
Editorial

În opinia mea, a-ți exprima 
punctul de vedere asupra a ceea 
ce a fost și a ceea ce va să fie în 

conducerea urbei este o chestiune 
de principiu. Și, bineînțeles, de 
responsabilitate și maturitate soci-
ală. A merge sau a nu merge la vot 
este, în fapt, o traducere a sintagmei 
„îmi pasă sau nu îmi pasă de soarta 
comunității în care trăiesc“. 

Acesta este și motivul pentru 
care, în manifestarea electivă, încerc 
să mă debarasez de orice umbră 
de emoțional. De orice rămășiță 

de subiectiv. Știu, acest lucru nu 
este deloc ușor. Și nu este nici la 
îndemînă. Prin natura meseriei, 
de-a lungul timpului, am interacți-
onat cu mulți dintre candidați. Cu 
unii dintre ei am legat chiar și ami-
ciții. Sînt persoane agreabile, plă-
cute în manifestările sociale. Doar 
că a fi plăcut în relațiile cu apropiații 
nu este suficient pentru a accede la 
funcția de primar. O funcție plină 
de responsabilități față de prezent 
și, mai ales, de viitor.

Acesta ar fi un prim principiu 

care ar trebui să fie la îndemîna 
tuturor. Să judece cu mintea, nu cu 
emoțiile. Să analizeze care dintre 
candidați răspunde mai mult trebu-
ințelor comunității, așa cum le per-
cepem fiecare dintre noi. Desigur, 
ar fi necesar ca fiecare dintre noi să 
avem în minte și o hartă a acestor 
trebuințe. Unele pot ține de dotări 
și dezvoltări urbane. Altele de sigu-
ranța noastră, altele de educație, de 
cultură, de sănătate. De prioritiza-
rea acestora. 

 continuare în pagina 2 

O chestiune de principiu
Cornelius POPA

Este suficient să știe 
că votează nu pentru 
patru ani, ci pentru 
sine, pentru familia 
lui, pentru prieteni, 

rude, cunoștințe, 
comunitate. Pentru 

tinerii și copiii  
ce ne vin din urmă.
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Actualitatea politică. Brașovul aparține clanurilor infracționale mascate în partidele politice. An după an, ora-
șul a fost devalizat prin metode de tip mafiot: taxe de protecție, bani negri, afaceri deturnate, credite obținute în mod 
dubios, trafic de influență la toate nivelurile, contracte cu administrația pentru firmele favorite. Cei trei mari baroni, 
Niță, Scripcaru și Căncescu, sunt toți în diverse faze de cercetare la DNA sau în curs de judecare pentru infracțiuni 
de corupție. Unii au cunoscut deja răcoarea arestului și duritatea cătușelor. Să le luăm pe rând. 

Hans Klemm, ambasadorul SUA la București:

„Eu încurajez partidele politice să 
selecteze candidaţi care nu sunt acuzaţi 
de acte de corupţie şi, de asemenea, 
încurajez românii să nu voteze candidaţi 
care au fost acuzaţi de corupţie.“

Hans Klemm, ambasadorul SUA la București:

„Eu încurajez partidele politice să 
selecteze candidaţi care nu sunt acuzaţi 
de acte de corupţie şi, de asemenea, 
încurajez românii să nu voteze candidaţi 
care au fost acuzaţi de corupţie.“

Votează pentru 
un Brașov curat!
Votează pentru 

un Brașov curat!
Copiii tăi contează pe tine!Copiii tăi contează pe tine!
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Contraeditorial

Votăm progresul sau rămânem 
la „dezvoltarea continuă“?

Dan VÂJU

urmare din pagina 1

Este ceva care ține direct, nemijlo-
cit, de personalitatea acestuia și, 
prin ricoșeu, de profilul moral al 

celui ce va dirija administrația publică 
locală în relația cu cetățenii. Este vorba 
de moralitatea candidatului.

Bun, bun, vor zice mulți, chiar foarte 
mulți dintre noi. Și ne pasă nouă de mora-
litate dacă orașul este curat, este îngrijit, 
este frumos? Eu zic că ar trebui să ne pese. 
În primul rînd, ar trebui să ne pese pen-
tru că liderul comunității este – și direct 
și indirect – un exemplu și un model 
pentru copiii și tinerii din comunitate. O 
persoană care inspiră la acțiuni sau inac-
țiuni ale celor ce ne vin din urmă. Dacă 
modelul se arată a fi vreun șmecheraș, un 
promotor de șmenuri, nu trebuie să ne 
mirăm că tînăra generație va înțelege că 
așa trebuie să fii dacă vrei să ai succes în 
viață. Că nu munca și inteligența contează, 
ci șmechereala. Și nu va trebui să dăm vina 
pe respectivul, ci pe noi, cei care, prin vot, 
l-am cocoțat și l-am validat acolo.

În al doilea rînd, ar trebui să ne pese 
deoarece, validîndu-l prin vot, acesta ne 
va reprezenta și va fi proiecția noastră, a 
majorității în fața lumii întregi: mari orașe 

ale continentului și lumii, investitori, 
diplomați, oameni de cultură, cetățeni. Și 
vom fi judecați prin asimilare. Dacă liderul 
ales este om de verticalitate, vom fi admi-
rați și, de ce nu, invidiați. Dacă este un 
șmenar, așa vom fi cu toții asimilați.

Și ar mai fi un milion de motive care 
pledează pentru criteriul moralității can-
didatului ca și criteriu primordial, dar spa-
țiul tipografic mă obligă să rezum la cele 
două esențiale.

Desigur, cel mai dificil este cînd cel ce are 
probleme cu moralitatea creează aparența 
de oraș frumos și bine gestionat. Căci, pe 
cei mai mulți dintre noi, pînă cînd respecti-
vul nu își bagă lingura direct în blidul nos-
tru, nu ne interesează. Cazanul comun este 
o chestie nebuloasă, îndepărtată. 

Logic, acum ar fi să trag o conluzie 
moralizatoare, finalizată cu îndemn fățiș. 
Nu va fi așa ceva. Și aceasta dintr-un motiv 
extrem de simplu: acolo, în cabina de vot, 
duminică, fiecare dintre noi este singur. 
Doar cu ștampila de vot și propria sa con-
știință. Este suficient să știe că votează nu 
pentru patru ani, ci pentru sine, pentru 
familia lui, pentru prieteni, rude, cunoș-
tințe, comunitate. Pentru tinerii și copiii ce 
ne vin din urmă.

Cornelius POPA

O chestiune de principiu
Dar, dincolo de acest principiu care face, de fapt, diferența  

dintre cetățean și o ființă vegetativă (din punctul  
de vedere al responsabilității sociale, desigur), mai există  

un principiu mult mai important în alegerea candidatului. 

Editorial

Duminică mergem la urne, 
ca punct culminant al celei 
mai ciudate campanii elec-

torale pe care am trait-o. Imaginea 
de ansamblu este distorsionată pe 
fondul scandalului Hexipharma în 
care se pare că este băgată și coada 
serviciilor secrete, într-o poveste 
de corupție la nivel înalt. Mai mult 
decât atât, pentru ca situația să 
devină pur și simplu halucinantă, 
actorul principal al scandalului 
dispare în urma unui accident de 
automobil, în circumstanțe neelu-
cidate. Scandalul ajunge chiar și în 
atenția CSAT, din cauza informă-
rilor SRI către decidenți politici. 
Președintele ales în mod democra-
tic, are doar o explicație urmată de 
un rânjet caracteristic „..se consi-
deră că suntem informați“. 

