
Editorial

La finele săptămînii trecute am 
decis ireversibil: refuz să mai 
scriu despre alegeri. Motivul 

este simplu, singura mea mirare 
fiind cum de nu m-a izbit pînă acum 
peste ochi: sentimenul unui „oratio 
in desertum“, cum ar spune Cato. 
Sau, tradus și adaptat, sentimentul 
vorbirii în vînt. În pustiu. 

Revelația m-a izbit în moalele 
capului la cafeaua de sîmbătă dimi-
neață, la terasă. Într-un dulce plictis 
mă frăsuiam pe Facebook citind 
ici și colo cîte o postare. La una 

dintre postările electorale, văzînd 
și foarte multe comentarii, m-am 
aplecat asupra acestora. Întîi am 
rîs. Apoi m-au luat frisoanele. Apoi, 
febril, am alergat din comentariu 
în comentariu, la diferiți candidați 
sau susținători ai acestora de te miri 
unde din țară.

În marea lor majoritate, pos-
tările favorabile candidaților erau 
din familia (și aici chiar citez) „Ba 
dobitocule ce dak a furat. Mata nu 
vede cite cite a fakut pentru oras?“ 
(evident, respectînd și lipsa de 

ortografie a respectivei cucoane). 
Ei bine, comentariile asta vizau: 
este adevărat, cetățeanul candi-
dat este corupt, are dosarele pe 
el, este chiar în arest preventiv 
(vezi-l pe Chiricheș, primarul de 
la Baia-Mare, care, pe acest gen de 
susținere, cu „ce dacă a furat, dacă 
a făcut și pentru noi“ va cîștiga ale-
gerile din închisoare), dar lasă-l, 
domle, că uite, a mai pus pe ici, pe 
colo, o bordură, o panseluță, a mai 
dat cu mătura, cu bidineaua etc.
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Afaceri grele. 
Moravuri ușoare. 
Majoritatea con-

silierilor trimiși la înain-
tare administrează clu-
buri, baruri și restaurante. 

Genul de afacere la care 
bonul fiscal se taie cu 
foarfeca dreptei măsuri. 
Consilieri care în acte 
sunt cinstit de sărăcuți 
dar care conduc mașini de 

zeci și sute de mii de 

euro. Mașini care nu sunt 
înregistrate pe numele 
lor. Poate sunt doar niște 
bieți șoferi și noi nu știm. 
Cert este că le sar banii 
din buzunare și asta la 
vedere. Totul în timp ce 

majoritatea oamenilor din 
Brașov au ajuns să drămu-
iască fiecare leu. Ei conduc 
orașul și destinele noastre. 
Ei au apă caldă și au bani 
pentru concedii luxoase. 
Noi renunțăm să cheltuim 

un leu pe medicamene 
pentru a oferi ceva în plus 
nepoților noștri. Mâine 
nu vom mai avea nici acest 
leu. Nu vom mai avea 
nimic. Pentru că ei au deja 
aproape totul!
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Clanurile
nu renunță

Pozițiile eligibile de pe listele de consilieri ale PSD și PNL aparțin oamenilor lui Niță și Scripcaru.  

Doi politicieni care au făcut ce-au vrut în Brașov, iar acum sunt cercetați de DNA pentru fapte de corupție
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Contraeditorial

Disperarea din PSD și PNL

Cam searbădă campania elec-
torală lipsită de bannere 
gigantice, concerte, mititei și 

berici electorale. Nici măcar o amă-
râtă de găleată, o brichetă, un pix, o 
cutie de chibrituri. Doar proiecte, 
afișe și întâlniri electorale. Acum 
primează prezența în stradă pentru 
discuția cu cetățeanul, și nu forța 
partidului de a da o mită electorală 
la pungă.  Ceea ce mi se pare abso-
lut normal! Iar candidații conștien-
tizează că oricare dintre ei va ajunge 
primar, va dormi noaptea cu procu-
rorul DNA în pat, va bea cafeaua de 
dimineață cu procurorul DNA, și va 
semna orice document sub această 
amenințare, a procurorului DNA. 
Ori să candidezi sub amenințarea 
„Sabiei lui Damocles“ acum este ori 
un gest de mare inconștiență, ori o 
„obligație obscură“ de partid. Sau 
pur și simplu ești conștient de ceea 
ce faci și chiar ai vocația de a admi-
nistra orașul CORECT. 

Primarul în funcție postează 
neobosit pe Facebook cum mai 
bate mingea prin curte pe la Șaguna 
cu niște puști, cum se mai plimbă cu 
bicicleta prin Schei, cum mai parti-
cipă la o slujbă la biserică. Mai apare 
și pe la niște sărbători câmpenești. 

Ce să-i faci? Combinație ideală 
între foame de voturi și frica de nu 
rămâne pe dinafara jocurilor poli-
tice.E adevărat că puterea în forma 
ei pură te corupe. Diferență mare, 
remarc, între aroganța afișată în 
mod normal în exercitarea funcției 
și comportamentul  din campanie. 
Normal aș putea zice. Normal pen-
tru o mare de votanți prostiți două 
deceni în același mod. Lipsă totală 
de imaginație! Vă dați seama ce 
penibil ar fi dacă s-ar duce în piața 
Astra și ar întreba cetățenii obișnu-
iți de problemele lor. Probabil ar fi 
invitat la un duș cu apă caldă inexis-
tentă de la Tetkron. Sau la un zbor 
cu avionul de pe aeroportul mult 
discutat. Sau la o plimbare prin 
saloanele spitalului multidiscipli-
nar. În schimb, primarul în funcție 
îi poate invita pe alegători la un drift 
prin giratori cu miros de panseluțe, 
la cursă cu obstacole peste bum-
per-ele de pe străzi, la o admirare 
a peisajului urban din mașină pe 
strada 13 Decembrie în dreptul 
parcului Tractorul, unde traficul e 
permanent îngreunat sau la un con-
curs de găsit locuri de parcare prin 
centrul istoric. Iar ceea ce este la fel 
de deranjant este poziția PNL-ului 
în legătură cu candidatura „inde-
pendentului“. Sprijinul fățiș pentru 
„independent“ se traduce prin frica 
de a „pierde“ orașul Brașov. Adică, 
să înțeleg că la nivel de politică de 

la centru, se dă o bătălie pentru câș-
tigarea unei primării în detrimentul 
cetățeanului? Sau vorbim de acce-
sul facil al partidelor la resursele 
bugetare discreționare, care astupă 
gura flămândă a himerei de partid?  

Se pare că traducerea din 
limbaj politic, în limbaj 
normal a sintagmei 
„Dezvoltarea continuă!” 
este „Lăsați-ne să vă furăm 
pentru că munca cinstită 
nu are nici un farmec și 
obosește inutil”? 

Mă uit cu un nod în gât pe 
ProTV la reportajele cu primari 
din Germania. Acolo se poate! Se 
poate fără minciuni și fără „com-
binații“ de partid. Cetățeanul are 
parte de un tratament corect și 
cinstit din partea aleșilor. Onoarea, 
respectul și demnitatea sunt niște 
lucruri normale. Aleșii nu au nici 
măcar idee despre ce e o șpagă, 
comision sau îmbogățire rapidă 
din bugetul local. Eficiența este 
cuvântul de ordine, iar cetățeanul 
este consultat permanent pe teme 
ce țin de bunul mers al orașului. Să 
rămână 10.000 de apartamente fără 
apă caldă în Germania din cauza 
unor „șmenuri“ politice? Exclus! Să 
fie plantate panseluțe de 10 ori mai 

scumpe decât la distribuitor? Sub 
nici o formă. Să coste orice lucrare 
de utilitate publică dublu? În nici 
un caz! De ce în Germania poți avea 
un trai de calitate și poți fi tratat ca 
un cetățean cu bună credință? Ce 
au în plus față de noi?  Răspunsul se 
regăsește în bunul simț al aleșilor, și 
în sânul partidelor care sunt struc-
turate normal și nu ca niște grupuri 
de interese obscure, ce drenează 
neobosit banul public.

Oricum clasa politică actuală e 
în pragul dezintegrării. Ce nu ares-
tează DNA-ul cu scopul de a-i trage 
la răspundere penală, va destruc-
tura electoratul sătul de promisi-
uni neonorate. Disperarea PSD-ul 
si PNL-ului se vede de la o poștă. 
Partidul „somităților“ penale și 
partidul „Brătienilor“ sunt aproape 
invizibile în această campanie la 
Brașov, dar au ajuns până la pre-
ședinte ca să obțină semnătura pe 
decretul de trecere în proprieta-
tea aeroportului a terenului de la 
Institutul Cartofului. Scremută 
mișcarea de campanie electorală. 
Au ajuns până la președinte, speriați 
că se vor alege cu praful de pe tobă, 
și că se vor duce să își caute servi-
ciu după 5 iunie. Ar fi în stare să se 
apuce și de săpat la temelia noului 
spital, gratuit, ca să-i vadă lumea. 
Inimaginabil de eficienți au deve-
nit în campanie, și cred că acum se 
mulțumesc cu niște consilieri locali, 

măcar la masa bogaților să stea și 
ei, acolo unde se împarte pâinea și 
cuțitul din bugetul local. UNPR-ul 
la fel și el, stă la cotitură, poate pică 
ceva, ceva. Slabă campanie și lipsită 
de idei!

Dintre independenți se remarcă 
Cătălin Leonte. Merge prin piețe, 
prin parcuri, postează pe Facebook. 
E foarte activ și dedicat. Se înca-
drează cel mai bine în genul acesta 
de campanie. Îi vine ca o mănușă. 
Știe ce vrea cețățeanul, care este 
sătul de promisiunile partidelor. 
Independentul neobligat politic 
spune că aduce adevăratul vânt al 
schimbări în bine. Pentru că nu are 
obligații de nici un fel, nici politice, 
nici de afaceri. Și pentru că dă dovadă 
de un mare bun simț și onoare.

Îmi doresc un astfel de inde-
pendent să ajungă primar. Să arate 
întregii țări cum se face dezvoltarea 
eficientă când nu e nimeni abonat 
la bugetul local, și nu o pseudo-dez-
voltare. Să dea exemplul care va dis-
truge actualul sistem. Pentru că nu 
te poți pune cu sistemul, deoarece 
are resurse nelimitate, dar dacă vrei 
schimbare, creezi un sistem nou 
iar oameni vor migra spre acesta, 
lăsându-l pe cel vechi fără obiect. 

Așadar să ștampilăm responsa-
bil, să ștampilăm pentru o dezvol-
tare eficientă și sustenabilă, să nu 
lăsăm politicienii și partidele să ne 
confiște viitorul. 

Dan VÂJU
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Am baleiat pe mai tot Facebookul 
cu damf electoral. Cam în termenii 
ăștia sună comentariile la circa o treime 
din candidații „în scaun“ ai localități-
lor din Transilvania. La o jumătate din 
Oltenia și Muntenia. La trei sferturi din 
Moldova.

Nu este un caz izolat din satul nos-
tru. Din județul nostru. Din regiunea 
noastră. Nu. Este generalizat la scară 
națională, diferind doar proporțiile. 
Nu susțin că statistica mai sus amintită 
este exactă sută la sută. Este ceea ce am 
întîlnit eu pe Facebook, în vreo trei 
ceasuri de citit fascinat pînă la senzația 
de vomă. Cînd am înțeles de ce vom 
fi întotdeauna un corp străin cu greu 
acceptat în UE. De ce vom fi totdeauna 
priviți ca sluga lălîie și balcîză și ținuți 
la ușa din spate a lumii civilizate, aștep-
tînd după o bucată de pită, din milă/
silă. Noi, ca nație, avem corupția parte 
integrată a codului genetic. Dacă noi 
nu putem ajunge în poziții de furat, de 

îndopat, măcar ne manifestăm admira-
ția față de cei ce sînt acolo. Evident, cu 
condiția să ne dea și nouă, din cînd în 
cînd, cîteva firimituri. O panseluță, o 
găleată, un mic, o bordură.  Noi nu vom 
fi niciodată cehi, să dăm jos un guvern și 
un regim strîngîndu-ne în piața publică 
și scuturînd legăturile cu chei. Noi nu 
vom fi niciodată islandezi, să gonim un 
premier doar că e bănuit de imoralitate, 
nu corupție.

Așa că, dacă aș continua să scriu 
despre alegeri, ar fi un perfect oratio in 
desertum. Majoritatea nu îi preferă, ci îi 
iubește, îi venerează pe cei corupți. Pe 
cei înfrățiți cu nu mai știu cîte articole 
din Codul Penal. Și îi va alege. Pentru ca 
peste cîteva luni să înceapă să îi înjure 
pe la colțuri. Iar peste un alt ciclu elec-
toral, tot pe ei să pună ștampila. Și tot 
așa, într-un tembel și amețitor basm 
cu cocșul roșu. Într-un blestem al unei 
nații despre care credeam/speram că 
merită mai mult.

