne supăra, 
și infectați cu microbi rezistenți la 
antibiotice. Și asta pentru că siste-
mul sanitar este victima unui sistem 
asemănător cu unul mafiot, care îl 
controlează. Cum, pentru numele 
lui Dumnezeu, să diluezi o sub-
stanță care luptă împotriva microbi-
lor, de 2500 de ori? E ca și cum mă 
duc la doctor să îmi trateze o frac-
tură, și el îmi prescrie să îmi masez 
locul fracturii cu apă de la chiuvetă. 
Comisia Europeană evidențiază 
într-un raport că în România au loc 
anual 60.000 de decese evitabile. 
Evitabile dacă spitalele ar fi la para-
metri optimi. Adică în fiecare oră 
mor 7 români din cauza ignoranței 
criminale. 

Dar aici vorbim de omor cali-
ficat. Pentru că este omor făcut 
din interes material. Serviciile au 
informat politicul, prin cel puțin 
100 de informări în ultimi 5 ani 

că nu e în regulă cu dezinfectanți 
din spitale. Și asta o spune chiar 
SRI-ul într-un comunicat de presă. 
Nu de ieri, nu de azi. De câțiva ani 
decidenții politici știau de asta. Și 
nu au luat nici o măsură. Cum este 
posibil să cunoști starea de fapt și 
să nu iei nici o măsură? Vieți pre-
țioase care puteau fi salvate, au fost 
pierdute. Din cauza ignoranței și a 
relei voințe din partea decidenților 
politici. Asta este crimă! CRIMĂ 
CU PREMEDITARE! Decidenții 
politici și-au trădat propriul popor, 
fiind mână în mână cu serviciile 
secrete și celelalte instituții abili-
tate să ia măsuri, lăsându-l să moară 
pentru un pumn de bani. Fără nici 
un regret!  

Și ce ne mai promite domnul 
primar. În campania din 2012, 
primarul în funcție ne promitea 
că ne face aeroportul. Cu surle și 
trâmbițe! Acum, ca și acum 4 ani, 
ce să vezi, ne promite același lucru. 
Că ne face aeroportul. Domnule 
primar, cu tot respectul, unde este 
aeroportul? Că mă duc din când în 
când pe la Ghimbav și nu îl văd. Și 
mi-am pierdut încrederea în tine 
de mult. Îmi arăți pe Facebook 
cum arătau străzile în Brașov acum 
12 ani, și cum arată acum. Adică, 
cu alte cuvinte, ți-ai făcut treaba 
pentru care ți-ai luat salariul, și 
acum îmi scoți ochii că ți-ai făcut 
treaba. Treabă care oricum a costat 

dublu și ca bani și ca timp. 
Mă întreb unde este empatia ta, 

de om corect, numai bun de pus 
în fruntea orașului, când girul pe 
care l-ai dat firmei Tetkron a dus la 
lipsa apei calde pentru câteva mii 
bune de concetățeni. Și la iarnă ce 
vor face? Cu ce se vor încălzi? Ai 
idee, domnule primar, cât costă o 
centrală de apartament? Ai idee 
cât costă încălzirea electrică a unui 
apartament de bloc? 

Mă întreb de cât tupeu este 
nevoie ca să vii în fața oamenilor cu 
aceeași ciorbă de acum 4 ani, reîn-
călzită, când timp ai fost în „cărți“ 
la vârful PDL, aproape de guver-
narea care a tăiat pensii și salarii, și 
aproape ne-a aruncat în haos, și n-ai 
făcut nimic pentru spital multidisci-
plinar, aeroport și autostradă? Mai 
mult decât atât, te-ai complăcut în 
„combinațiile“ politice locale, în 

măsurători de „ego-uri“, trădând 
încrederea oamenilor. Care nu 
vreau să cred că sunt doar o masă 
imbecilizată de manevră, bună doar 
să ștampileze „pe cine trebuie“ la 
alegeri, cu memorie scurtă și axată 
pe credința că „oricum toți fură, 
măcar ăsta a mai și făcut ceva“.