PSD și PNL, ajunse îl culmea 
disperări, sunt în stare să facă orice 
înțelegere, oriunde este posibil. 
PSD-ul cu președinte infractor 
dovedit și condamnat, bine ascuns 
de ochii presei, are o activitate 
extrem de ștearsă, fiind incapabil să 
treacă de plasa cu mită electorală, 

râmăne repetent la capitolul pro-
iectelor locale. În aceeși stare este și 
PNL-ul confiscat de PD-L-ul tăie-
tor de pensii și salarii. Mai tinerele 
ALDE și PMP par și ele amorțite 
de incapacitatea de a comunicare. 
UNPR-ul ridică ștacheta electorală 
cu promisiuni exhaustive, și greu de 
crezut. DISPERARE!

Iar alegătorii trăiesc o stare de 
confuzie generalizată, minunân-
du-se la ceea ce se întâmplă. 

Pe plan local remarcăm că stra-
tegiile au rămas aceleași, înșuruba-
tul în scaunul de primar cu dosar 
de cercetare penală, independen-
tul PNL-ist, este ținta concertată 
a atacurilor pe tema anticorupției, 
pierzând zilnic procente prețioase. 
Marioneta Obama R+, și restul par-
tidului „somităților“ penale, PSD, 
mai au puțin până la votul care îi va 
izbăvi de chinul rușinii și al oprobi-
ului public. Iepurașul PNL-ist, se 
plimbă cot la cot cu independentul 
PNL-ist, remarcându-se printr-o 
ipocrizie de neimaginat, care nu 
are nimic în comun cu morala și 
bunul simț al unui partid care se 
crede istoric. UNPR-ul are acțiuni 
subversive, încercând surprinderea 

„independentului“ PNL-ist pe 
stradă, în fața televiziunilor locale 
la care acesta este invitat. 

Păi și noi cu cine votăm? Pe cine 
o să ștampilăm duminică, exerci-
tându-ne dreptul constituțional și 
democratic? Votăm progresul sau 
rămânem la „dezvoltarea continuă“?

Am câteva motive bune pentru 
care NU o să votez exponatele par-
tidelor politice chiar și cu titulatura 
de independent. 

Primul motiv ține de fondul 
problemei. În ultimii 15 ani, parti-
dele politice care s-au perindat pe 
la „putere“ cu misiunea clară de a o 
confisca chiar și pentru o perioadă 
scurtă. Partidele par a fi organizate 
ca niște grupări de crimă organizată, 
cu scopul de a-și îmbogăți membrii 
și apropiații prin intermediul infrac-
țiunilor. Fiecare post ocupat politic 
contează atâta timp cât pe acolo se 
scurg bani de la buget. Fie că e vorba 
de un post care se ocupă prin ale-
geri cum este cel de primar, sau un 
post ocupat prin numire sau con-
curs de cele mai multe ori trucat, 
singura preocupare este drenarea 
banului public. Dacă pentru lumea 
reală, autoritatea de administrare 

și control fiscal se numește ANAF, 
pentru lumea „ocultă“ a numiri-
lor pe criterii politice, se numește 
„Corp de Control“. Care ce să vezi, 
este numit tot din politic. Și cum 
corbul nu scoate ochii celuilat corb, 
și totul în lumea lor se măsoară în 
bani, au tot interesul să se acopere 
între ei. Pe sume mari, smulse din 
buzunarele noastre. Iar noi, ceilalți, 
prin perpetuarea acestui sistem 
vom plăti impozite care ne cople-
șesc, fiind în pericol de exterminare 
din cauza incapacității sistemelor 
sanitar și de pensii. 

Al doilea motiv ține de politică și 
politicieni locali ai partidelor „isto-
rice“. Este evident acum blatul făcut 
pe sub masă de decidenți politici. 
Politica, această artă a compromi-
sului, a fost profitabilă doar pentru 
ei, fiind făcută în detrimentul bra-
șoveanului. Deși public au fost pro-
movate și păstrate niște linii politice 
care nu se intersectau, în privat 
există o înțelegere la vârf, negociată 
pe bani buni, din bugetul local evi-
dent. Candidații aruncați în cursa 
electorală pe post de marionete ar fi 
unul din capitolele înțelegeri.    

Al treilea motiv ține de  persoana 

care a administrat Brașovul în ultimii 
12 ani, având și o misiune clară pe 
vremea administrației Ghișe, aceea 
de a instaura o veritabilă blocadă 
împotriva acestuia, timp de 4 ani. 
Nu este posibil ca după 3 mandate, 
singurele realizări să fie niște sensuri 
giratori cu panseluțe, amenajarea de 
parcări între blocuri și parcarea de la 
Spitalul Militar. Și în maximă dispe-
rare, în debutul campaniei electorale 
din acest an să aduci vorba despre 
aeroport și spital multidisciplinar. 
Dar cele 20.000 de apartamente 
fără apă caldă? Voință politică! Grijă 
față de cetățean!“ Dezvoltarea conti-
nuă!“, da, dar pentru clica de partid, 
nu pentru cetățean și oraș. 

De ce o să votez un independent 
adevărat? Pentru că m-am săturat 
de înțelegerile potențaților politici 
pe banii noștri. Pentru că m-am 
săturat să sponsorizez un sistem de 
pe urma căruia nu am nici un fel de 
beneficiu, și care lucrează împotriva 
interesului meu. Pentru că nu cred 
că suntem pe drumul cel bun în 
ceea ce privește bunăstarea obștei, 
fiind prostiți și înșelați. Pentru că nu 
mai cred o iotă din tot ceea ce îmi 
bolborosește unul care este obișnuit 
să trăiască din bani publici, care nu 
este în stare să facă o bancnotă de 
un leu în lumea reală.

Mă duc plin de speranțe la vot. Și 
o să votez un neatârnat politic, care 
a demonstrat ceva și în viața reală!

În „Republica“, Socrate ne arată că jus-
tiția ca virtute și justiția în Cetate sunt 
consubstanțiale și inseparabile  (filosoful 

își propune să definească cetatea dreaptă și 
apoi, prin metoda analogică, să caute justiția 
în individul care „în caracterele celui mai mic 
ne va da imaginea celui mai mare“).  Așadar, 
potrivit lui Socrate, justiția Cetății este refle-
xia amplificată a justiției din cetățeni ceea ce 
înseamnă că nu poate exista o Cetate în care 
să domnească Justiția fără ca  indivizii care 
o locuiesc (dar mai ales care o conduc) să 
fie unii virtuoși și drepți. Morala și Justiția 
sunt astfel locuri comune ale acțiunii poli-
tice, locuri pe care politicienii le frecventează 
ritos și de la care se revendică înainte chiar 
ca Platon și Aristotel (adversari în multe 
privințe) să cadă de acord asupra ideii fun-
damentale că organizarea politică trebuie să 
reflecte o ierarhie de valori în vârful căreia se 
află „Binele Suveran“. 

La origini, Politica trebuie să fie deci un 
exercițiu eminamente moral și just, ceea ce 
înseamnă că politicianul imoral și nedrept 
este o contradicție în termeni. 