Cornelius POPA

De ce nu scriu despre alegeri
Sau: ”lasă-l, bre, tot pe-ăsta, că și-a făcut în trei (două, 

patru, etc) mandate și casă, și vilă, și mașini pentru 
toată familia, și-a aranjat copiii... Asta mai fură doar pentru 

apa din piscină! Dacă vine un altul, o luăm de la cap, 
să-și facă, casă, vilă, piscină, iaht, limuzine...”

Editorial

Am un prieten 
care mi-a spus 
așa: pe 21 mai 

se fac 25 de ani de la 
asasinarea lui Culianu. 
Nu ai vrea să faci un 
Frontline despre asta?

Ba da.
Prietenul meu mi-a 

cerut să ne întâlnim. 
E bântuit de povestea 
asta. Știe și alte cazuri. 
Tentative, dispariții.

Poate e mai bine să nu vorbim la telefon.
Nu apucăm să ne vedem. Corvezi, corbi, 

corsete sociale ne împiedică dar eu reu-
șesc acum 3 zile să vorbesc cu Liviu despre 
o dezbatere mai largă: asasinatul politic în 
România.

De la Barbu Catargiu, la Călinescu, de la 
Iorga, la Codreanu și Culianu.

Zice Liviu: mi-a spus cineva, nu mai știu 
cine, că suntem poporul cel mai asasin din 
Europa.

Nu cred. Cine, noi? Pâinea lui Dumnezeu, 
băieții care cresc castraveți în grădina Maicii 
Domnului, cel mai ospitalier popor din lume, 
adevăratul neam ales?

Noi.
Flecăreala și scuipatul strâns la colțul gurii 

au acoperit gemetele victimelor. Cu ochii la 

marele vecin rus și borgienele lui metode de 
vătămare a inamicului, am încetat să ne uităm 
în plictisitoarea noastră ogradă.

De ce am face-o?
Departamentul asasinate și cover-up al 

serviciilor este populat de oameni lipsiți de 
imaginație care ne agasează teribil cu lipsa lor 
de fantezie.

Procurori care se sinucid aruncându-se de 
la etaj. Oameni de afaceri veroși care se sinu-
cid intrând cu mașina în copac.

Pe bune dragă servicii, doar atât puteți?
În timp ce cinemaul românesc face furori 

la Cannes, scenariștii voștri nu pot să vină 
decât cu un banal accident de circulație, mă 
rog, sinucidere, în cazul Condrea?

Un suflet slav ne-ar trebui, o poezie 
siberiană.

O linguriță de poloniu de la vecinul Putin.
Un accident de elicopter în centrul centru-

lui energetic din munții Bucegi.
Sau, de ce nu, un accident de vânătoare, cu 

Adrian Năstase la trăgaci, în calitate de iubit 
părăsit, ca să avem și o crimă pasională.

Sau atacul unui tigru scăpat de la grădina 
zoologică. Un meteorit care a căzut pe casă 
sau un porumbel telecomandat care a lansat o 
bombă pe mașină.

Accident de mașină cu victima desfigurată?
Convenabil și mediocru.
Unde sunt asasinatele de altă dată?

Unde sunt asasinatele 
politice de altă dată?

Raluca FEHER
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Einstein spunea că „este o 
nebunie să faci același lucru 
în mod repetat și să te aștepți 

la alt rezultat“. Cu alte cuvinte, 
dacă ai rămas fără apă caldă cu 
actuala administrație, ai toate șan-
sele să rămâi tot așa dacă îi mai 
votezi o dată. Sau, ca să fie și mai 
clar, dacă „dezvoltarea continuă“, 
ne prăbușim.

Am mai vorbit despre meni-
rea unui primar. Aceasta este să 
facă viața oamenilor mai bună 
decât a fost până acum. Acesta 
este și obiectivul meu ca primar 
al Brașovului, acesta este motivul 
pentru care candidez și vreau să fiu 
primar.

Orașul arată bine, turiștilor 
le place, dar ei văd doar centrul 
istoric, magazinele și restauran-
tele aflate în cetate. Însă Brașovul 
aparține celor care locuiesc aici, 
nu celor care îl vizitează. Partea 
frumoasă a Brașovului ascunde 
umbre și frustrare.

Sunt multe proiecte mari care 
cer răbdare, cum sunt aeroportul 
și noul spital. Cei care au condus 
orașul nu s-au priceput să le facă, 
deși au avut 12 ani la dispoziție. 
Dar sunt și alte multe lucruri care 
par mici, dar ne încarcă viața. 
Fructele și legumele din piețe sunt 
prea scumpe. Apa costă prea mult. 
Termoficarea nu este rezolvată, iar 
oamenii suferă mai rău ca pe vre-
mea comuniștilor, când apa caldă 
se dădea cu program. Parcările, 

pasarelele suspendate, trecerile de 
pietoni – toate acestea sunt la înde-
mână, pot fi făcute, dar trebuie să 
vrei și să te pricepi.

Totodată, pensionarii merită o 
atenție mult mai mare. Reprezintă 
mai mult de jumătate din populația 
orașului. Ca primar, voi introduce 
gratuitatea totală pe transportul în 
comun, așa cum este la București 
sau la Cluj.  Voi deschide cluburi 
comunitare în cartiere, locuri unde 
vârstnicii noștri să se poată întâlni, 
să joace șah sau remy, să poată să 
bea un ceai și să socializeze.

Tot pentru cei în vârstă și sin-
guri, voi face Serviciul de Asistență 
Socio-Medicală la domiciliu. 
Asistenți specializați îi vor ajuta pe 
cei care nu se mai pot ajuta. Le vor 
putea lua tensiunea sau glicemia, 
vor avea grijă de ei. E o chesti-
une de timp până când – dacă nu 
se schimbă actuala administrație 
locală – un bătrân din Brașov va 
suna la 112 să spună că nu poate 
să își cumpere mâncare, așa cum 
s-a întâmplat săptămâna trecută, la 
Buzău.

Pe lângă noul spital, voi des-
chide un centru de recuperare 
medicală. Avem clădiri, avem 
resurse, nu suntem o administra-
ție săracă (chiar dacă în ultimii ani 
s-au făcut lucrări la suprapreț). De 
asemenea, voi dispersa stațiile de 
salvare și SMURD în mai multe 
locuri ale Brașovului, ca să poată 
interveni mai repede.

Un primar bun este cel care face 
viața oamenilor mai bună. Care știe 
să gestioneze și lucrurile mari, dar 
și pe cele mici. Un primar bun este 
cel care își arată, zi de zi, respectul 
pentru oamenii din comunitatea 
care i-a încredințat mandatul. Voi 
fi un astfel de primar.  Contați pe 
mine!

Pensionarii, un capitol esențial 
în programul meu

Am mai vorbit despre 
menirea unui primar. 
Aceasta este să facă 
viața oamenilor mai 
bună decât a fost până 
acum. Acesta este și 
obiectivul meu ca 
primar al Brașovului, 
acesta este motivul 
pentru care candidez și 
vreau să fiu primar.

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
independent 
la Primăria 
Brașovului:
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Candidatul Partidului 
Ecologist Brașov pentru 
președinția Consiliului 

Județean Brașov, Ionel Goidescu 
consideră că doar aplicarea doc-
trinei ecologiste ar putea revitaliza 
economia județului. „Sătui și ruși-
nați de atâta corupție, brașovenii 
ar trebui să aleagă un partid care 
nu i-a dezamăgit niciodată, iar pe 5 
iunie să voteze candidații PER“, mai 
spune Ionel Goidescu. Împreună 
cu candidatul ecologiștilor la 
Primăria Brașov, jurnalista Mariana 
Sebeni-Comșa, ecologiștii ar putea 
transforma Brașovul în capitala 
economiei românești, în capitala 
turismului responsabil: ecoturism, 
turism montan și agroturism. „Așa 
nu se mai poate! Poluarea politică 
dăunează grav Brașovului!“, a con-
cluzionat președintele PER Brașov.

Candidatul PER la Primăria 
Brașov, Mariana Sebeni-Comșa 
ne-a declarat că prima măsură pe 
care o va lua după 5 iunie va fi eli-
minarea firmelor căpușă de pe lângă 
Primăria Brașov, iar licitațiile și 
serviciile publice vor fi cu adevărat 
publice.

Reporter: Ce soluții aveți pentru 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă orașul în ceea ce privești 
utilitățile publice în municipiul 
Brașov?

Mariana Sebeni-Comșa, candi-
dat PER Primăria Brașov: O pro-
blemă care nu suferă amânare este 
cea a apei calde și a căldurii, furni-
zate până în primăvară de Tetkron. 
Cele 10.700 de apartamente care 
nu au de câteva luni apă caldă și 

căldură sunt prioritatea mea în acest 
moment. DNA a finalizat ancheta în 
dosarul Tetkron, în care sunt jude-
cați primarul, viceprimarul și mai 
toți directorii din Primăria Brașov 
și așteptăm sentința Curții de Apel. 
Imediat după aceea, Primăria și 
Consiliul Local vor trebui să achite 
datoria Tektron către furnizorul 
de gaz pentru a se debloca situația. 
Abia apoi vom redeschide centralele 
de cartier și vom relua furnizarea 

apei calde către cetățeni. Probleme 
sunt și cu apa rece. Prețul apei reci 
la Brașov este mai mare decât la șes. 
Așa că, vom schimba toate conduc-
tele vechi pentru a elimina pierde-
rile și vom renegocia contractele de 
management de la Compania Apa, 
politica tarifară, prețul dar și noul 
contract de delegare a serviciului 
public de apă și apă uzată, pentru 
perioada 2016-2020. Vom redis-
cuta noii indicatori de performanță 

și noile tarife. După cum se știe, 
Forumul Mondial de la Geneva, 
din 2016, a stabilit că a treia mare 
criză mondială este cea a apei pota-
bile, după schimbările climaterice și 
migrație, iar în acest moment peste 
două miliarde de oameni suferă din 
cauza lipsei apei. La noi, pierderile 
de pe conducte sunt de 40-50 % și 
acest lucru trebuie rezolvat urgent.

Un management bun se vede în 
buzunarul omului. Așa că, acum, 
mai mult ca oricând este nevoie de 
o abordare nouă a administraţiei 
locale. Iar aplicarea doctrinei eco-
logiste poate revitaliza tot judeţul 
Brașov, nu doar municipiul Brașov. 
Însă, înainte de toate, aplicarea doc-
trinei ecologiste ar putea transforma 
Brașovul într-un oraș prietenos cu 
locuitorii lui.

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 pe unul 
de-al lor.

Mariana Sebeni, candidat 
PER la Primăria Braşov

Cod Unic AEP 21160076

Așa nu se mai poate! Poluarea politică dăunează grav Brașovului!
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Obama de Purcăreni
Popa Răzvan. Consilier PSD, 

se visează primar, este favoritul lui 
Constantin Niță.  În 2012, conform 
declarației de avere, fostul ziarist 
deținea o căsuță de doar 110 mp. În 
paralel duce în casă ca și consilier o 
indemnizație anuală de 16.080 de 
lei. Adică doar 1.340 de lei pentru 
ridicatul lăbuței o dată pe lună. Nu 
avea afaceri, nu avea serviciu. În 
2013 a primit ca viceprimar suma 
de 39.000 lei. Adică 3.250 de lei în 
fiecare lună. Fix cât ai tu pensia sau 
salariul. Pe trei sau patru luni. În 
2013 omul încasează 41.686 de lei 
de la primărie, adică  3.473 de lei 
lunar din banii plătiți de voi ca taxe.
Socialist perseverent cu suflet milos, 
pe declarația de avere depusă în 
15.06.2015 acesta declară că a înca-
sat 20.820 de lei de la primărie, plus 
2.829 de lei tot de acolo. Bașca 3.300 
de la Camera Deputaților. Si pentru 
că viața este grea și cu mari cheltu-
ieli, Niță trage sforile și Răzvănel 
este numit membru în consiliul de 
administrație de la IAR Ghimbav 
de unde încasează 50.070 de lei. 
Foame mare. La un calcul mate-
matic simplu, Răzvănel a halit din 
banii publici în anul respectiv doar 
77.019 lei, adică 6.418 lei lunar. Nu 
mai scriu despre faptul că este unul 
dintre principalii vinovați pentru 
lipsa apei calde. La votul din consi-
liu nu a ridicat lăbuța! Acum, trageți 
voi concluziile. Cât a căstigat acest 
bugetar de lux față de voi.