Mai ai timp să te retragi din 
cursă. Dă dovadă de maturitate, 
onoare și realism! Arată-ne că ai 
onoare! Pentru că ai demonstrat 
foarte puține lucruri pozitive, 
dar o groază de lucruri negative. 
Pregătește-te de instanța de jude-
cată și de o eventuală pedeapsă cu 
executare! Împacă-te cu tine însuți, 
și roagă-te ca cei pe care i-ai nedrep-
tățit să te ierte! În acest moment 
ești o piedică în calea dezvoltări 
orașului! Ai reușit să faci un măr 
frumos, dar găunos!

Dan VÂJU

Arată-ne că ai onoare!

Campanie anticorupție și pe plan local! Aproape toți 
candidați, exceptându-l bineînțeles pe „independentul 
PNL-ist” și pe candidatul PNL, trag cu tunurile 
într-o singură direcție. Sloganuri de la „Eu apăr 
legea!”, la „Spargeți gașca!”, afișate pe panourile de 
publicitate electorală, ne indică faptul că marketing-
ul politic s-a aliat tendinței pieței instantaneu. Iar 
PSD-ul „somităților penale“ a întins bine batista 
pe țambal. Doar nu o să vorbească de frânghie în 
casa spânzuratului. Iar PNL-ul a făcut zid în jurul 
candidatului independent cercetat penal, iar unii 
membri de vază chiar postează pe facebook opțiunea 
lor electorală.

Dan VÂJU

SCRISOARE DESCHISĂ 
adresată doamnei 
Președinte Director 
General al Televiziunii 
Române Irina Radu

Stimată doamnă,
Vă scriu această scrisoare pentru a vă cere 

public socoteală pentru modul în care înțe-
legeți să distrugeți postul public de televizi-
une și odată cu aceasta să închideți definitiv 
accesul României și al românilor la harta 
marilor evenimente europene. Mă refer 
aici la Concursul Eurovision, Campionatul 
European de Fotbal 2016 și Festivalul 
Internațional Cerbul de Aur. 

Cu alte cuvinte, cam tot ce mai rămăsese 
cât de cât de valoare în televiziunea română, 
televiziune pentru care toți românii din 
această țară plătesc taxe. Vorbesc aici de toți 
românii - în ideea că poate vă mai amintiți 
de noi.

Noi suntem aceia pentru care dumnea-
voastră (sau mai bine zis vocea dumneavoas-
tră) a fost singurul acces către vest în vremea 
în care ne sufocam sub teroarea comunistă. 
Cei mai mulți dintre noi nici măcar nu știam 
cum arătați, dar absolut toți știam că vocea 
care traducea casetele video cu filmele din 
vest era a Irinei Radu. Și respectul români-
lor pentru dumneavoastră era uriaș. Pentru 
mine, pentru noi toți, ați fost vocea libertă-
ții. V-am admirat, v-am idolatrizat ani de zile 

pentru curajul pe care l-ați avut, acela de a 
sfida sistemul, de a lupta împotriva lui și de 
a aduce în casele noastre lumină și speranță. 

Erau câteva lucruri care contau pentru 
noi în acele timpuri: meciurile de fotbal 
(pentru care ne urcam pe blocuri și pe dea-
luri pentru a le vedea), filmele străine (pe 
care le înțelegeam cu ajutorul vocii dumnea-
voastră) și CERBUL DE AUR, cel care adu-
cea vestul la noi acasă, chiar și numai pentru 
câteva zile.

Erau singurele portițe către lumea din 
vest, la care speram toți și pe care ne-o 
doream toți. Acum, 25 de ani mai târziu, 
le închideți cu brutalitate și nepăsare. De 
ce? De de România nu mai are acces la 
Eurovision, de ce românii nu mai au dreptul 
de a vedea campionatul european de fotbal, 
de ce vă opuneți organizării Cerbului de 
Aur?

V-am propus în ultima mea adresă către 
dumneavoastră să ne unim forțele pentru 
organizarea festivalului Cerbul de Aur anul 
acesta. Știm cu toții că hoția și corupția au 
adus TVR la faliment. Știm că nu aveți bani 
să organizați Cerbul de Aur. V-am spus răs-
picat că la Brașov există fonduri pentru orga-
nizarea Cerbului de Aur în acest an. Că nu 
vă costă nimic, că singurul lucru pe care vi-l 
solicităm este să ne acordați dreptul de uti-
lizare a mărcii pentru acest an. Că Primăria 
Brașov susține acest proiect! Nici măcar nu 
ați avut bunul simț elementar să răspundeți!