Un adagiu prozaic ne spune însă că morala 
este în același timp un atribut dar și un 
avanpost al Legii, un „teritoriu“ care subîn-
tinde legea dar se întinde și dincolo de „grani-
țele“ ei. Cu alte cuvinte, morala presupune și 
conține legea și legalitatea (respectarea legii) 
dar, în același timp le depășește, evaluând 
prospectiv, acte și acțiuni pe care legea nu a 
ajuns încă să le evalueze.  Așadar,  conform 
principiului „cine poate mai mult, poate și 
mai puțin“, cine respectă norma morală (mai 
întinsă și mai amplă decât legea pe care o și 

conține) respectă cu necesitate și legea (mai 
puțin întinsă decît morala și conținută de 
aceasta din urmă) iar cine Nu respectă legea, 
Nu respectă, evident nici morala! (invoca-
rea moralității unui politician cu probleme 
penale devine astfel absurdă, din momentul 
ce prin comiterea (sau prin indiciile temei-
nice ale comiterii) unor infracțiuni care au 
legătură directă cu Cetatea, cu acțiunea poli-
tică și cu binele public, politicianul respectiv 
devine IMORAL).

Însă candidaturile Primarilor penali (prin-
tre care se numără și George Scripcaru) 
precum și sondajele care le anunță izbânda 
ne pun față în față cu paradoxul ultragiant al 
politicianului care deși a încălcat legea (sau 
e bănuit că a încălcat legea penală) ar putea 
trece drept un candidat „Moral“! De ce? 
Simplu, pentru că orice alegător al unui ase-
menea candidat va spune/va crede că votul 
său este unul bun. Iar cum „Binele“ este prin 
definiție moral, alegerea sa va trece drept una 
morală iar obiectul acestei alegeri morale, 
(candidatul penal), nu are cum să fie conside-
rat altfel decât tot unul MORAL! 

Alegerea sau realegerea primarilor 
„penali“ este însă mult mai mult 
decât un paradox ultragiant. 
Este actualizarea unei conflict 
ireconciliabil între morală, justiție 
și legalitate ce nu poate avea alt 
deznodământ decât regresul 
catastrofic pe scara democrației  
al comunităților care vor face 
această alegere nefastă!

Codruț FEHER

Votul  „Virtuții“ penale



Joi, 26 mai, muntele a venit 
la Mahomed! Pentru câteva 
buchete de flori, echipa de 

handbal Corona Brașov a fost 
ademenită la ultima ședință a 
Consiliului local Brașov pentru a 
oferi o sesiune de shooting aleșilor 
în frunte cu „prealuminatul“ edil. 
Spunem așa pentru că blitzurile 
aparatelor foto l-au urmărit frenetic 
pe ,,cel mai sportiv Primar“ al țării, 
în tripla sa revelare: tătuc al urbei, 
licențiat în educație ... fizică și sport 
dar și deținător absolut al cheii de 
la vistieria municipiului. Spunem 
așa pentru că s-a obținut un veri-
tabil ,,grup statuar“ sculptat cu tot 
cu zâmbet, într-o buluceală ordo-
nată conform ponderii politice în 
Consiliu. Obiectivul foto a surprins 
un mix politico-sportiv de conjunc-
tură, o răspândire stângace până la 
nonsens a politicienilor între fetele 
de la echipă, cu intenția nedisimu-
lată de a face să pară că factorul 
politic de Brașov, a fost ancorat cu 
responsabilitate la realitățile spor-
tului local, încă din cele mai vechi 
timpuri. Și când vorbim despre 
perenitatea și consistența spriji-
nului pe care Primăria și Consiliul 
local l-a oferit cu atâta generozitate 

sportului brașovean, vorbim des-
pre un lucru devenit deja tradiție, 
nu doar pentru echipa Corona ci 
pentru toate cluburile, sporturile 
și sportivii noștri. ,,Sunt convins 
că următorul primar și următo-
rul Consiliu municipal vor sprijini 
echipa la fel cum s-a întâmplat în 
ultimii patru ani“. Bine zis: ,,s-a 
întâmplat“! De remarcat în alocu-
țiunea primarului Scripcaru și peri-
oada de timp (doar în ultimul man-
dat) în care echipa Corona a primit 
sprijin dar și sintagma ,,viitorul pri-
mar“. Vorba aceea: La vremuri noi 
... tot noi! După atitudinea și poziția 
în care pozează ,,primul gospodar“ 
parcă este desprins din genericul 
matusalemicului serial, de mare suc-
ces la femei foarte ocupate, Tânăr și 
neliniștit! Că gândurile edilului sunt 
îndreptate doar spre grosimea albu-
mului cu poze profesionale, o spune 
însuși sloganul său de campanie: 
Dezvoltarea Asfaltarea continuă! 
E drept, crăpături și găuri în asfalt 
vor apărea întotdeauna iar un gira-
toriu nou se va găsi de amenajat pe 
undeva, chiar dacă va fi atât de nece-
sar precum soacra în concediu, apa 
în vin și parcarea supraetajată de la 
Spitalul Militar.  

Cucerind un foarte merituos loc trei în 
Liga națională și semifinaliste în Cupa EHF, 
echipa de handbal Corona Brașov reprezintă 
de mulți ani o mare mândrie locală dar și 
națională. 

Fac un apel pe această cale 
actualul Primar al Brașovului 

să înceteze de urgență 
,,bătrânele“ tactici de ,,dres 

busuiocul, îngrășat porcul și 
furat cireșe de pe tort“ și să 

nu mai cheme la ordin în pas 
de defilare toate structurile 
aflate direct sau indirect în 

subordine. Nu de alta dar nu 
crede nimeni în ,,dragoste 

cu de-a sila" iar dacă e de 
interes, atunci vom cere 

să se declare darul și să se 
posteze public  

cv-urile ,,nașilor“.

Costel Mihai, 
candidat PMP  

la  Primăria Braşov
Cod Unic AEP 21160059
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Da, am moștenit cel mai fru-
mos oraș din România.

Sute de ani, înaintașii 
noștri au pus cărămidă peste cără-
midă și ne-au pus pe harta lumii 
cu Piața Sfatului, Biserica Neagră, 
Turnul Alb, Piața Prundului sau 
Biserica Sf. Nicolae. Ne-au dat 
Junii Brașovului, ne-au dat spirit și 
identitate și cultură.

Dar peste o sută de mii de 
oameni au părăsit Brașovul în ulti-
mii ani. Nu au făcut-o pentru că 
orașul nu ar mai fi frumos, ci pen-
tru că nu este destul să fie frumos.

Căderea industriei are vinova-
ții săi, iar marile privatizări sunt 
cercetate de DNA. Au fost decizii 
politice și, de multe ori, influen-
țate de diferite grupuri de interese. 
Vinovații vor plăti mai devreme 
sau mai târziu, dar istoria nu se 
mai întoarce.

Da, suntem mândri de ora-
șul nostru, punem fotografii pe 
Facebook, povestim prietenilor 
noștri despre istoria noastră și 
uneori suntem priviți cu invidie 
de cei din alte orașe pentru că, da, 
venim dintr-un oraș frumos.

Da, Brașovul este acum un oraș 
frumos care nu are aeroport, nu 
are spitale corespunzătoare, nu 
mai contează din punct de vedere 
cultural. Un oraș al cărui centru 

istoric se degradează, a cărui gară 
nu seamănă deloc cu poarta de 
intrare în cel mai frumos oraș... 

30.000 de oameni, copii, tineri, 
adulți și vârstnici au rămas fără 
apă caldă și, la fel de grav, nimeni 
nu le-a spus de ce s-a întâmplat 
acest lucru. Și nimeni nu și-a cerut 
scuze.