Profu'  
de nimic

Pătrașcu Lucian. Un „sărăcuț“ 
în plină ascensiune. Este direc-
tor de campanie pentru Răzvan 

Popa. Este un om modest. Are doar 
un automobil Mercedes clasa A, 
de doar 22.000 de euro. În lei face 
100.000 lei noi, adică un miliard. 
Cam 100 de pensii. Alt socialist plin 
de grijă față de semenii săi. Lucian 
Pătrașcu este și fiul lui tata, adică 
este director la o universitate par-
ticulară, la „George Barițiu“ Acolo 
unde își fac unii diplome. Și de unde 
încasează 38.400 le lei annual. Plus 
49.800 de lei de la o altă firmă apro-
piată de PSD.

Megastarleta  
de la Pateu TV

Crivineanu Alexandra Ioana. 
Cică este jurnalist. Are un aparta-
ment la București de la care spune 
că încasează bani din închiriere. 
Deține un automobil Skoda fabri-
cat în 2016. Nou nouț adică. Cam 
15.000 de euro(aproximativ 60.000  
de lei). În timpul liber face pe jurna-
lista la televiziunea lui Constantin 
Niță, unde credem că face „muncă 
patriotică” din moment ce în decla-
rația de avere nu apar venituri și 
încasări de acolo. Probabil că Skoda 
de 600 de milioane lei vechi a pri-
mit-o cadou, că la veniturile decla-
rate  nu prea își permite să o cum-
pere. Și ea este plină de grija zilelor 
voastre de mâine.

Neica nimeni,  
fiul lui tata

Duțu Tudor Alexandru. Deja 
celebru, tânărul cățelandru este 
de departe cel mai bogat om din 
PSD.  Fiul  fostului deputat PSD 
Gheorghe Duțu, o figură pro-
eminentă a politicii pesediste. 
Gheorghe Duțu, fostul director 
tehnic al Fabricii Temelia a reușit 

performanța să distrugă fabrica 
după o justă împărțeală cu cer-
cetatul afacerist Ioan Neculaie. 
Rezultatul a fost nașterea celor două 
progenituri politico economice – 
Prescon SA și firma familiei Duțu, 
Temvar SA. Adică adio Temelia! 
Seniorul Duțu a fost președinte 
al Autorităţii Naţionale pentru 
Resurse Minerale (ANRM), cu 
rang de secretar de stat. Post din 
care l-a uns pe fiu ca și consiler la 
TransGaz pe republica Moldova. 
Haideți să vedem ce încasează tână-
rul care luptă pentru pensiile voas-
tre: 62.000 lei de la Transgaz, 1.200 
de la firmele lui tata, 14.000 lei de la 
Temvarul care a dat oamenii afară 
pe stradă, încă 102.631 de lei de la 
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS, 
și un mizilic de 3.538 de lei de la 
primaria Brasov. Total, 183.369 
lei. Firimituri de doar 15.280 de lei 
pe lună. Doar 15 pensii lunare cal-
culate la 1.000 de lei pe lună. Asta 
dacă aveți 1.000 de lei.  Pe lângă, 
mai are mașini si bijuterii de peste 
1.000.000 de euro. Un socialist 
adevărat.

Omul de la firma  
cu mușchi

Tărăbuță Dumitru. Un om 
modest.  Are trei mașini, ceva dato-
rie la bancă. Și un salariu modest la 
una din firmele lui Liviu Lupu. La 
firma de pază care a tras contracte 
din banii publici. Liviu Lupu nu mai 
poate candida pe motiv de integri-
tate. Dar tragem concluzia că și-a 
pus omul de incredere pe listă. Care 
Liviu Lupu s-a apucat de politică 
social-democrată, a devenit consilier 
local și a investit în businessuri mai 
mult sau mai puțin oneroase. Firma 
sa de pază Protector Agency avea și 

mai are contracte cu toate institu-
țiile de sub Tâmpa, de la spitale la 
stadionul de fotbal. Stewarzii de la 
Protector asigurau paza inclusiv la 
meciurile Coronei Brașov al cărei 
președinte a fost. În luna octom-
brie 2013, ANI a decis că se află în 
incompatibilitate, aratând că Liviu 
Lupu a încălcat regimul juridic pri-
vind conflictul de interese în materie 
administrativă și penală, întrucât „în 
calitate de consilier local, a partici-
pat la ședinţele consiliului și a votat 
hotărârile prin care au fost aprobate 
bugetele locale pentru anii 2008, 
2009, 2010, respectiv 2011“, bugete 
de la care au fost plătite și contracte 
cu firma privată la care este asociat și 
el, și soţia lui. Adică păpa din banii 
publici. Din taxele plătite de tine. 
Tot Liviu Lupu a asigurat prin con-
tract  hrana pacienților de la Spitalul 
Județean. Găleți cu bani frate! Lupu 
ăsta este un model de socialist! Are 
oareșce teren, ceva la două hectare. 
Spații comerciale la buricul târgului. 
În declarația de avere apare și o cum-
părare de acțiuni de la Dorin Lazăr 
Maior, revoluționarul adus acasă din 
Dubai. Duba-i la ușă...

Scăldătorul
Ultimul pe listă  

este popă. Popă pe bune! Comșulea 
Eugen. Popă, adică preot. Conform 
canoanelor bisericești, popa ăsta nu 
avea voie să facă politică. S-a făcut 
remarcat după un botez în cadrul 
căruia era gata să moară un copil. 
Norocul lui că Dumnezeu a fost 
alături de nevinovatul suflet. Pare și 
ăsta modest. Are trei mașini, bani 
la bancă cam 80.000 de lei. Se fac 
bani din lumânări! Este plătit de 
Mitropolia Sibiului cu 24.000 de 
lei pe an. Un rest față de ce aduc 
acatistele!

Cam ăștia sunt oamenii PSD 
care vor să conducă destinele ora-
șului. Toți trăiesc din afaceri cu bani 
publici. Toți susținuți de Niță pen-
tru că  îi poate controla. Nici unul 
cu o afacere curată. Spunea un pri-
eten: dacă ăștia parchează mașinile 
la sediul PSD se blochează strada 
Mureșenilor și Barițiu cu milioane 
de euro... Și toți sunt pătrunși de 
grija față de voi. Aproape nu pot 
dormi ei de atâta grijă! La ce averi 
au, sunt convins că se gândesc la apa 
aia caldă pe care o avem noi acum. 
Pe ei îi votați voi?

Imbecil = persoană 
cu capacități mintale 
foarte reduse (Dex)

Imbecilul în context – persoană 
cu grave deficiențe de comporta-
ment, cu lacune în cultura generală, 
cu deficiențe de exprimare, autosu-
ficient sie însuși datorită funcției, 
expert în arta șmenului și al paran-
dărătului administrativ. Este autori-
tar si dătător de pilde cu subalternii, 
obedient și slugarnic cu superiorii. 
Acest tip de imbecil consumă lunar 
resursele a 800 – 1.000 de cetățeni. Și 
le consumă degeaba. (din realitate)

În numerele trecute povesteam 
despre imbecilii din administra-
ția publică, locală, din instituțiile 
publice în general. Nu sunt toți așa 
dar parcă sunt din ce in ce mai mulți 
și din păcate sunt și în funcții de 
conducere. Mama de tip căpcăun, 
mare cât un arc de triumf, ce naște 
imbecili vii, la Brașov este foarte 
prolifică. Respectăm oamenii care 
muncesc în două sau trei schimburi, 
în uzine, în ateliere, în hale de pro-
ducție etc. Este o muncă grea, din 
care ies produse finite ce ne folo-
sesc tuturor. Îi respectăm pe cei ce 

Clanurile
Afaceri grele. Moravuri ușoare. Majoritatea 
consilierilor trimiși la înaintare administrează 
cluburi, baruri și restaurante. Genul de afacere 
la care bonul fiscal se taie cu foarfeca dreptei 
măsuri. Consilieri care în acte sunt cinstit 
de sărăcuți dar care conduc mașini de zeci 
și sute de mii de euro. Mașini care nu sunt 
înregistrate pe numele lor. Poate sunt doar 
niște bieți șoferi și noi nu știm. Cert este că le 
sar banii din buzunare și asta la vedere. Totul 
în timp ce majoritatea oamenilor din Brașov 
au ajuns să drămuiască fiecare leu. Ei conduc 
orașul și destinele noastre. Ei au apă caldă și au 
bani pentru concedii luxoase. Noi renunțăm să 
cheltuim un leu pe medicamene pentru a oferi 
ceva în plus nepoților noștri. Mâine nu vom 
mai avea nici acest leu. Nu vom mai avea nimic. 
Pentru că ei au deja aproape totul!
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nu renunță
se ridică și ajung să termine facultăți 
si sa aibe funcții de conducere. Dar 
când avem de-a face cu parveniți, 
produși ai jocurilor politice și ai 
norocului conjunctural-conspirați-
onal, ne apucă scârba. 

Primarul  
cu trei facultăți

Dar noi nu trebuie să ne facem 
probleme, primarul nostru în func-
ție este un luceafăr al administrației, 
un „Dumnezeu - Regele Tâmpei“, 
un demyurg al prosperității urbane, 
titrat, care se-aude că a făcut trei 
facultăți și anume Fizică, Sportul, 
și... ceva despre Educație dar asta 
ultima mai puțin contează. Oricum, 
un spirit întreprinzător care nu lasă 
nimic la voia întâmplării, după cum 
s-a și observat: Tektron, Hotelul 
Kronwell, panseluțele, rondurile de 
flori, asfaltul etc. Mai mult, foarte 
responsabil, acum câțiva ani – pe 
cand era viceprimar - căuta conști-
incios soluții pentru a repara fisu-
rile anale din fundațiile clădirilor 
istorice.  

Primul exponat  
al camarilei lui 
„Dumnezeu - Regele 
Tâmpei”

Adrian Gabor. Mai cumințel, dar 
bineînțeles nu se dezminte nici el. 
În ce sens nu se dezminte? Taman 
soția acestuia, dna Mihaela Gabor 
în perioada cât dânsul a fost vice-
primar, aceasta a fost șef serviciu 
la Direcția Fiscală Brașov și avea 
salariu de 7.967 de lei pe lună și va 
rugăm atenție, salariul acesteia era 
mai mare ca al șefului ei domnul 
Lucian Voinescu, ce avea 7268 de 
lei pe lună. De’, camarila-i camarilă, 
fra’! Am fi și noi foarte curioși pe 
ce criterii s-au făcut aceste calcule, 
cum a fost numită pe funcție, câți 
au fost la concursul respectiv, a fost, 
n-a fost concurs etc. Am vrea sa știm 
si sunt sigur că și brașovenii vor să 
știe. Pe lângă cele de mai sus, dom-
nul Adrian Gabor se pare că este 
găselnița înlocuitoare pentru candi-
datura la primărie din partea PNL.  

Următorul exponat, 
city șeful repetent

Din gașca galben-albastră face 
parte  gospodarul orașului, city-ma-
nagerul Miklos Gantz, Marele Bâlb 
al târgurilor si dușmanul eveni-
menelor culinare. În Brașov nu ai 
voie să faci evenimente culinare 
tradiționale, show-uri culinare, că 
vine „Gantz-mănâncă-foc” și stinge 

ceaunul, cu excepția bineînțeles ca 
focul să nu fie aprins de Doripesco, 
Sergiana sau Bonima că îl ceartă 
Dumnezeu – Regele Tămpei,  adică 
primarul etern. Este un mister 
ancestral aici în Brașov, au voie eve-
niment cu foc deschis doar unii, ca 
doar e democratie si avem primar 
corect?! De ce-l numim Marele 
Bâlb? Pentru că în anul 2015, a oprit 
un întreg târg autorizat de dânsul, 
după ce le-a luat oamenilor taxele 
și i-a obligat să închirieze un anumit 
tip de corturi, le-a oprit târgul pen-
tru că ar fi văzut produse culinare, în 
condițiile în care, oamenii au depus 
cerere pentru „piață țărănească cu 
produse naturale tradiționale și arti-
cole meșteșugărești” și exact asta au 
făcut. Ei bine nu este asta o bâlbă 
administrativă? Având în vedere că 
prezența la studii adică la școală a 
domnului gospodar orășenesc „s-a 
întâmplat“ foarte repede, este nor-
mal să aibă deficiențe de percepție 
a mediului înconjurător.  Și am mai 
dori ceva, să vedem și noi – brașo-
venii - foaia matricolă, a domnului 
city-manager, foaia matricolă din 
generală, liceu și facultate, am auzit 
că e o adevărată epopee, un memo-
rial al durerii. Cel puțin așa vorbește 
lumea. Ne vom adresa inspecto-
ratului școlar pentru lămuriri și o 
vom publica in facsimil. Încă ceva, 
Marele Bâlb este și un mare com-
binator de business, când simte că 
se adună datorii, bagă firma în fali-
ment, vezi JIDA SRL. De reținut, 
marele gospodar al orașului are 
datorii la Administrația Finanțelor 
Publice Brașov, la Comprest SA, la 
Compania Națională de Autostrăzi 
si Drumuri Naționale din România 

prin Direcția Regională de Drumuri 
și Poduri Brașov și alții. Nu este inte-
resant ca city-managerul Brașovului 
are datorii la companii și firme care 
lucrează pentru Brașov? Foarte inte-
resant. A se vedea dosarul numa-
rul – 4253/62/2013, aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov. Vom cere de la 
arhiva judecătoriei să vedem ce rela-
ții contractuale a avut această firmă 
cu statul și cu municipiul. 