Da, doamna Radu, este vorba de lipsă de 
bun simț elementar, este vorba de a fi un bun 

român, un bun patriot. Dacă dumneavoastră 
și sistemul corupt în fruntea căruia sunteți 
nu puteți să organizați Cerbul de Aur, de 
ce nu ne dați voie nouă, brașovenilor, să o 
facem?

Cum se numește acest lucru? Nesimțire? 
Corupție? Hoție? Bătaie de joc față de româ-
nii care plătesc taxa TV în factura de energie 
electrică? Umilire și dipreț față de brașovenii 
cărora le aparține de fapt Cerbul de Aur?

Veniți pe străzile Brașovului, întrebați 
orice brașovean dacă își dorește Cerbul de 
Aur și o să vedeți un rezultat cu 100% DA. 
Noi iubim Cerbul de Aur, este dragostea 
brașovenilor și mândria românilor.

V-ați văzut acum cocoțată în vârful siste-
mului corupt din TVR și vă place. E cald și 
bine acolo sus, nu? Se pare că țineți atât de 
mult la scaunul acela încât ați ajuns să cre-
deți că aveți dretul să vă bateți joc de români 
cum aveți chef!

Ați avut posibilitatea să salvați CERBUL 
DE AUR și să veniți lângă noi. Nu ați făcut-o. 
Acum vă spun că noi vom face CERBUL 
DE AUR fără dumneavoastră la Brașov, în 
perioada 01-04 septembrie 2016. Și de fie-
care dată când veți încerca să vă opuneți, 
veți ridica brașovenii împotriva dumnea-
voastră. Și de fiecare dată când veți încerca 
să vă opuneți, veți ridica românii împotriva 
dumneavoastră.

De ce? Pentru că ați dovedit că vreți răul 
României și al românilor.

Cu stimă,
Adrian Macarie

E cald și bine acolo sus, nu? 



12 PROMOVARE ELECTORALĂ
numărul 22, 20-26 mai 2016

Brașovul, codaş la spații verzi
Avem privilegiul să vorbim 

acum despre mandatul 
2016-2020 al primarului 

Brașovului. Motiv pentru care, votul 
din 5 iunie a devenit o mare respon-
sabilitate pentru noi toţi. Ne obligă 
să fim serioși și să alegem corect. 
E timpul pentru o nouă abordare 
a administraţiei locale, pentru a 
ajunge demni în Europa anului 
2020.

La Brașov avem de 12 ani același 
primar. Chiar 16 ani, dacă socotim 
și cei 4 ani anteriori, când prima-
rul de acum a fost viceprimar al 
Brașovului sub mandatul liberalului 
Ioan Ghișe! Ce s-a realizat în toţi 
acești ani? Ocolitorile și patinoarul, 
atât de controversat și lăsat în ador-
mire, făcute cu bani de la Bruxelles 
și Guvern, giratoriile înflorate abun-
dent cu bani de la cetăţeni și asfal-
tările costisitoare, de asemenea cu 
banii noștri. Însă, în ultimii 4 ani 
nu s-a realizat nimic, niciun pro-
iect serios. Nu avem aeroport, nici 
spital modern. În schimb, se aude 
continuu zăngănitul cătușelor, ba la 
Consiliul Judetean, ba la Primărie. 

Un management bun se vede în 
buzunarul omului. Un primar bun 
manager face astfel încât oamenii 
pe care îi reprezintă să trăiască bine. 
Pe când la noi, apa rece este foarte 
scumpă, mai scumpă decât în sudul 
ţării, apa caldă lipsește cu desăvâr-
șire de luni bune, transportul în 
comun este învechit pentru că RAT 
Brașov se încăpăţânează să rămână 
regie și nu se pot accesa fonduri 
pentru cumpărarea de autobuze 
nepoluante, în schimb se accesează 
credite pe spatele nostru pentru 
cumpărarea de autobuze noi, inves-
titorii străini sau români nu vin aici 

pentru că nimic nu-i atrage, așa că 
nici locuri de muncă pentru tinerii 
brașoveni nu mai sunt, pe parcări 
ne batem, uneori la propriu, între 
blocuri, gunoaiele sunt răscolite și 
împrăștiate în voie peste tot, traficul 
este mai mereu aglomerat, pietonii 