Vin alegerile. Va fi o bătălie 
între cei care se cred stăpânii ora-
șului și brașovenii cinstiți. Pe de-o 
parte, cei care au prosperat, care 
și-au făcut vile și hoteluri, care 
conduc mașini de lux și care sunt 
acum cercetați de DNA pentru 
corupție. Pe partea cealaltă, oame-
nii obișnuiți, cei care trăiesc sub 
apăsarea zilei de mâine și ai căror 
copii au plecat la muncă în străi-
nătate. Oameni care muncesc zi 
de zi ca să își poată plăti facturile. 
Pensionari care strâng din dinți 
ca să își poată cumpăra medica-
mente. Tineri care își caută un loc 
de muncă și vor să își întemeieze o 
familie la ei acasă.

Veniți duminică la vot.  
Copiii Brașovului contează pe voi

Noi am  
primit  
un oraș frumos. 
Copiii noștri  
ce primesc  
de la noi?

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
independent 
la Primăria 
Brașovului:

Cod Unic AEP 24160219

Handbalul brașovean – sport electoral

 Veniți duminică 
la vot. Copiii 
Brașovului 

contează pe voi.



4 ACTUALITATEA POLITICĂ
numărul 24, 3-9 iunie 2016

Brașov, un câmp
 Scripcaru – un risc pentru comunitate  Corupția continuă, mafia nu se lasă  Minciuni la fiecare 
colț de stradă  Stăpânii orașului vor să rămână la putere  Blat la toate nivelurile  PSD cântă fals, 
conservele lui Niță se pregătesc pentru Consiliul Local  Candidații nimănui fac umbră pământului

Scripcaru pune 
orașul în pericol

Cel mai periculos candidat la 
primăria Brașovului este George 
Scripcaru. El este trimis în jude-
cată pentru fapte de corupție. A 
luat mită, mai exact. Alte câteva 
dosare sunt deschise pe numele 
său: Grădina Zoologică (unde a 
dat câteva milioane despăgubiri 
pentru un aranjament cu terenul 
din Noua), Patinoarul (un preț 
umflat cu nesimțire), domeniul 
schiabil (afacere pe mână cu pro-
tectoara sa, Elena Udrea), aface-
rile cu panourile publicitare ale 
favoritei sale, Antonie Cristina-
Elena (parteneră și în dosarul în 
care primarul e trimis în judecată) 
și, nu în ultimul rând, afacerea 
hotelului Kronwell. Un hotel con-
struit ilegal, cu bani murdari, cu 
ajutor de stat de la gașca pedelistă 
Udrea-Ialomițianu și cu credite de 
peste 71 de milioane de lei luate 
de la CEC fără a îndeplini condi-
țiile de creditare.

Alegerea lui Scripcaru ar fi 
un blestem pentru Brașov. Peste 
câteva luni, acesta va înfunda puș-
căria. Va lăsa orașul în aer. El nici 
acum nu poate conduce nimic, nu 
are voie să comunice cu directo-
rii din primărie. Toate atribuțiile 
sale sunt delegate viceprimarilor. 
El candidează sperând că, dacă va 
ajunge primar, va putea șterge din 
urmele afacerilor necurate. Nu îl 
interesează soarta brașovenilor. 
Dacă i-ar fi păsat, s-ar fi retras, 
ajung 3 mandate. Dar ambiția e 
mult mai mare decât interesul 
comunității. Cu riscul de a pune 
Brașovul pe butuci, cu riscul de a 
opri orice potențial proiect prin 
condamnarea sa la închisoare, 
Scripcaru forțează mâna destinu-
lui. Doar că de această dată, desti-
nul va ține cu brașovenii!

PNL. O gașcă plină 
de bani care umblă 
cu cioara vopsită 
portocaliu

PNL nu mai există. A devenit 
agent electoral pentru primarul 
în funcție. Scripcaru și oamenii 
din fostul PDL controlează par-
tidul la nivel de muncipiu. Gașca 
de profitori crescută de primar 
pune afișele “independentului 
Scripcaru” lângă afișele partidului. 
Pe Facebook, dar și pe teren, can-
didații Oprică, Ciovică, Cojocea și 
ceilalți se pozează lângă candidatul 

independent. Ca să fie bătaia de 
joc completă, Adrian Gabor 
mimează candidatura la primărie 
pentru liberali, dar stă cuminte 
și el la dispoziția lui Scripcaru. O 
gașcă de neica-nimeni, fără carte, 
fără cariere, pe care nu i-ar angaja 
nicio firmă serioasă, se pregătește 
să încalece din nou Brașovul.

PSD. Aliniați în 
genunchi în fața  
lui Niță 5%

Fostul șef al PSD Brașov, 
Constantin Niță este inculpat 
într-un dosar de șpagă în care a 
cerut 5% din valoarea unui con-
tract de 15 milioane de euro. 
Conform documentelor DNA, a 
cerut banii pentru partid. Niță mai 
are câteva dosare deschise, niciu-
nul pentru performanțele sale din 
guvern, toate pentru șpăgi. Unul 
dintre acestea este legat de privati-
zarea pe numai 50.000 de euro au 
uzinei de autocamioane. Ieșit din 
cărți de frica pușcăriei, Niță și-a 
pus oamenii de încredere pe lista 
de consilieri. Tot niște cetățeni 
unul și unul, cu pregătiri îndoiel-
nice și caractere asemenea. În frun-
tea lor, Răzvan Popa, un biet sine-
curist disprețuit chiar și de colegii 
lui de partid. Dar, așa se întâmplă 
când fumezi pe banii altora.

UDMR.  Politicieni 
fără coloană 
vertebrală

UDMR nu a dat niciun politi-
cian major Brașovului. L-a dat pe 
cercetatul penal Szakal Andras, 
partener de dosar cu Blejnar, 
finanțistul grupării mafiote coor-
donate de Băsescu și Udrea. 
Szakal a sărit de multă vreme 

din uniunea maghiarilor în barca 
portocalie, a fost chiar subprefect 
remarcat prin incompetență, iar 
acum candidează pentru primă-
ria din Tărlungeni tot din par-
tea UDMR. Liderul brașovean 
al UDMR, Attila Kovacs, a dat 
mâna cu Scripcaru și a declarat 
că UDMR îl susține pe indepen-
dentul-portocaliu în cursa pentru 
primărie. Kovacs reușește astfel 
să lege comunitatea maghiară din 

Brașov de trimisul în judecată 
Scripcaru. De ce face președintele 
UDMR astfel de jocuri? Pentru 
că singura sa calitate este aceea 
de combinator care caută func-
ții și avantaje pentru el și apro-
piații săi. Dacă a bătut palma la 
Brașov, poate iese bine la Săcele 
sau Tărlungeni. Ceea ce nu știe 
acest Kovacs este că maghiarii din 
Brașov nu se încolonează așa cum 
dispune el și că după aceste ale-
geri aripa radicală a UDMR va răs-
turna echilibrului blatului dintre 
scripcar și fierar (kovacs, în limba 
maghiară). 

ALDE. Liberali de blat 
și de conjunctură

ALDE se află tot în siajul lui 
Scripcaru. Fostul secretar de 
stat, Valentin-Olimpiu  Șoneriu, 
conduce structura lui Tăriceanu 
cu mâna de fier a soției sale, can-
didată pe lista ...PNL. O familie 
divizată, care și-a pus pe vitrinele 
restaurantului din Brașov afișe cu 
...George Scripcaru. În cârciuma 
familiei nu miroase a mici, duh-
nește a blat. Într-o emisiune la 
Digi24, candidatul ALDE (Adrian 
Atomei este candidatul aceastei 
excrescențe politice) a făcut un 
schimb umil de păreri și ama-
bilități cu Scripcaru. Interesele 
ALDE se îndreaptă spre intra-
rea în Consiliul Local  Brașov, 
unde speră să dea un viceprimar. 
Viceprimarul va deveni primar 
intermiar o dată cu arestarea sau 
condamnarea lui Scripcaru, dacă 
acesta din urmă câștigă alegerile. 
Iar ca să fie tacâmul complet, în 

Candidatul liberal Gabor în slujba „independentului“ Scripcaru 
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politic murdar
Brașovul aparție clanurilor infracționale mascate în partidele politice. An după an, orașul a fost devalizat prin 
metode de tip mafiot: taxe de protecție, bani negri, afaceri deturnate, credite obținute în mod dubios, trafic 
de influență la toate nivelurile, contracte cu administrația pentru firmele favorite. Cei trei mari baroni, Niță, 
Scripcaru și Căncescu, sunt toți în diverse faze de cercetare la DNA sau în curs de judecare pentru infracțiuni de 
corupție. Unii au cunoscut deja răcoarea celulei de închisoare și duritatea cătușelor. Să le luăm pe rând. 