Candidatul bețiv
Următoarea „beizadea“ neas-

tâmpărată din cercul de protejați și 
susținători ai lui Dumnezeu-Regele 
Tămpei – Primarul peren. Domnul 
Oprică Florentin Adrian. De ce 
neastâmpărat? Fiindcă face prosti-
oare și PNL-ul nu numai că-l iartă 
ci-l și promovează și anume pune în 
pericol viața oamenilor, circulând 
cu autoturismul, cu îmbibație alco-
olică de 0,80 mg/dL. Primește 
un an cu suspendare și PNL-ul 
îl pune să candideze la primărie. 
Bineînțeles buba devenind prea 
mare se găsește găselnița: Gabor iar 
copilul neastâmpărat Oprică este 
înlocuit. Acesta  dă o declarație de 
avere mai mult decat hilară, totuși 
domnul Oprică conduce un restau-
rant, pe Park Avenue al Brașovului, 
respectiv Piața Sfatului, unde când 
acesta intră, toată lumea (angajații) 
încremenesc și zic „șefu“. De aseme-
nea „avem“ și localul Schwartz Pub 
unde domnul Oprică apare ca eco-
nomist dar pe la colțuri se vorbește 
că de fapt ar fi al lui.  Ce să înțelegem 
de aici? Că-i un fel de săracă băiată 
bogată? Din străvezimea declarației 
de avere așa ar reieși, orașul însă 
vorbește altfel, iar pe declarația de 

avere din 2005, apare cu un venit de 
30.000.000 de lei ca intermediar în 
asigurări și din declarațiile din 2009 
și ulterior, acționar la diferite firme: 
Kareba  Construct SRL,  European 
Business Group SRL. Judecați 
dumneavoastră. 

Pisica de bazin
În expozițiunea noastră și 

anume: dna Roxana Cojocea. În 
declarația de avere, un spațiu, o 
casă care bineînțeles este moștenită, 
ceva venituri ca și consilier local în 
valoare de 7.000 de lei și 12.700 de 
lei de la SC BABY LOVE SRL-D 
Brasov. Modest foarte modest, 
tocmai mă hotărâsem să trec mai 
departe, când ce să vezi? O pagină 
de facebook „Roxy Poiana”, unde 
zice dumneaei că este logodită cu 
„Roxy’s Garden”, care este ce cre-
deți? O superbă pensiune în Poiana 
Brașov, o fi a ei sau nu, nu pot spune 
dar, pe pagina de facebook a dum-
neaei, apare ca si „logodnică“. Nu e 
prea rău acolo la Consiliul Local și e 
bine să fi in grația lui Scripi, nu-i așa? 
Așa este și oricum fraierii votează 
din nou. 

Spaima șoselelor
O alta vedetă locală despre care 

vrem să povestim este reprezentată 
de Octavian Ciovică, proprietar al 
unui imobil, bineînțeles obținut 
prin donație, o sacoșă cu 55.000 
de euro „cahs“, 7.500 de lei de la 
Consiliul Local si 9.000 de lei spon-
sorizare sportivă. Ce să zicem? Asta 
reiese din declarația de avere. Lasă 
senzația unui băiat serios, respon-
sabil și iubit. Să primești o casă prin 

donație înseamnă că ești iubit de 
semeni, așa-i? Atâta doar că dacă 
nu ar fi mașinile alea de superlux cu 
care se plimbă, bolizii ăia care parcă 
sunt ieșiți din „Fast and Furios“, mai 
că ne făcea să-l credem cu declarația 
lui de avere. Da’ ce să-i faci? Bolizii 
tună pe șosele, fraierii voteză.  

Intendenta
În încheiere o nouă prezență 

feminină: Carmen Top Ferghete, 
obedient potențiometru al mași-
nilor de imagine și sunet al trustu-
lui de presă RTT – Brașov, că doar 
bineînțeles un oras ca Brașovul, e 
greu de ținut in frâu fără o televi-
ziune ascultătoare, fără un trust de 
presă care să „rezolve în photoshop” 
golăniile, mârlăniile si bâlbele stă-
pânilor și să servească sub o formă 
„dulce“, prin intermediul RTT-ului, 
sa servească brașovenilor varianta 
frumoasă a urâtului. Ce să mai 
zicem? Faptul ca doi apropiați ai 
primarului colaborează cu televizi-
unea? Respectiv Cristina Antonie 
și Liviu Deaconu? Că RTT – Brașov 
are sediul în Traian Grozăvescu nr 
8 – Brașov, adresă la care are sediul 
o altă companie a acestor două per-
sonaje? In altă ordine de idei, nu e 
rău să-ndulcești ceaiul. Terenuri, 
trei mașini, venituri frumoase. Deci, 
facem emisiuni că fraierii votează.

În loc de concluzii: acestea sunt 
o parte din specimenele pe care 
mafia Niță-Scripcaru o aruncă în 
luptă pentru a munci pentru ei în 
anii care vin. Ani pe care acești nea-
oși brașoveni îi vor petrece cu pioșe-
nie într-un loc în care este interzisă 
scăparea săpunului în baie.

Gazeta Braşovului

Codlea, casa de vacanță a clanurilor brașovene
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Insula iubirii
Karla TITILEANU
decorator

Regină a casei, centrul atenției și 
locul care atrage pe oricine, fiind 
de cele mai multe ori locul cel mai 

populat și utilizat al casei, bucătăria este 
încăperea care necesită o atenție deosebită 
și o planificare amănunțită, deoarece este 
cel mai greu de transformat și înnoit de la 
an de an, în funcție de tendințele în dome-
niu sau gusturi. 

Oricum ar fi ea bucătăria, dacă nu are o 
insulă, parcă nu e completă. Fantezia ori-
cărui aspirant într-ale bucătărelii este să 
fie rege peste o bucătărie mare, frumoasă, 
bine utilată și mai ales dotată cu o insulă 
care să troneze fix în mijlocul câmpului 
de luptă. Nu există gospodină care să n–o 
viseze, cum nu există bărbat care să nu se 
ducă cu gândul la cât de utilă este o astfel 
de ”instalație“.

Ei bine, apartamentele convenționale 

din blocurile noastre nu prea permit o 
amenajare care să conțină o astfel de insulă 
montată în centrul bucătăriei, dar nu e rău 
să visezi la o casă, iar acolo să poți trans-
forma visul în realitate.

Important de știut este că instalarea 
insulei presupune un proiect serios încă 
din faza incipientă a construcției, căci 
acolo trebuiesc prevăzute racordurile 
necesare funcționării optime a plitei, chiu-
vetei și hotei. Astfel, o insulă este cu ade-
vărat funcțională și poate oferi satisfacția 
gătitului alături de cei dragi. Alegerea unei 
astfel de optiuni implică o planificare seri-
osă și asumarea unor costuri care nu sunt 
întotdeuna tocmai mici, căci insula pe care 
se montează electrocasnice și electrodo-
mestice trebuie proiectată de către un 
profesionist. Doar așa se poate garanta o 
eficiență corespunzătoare.

Bineînțeles, insula nu este doar locul 
unde se gătește, ci este locul în jurul căruia 
se adună toată lumea, tocmai din acest 

motiv, este optim să fie prevăzută și cu o 
zonă de stat și eventual servit masa, bineîn-
țeles cu scaune înalte și un blat suficient de 

generos pentru minim două persoane. Cât 
despre finisaje, materiale și decoruri, totul 
ține de limita creativității și a imaginației.

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

PENTRU 6 PORŢII
 Ciuperci – 250 g
 Suc de lămâie – 1 lingură
 Pătrunjel – 1 legătură
 Piept de pui dezosat, fără piele – 3 buc  

 (aprox 750g)
 Ulei de măsline – 3 linguri
 Sare, piper măcinat
 Vin alb demisec – 160 ml
 Roșii mici (cherry) și pătrunjel pentru decor

Se curăţă ciupercile, se taie în felii subţiri și se stro-
pesc cu suc de lămâie. Se spală și se zvântă pătrunje-
lul, iar frunzele se toacă mărunt.

Se taie piepturile de pui în două, se spală cu apă 
rece, se șterg, se împachetează în folie de plastic și se 
presează cu un făcăleţ.

Se prăjește carnea în 2 linguri de ulei, într-o tigaie 
mare, la foc puternic, pe ambele părţi, până devine 
maronie, apoi se aburește la foc mediu, respectiv mic, 
câte 4 minute pe fiecare parte. Se condimentează cu 
sare și piper, se așează în farfurii preîncălzite și se 
menţin calde, acoperite.

În zeama lăsată se călesc ciupercile, la foc mediu, 
amestecând continuu, timp de 4 minute, apoi se pre-
sară pătrunjelul, iar sosul se toarnă cu o lingură lângă 
carne. 

Se toarnă vinul în tigaie și se fierbe la foc puternic, 
până se îngroașă. Se condimentează cu sare și piper 
și se toarnă peste carne și ciuperci. Se decorează cu 
roșiile mici tăiate și pătrunjel.

Sfaturi utile:
Pătrunjelul este un condiment verde aromat, revi-

gorant. Este recomandat pătrunjelul proaspăt sau 
congelat, deoarece dacă se stochează un timp lung 
sau se usucă, acesta își pierde din aromă.

Frunzele tocate mărunt sunt excelente pentru 
condimentarea salatelor, supelor și sosurilor. La con-
dimentarea fripturilor se pot folosi și tulpinile.

Pătrunjelul clasic, cu frunze netede, are o aromă 
mai intensă decât pătrunjelul franţuzesc, cu frunze 
creţe.

Piept de pui în sos de vin
Chef Rareș PETRESCU
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Cu această idee aparent sim-
plă, lansată, ce-i drept, în 
alte vremuri și în alt context 

de Nelson Mandela, Sadik Khan a 
câștigat alegerile pentru Primăria 
Londrei. El devine astfel, potrivit 
presei britanice, cel mai puternic 
politician musulman din Regatul 
Unit. „Hope over fear” a reușit să 
scoată oamenii la vot și să îi facă să 
creadă – ca și pe americani, când 
l-au votat pe Barack Obama – că 
„putem“. O forță mutată pe ale-
gător, pe puterea lui interioară de 
a crede, de a construi. Oricum ai 
-spune-o, până la urmă este vorba 
despre oameni care dau speranță 
altor oameni. Iar „speranța este 
cel mai frumos dar făcut cuiva”, 
parcă așa spunea spunea și Anatole 
France.

Puterea de a mobiliza a unui 
lider este însă strâns legată de cei 
cărora li se adresează. De deschi-
derea lor, de puterea lor de a spera, 
pe care el o găsește în ei și reușește 
să o scoată la suprafață. Acel „licăr“ 
care se aprinde în ochi când vor-
bești cu ei.  Nu trebuie să fii psiha-
nalist ca să îți dai seama că la noi 
această putere e la cote minime. Și 
nicio instanță, niciun procuror nu 
pot deschide un dosar pentru asta 
– pentru vina capitală de a le lua 

oamenilor „licărul“ din ochi.
Votul ar trebui să fie instanța 

morală care să îi înlocuiască pe 
cei vinovați cu oameni care pot 
readuce speranța. Deznădejdea 
omului este victoria diavolului și 
cea mai mare bucurie a lui, spun 
teologii. Și știm cu toții că așa este. 
Prin urmare, a duce un om la dez-
nădejde mi se pare cel mai crunt 
păcat de care se poate face vinovat 
cineva.

Și, ca să spunem lucrurilor pe 
nume, asta trăim noi. Da, avem 
o țară frumoasă. Da, avem copii 

olimpici la matematică, informa-
tică, fizică sau chimie. Da, din loc 
în loc, mai facem performanțe. Dar 
acestea sunt excepțiile dintr-o țară 
frumoasă, dar adusă la disperare 
de o clasă politică pe care orice 
profesor ar lăsa-o repetentă. Da, 
s-au făcut lucruri. A mai răsărit 
pe ici, pe colo câte un crâmpei de 
autostradă. Mai găsim din loc în 
loc câte un politician onest. S-au 
făcut lucruri, dar nu destule și nu 
la timp, iar costurile au fost uriașe. 
Între oameni și aleșii lor parcă e o 
luptă continuă și inegală.