nu mai au loc de mașini nici măcar 
pe trotuarele înguste și neasfal-
tate, iar traversarea oricărei străzi 
este o adevărată probă de curaj. 
Așa că, acum, mai mult ca oricând 
este nevoie de o abordare nouă a 
administraţiei locale. Iar aplicarea 

doctrinei ecologiste poate revitaliza 
tot judeţul Brașov, nu doar munici-
piul Brașov. Dintr-o zonă codașă, 
poluată, non-igienică ar putea 
renaște un areal care să pună real-
mente în valoare potenţialul natural 
și cultural atât de valoros al regiunii. 
Deciziile și acţiunile ecologiste pot 
face ca judeţul Brașov să devină 
capitala economiei românești, sau 
măcar capitala turismului responsa-
bil. Însă, înainte de toate, aplicarea 
doctrinei ecologiste ar putea trans-
forma Brașovul într-un oraș priete-
nos cu locuitorii lui.

Este momentul acum să instau-
răm o stare de normalitate în oraș 
și să nu ne mai lăsăm păcăliţi de 
frumuseţea florilor plantate pe banii 
noștri. De ce am face-o? Pentru că 
viaţa noastră nu e deloc mai bună 
ca acum 12 ani. Nu avem nici măcar 
aer curat aici. Nu avem în tot orașul 
o parcare ecologică, deși este atât de 
simplu de făcut, folosind sisteme de 
pavaj celular în loc de asfalt și trans-
formând parcările în zone verzi, cu 
iarbă. Apoi, calitatea lucrărilor, a ori-
căror lucrări, este mereu contestată, 
ca și preţurile pentru aceste lucrări. 
Cum este posibil ca un oraș ca 
Brașovul să fie codaș la spații verzi? 
Normele europene prevăd 26 de 
metri pătrați de spațiu verde pe cap 
de locuitor, iar Brașovul are doar 5 
metri pătrați. Și mai are norocul de a 
avea un munte în mijlocul orașului. 
Mai mult, Brașovul este un adevărat 
focar de poluare, după cum reiese 
din evaluările făcute de specialiștii 
UE! Aceștia au stabilit că Brașovul 
este al 3-lea cel mai poluat oraș 
al ţării. De aceea noi, ecologiștii, 
considerăm că este timpul pentru 
soluţia ecologistă de administrare a 

orașului. 
Încă se poate face ceva. Vom 

pune Brașovul pe harta orașelor care 
au staţii de alimentare pentru auto-
turismele electrice și îi vom scuti de 
la plata impozitelor pe proprietarii 
unor astfel de autoturisme, pentru 
că vrem să încurajăm cumpărarea de 
autoturisme electrice, nepoluante. 
Am gândit sistemul Park&Ride,care 
reprezintă soluţia pentru descon-
gestionarea traficului în zona cen-
trală și reducerea poluării, program 
derulat cu supermarket-urile de la 
intrările în oraș. Turiștii vor putea 
lăsa mașinile în parcări și vor fi pre-
luaţi de microbuze, așa cum se face 
în marile orașe ale lumii. 

Vom elimina risipa din primărie. 
Vom avea un plan anual de achiziţii 
care va proiecta necesarul în anul 
următor. Achiziţiile publice vor fi 
publice cu adevărat, iar firmele își 
vor putea planifica afacerile pe un an 
înainte. Astfel, vom avea și noi timp 
să informăm și să consultăm brașo-
venii în legătură cu fiecare proiect 
pe care îl plănuim la primărie.

Vom promova la nivel naţional 
conceptul „Cumpără de la un bra-
șovean“, dar înainte de toate îl vom 
implementa bine în judeţ, punând 
firmele în legătură una cu cealaltă, 
pentru a cumpăra una de la cealaltă. 
Astfel, ne vom dezvolta împreună 
din punct de vedere economic. 

Iar aliatul meu în această cursă 
este societatea civilă. Pentru că pro-
vin din societatea civilă, am apărat 
mereu interesele societăţii civile și 
sper ca brașovenii să voteze unul 
de-al lor.

Mariana Sebeni, candidat PER 
la Primăria Brașov
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 Normele europene prevăd 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, iar Brașovul are doar 5 mp

„Campanie electorală înseamnă să te 
întâlnești cu oamenii și să le strângi mâna“
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Cod Unic AEP 24160219