Există „pe stradă” comentarii 
de genu’: avem străzi, avem 
trotoare, avem semafoare, 

avem giratorii și este curățenie pe 
străzi. Este o pătură de oameni, o 
categorie de oameni care se declară 
mulțumită de aceste aspecte, tră-
gând totodată concluzia ca avem un 
primar destoinic, respectiv un pri-
mar competent. Din păcate aceștia 
nu văd pădurea din cauza copacilor, 
nu vad realitatea, datorită unei per-
dele de fum. La prima vedere îi acu-
zăm pe aceștia, întrucât consideram 
atitudinea lor ca fiind expresia lipsei 
unei capacități de exercițiu. Dar nu 
este așa. Realitatea este că nivelul de 
sărăcie în România este foarte mare, 
grija pentru ziua de mâine este apă-
sător de stringentă, aceasta situație 
ducând la o stare de tulburare în 
care oamenii sunt foarte ușor de 
manipulat. Scoatele în față un oraș 

frumos vopsit, cu borduri aliniate 
și străzi asflatate și gata, i-ai păcălit. 
Unde sunt investitorii străini care 
să creeze locuri de muncă, unde 
este turismul, serviciile publice 
sunt la pământ, există – la Brașov 
- oameni în secolul XXI care nu au 
apă caldă sau chiar apă rece, hotelu-
rile și afacerile de anvergură se fac 
pe blaturi. Cum oare an de an lici-
tațiile pentru lucrări publice sunt 
câștigate de aceleași firme sau dacă 
apar alte nume de firme totuși se 
vehiculeaza aceleași persoane? Nu 
v-ați întrebat niciodata? Si haideți să 
vorbim despre alte lucruri și anume 
despre locuințe. O mare parte din 
locuitorii Brașovului, în special cei 
din Brașovul Vechi, își duc traiul 
în locuințe cu chirie la stat. Mulți, 
foarte mulți. De la magazinul Star 
până în capătul Scheiului, precum 
și zona str. Lungă, str. De Mijoc, str. 

Bisericii Române, str. Avram Iancu, 
Aurel Vlaicu, Iuliu Maniu și Cuza-
Vodă, majoritatea locuiesc în case 
cu chirie la stat sau cumpărate de 
la stat. Toate aceste locuințe sunt 
administrate de o societate numită 
SC RIAL SRL, societate al cărei 
unic acționar este Consiliul Local. 
Pentru cei care nu știu, înainte de 
revoluție, instituția care administra 
aceste locuințe se numea ICRAL. 
ICRAL-ul s-a reorganizat în SC 
RIAL SRL, care administrează acest 
fond locativ și care vinde locuințe. 
Ei bine, practic „șeful“ acestei insti-
tuții este Primăria cu al său primar. 
Din activitatea acestei societăți 
comerciale rezultă cel mai bine, 
dimensiunile grijii si respectului 
față de oameni, adică zero și veți 
vedea acestea în cele de mai jos. 
Foarte mulți dintre locatarii acestor 
locuințe, au cumparat locuințele 

și nu numai că le-au cumpărat, dar 
au și făcut renovări. La câțiva ani 
dupa aceste evenimente, s-au trezit 
evacuați întrucât „fostul propietar” 
a revendicat și a câștigat locuinta. 
Ei bine SC RIAL SRL, deci practic 
Primaria Brașov cu al sau primar, 
nici măcar nu au catadicsit – în multe 
cauze - să anunțe locatarii că există 
litigii pe rol. Mai mult decât atât, la 
momentul evacuării au refuzat să 
returneze banii încasați iar despre 
despăgubiri cu privire la renovări, 
nici nu poate fi vorba, asta dupa ce 
zeci de ani au încasat chirii de la 
aceste persoane, pe lângă prețul ca 
atare. Mai există cazuri în care, SC 
RIAL SRL încasează chirii în con-
dițiile în care există proprietar tabu-
lar. De asemenea există hotărâre 
de Consiliu Local prin care locu-
ințele sunt trecute in patrimoniul 
primăriei iar RIAL în continuare 

încasează chiria. Contractele de la o 
perioadă de 5 ani au fost reduse în 
bătaie de joc la o durată de un an. 
Locuințele sunt în marea lor majo-
ritate cu acoperișurile și instalațiile 
de apă putrede, multe dintre ele au 
toalete comune, iar dacă omul, loca-
tarul are o problemă cu instalațiile, 
scurgeri de apă, cu acoperișul sau de 
orice alta natură, bineînțeles că răs-
punsul acestei instituții, deci practic 
al Primăriei respectiv al primarului 
este vecin cu nesimțirea, respectiv 
„instituția noastră nu este răspunză-
toare pentru astfel de evenimente“ 
deși legea locuinței zice altceva. 

Oricum administrația 
Brașovului de 12 ani 
încoace, ne-a obisnuit cu 
disprețul față de lege.

Bogdan GABRIEL

Grija și respectul față de oameni – 12 ani de iluzie

La 1 Decembrie 2015, am relansat Gazeta Brașovului 
sub sloganul „Facem lumină în cetate!” La fiecare 
ediție am scris despre corupția din acest oraș. Am 
arătat legăturile subterane, pânza de păianjen 
întinsă de baronii locali cu scopul de a pune mâna pe 
fondurile publice. Nu am cedat amenințărilor, nu am 
acceptat pungile cu arginți oferite în schimbul tăcerii 
noastre. Am acordat șanse egale politicienilor care au 
venit către noi pentru a da mesaje. Acelor politicieni 
pe care azi îi găsiți în ziar și care luptă împotriva 
corupției. Au o ofertă onestă de care trebuie să ținem 
cont. Au refuzat să se așeze la masa corupției, masa la 
care se împarte ciolanul politic. Noi spunem doar  că 
trebuie să alegeți cu discernământ și cu inteligență. 
Refuzați ofertele corupților! Faceți în așa fel încât 
prin votul vostru să ne ținem copiii acasă, să le facem 
un viitor curat aici, la Brașov. Pentru ei, pentru voi 
și pentru bunicii voștri, noi vom continua să FACEM 
LUMINĂ ÎN CETATE! (Alexandru PETRESCU)

spatele ALDE se simte respirația 
penală a lui Ion Diniță, infrac-
tor dovedit, partener al fostului 
președinte de Consiliu Județean. 
ALDE face până la urmă un joc 
cinic de politicieni de doi bani, 
care se fac frate cu dracu’, doar-
doar vor trece puntea păcălindu-i 
pe brașoveni. 