…Stau de vorbă cu o puștoaică 
de 12 ani dintr-un mic orășel din 
Ardeal. A fost la olimpiada de geo-
grafie, a luat 98 de puncte din 100 
posibile. Pe față i se citește nemul-
țumirea. Vorbește ca un adult. 
Vrea să afle unde a greșit, dar încă 
nu au fost publicate toate datele 
privitoare la concurs. Întreb – ca 
orice om mare care pune întrebări 

stupide copiilor – ce vrea să se facă 
atunci când va fi mare. Nu știu, răs-
punde, dar știu că vreau să fiu cea 
mai bună în ceea ce fac…

E campanie electorală, candida-
ții muncesc să se vadă mai bine, să 
propună lucuri cât mai tari care să 
cucerească auditoriul. Ce ar putea 
să îi spună un politician prietenei 
mele din micul orășel ardelenesc? 
Ea nu votează, dar are nevoie de un 
parcurs măcar corect. Cine poate 
promite așa ceva? 

Ca să faci lucruri pe termen 
lung, ca să construiești gândin-
du-te la copii, dar asumându-ți 
să  lucrezi pentru cei care trăiesc 
acum și aici, trebuie să ai ceva ce 
nu am văzut la clasa noastră con-
ducătoare. Nu am văzut o viziune 
de profunzime, nu am văzut că i-ar 
păsa cuiva de ceilalți.

…Vreau să fac performanță, 
spune puștoaica, afectată de fap-
tul că nu a făcut totul perfect la 

olimpiadă…
Ce să-i spun? Că statul nu 

există, că e măcinat de corupție? 
Am certitudinea că știe că lucrurile 
nu merg așa cum trebuie. Ce facem 
dacă tinerii nu vor mai aștepta 
nimic de la nimeni? Sau, deja nu 
mai așteaptă?

Orașul din Ardeal în care -m-am 
oprit puțin e mic și prăfuit. Arată 
ca orice oraș de provincie, unde te 
izbește încă de la primul contact o 
stare de resemnare. Ultimul mare 
scandal, Hexi Pharma, moartea 
patronului acestei firme, informa-
țiile despre legăturile cu oameni 
importanți din stat pun și mai 
multă resemnare pe umerii oame-
nilor. Premierul Islandei s-a bâlbâit 
în fața unui reporter cu privire la 
conturile sale din Panama și oame-
nii au ieșit în stradă. Nu a durat o 
zi, iar premierul și-a dat demisia. 
Aici – sau oriunde în România – 
nu există niciun val de proteste. 
Teama s-a insinuat prin toate col-
țurile lumii românești. Teama și 
resemnarea. Și deznădejdea…

Mă gândesc, totuși, la fetița de 
12 ani și îmi spun că nu e totul 
pierdut. Atât timp cât avem -copii, 
avem speranță. Nelson Mandela 
și Sadik Khan au mizat pe puterea 
interioară a semenilor lor. Avem 
și noi acea putere. Dacă ei au reu-
șit să pună speranța mai presus de 
teamă, știu că putem și noi. Cred 
că dincolo de preferințele politice, 
în duminica alegerilor, trebuie 
să votăm împotriva deznădej-
dii. Deznădejdea, ca și corupția, 
-ucide.

Tudor ARTENIE

Speranța, mai presus de teamă 

Cafeaua nu este suficient de scumpă
Preafrumoasa cârciumă de 

imediat de lângă tabela 
din Gara de Nord a fost 

închisă și transformată într-un 
local elegant, șic, unde se vinde 
cafea scumpă. Cafeaua, la pahar de 
poliuretan, e cam 9 lei și asta nu e 
totul. Mai trebuie să aștepți și un 
sfert de oră să o iei, repet, e cafea 
la pahar. Și aștepți ceva doar dacă 
ești primul la coadă. Dacă nu, nici 
întârzierile CFR nu te vor salva. Ai 
zice că e extraordinară, dar nu, e o 
cafea normală.

Singura chestie care mă nedu-
mirește la treaba asta este de ce 
e atât de ieftin. În mod normal, 
având în vedere ce elegantă e ches-
tia și cât aștepți pentru cafea, ar 
trebui să fie 15 lei. Sunt convins 
că ar găsi clienți mai ales dacă vor 
combina această mărire de preț cu 
o prelungire considerabilă a timpu-
lui de stat la coadă.

Ca băutor de cafea semi-pro-
fesionist, pot să-mi dau seama 
când o cafea e bună și când e de la 

expresorul industrial. De-aia sunt 
printre puținii care știu că cafelele 
de hotel au gust de ciorapi fierți, 
că sunt făcute la mașina aia veche 
de cafea. Între timp, unele hote-
luri s-au modernizat și au luat alt 
model de expresor industrial, care 
face cafeaua să nu aibă gust deloc, 
pe model italienesc. Italienii sunt 
cele mai mari canalii de pe piața 
cafelei, nu degeaba au fost naziști. 
Gustul e pe ultimul loc la cafele, 
cele mai importante detalii sunt 
cantitatea (o cană sănătoasă) și 
aroma (ce se poate obține dacă o 
faci la ibric, măcar). Fasciștii ăștia 
au descoperit metoda prin care să 
elimine primele chestii mișto cu 
expresso. Apoi au zis că nu e sufi-
cient și au făcut ristretto, care e și 
mai meschină. S-a lucrat intens și 
la eliminarea gustului. Prespun că 
acum în laboratoarele de cafea ita-
lienești se caută o metodă prin care 
să nu-ți mai servească deloc cafea 
ci o palmă, taxa de față de masă și 
un prego.

În România cafeaua ți se dă 
cu zahăr și lapte chiar dacă spui 
că nu vrei zahăr și lapte. Nu poți 
comanda o cafea, nu se mai face 
cafea aproape nicăieri. Expreso, 
expreso lung sau ceva similar. Este 
foarte dificil să comanzi o cafea, 

pentru că o cafea nu se comandă 
așa, ca o pâine, trebuie să răspunzi 
la un chestionar cu privire la prefe-
rințele tale în materie de cafea care, 
câteodată, e mai lung decât exame-
nul de sală la școala de șoferi.

Cu toate astea, idolatria 

pentru cafea este la apogeu. Deschid 
Facebook-ul dimineața și văd doar 
oameni care se roagă la cafea, o 
ridică în slăvi, se identifică cu 
cafeaua și susțin că omul nou este 
compus din omul vechi+cafea 
(asta dacă nu se interpune prin-
tre ei câte unul care e cretin și are 
ceva cu vechile tuneluri dacice, aia 
e cafeaua prostului). Oamenii își 
pun nenumărate desene sau gif-uri 
în care se bea cafea dacă se poate 
prin gavaj.

De-aia, zic, mi se pare 
straniu că nu este cafeaua 
mai scumpă. La cât de 
mulți fani ai „cafelei” sunt 
în țara asta, sunt convins 
că ar plăti mult mai mult 
pentru acest banal produs, 
ar fi dispuși la mai multe 
sacrificii.

Ovidiu EFTIMIE

Vreau să fac performanță, spune puștoaica, afectată 
de faptul că nu a făcut totul perfect la olimpiadă…
Ce să-i spun? Că statul nu există, că e măcinat de 
corupție? Am certitudinea că știe că lucrurile nu 
merg așa cum trebuie. Ce facem dacă tinerii nu vor 
mai aștepta nimic de la nimeni? Sau, deja nu mai 
așteaptă?
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

BASCHET

,,Suntem optimiști și încrezători că, punând 
bazele unui eveniment de calitate, acest turneu 
poate crește semnificativ de la an la an. La această 
primă ediție, ne-am propus să lansăm un proiect 
unic în România, de care să poată beneficia atât 
participanții, cât și comunitatea locală.“

În perioada 5-10 iunie, în Sala 
sporturilor din Brașov se va 
desfășura prima ediție a com-

petiției de baschet „Transylvania 
Basketball Tournament“, primul 
turneu internațional de baschet, 
la nivel universitar, din România. 
Echipele participante sunt: 
Universitatea Lucian Blaga, din 
Sibiu, Univestitatea Transilvania, 
din Brașov, SOAS – University 
of London și Royal Holloway 
– University of London. De 
remarcat că echipele din Marea 
Britanie sunt clasate în top 50 
mondial, prezența unor astfel de 
echipe de calibru la Brașov, fiind 
o altă premieră pentru România! 
Obiectivele evenimentului de la 
Brașov sunt: promovarea basche-
tului, promovarea sportului uni-
versitar, promovarea colaborării 
între universități, precum și a regi-
unii turistice Transilvania. 

Echipele participante sunt:

Universitatea „Lucian Blaga“ 
din Sibiu, fondată ca universitate 
în anul 1990, își are bazele isto-
rice în secolul al 18-lea. Are în 
componența sa 9 facultăți și mai 
multe centre ale învățământului 
la distanță, în diferite orașe ale 

țării. Numărul total al studenților 
ULBS depășește 20.000, în acest 
an. Studenții ULBS provin din 
toate județele țării, dar și din țări 
străine. ULBS a încheiat acor-
duri de colaborare cu 108 uni-
versități, printre care se numară: 

Universitatea de Medicină din 
Viena (Austria), Universitatea 
Hull (Anglia), Universitatea 
Leon (Spania), Universitatea de 
Științe Aplicate din München 
(Germania), Institutul Național 
Politehnic din Toulouse (Franța). 
Într-o eră a colaborării europene, 
Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu este exemplul perfect, pen-
tru o universitate modernă.

SOAS - University of London, 
fondată în anul 1916, pentru 
dezvoltarea Imperiului Britanic, 
obiectivul principal al universității 

a fost ințelegerea și stăpânirea cul-
turilor străine. Majoritatea guver-
natorilor trimiși să conducă sau 
coordoneze activitățile Coroanei 
Regale în coloniile Britanice, 
aveau obligația de a petrece timp 
considerabil în cadrul acestei 
instituții. În anul 2016, la un secol 
de la inființare, SOAS își respectă 
blazonul, fiind clasată pe locul 35 
mondial, în acest domeniu (con-
form QS Ranking 2016). Printre 
foștii săi studenți, se numară șefi 
de stat, miniștri, ambasadori și 
laureați Nobel. 

Royal Holloway - University 
of London, deschisă de către 
Regina Victoria, în anul 1886, 
a fost prima instituție britanică 
de învățământ superior, exclusiv 
pentru femei. Din anul 1965, uni-
versitatea și-a schimbat regulile 
stricte de admitere și a început să 
accepte și studenți de sex mascu-
lin. Faimoasa clădire din caramidă 
roșie, Founders, este votată con-
stant ca fiind una dintre cele mai 
spectaculoase clădiri universitare 
din lume. Acum, cu studenți din 
peste 100 de țări, universitatea are 
un renume mondial pentru nive-
lul său educativ și excelența sa în 
domeniul cercetării.

Organizatorul, Rareș Achiri-
loaie, ne-a declarat: „Suntem opti-
miști și încrezători că, punând 
bazele unui eveniment de calitate, 
acest turneu poate crește semni-
ficativ de la an la an. La această 
primă ediție, ne-am propus să lan-
săm un proiect unic în România, 
de care să poată beneficia atât 
participanții, cât și comunitatea 
locală. Aducând la Brașov echipe 
și studenți din universități cu 
renume mondial, avem de gând să 
îmbunătățim poziția orasului nos-
tru, pe treptele academice și turis-
tice europene. Ne gândm deja ca la 
a doua ediție să facem un pas îna-
inte și să invităm echipe precum 
cele ale universităților Oxford 
sau Cambridge. Suntem siguri că 
vom avea continuitate și că toată 
lumea se va bucura de această 
competiție“.

Transylvania Basketball Tournament 

Cel mai bun schior alpin 
român, singurul român 
care a participat la pro-

bele de schi alpin, din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Soci, 
Ionuț Achiriloaie, legitimat la 
Corona Brașov a început pregă-
tirea de vară, etapă absolut nece-
sară, pentru clădirea rezultatelor 
așteptate în viitorul sezon oficial: 
„Mă pregătesc acum din punct 
de vedere fizic, ma antrenez, deși 
această etapă este foarte grea și 
neplăcută, dar absolut necesară. 
În special, peioada iunie-sep-
tembrie este esențială și trebuie 
parcursă foarte bine, dacă vrei să 
ai un sezon de iarnă cât mai bun. 
Mă așteaptă un viitor sezon de 
iarnă încărcat, cu multe concur-
suri, etape de Cupă Mondială, 
un campionat mondial, toate cu 
bătaie lungă, către JO din Coreea, 
2018. Calificările încep oficial de 
la 1 iulie și am ca obiectiv să fiu 
primul român calificat pentru 

Coreea. Din septembrie vreau să 
îndeplinesc baremul și să am asi-
gurată calificarea, pentru ca apoi 
să pregătesc în liniște participa-
rea la Jocurile Olimpice 2018“ 

Competiții în Chile  
și Argentina

În cadrul calendarului come-
tițional, Ionuț Achiriloaie, ne-a 
dezvăluit și faptul că va participa, 
în premieră, la concursuri în emi-
sfera sudică: „În septembrie voi 
lua startul la câteva competiții în 
Chile și Argentina, unde atunci 
va fi iarnă. Voi efectua mai multe 
antrenamente specifice și voi par-
ticipa și la Cupa sud americană, 
Apoi, în noiembrie și decembrie 
voi pleca în SUS și Canada, unde 
se vor desfășura mai multe com-
petiții, dar și Cupa Mondială. La 
Jocurile Olimpice am ca obiectiv 
clasarea între primii 30, ceea ce 
este destul de îndrăzneț, pentru 
schiul alpin“.

Ionuț Achiriloaie: ,,Vreau să fiu primul 
sportiv român calificat pentru JO din Coreea“

SCHI
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Pensă! Tamponează! Coagu-
lare! Depărtător! Ăsta nu-i 
suficient! Dă-mi autostati-

cul!” O  înșiruire răgușită de vorbe 
scurte, ieșind ca dintr-o mitralieră 
setată la „foc-cu-foc“ și spărgând 
armonia muzicii emise pe Magic 
FM. Colaboratorii mei se uitau cu 
coada ochiului unii la alții, neștiind 
din ce motiv starea mea cotidiană 
de voie bună  era înlocuită de o așa 
încordare inexplicabilă. Știam în 
schimb eu, și era de ajuns. Oricum, 
motivul nu era de transformat 
într-un subiect de terapie de grup.

Pacienții puși în pericol

Eram furios din cauza ultimelor 
concluzii privind criza dezinfectan-
ților, care m-au făcut să înțeleg că 
ani de zile, în majoritatea spitale-
lor din țară, cineva a decis cu bună 
știință, cu intenție, cu premeditare 
chiar, să fim transformați, deopo-
trivă cadre medicale și pacienți, în 
cobaii unui sistem de făcut bani, 
creat în detrimentul siguranței 
noastre cea de toate zilele. Singura 
diferență era aceea că pacienții erau 
puși în pericol doar în perioada cât 
erau internați, în timp ce noi, anga-
jații din spitale, permanent, zi de zi.

Abia în acele momente mi-am 
dat seama, siderat,  că „păpușarii 
sistemului au depășit limita, între-
când orice măsură, atunci când 
ne-au supus riscului de a fi infectați 
nu numai pe noi, dar și pe  membrii 
cei mai apropiați ai familiilor noas-
tre (copii, soți, părinți), cei la care 
ne repezeam să-i îmbrățișăm și să-i 
sărutăm la întoarcerea acasă de la 
lucru. Acest fapt face să fie și mai 
de netolerat tot acest sistem crimi-
nal cu autori (încă) necunoscuți, 
de care sunt convins că dr. Mengele 
este foarte mândru, de acolo, din 
istorie.

În acele secunde de revelație 
mi-am dat seama că ne-am lăsat 
viața în grija unora care, deși se bat 
cu pumnii în piept că au grijă de 
noi, lucrătorii acestei țări, îi doare 
de fapt fix  în cot de toate proble-
mele noastre, adică,  într-un cuvânt, 
viața noastră reprezintă pentru ei 
„nimic“. La întrebarea legitimă pe 
care o punem acum, la peste un sfert 
de secol de la „schimbarea stăpâni-
lor“ din 1989, „Viața noastră unde 
e? Viața noastră, ce-ați făcut cu ea?“, 
singurul răspuns adevărat pe care 
noua clasă a stăpânitorilor de neam 
l-ar fi putut da  în decursul acestei 
perioade ar fi fost, de fapt: „Care 
viață? Fii serios! C-ești copil?“ Dar 
n-au avut curajul (și nici nu au fost 
într-atât de idioți ) s-o facă! Ordinea 
de zi pe care ne-au stabilit-o de 27 
de ani încoace a cuprins cu priori-
tate doar rezolvarea problemelor 
lor, mai rar și extrem de sporadic și 
pe acelea ale noastre. 

Dar, de acum, gata! Cred că 
a venit și timpul nostru, al tru-
ditorilor, să ne cerem dreptul la 
viață. Pentru că eu cred, în adân-
cul ființei mele, că „În cuprinsul 
tablei noastre de valori/Peste aur 

și argint și diamant /Pentru noi, ca 
simpli muritori/Viaţa-i lucrul cel 
mai important“- A.P. Iar dreptul la 
viață începe cu dreptul la sănătate! 
Și pentru ca acest drept să se înfăp-
tuiască, asigurându-le cetățenilor 
români șanse maxime la viață lungă 
și bună, din momentul apariției în 
uterul matern și până la ultima lor 
suflare, eu propun o nouă ordine de 
zi care să aibă în centrul ei toate pri-
oritățile care pot asigura  sănătatea 
neamului românesc, mai pe scurt 
spus, o nouă ordine de zi națională. 

Una simplă,  
în doar trei puncte!

Primul: respectarea cu sfințenie 
a prevederilor Constituției referi-

toare la dreptul la ocrotirea sănă-
tăţii, care este garantat, statul fiind  
obligat să ia măsuri pentru asigu-
rarea igienei și a sănătăţii publice 
(art.34) și,mai ales, a prevederilor 
cuprinse în Declarația fundamen-
tală a drepturilor omului, care 
legiferează că orice ființă umană 
are dreptul la viață, la libertate și la 
securitatea persoanei sale (art.3). 
Ce măsuri să ia statul? Simplu: prin 
componenta sa legislativă (adică 
Parlamentul, cu toți parlamentarii 
săi din dotare) să asigure alocarea, 
an de an, fără excepție și fără dis-
cuții sterile, a minim 6% din PIB 
pentru bugetul sănătății. Să nu mai 
auzim lamentări guvernamentale 
de tipul: nu avem bani pentru aia, 
nu avem bani pentru ailaltă, așa că, 
nu avem ce face, trebuie să luăm 
de la sănătate! Și  care să mai fie 
girate și de votul parlamentarilor 
interesați mai curând de asigurarea 
fondurilor necesare furturilor de 
la ANRP, ajutoarelor de stat desti-
nate firmelor donatoare sau a celor 
necesare pentru îndestularea pen-
siilor speciale ale lor, ale parlamen-
tarilor!  Practic, rezolvarea acestei 
probleme este extrem de simplă. 
Trebuie să se pornească în constru-
irea bugetului țării de la bugetul 
destinat sănătății. Ce-o fi atât de 
greu? Unii economiști de carieră 
vor spune că nu este corect științi-
fic. Poate or avea dreptate, dar, după 
atâția ani de abordare științifică a 
acestei probleme, a venit și timpul 
abordării ei din perspectivă morală. 
Și gata! Veți vedea că nu va fi mai 
rău ca până acum. Ba dimpotrivă!

Orice spital este  
dezafectat după  
30 de ani de funcționare

Al doilea: respectarea la justa 
valoare socială a lucrătorilor din 

sănătate, fie ei brancardieri, infir-
mieri, asistenți medicali sau medici. 
În acest sens, eu cred că principala 
formă de respect nu este plata 
corectă a muncii depuse, ci crea-
rea condițiilor normale de lucru. E 
nevoie de noi spitale, corect dimen-
sionate  și dotate, acum, la peste 50 
de ani de la începutul deceniului 
de modernizare a sistemului de 
spital românesc cuprinzând peri-
oada 1965-1975, în care puterea 
comunistă a făcut și a înțeles, în 
mod absolut, mult mai mult despre 
această necesitate decât guvernanții 
de după 1989. Să nu uite nimeni 
că, dacă peste tot în țările civilizate, 
orice spital este dezafectat după 
30 de ani de funcționare, la noi 

ne apropiem de dublarea acestei 
perioade. Și ne mai mirăm de con-
dițiile insuportabile  din spitalele 
noastre, dacă ele au fost construite 
pe principii și concepte vechi de o 
jumătate de secol, și acelea econo-
micos aplicate, ca de niște socia-
liști ce erau pe atunci conducătorii 
țării. Nu trebuie să ignore nimeni 
faptul că, dacă plecarea profesio-
niștilor români în străinătate a fost 
determinată de niște bani în plus, 
întoarcerea lor nu mai este posi-
bilă  tocmai datorită faptului că nu 
ar mai suporta condițiile de lucru 
actuale. Acestea nu  înseamnă doar 
lipsa confortului spațial, ci, mai ales 
lipsa personalului suficient pentru a 
îngriji și trata corect bolnavii inter-
nați, atât din perspectiva rigurozi-
tății actului medical, cât, mai ales, 
din punctul de vedere al protecției 
cadrelor medicale de implicațiile 
medico-legale  generate de erori 
sau greșeli. Acestea sunt, oriunde 
în lume, determinate de oboseala 
apărută  la un loc de muncă nor-
mat la dublu (sau mai mult) față 
de existentul aprobat de un mana-
ger, mânat de dorința de a plăti mai 
puțin pe salarii, ca să-i mai ajungă 
și pentru altele. Condiții de muncă 
decente ar însemna și modificarea 
paradigmei legate de  înțelegerea  
relației profesionale  dintre medici 
și asistenții medicali, care nu ar mai 
trebui înțeleasă și exprimată ca sub-
ordonare, cum în mod eronat, mai 
persistă și în prezent, ci sub forma 
cooperării în condiții de egalitate  a 
două profesii care asigură prestarea 
unor  forme de activitate diferite, 
dar congruente.

Punerea pacienților 
pe liste de așteptare  
ar trebui considerată 
răspundere penală

Al treilea (și ultimul): reconsi-
derarea poziției cetățeanului român 
aflat în situația de a fi pacient, din 
aceea de cerșetor de servicii de 
sănătate, în cea de beneficiar cu 
drepturi depline a acestora. În plus, 
consider obligatorie  excluderea 
oricăror situații în care drepturile 
acestuia, reprezentate de accesul la 
asistență medicală de nivel minim 
acceptabil  să-i fie oferite ciuntit, 
parțial, din lipsă  de resurse nepre-
văzute în bugetul sănătății sau chel-
tuite aiurea din acesta. Listele de 
așteptare, a căror existență este de 
acceptat în principiu, nu ar trebui 
să apară sau să se lungească pentru 
pacienșii cu boli care „nu mai au 
răbdare“. Pentru pacienții la care 
diagnosticul este clar, iar tratamen-
tul cunoscut, punerea lor pe liste 
de așteptare  ar trebui considerată 
răspundere penală. Nu este sufi-
cient ca pacienții cu boli grave să 
protesteze  cu puterile aproape 
secătuite, abia putând să mai șop-
tească:  „Viaţa noastră n-are parcă 
nici un rost/Viaţa noastră e un ban 
de schimb/Pe pământ noi, oamenii, 
o ducem prost/Și murim absurd și 
la netimp.”- A.P. Noi înșine, cei sănă-
toși, ar trebui să acționăm și în locul 
lor, și pentru ei (chiar  protestând),  
cât mai avem putere și determinare. 
Pentru că numai așa ne vom asi-
gura viitorul în calitate de bătrâni 
bolnavi, sau, mai rău, de încă tineri 
bolnavi.

Gândurile mi-au fost întrerupte, 
dintr-o  dată, de telefonul meu 
mobil, pe care uitasem să-l pun pe 
modul silențios, și care  începu să 
sune, iritant pentru toți cei aflați 
alături de mine în operație. „Vezi 
te rog cine e!”, l-am rugat pe unul 
dintre rezidenții de pe margine. „Și 
spune-i că sun eu mai târziu.“ M-am 
uitat apoi involuntar  la ceasul 

verde-fosforescent pe care îl cum-
părasem din banii mei și îl fixasem 
chiar eu pe peretele sălii de operație. 
Trecuseră 45 de minute din prima 
operație a zilei, care era aproape 
gata. Mai rămăsese doar de închis 
prin sutură incizia, un ultim timp 
pe care tânjesc să-l execute reziden-
ții. Am schimbat aproape instanta-
neu locurile cu cel care mă asista, 
suficient timp însă pentru a-mi da 
seama că, fără să-mi dau seama,  am 
operat gândind la toate cele de mai 
sus. Sau invers! Nu știu, era  cam 
ca în Moartea căprioarei lui Labiș: 
„Plâng...Mănânc și plâng. Mănânc!” 