FDGR. Fără securitate, 
nici nemții nu mai 
sunt ce-au fost

Mizând pe binecuvântarea 
președintelui Klaus Iohannis, 
candidatul FDGR la primăria 
Brașovului, Cristian Macedonski 
s-a culcat pe urechea victoriei. 
Anchetele instituțiilor statului 

legate de felul în care “Mace” a 
cheltuit aiurea o serie de bani 
publici l-au aruncat pe acesta 
în conul de umbră de sub pra-
gul intrării în Consiliul Local. 
Iohannis și-a dat binecuvântarea 
doar pentru intrarea nemților bra-
șoveni în consiliu. Așa că o echipă 
de nemți rigizi bate televiziunile 

din București, doar-doar trec și 
ei pragul de 5%. Cum de îi pri-
mesc televiziunile bucureștene? 
Simplu. Iohannis a dat o dispozi-
ție subterană (știe toată lumea cu 
ce se ocupă aceste ...subterane), 
iar sașii noștri s-au scobit adânc 
în buzunare. Vom vedea probabil 
după campanie anchete privind 
cheltuieli mascate și deturnări de 
fonduri pentru campanie (poate 
chiar ceva fonduri europene), 
dar brașovenii pot dormi liniștiți: 
FDGR va face parte din Consiliul 
Local. 

Candidații de carton
O serie de cetățeni cu fețele ca 

niște ciorapi flaușați purtați la fot-
bal pe ploaie (și caractere așijderea) 
s-au băgat în jocul de-a campania. 
Unii n-au minte deloc, alții gândesc 
cu mintea altora. Așa este unul, 
Comșa, care vrea o arcă pe Tâmpa. 
Parașutat din partidul pușcăriașu-
lui Dan Diaconescu, omul habar nu 
are de administrație, dar a cheltuit 
o căruță de bani ca să se facă remar-
cat. Nu s-a făcut. Un alt jolly-joker 
este cântărețul Sturzu. Un gurist 
oarecare, specialist în manevrarea 
telefoanelor mobile și a avioanelor 
care nu apar în declarațiile de avere. 
Mai sunt vreo doi-trei papagali care 
fac umbră campaniei electorale, 
dar ei nu se numără. 

Combinatorul Kovacs față cu pușcăria
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Peștera muierii
Karla TITILEANU
decorator

Așa cum ne-am obișnuit cu edifici-
ile destinate îndeobște bărbaților, 
locuri  pe unde aceștia își fac vea-

cul „discutând discuții“, agonizând în fața 
vreunei sticle sau punând țara la cale cu 
strategii filosofice, iată că zilele noastre 
lasă femeia să se desprindă de pe pereții 
peșterilor, vilelor și cabinelor de tir, acolo 
unde a tronat mii de ani ca obiect decora-
tiv și simbol al supremației masculine și ne 
vom obișnui și cu locurile feministe.

 Discuția pornește de la stabilimen-
tele masculine realizate de aceștia fie prin 
podul casei, în beci sau prin garajul exte-
rior. De la săli de jocuri cu mese de bili-
ard și ținte de darts, la mici ateliere de 

meșterit, până la crame meticulos aranjate 
și dotate cu tot soiul de bunătăți. Ideea de 
„man cave“  sau „peștera/bârlogul bărba-
tului“, a fost însă preluată de designeri care 
au adaptat-o la necesitățile și dorințele 
doamnelor.

Astfel că nou ieșite pe valul tendințelor 
în amenajarea de grădini se regăsesc aceste 
refugii feminine, care mai de care mai chic 
și mai îmbietoare. Asemănătoare cu maga-
ziile de materiale pentru grădinărit sau cu 
celebrele căsuțe pentru copii, aceste „bâr-
loguri feminine“ au caracteristici arhitec-
turale dintre cele mai diverse. De la forme 
minimaliste, cu elemente geometrice, la 
tendințe industriale sau chiar bucolice, 
căsuțele doamnelor sunt foarte variate 
și reprezintă caracterul, stilul de viață, 
plăcerile și hobbyurile reginei. Trendul 

este evident, cel shabby chic, unde aceste 
căsuțe în miniatură sunt realizate din lemn 
și decorate cu foarte multe elemente femi-
nine: perdele vaporoase, dantele rustice, 
mobilier alb, accesorii colorate și multe 
flori. 

Amenajarea lor ține de gust, buget și 

stilul proprietății pe care se afă.
Aceste spații au ca destinație principală 

diverse activități relaxante precum tricota-
tul, bricolajul, lectura sau simpla savurare 
a unei băuturi în liniște și pace, departe 
de activitățile cotidiene specifice unei 
gospodine.

Vindecarea orbului din naștere. Să votăm bine!
5 iunie va fi a șasea duminică după Paști. 

În Calendarul Ortodox va fi ziua în care 
Iisus Hristos îl va fi vindecat pe sărma-

nul născut orb. Vindecarea celui născut orb a 
a născut o întrebare cel puțin spectaculoasă 
– ale cui păcate le plătește acest om care nu 
apucase să păcătuiască?

Tema copiilor care plătesc 
pentru păcatele părinților 
poate stârni valuri de 
indignare în lumea modernă 
a celor care cred că spațiile 
mici sau lemnul înseamnă 
cunoaștere sau cultură. Sau 
poate trece indiferentă ca 
taxiul prin fața gării în (sub)
lumea lipsită de temeri a celor 
care au ajuns la putere fără 
să-și fi meritat ascensiunea. 
Desigur, tema poate deveni și 
o bâtă cu blesteme la capătul 
ei și cu o lume indignată sau 
intransigentă la celălalt capăt. 
Ca întotdeauna, sunt mai multe 
opțiuni.

5 iunie va fi însă și ziua alegerilor locale. 
Cele peste 3.000 de localități din România 
– comune, orașe, municipii – își vor alege 
primarii și consilierii locali. Pe o a treia listă 
se vor regăsi candidații pentru consiliile 
județene. Față de alte momente electorale, 
de această dată nu mai sunt permise carna-
valurile electorale. Străzile au locuri speci-
ale pentru expunerea afișelor, candidații și 
echipele lor nu mai au voie să se echipeze cu 
însemnele electorale, cadourile sunt inter-
zise cu desăvârșire, iar cheltuielile limitate și 
controlate de mandatari financiari. În mediul 
online este mai multă libertate, dar și acolo 

cheltuielile campaniilor sunt limitate. O 
dată cu strângerea zăbalei armăsarilor de pe 
hipodromul electoral a scăzut însă accesul 
publicului la informații. Așezarea competiției 
într-un singur tur a diminuat și aceasta inte-
resul pentru alegeri. Nu este și nu va fi nimic 
spectaculos, câștigă cel aflat pe primul loc, iar 
favorizați sunt primarii aflați în funcție. Ei au 
alte instrumente de propagandă și nu ezită să 
le folosească. În toată țara, primarii în funcție 
atacă asfaltul, trotuarele, bordurile și fac cură-
țenie pe străzi. Administrațiile s-au trezit din 
letargie și încearcă să compenseze tot ce nu 
au făcut vreme de patru ani. Chiar și Poliția 
Locală și-a spălat uniformele și păzește cu 
grație panourile cu afișe. Jocul s-a schimbat 

destul de mult din perspectiva comunicării, 
efortul electoratului este mai mare, ca să știe 
cu cine să voteze, trebuie să muncească mai 
mult decât în trecut. Într-un fel, nu e rău că 
e așa, privirea către viitor și simțul civic ar 
trebui să conteze în această perioadă pentru 
fiecare. Dar, într-un stat în cădere liberă, cu 
instituții compromise, cu politicieni care 
stau la rând la DNA pentru că au furat cu 
două mâini, această formulă de alegeri vine 
mănușă tocmai acestei clase politice. De 
parcă ar fi plănuit să se întâmple așa. Sau, cine 
știe, chiar au plănuit asta ca să mai rămână 
pe poziții... Povestea celui născut orb și vin-
decat de Iisus Hristos este subiect perpetuu 
pentru teologi și pentru credincioși. Vina 

comună, întinsă de-a lungul generațiilor, este 
o perspectivă greu de acceptat. De ce ar plăti 
cineva, ceva, pentru greșelile altcuiva? Dacă 
ne uităm la noi ca la un întreg, ca la un neam, 
nu ca la o adunare de suflete fărâmițate, vom 
înțelege de ce fiecare răspunde pentru fiecare 
și, nu în ultimul rând, de ce poporul plătește 
pentru păcatele conducătorilor.