Și, din nou m-am simțit dezamă-
git că, dacă nimic nu se schimbă, îi 
vom pierde și pe cei 4-5 tineri pe 
care îi pregătesc pentru a fi buni 
chirurgi plasticieni. Treptat, am 
lăsat această amărăciune, la fel de 
mare ca a lui Ilie Moromete părăsit 
în fugă de cei doi fii mai mari pen-
tru o viață mai bună la oraș, să-mi 
transforme dezamăgirea  în furie  la 
adresa politicienilor atât de înguști 
la minte ai trecutului și prezentu-
lui nostru național. Acestora  le-aș  
ura, din tot sufletul, să dispară de 
pe scena politică pe care au trans-
format-o într-un loc de desfășurare 
a  tragediei disoluției de neam. Iar 
dacă acest lucru nu se va putea, 
dacă aceștia vor avea pretenția să 
participe la încă un bal electoral, pe 
care să îl mai și câștige, atunci să afle 
de la noi că:  

„Dacă-i bal, atunci să fie, totuși, 
bal

Și un ceai să fiarbă în ibric
Puneţi viaţa noastră punctul 

principal
Și în rest să nu vorbiţi nimic.“-A.P.
Dar nimic!

Dr. Dan GRIGORESCU
medic

Salvați sufletele noastre! (II)

Ce măsuri să ia statul? Simplu: prin componenta 
sa legislativă (adică Parlamentul, cu toți parlamentarii 

săi din dotare) să asigure alocarea, an de an, 
fără excepție și fără discuții sterile, a minim 6% 

din PIB pentru bugetul sănătății. Să nu mai auzim 
lamentări guvernamentale de tipul: nu avem bani 

pentru aia, nu avem bani pentru ailaltă, așa că, 
nu avem ce face, trebuie să luăm de la sănătate!
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Şerban Şovăială, candidat independent la Consiliul local Brașov 

O întrebare simplă – cum vă organizați 
cheltuielile personale?

Unii sunt haotici și aruncă banii în 
fel și chip, dar cei mai mulți suntem chibzuiți 
și încercăm să găsim modul cel mai eficient 
de a ne cheltui banii, nu-i așa? Sigur, în viață 
există mereu acele cheltuieli de care nu poți să 
scapi – facturile de utiliăți, spre exemplu, chel-
tuielile cu mâncarea (care pot fi de la strictul 
necesar la fantezii ca icre negre și șampanie), 

dar cu toții ne străduim să ne cheltuim banii 
cât mai riguros și în așa fel încât viața să ne 
devină din ce în ce mai ușoară.

În privința cheltuielilor personale efici-
ența cheltuirii înseamnă că, înainte de a-ți 
cumpăra un televizor cu diagonala de 2 
metri (cine vrea așa ceva), banii îi investești 
în izolarea termică a casei, spre exemplu. 
Astfel, în următorii ani, banii dați pentru 
încălzire vor fi mai puțini, dar căldura în 
casă va fi la fel. Astfel, în doi ani ai banii îna-
poi în buzunar și poți să îți iei și televizorul. 
Dacă iei mai întâi televizorul, nu vei înregis-
tra economii la factura de gaz și deci nu îti 
vei putea izola casa decât făcând rost de bani 
altfel. Exemplele pot continua, dar cred ca 
ați prins ideea.

Când vorbim de cheltuirea bugetului 
unui oraș lucrurile stau, în mare parte, la fel. 
Întotdeauna întrebarea de bază a oricărui 
proiect este – cât mă costă și cât îmi aduce? 
În teorie asta ar trebui să se regăsească în 
acele studii de fezabilitate pe care se aruncă 
miliarde și miliarde, dar ele, studiile, atunci 
când există, conțin în proporție covârșitoare 
cifre scoase din burtă.

Când vorbim despre Brașov prima idee 
care ne vine în minte este „Brașovul este un 
oraș frumos“. (Cu referire strict la orașul vechi 
și Poiana Brașov, altfel nu văd ce frumuseți 
se pot găsi printre blocurile din Tractorul, 
Steagu sau Craiter). Întrebarea mea este, însă 
– cât ne-a costat și cât ne costă în continuare 
această frumusețe?

S-au cheltuit miliarde pentru introducerea 
cablurilor în subteran. Ceea ce face orașul mai 

frumos, de acord, dar pe cine deranjau cablu-
rile în cartierele de blocuri? Acei bani, de ce 
au trebuit cheltuiți? Se puteau introduce în 
subteran cablurile atunci când le venea tim-
pul normal de înlocuire, dacă cineva voia nea-
părat să le scoată din poze.

Se cheltuie anual sume URIAȘE pentru 
florile din sensurile giratorii, dar nu se găsesc 
bani pentru suplimentarea numărului de ghi-
șee la Finanțele publice, unde stau oamenii la 
cozi zi de zi.

Se cheltuie sume uriașe pentru renovarea 
renovării renovării Pieții Sfatului, dar strada 
Trotuș este în continuare pavată cu piatră de 
râu. Se construiește o parcare supraetajata (în 
sfârșit!!!), dar ascunsă în spatele unor blocuri 
și ca urmare stă pe jumătate goală pentru că 
nu sunt semne clare, vizibile, spre ea. Se con-
struiește un ditamai bulevardul Coresi, care 
vine de nicaieri și ajunge nicăieri, dar strada 
13 Decembrie se blochează zilnic la Lidl 
Tractoru și la Făget. Se dau autorizații de con-
strucție pe bandă rulantă pentru blocuri în 
zona Tractoru – Rulmentul, dar nu există nici 
o idee cum va arăta traficul în zonă. Se con-
struiește un patinoar olimpic cu de 3 ori pre-
țul, dar acesta stă gol 80% din timp, pentru că 
nu sunt programe școlare, spre exemplu, care 
să îl umple cu copii.  Se aprobă planuri mega-
lomanice pentru alte și alte Malluri, dar nu se 
înțelege că prin asta se ucid firmele locale. Se 
construiesc sensuri giratorii care după câțiva 
ani trebuiesc reconfigurate, pentru că fir-
mele de casă ale primariei au proiectat după 
ureche. Se fac acum planuri pentru o parcare 
subterană în fața gării (cu avantajarea directă 

a hotelului Kronwell, hotel cu proprietari 
incerți în ochii celor care știu să gândească), 
dar oamenii din Craiter sau de la Micșunica 
își riscă viața zi de zi trecând peste calea ferată 
în lipsa unor pasarele!

Și în același timp se taxează firmele la maxi-
mumul permis de lege, pentru a aduna banii 
necesari, astfel încat 99% din firmele așa zis 
brașovene se află, juridic, pe teritoriile locali-
tăților învecinate. Singura aflată în Brașov este 
și cea mai poluantă dintre toate!

Între timp turismul, cel în numele cui se 
justifică toate, sau majoritatea, acestor chel-
tuieli exagerate, aduce orașului înapoi mai 
puțini bani decât s-au cheltuit. Industria cu 
care ne lăudăm e valabilă la nivel de județ, nu 
de oraș, serviciile suferă și ele pentru că nu au 
oamenii bani să cheltuie și uite așa ajungem 
de la poza cu florile în sensul giratoriu la poza 
bătrânului cu cățelul în brațe, dormind pe 
stradă.

Pentru că acest bătrân putem fi oricare din 
noi, dacă nu se vor stopa cheltuielile aberante 
ale municipiului!

Dacă acasă vă cheltuiți banii chibzuit, de 
ce îi lăsați pe „ei“ să vă cheltuie banii în mod 
aberant? De ce să nu fim chibzuiți și cu banii 
„noștri“, ai tuturor?

Grija noastră față de banii comunității se 
poate exprima cu ocazia alegerilor din 5 iunie 
2016.

Gata! AJUNGE!  Haideți să 
le arătăm că nu mai pot 
face chiar tot ce vor!

Am un leu. Pe ce îl cheltui?

În februarie anul acesta, primarul George 
Scripcaru a fost trimis în judecată de 
procurorii DNA pentru abuz în servi-

ciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu 
și luare de mită. Și nu a fost singur. Ceea ce 
pentru noi, cetățenii României, a devenit o 
obișnuință, pentru partenerii noștri externi 
a fost semnalul care i-a îndepărtat de Brașov. 
Primarul orașului Nürnberg, Ulrich Maly a 
mărturisit că nu va putea semna niciodată 
înfrățirea orașului său cu unul în care admi-
nistrația este fățiș coruptă. Ceea ce condu-
cerea Primăriei Brașov nu a înțeles niciodată 
este că goana după funcții și după foloase 
necuvenite nu rămâne fără ecou, brașovenii 
pătimind în mai multe rânduri. 

Brașovenii merită la Primărie oameni 
cărora nu li se închid ușile în Europa. 
Oameni care pot aduce investiții și parte-
neriate valoroase pentru oraș. Oameni care 
ascultă și aplică exemple vestice. Fără relații 
internaționale sănătoase, Primăria Brașov nu 
va putea duce niciodată acest oraș, cu adevă-
rat, în Europa, nu doar la nivel declarativ, ci 
în mod autentic, prin măsuri care să aducă 
bunăstare brașovenilor și servicii publice 
fără cusur. 

Dacă liderii europeni și reprezentanțele 
lor diplomatice, pe bună dreptate, se feresc 

să discute cu un primar corupt, nu înseamnă 
că noi, ceilalți, am stat degeaba. În ultimele 
luni, ca membri ai Forumului Democrat 

al Germanilor din România, ne-am întâl-
nit cu E.S. Mihai Gribincea, Ambasadorul 
Republicii Moldova în România, stat cu 

care avem o relație specială, mai ales la nive-
lul orașului Brașov - unul dintre cele mai 
populare centre universitare din România 
în rândul studenților basarabeni. Am par-
ticipat la Sărbătorirea Zilei Indepedenței 
Israelului la Brașov, unde a fost prezentă și 
E.S., Tamar Samash Ambasador al Israelului 
în România. Am discutat împreună cu E.S., 
Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei 
în România, proiectul primei școli de admi-
nistrație publică din România, ce urmează 
a fi construită la Brașov. I-am întâmpinat 
la Brașov pe Herr Hans-Georg von der 
Marwitz și Herrn Heiko Schmelzle, amân-
doi deputați germani. 

Noi suntem cei care vor 
garanta pozitia fruntașă 
în Europa a Brașovului  
și cei care construim 
de ani de zile punți 
economice și culturale 
între Brașov și Europa, 
în special cu Germania, 
Austria și Elveția. 

Cu respect pentru Brașov 
și brașoveni, 

Echipa FDGR pentru Primăria 
și Consiliul Local Brașov

Corupția ne-a transformat într-un oraș izolat în Uniunea Europeană, fără contacte externe

Echipa FDGR este singura alternativă 
reală la Administrația Scripcaru
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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 acesta 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 care plătim taxa TV cu 
fiecare factură de energie electrică. Noi sun-
tem aceia datorită cărora existați și vă permi-
teți să furați și să îngropați TVR. Ați impus 
poporului român o taxă abuzivă, care vă ține 
și la această oră în viață: taxa TV. Fiecare 
român plătește taxa TV în sumă de 8 RON 
pe lună – la acest moment în România există 
aproximativ 10 milioane de români (per-
soane fizice) care plătesc această taxă. 

Vă invit doamna Președinte, să facem 

puțină matematică:
   10.000.000 abonați care platesc  x 8 ron/

lună taxa plătită  = 80.000.000 ron/lună.
În lei vechi aceasta înseamnă 800 de mili-

arde de lei vechi/lună.
Vă anunț că același calcul simplu îl poate 

face orice român din această țară. Oricare 
român de care vă bateți joc. Oricare român 
care nu mai are acces la Eurovision, care 
nu mai are dreptul de a vedea campionatul 
european de fotbal. Oricare brașovean care 
nu poate avea Cerbului de Aur la el acasă.

Ce faceți cu banii noștri, doamna 
Președinte? De ce este falită TVR? De ce nu 
aveți bani? De ce nu vă ajung 800 de mili-
arde pe lună? Bugetul oricărei alte televiziuni 
din România este un sfert din banii pe care 
românii vi-i dau cadou lunar. Cum de nu 
v-au ajuns să plătiți Eurovision și campiona-
tul european de fotbal?

Ceea ce faceți la TVR este jaf, urmat bine-
înțeles de nesimțire, rea voință și dorința 
clară de a distruge tot ce puteți în această 
țară. De ce spun acest lucru?  Cel mai bun 
exemplu este Cerbul de Aur.

V-am propus în ultima mea adresă către 
dumneavoastră să ne unim forțele pentru 
organizarea festivalului Cerbul de Aur anul 
acesta. Pentru că ne-ați răspuns că nu aveți 
bani ca să organizați Cerbul de Aur, v-am 
spus răspicat că nu vă costă nimic organiza-
rea acestuia. Că la Brașov există fonduri pen-
tru organizarea Cerbului de Aur în acest an. 
Că singurul lucru pe care vi-l solicităm este 
să ne acordați dreptul de utilizare a mărcii 

pentru acest an. Că Primăria Brașov susține 
acest proiect! Nici măcar nu ați avut bunul 
simț elementar să răspundeți la acea adresă!

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?

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 sis-
temului corupt din TVR și vă place. E cald 
și bine să stai cu fundul pe 800 de miliarde 
în fiecare lună, nu? Și pe lângă că furați 800 
de miliarde în fiecare lună aveți impresia 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

„Ceea ce faceți la TVR este jaf!“

La invitaţia domnului prefect 
Ciprian Băncilă, duminică, 
22 mai, a avut loc la sediul 

Prefecturii Brasov o intâlnire la 
care au participat parlamentarii 
aleşi in colegiile din judeţ, prima-
rul Municipiului Brasov, domnul 
George Scripcaru, precum si repre-
zentanţi ai altor instituţii. Întalnirea 
a fost organizată cu scopul de a fi 
dezbatută strategia privind finali-
zarea aeroportului internaţional 
de la Ghimbav, obiectiv ce se află 
momentan în conservare, din cauza 
lipsei finanţării, dar şi a unor blocaje 
de ordin juridic.

În cadrul întâlnirii, a fost pre-
zentată situaţia terenului pe care se 
află aeroportul, iar în acest context a 
fost luată în discuţie depunerea unei 
propuneri legislative ce are ca scop 
trecerea acestor terenuri în proprie-
tatea Consiliului Judeţean.

Reprezentanţii instituţiei au rea-
lizat o expunere de motive şi au pre-
zentat documentaţia cadastrală afe-
rentă, astfel ca, împreună cu ceilalţi 

parlamentari prezenţi am hotărât 
ca în cel mai scurt timp sădepunem 
un proiect de lege care va realiza 
transferul de proprietate, fiind astfel 

posibilă continuarea lucrărilor. 
Deoarece, în această perioadă, 

lucrările Parlamentului, sunt sistate 
pe perioada de campanie electorală, 

depunerea proiectului prin care se 
face transferul de proprietate asupra 
terenurilor, va fi la începutul lunii 
iunie. 

În ceea ce priveste finanţarea 
investiţiei, administraţia locală 
poate asigura sumele necesare fina-
lizării obiectivului, acesta având o 
importanţă majoră pentru muni-
cipiul Braşov. Cu toate acestea, în 
momentul de faţă este prioritară 
rezolvarea problemei legate de tere-
nuri, prin corectarea anexei care a 
fost aprobată greşit în toamna anu-
lui trecut. 

Braşovenii aşteaptă cu mare inte-
res finalizarea aeroportului, acesta 
urmând să genereze o creştere 
economică pentru judeţul nostru. 
Consider că trebuie să facem pre-
siuni inclusiv asupra autorităţilor 
centrale pentru deblocarea investi-
ţiei, deoarece Braşovul are nevoie 
de o dezvoltare a infrastructurii 
pentru a deveni mai atractiv, iar 
aeroportul şi autostrada trebuie să 
fie finalizate cu celeritate. 

Îmi exprim speranţa că proiectul 
va avea un parcurs legislativ rapid şi 
va reuşi să treacă de prima camera 
sesizată, Senatul, până la inceputul 
vacanţei parlamentare de vară, ast-
fel încât până la sfârşitul sesiunii de 
toamnă, să avem o lege adoptată şi 
promulgată. Pentru ca acest lucru 
să se concretizeze este necesar să 
existe voinţa politică şi implicare 
din partea tuturor parlamentarilor 
din judetul Braşov. Cu toţii avem 
o datorie morală faţă de braşovenii 
care aşteaptă de 12 ani finalizarea 
aeroportului. 

Totodată, am convingerea că se 
va rezolva problema finanţării inves-
tiţiei, datorită implicării municipa-
lităţii în acest proiect. Aeroportul 
international este un obiectiv stra-
tegic, esenţial pentru ca dezvoltarea 
Braşovului să poată continua.

Maria GRECEA
deputat de Brașov

Aeroportul internațional este un obiectiv strategic 
pentru ca dezvoltarea Brașovului să poată continua
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„Brașovul pentru mine înseamnă acasă“
Cătălin Leonte, candidat independent la Primăria Brașovului:

Domnule Cătălin Leonte, ce 
înseamnă pentru dumneavoastră 
Brașovul?

Pentru mine Brașovul este locul 
pe care îl iubesc, locul în care am 
crescut, locul în care există familia 
mea și în care îmi cresc cei trei copii. 
Brașovul   reprezintă foarte mult 
pentru mine, Brasovul înseamnă 
turism, Brașovul înseamnă indus-
trie - chiar dacă marile uzine s-au 
desființat, Brașovul are încă un 
mare potențial industrial, o piață 
dinamică a locurilor de muncă, 
mediu modern de afaceri, cultură 
și istorie. Și, nu în ultimul rând, 
Brașovul pentru mine înseamnă 
acasă.

Sunt multe lucruri care trebuie 
îndreptate...

Așa este. De exemplu, transpor-
tul. Brașovul are de suferit din acest 
punct de vedere și anume, nu avem 
autostrada care să ne lege de restul 
țării, nu avem aeroport, autogările 
sunt infecte si insalubre. În ceea 
ce privește interiorul Brașovului, 
e lăudabilă inițiativa de a se intro-
duce automatele de bilete si carduri 
de transport, însă, acestea de multe 
ori nu funcționează, cardurile se 
blochează. O altă problemă este 
dispariția biletului de o călătorie 
ce are ca preț 2 lei. Voi reintroduce 
acest tip de bilet cu o singură călă-
torie.  Încă o problemă este aceea 
a fluidizării traficului. In ciuda 
giratoriilor frumoase pline de flori 
si a semafoarelor cu buton, tot se 
întâmplă să se blocheze traficul. Eu 

unul, văd ca o rezolvare construirea 
de pasarele pentru pietoni. Șoferii 
cu traseele lor, pietonii cu traseele 
lor, asta ar insemna fluidizarea tra-
ficului si protecția pietonilor față de 
accidentele rutiere, mai ales protec-
ția copiilor.

Un alt obiectiv?
Turismul. Avem cel mai mare 

și cel mai frumos oraș turistic din 
Romania, dar din păcate in afară de 
luna august si luna decembrie ora-
șul este – din acest punct de vedere 
– aproape pustiu. Avem peste 30 
de obiective istorice care merită 
să fie vizitate: Cetatea Brașovului, 
turnurile de apărare, Biserica 
Neagră, Biserica din Bartolomeu, 
Biserica Sf Nicolae, Prima Școală 
Românească, Sinagoga Neologă, 
Sinagoga Ortodoxă, Mănăstirea 

Franciscană Sfântul Ioan etc. Avem 
muzeul de etnografie, muzeul de 
artă, muzeul județean de istorie – 
căruia îi mai putem aduce îmbu-
nătățiri, muzeul civilizației urbane, 
Casa Mureșenilor, Casa Ștefan 
Baciu, deci avem unde să aducem 
turiștii. În altă ordine de idei, avem 
Poiana Brașov cu facilități foarte 
moderne, avem Postăvaru, Piatra 
Mare, Piatra Craiului pentru turis-
mul de aventură și, cu toate astea, 
nu se întâmplă nimic.

Si ce aveți de gand să faceți?
În primul rând,   înființez un birou 

care să se ocupe exclusiv de turism. 
Să ia legatura cu mari concerne de 
turism cum ar fi INGHAMS, TUI 
TRAVEL, NIELSEN, pentru a 
introduce Brașovul în marile circu-
ite turistice. Să ia legătura cu marile 

universități europene pentru a se 
dezvolta turismul cutural. Să pro-
moveze turismul de aventură prin 
National Geografic si Discovery. 

Brașovul are o tradiție 
comercială...

Așa este și aș vrea crearea unei 
„Zone Libere“ la Brașov, în strânsă 
legătură cu ceea ce înseamnă impact 
comercial si creștere economică 
prin prisma aeroportului. Acesta 
este un proiect ce ar aduce foarte 
multe avantaje orașului nostru.

Explicati-ne vă rog.
Zona economică liberă este o 

zona îngrădită, într-un loc stabi-
lit, unde pot fi introduse mărfuri 
în vederea prelucrării si comerci-
alizării, fără aplicarea restricțiilor 
tarifare si netarifare al regimului 
vamal. Avantajele creării unei zone 

libere este reprezentată de atrage-
rea capitalului si investițiilor stră-
ine, stimularea producției destinate 
exportului, crearea de noi locuri de 
muncă, introducerea de noi teh-
nologii, atragerea producătorilor 
de mărfuri deficitare, dar necesare 
unei comunități, concentrarea 
capitalului în zone experimentale. 
Pe lângă aceste concepte și avan-
taje ce se adresează mai mult unui 
anume tip de economie la nivel 
mediu, macro și celor cu inițiativă 
de business, vom înființa în zona 
liberă si magazine. Oricine poate 
să se ducă să cumpere produse mai 
ieftine, întrucât in zona liberă nu se 
aplică taxe. 

Cum aveți de gand să faceți 
acest lucru?

În baza legii. Există niște proce-
duri de urmat, reglementate de un 
pachet legislativ. Practic sunt două 
legi care reglementează această pro-
blemă, Legea 84/1992, modificată 
si completată de Legea 244/2004. 
La o primă vedere, există senzația 
că zonele libere se pot înființa doar 
în porturi sau aproape de frontieră, 
dar la inițiativa autorităților locale 
cu aprobarea autorităților centrale, 
se pot înființa oriunde. Există speci-
aliști, respectiv juriști și economiști, 
care să inițieze si să urmărească 
finalizarea acestui demers și înfiin-
țarea efectivă, concretă, a unei zone 
libere la Brașov, acest lucru fiind 
benefic pentru economia orașului 
nostru.

Dezvoltarea culturală a orașului 
într-un mod gradat și sustenabil 
va duce cu siguranță și la dezvol-

tare turistică, respectiv economică. Dacă 
ne uităm astăzi la Sibiu, la faptul că a fost 
Capitală Culturală Europeană, putem 
observa că turismul a crescut conside-
rabil. Astfel ne dăm seama că dezvolta-
rea culturală a Brașovului trebuie să se 
înscrie în obiectivele strategice ale orașu-
lui nostru. 

Brașovul a pierdut de două ori 
competiția de Capitală Culturală 
Europeană și cu această 
ocazie am pierdut două mari 
oportunități de afirmare pe plan 
național și European ca centru 
cultural cu o proprie identitate. 

Cred că cei responsabili din adminis-
trația locală a Brașovului cu dezvoltarea 
culturală a orașului nostru ar fi putut să 
se uite cu multă atenție la cum a procedat 
Sibiul când a devenit Capitală Culturală 
Europeană în 2007. Uitându-ne la câteva 
cifre, putem vedea ca în Sibiu s-au alocat 

sume importante pentru dezvoltarea 
infrastructurii orașului cât și a ofertei 
culturale. Avand în vedere că Sibiul 
în 2007 avea un buget local de apro-
ximativ 90 milioane Euro, s-a decis 
alocarea de către Primărie a sumei 
de 8.5 milioane de Euro pentru dez-
voltarea și modernizarea infrastruc-
turii, a obiectivelor turistice și cultu-
rale ale orașului. În consecință Sibiul 
a decis să investească strategic în 
AEROPORT, construind un nou ter-
minal, în reabilitarea centrului istoric, 
în imbunătățirea transportului public, 
a sistemului de alimentare cu apă și a 
muzeelor. 

Ca  urmare a investițiilor în a 
deveni Capitală Culturală Europeană, 
Sibiul s-a plasat pe o nouă traiecto-
rie de dezvoltare socio-culturală și 
economică tranformându-se într-un 
adevărat oraș European și un motor 
de dezvoltare economică în regiunea 
Centru a României. 

Dacă ne uităm astăzi la Cluj, la 
cum a reușit să obțină titulatura de 
Capitală Europeană a Tineretului în 
2015 și să organizeze două festivaluri 

de muzică internațională pentru tineri ce 
strâng anual sute de mii de turiști din țară și 
din toată lumea, putem să ne dăm seama ca 
viața culturală a unui oraș este esențială pen-
tru creearea unui mediu dinamic, propice 
dezvoltării tinerilor.

Pentru mine dezvoltarea economică a 
Brașovului este clar legată și de dezvoltarea 
culturală a acestuia. Din păcate turiștii care ne 
vizitează orașul nu vin la noi pentru că avem 
o viață culturală deosebită. Și mai trist este 
faptul că majoritatea brașovenilor alocă mai 
puțin de 10 lei pe lună pentru oferta slabă a 
evenimentelor culturale din Brașov. Unul din 
principalele obiective ale Brașovului trebuie 
să fie construirea unei săli polivalente în care 
să se poată aduna mii de persone la un festival 
internațional de jazz, teatru și alte evenimente 
culturale de anvergură. 

Având ca referință identitatea 
multiculturală a Brașovului, eu văd 

dezvoltarea comunității noastre 
pe baza unei politici Europeane 

având ca fundație dezvoltarea 
infrastructurii, a vieții culturale și 

sportive, iar ca forță motoare să fie 
tânăra generație. 

Costel Mihai, 
candidat PMP  

la  Primăria Braşov
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