Pe de altă parte, nu putem fi toți judecători 
și, chiar dacă scena de azi a politicii românești 
e rău compromisă, nici nu ne putem îngădui 
să stăm deoparte. Strada care s-a indignat 
până aproape de revoltă după tragedia de la 
Colectiv își manifestă acum disprețul față de 
politicieni ignorându-i. „Toți fură, toți sunt la 
fel“, sună vocea comună. Cercetările sociolo-
gice dedicate alegerilor arată că participarea 
va fi foarte mică.

Tudor ARTENIE 

Cifrele sunt îngrijorătoare, 
aproximativ jumătate din 
cei care au dreptul să voteze 
nu se vor prezenta la urne. 
Capacitatea de vindecare 
stă în puterea noastră o 
dată la patru ani. Momentul 
votului nu este un miracol, 
dar este un bun moment de 
exprimare colectivă pașnică 
și fermă. În duminica 
vindecării orbului din 
naștere putem încerca să nu 
mai condamnăm generațiile 
viitoare la orbirea în care 
trăim de 26 de ani. Altfel, ne 
vom privi în ochii dezamăgiți 
ai copiilor noștri și vom 
ridica din umeri a neputință. 
Chiar dacă am fi putut face 
ceva.
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

SCRIMĂ

 La băieţi categoria U 9, Tudor Moise, de la Corona 
Braşov, a reuşit să urce pe podium şi a cucerit 
medalia de bronz! Tudor Moise, antrenat de Lucian 
Goicea şi Mircea Manciuc a pierdut şansa de a juca 
finala, în faţa unui sportiv din Bulgaria.

După prăbușirea secţiei de 
scrimă de la Tractorul, au 
apărut oportunităţi, pen-

tru  ca noul val să scoată capul în 
scrima de mare performanţă, astfel 
încât nu va trece prea mult, până 
vom avea rezultate pe măsură și la 
Grand Prix-uri. Pentru că au apărut 
noi secţii de scrimă, la Brașov și în 
judeţ, cineva ar putea călca, nu peste 
mult timp, pe urmele campionului 
olimpic brașovean, Mihai Covaliu...
Rezultatele din ultima vreme ne 
dau speranţe. Peste 200 de copii din 
șapte ţări, Turcia, Grecia, Bulgaria, 
Moldova, Ucraina, Marea Britanie 
și România, s-au întrecut la ediţia a 
patra a ,,Cupei Riposta“ la sabie. În 
sala de atletism a complexului spor-
tiv Lia Manoliu din Capitală, au 
fost prezenţi și sportivi de la  două  
cluburi brașovene: CSM și ACS 
Corona 2010. La băieţi categoria 
U 9, Tudor Moise, de la Corona 
Brașov, a reușit să urce pe podium 
și a cucerit medalia de bronz! 
Tudor Moise, antrenat de Lucian 
Goicea și Mircea Manciuc a pierdut 

șansa de a juca finala, în faţa unui 
sportiv din Bulgaria. De altfel, în 

primele patru locuri s-au regăsit trei 
sportivi din Bulgaria și brașoveanul 
Tudor Moise... La celelalte cate-
gorii, sportivii Coronei s-au clasat 
după cum urmează: Teodor Bucur - 
locul 11, Andrei Cazan - locul 19 și 
Demian Dragomir - locul 23. Foarte 
bine a tras și Ana Maria Botezatu, 
CSM Brașov, care a ajuns în finala 
concursului rezervat categoriei U 

13! Oleksandra Bondar, Ucraina, 
s-a impus însă în ultimul act, 
iar brașoveanca a intrat în pose-
sia medaliei de argint! La ace-
eași categorie de vârstă, Vanessa 
Danciu – CSM Brașov, s-a clasat 
pe locul 7, iar Norbert Cărămidaru 
– CSM Brașov, a ,,prins“ un loc 6. 
Vicecampioana olimpică la spadă, 
Ana Maria Brânză, a fost invitată de 

onoare la festivitatea de premiere. 
Sabrerii de la CSM Brașov sunt 
antrenaţi de Marius Gălăţanu, iar 
cei de la Corona Brașov, de Mircea 
Manciuc și Lucian Goicea.

Coordonatorul secţiei de scrimă 
și director executiv al clubului 
Corona, Liviu Dragomir, a declarat 
că este bucuros să vadă că micu-
ţii sportivi ai secţiei capătă din ce 
în ce în ce mai multă încredere în 
concursuri și că are încredere că 
în curând rezultate foarte bune vor 
veni la toate categoriile. ,,Faptul că 
participăm în competiţii internaţio-
nale, unde vin sportivi foarte buni, 
nu face decât să aducă un plus de 
experienţă și de încredere sporti-
vilor de la secţia noastră, care sunt 
convins că într-un viitor apropiat, 
se vor impune la mai multe cate-
gorii de vârstă. Îl felicit pe Tudor 
Moise, la fel cum îi felicit pe toţi 
sportivii și antrenorii secţiei, care 
lucrează foarte intens pentru ca 
această secţie să aducă rezulta-
tele pe care ni le dorim cu toţii. În 
această perioadă, toată secţia de 
scrimă se pregătește cu seriozitate 
pentru Campionatele Naţionale, 
acolo unde Corona va participa la 
toate trei armele, floretă, spadă și 
sabie, atât în competiţia fetelor cât 
și în cea a băieţilor. Sperăm să fie un 
concurs bun pentru noi și să venim 
cu multe medalii“.

Scrimerii braşoveni, pe urmele 
campionului olimpic Mihai Covaliu

Tânărul poloist de la Sportul 
Studențesc Corona, Vlad Georgescu, 
nimeni altul decât fiul antrenorului 

echipei, Aurelian Georgescu, a devenit gol-
gheterul Superligii Naționale de polo, deși 
este foarte tânăr (19 ani!). În plus, Vlad este 
și component al echipei naționale U 19, cali-
ficată la Campionatul European. ,,Am avut 
ca obiectiv ocuparea locului trei în campio-
nat și mă bucur că l-am obținut, cu Sportul 
Studenţesc Corona. Au fost meciuri foarte 
grele cu Dinamo, pentru medaliile de bronz, 
dar e bine când totul se termină cu bine. Am 
în plus în acest an titlul de golgheter și, deci, 
un motiv în plus de bucurie. Cu echipa nați-
onală U 19, ne-am calificat la turneul final 
european, după victorii cu Azerbaidjan, 
Elveția și Moldova. Tragerea la sorți a turne-
ului final va fi în 4 iunie și sperăm ca sorții să 
ne hărăzească o grupă cât mai ușoară“, ne-a 
declarat Vlad Georgescu

Pentru cele 105 goluri marcate în 
Superliga Naţională, Vlad Georgescu a pri-
mit trofeul ,,Novac Gruia“. Celelalte nomina-
lizări ale federaţiei: Tiberiu Negrean (CSM 
Digi Oradea), cel mai tehnic jucător, Dragoș 
Stoenescu (Steaua), cel mai bun portar, 
Andrei Iosep (Steaua), cel mai bun tehnician. 

De remarcat că Steaua a 
zdruncinat în acest campionat 
supremaţia din ultimele 
sezoane a echipei CSM Digi 
Oradea, devenind campioană, 
iar Sportul Studenţesc Corona, 
echipă adoptată de Braşov, a 
reuşit, deşi cu lot diminunat, o 
performanţă similară cu cea din 
anul precedent, respectiv locul 
III. Poloistul care la Braşov se 
simte ca acasă,Vlad Georgescu, 
este şi component de bază a 
echipei naţionale U 19, calificată 
la turneul final al Campionatului 
European. Acesta va avea loc între 
11-18 septembrie, iar tragerea la 
sorţi a grupelor se va desfăşura 
la sfârşitul acestei săptămâni, 
la Budapesta. Sunt calificate : 
România, Azerbaidjan, Germania, 
Malta, Muntenegru, Turcia, 
Georgia, Slovacia. 

Vlad Georgescu, de la Sportul Studențesc Corona, 
este golgheterul Superligii de polo

POLO
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„- E mai mult decât sigur! 
– Vasile, nu pot crede... – 
Dacă-ţi spun, măi omule! 
Pe onoarea mea, ce naiba... 
– Dar nu se poate, nu este 
corect! – Ai dreptate, dar 
crezi că-i pasă cuiva? – Îmi 
pasă mie, şi cred că e mai 
important decât ai bănui, 
chiar dacă aş fi singurul!”

Acesta a fost finalul unei 
discuţii pe care am avut-o 
acum câteva zile cu un 

prieten bine informat și care m-a 
lăsat (discuţia) în același timp și 
perplex, și revoltat. Și cum să nu fiu 
așa după ce am aflat că fondurile 
alocate anul trecut la nivel naţio-
nal de Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate au fost în provincie în 
medie 12,5 lei pe cap de locuitor, 
în timp ce la București au fost de 
50 lei. Să fie nevoie în capitală de 
patru ori mai mulți bani ca să dai 
unui cetăţean român aceeași „doză 
de sănătate”, să fie necesar cvadru-
plul sumei ca să-l ferești de aceeași 
atingere a unei morţi probabile 
deghizate în hainele bolii? 

Oare de ce? S-ar întreba, pe 
bună dreptate, toţi cei care ar 
ajunge în posesia acestei infor-
maţii, dublate de aceea că pentru 
bugetul din 2016 se dorește păs-
trarea aceleiași proporţii? Unii ar 
spune că această uriașă discrepanţă 
este mai mult decât justificată, 
pentru că la București se tratează 
toate cazurile grave trimise din ţară 
și că ar fi nevoie de aceste fonduri 
pentru cheltuielile necesare, care 
ar fi cu mult mai mari. Aceștia nu 
ar fi, însă, decât manipulatorii de 

serviciu ai sistemului profund 
corupt al alocărilor de fonduri pe 
criterii de gașcă financiară. Cum să 
fie altfel, când se poate demonstra 
în câteva fraze că această idee este 
în mod evident falsă? Ia fiţi atenţi! 
Dacă se știe și se acceptă oficial 
că peste trei sferturi din fondurile 
alocate de CNAS provinciei se 
cheltuie pentru salariile cadrelor 
medicale, sfertul rămas fiind folosit 
pentru cheltuielile cu actul medi-
cal propriu-zis, iar salariile cadre-
lor medicale sunt aproape identice 
în capitală cu cele din provincie, 
înseamnă că în București cheltuie-
lile cu actul medical sunt de circa 
13 ori mai mari decât oriunde în 
provincie! Cu 1300% mai mari! 

Oameni buni! Vorbim de corup-
ţie ca fiind generată de mediul pri-
vat. Constatăm acum, după un sfert 
de secol de occidentalism mimat, 
că în sistemul public de sănătate 
s-a dat șpagă de către producătorii 
privaţi pentru cumpărarea de către 
spitalele publice a dezinfectanţilor 
diluaţi la maximum, pentru achizi-
ţia în scopul folosirii în boli banale 
a unor medicamente cu eficienţă 
terapeutică de vârf  și cu costuri 
pe măsură, s-a dat șpagă pentru 
folosirea de materiale sanitare și 
reactivi de slabă calitate. „Cum 
de a fost posibil?“- se întreabă 
acum toţi deontologii. Vă spun 
eu! Pentru că în capitală, acolo, în 
vârful aisbergului, se alocau bani 
fără număr sistemului public de 
spital și paraclinic, în detrimen-
tul actului medical din provincie, 
provincie care era condamnată să 
se stingă, încet-încet, spre benefi-
ciul „PROFESIONIȘTILOR“ din 

București! Este, de fapt, aceeași 
schemă care a făcut posibilă asi-
gurarea fondurilor necesare deva-
lizării bugetului ţării pentru profi-
torii ANRP-ului, pe seama scăderii 
cu 45-60% a salariilor în timpul 
guvernării B-B! 

Iată de ce în Braşov, ca şi în 
alte mari aglomerări urbane, 
nu am avut niciodată 
până în prezent un spital 
CORECT, iată de ce la noi 
se termină fondurile, iată 
de ce la noi se stă pe liste 
de aşteptare până suntem 
eliminaţi natural de la rând, 
iată de ce, cum spuneam 
şi altă dată, am ajuns din 
beneficiari ai serviciilor de 
asigurări de sănătate, nişte 
cerşetori ai acestora! 

Credeţi că cele aproape 7 mili-
oane de euro cheltuite pentru 
Centrul de Arși din Spitalul de 
Urgenţă Floreasca fără folos public 
și învăluite în minciună ar mai 
fi existat dacă nu exista această 
mizerabilă repartizare a fondurilor 
CNAS? Care de fapt a fost/este 
gândită pentru a fi în primul rând 
comisionată și abia apoi pentru a 
folosi bolnavilor?

În urma acestor câteva aserţi-
uni, concluzia nu poate fi decât una 
singură: sănătatea noastră, și cea 
individuală, dar și cea colectivă, 
a fost permanent în pericol dato-
rită corupţiei instituţionale gene-
ralizate din fiecare zonă socială 

sau economică care a avut până și 
cea mai mică legătură cu sistemul 
public de sănătate. Cei în grija 
cărora era această prioritate naţi-
onală nu au fost interesaţi de con-
struirea de noi spitale, ci de identi-
ficarea direcţiilor în care să circule 
banii negri ai potentaţilor zilei sau 
ai mituitorilor acestora. Din păcate, 
observăm că tocmai centralizarea 

deciziei și a alocării banului public 
a generat cea mai îngrozitoare 
corupţie: corupţia instituţională. 
Mai pe scurt, parafrazându-l pe 
Blaga (Lucian, nu Vasile), „corup-
ţia s-a născut la stat!“ Cu ce preţ?

Imens: doar o viaţă salvată în loc 
de patru!

Dan Grigorescu
medic

O viaţă în loc de alte patru

Paradoxul momentului: medicina, în defensivă
Nu mi-aș fi închipuit nicio-

dată că dreptul constituți-
onal la sănătate al români-

lor se poate întoarce împotriva lor. 
După cum nu mi-am imaginat nici-
odată că erorile sistemului de sănă-
tate despre care am scris de atâtea 
ori sunt urmare nu doar a neștiinței 
sau ignoranței, ci, mai ales, a corup-
ției. O corupție generalizată, un 
cancer aflat în metastază care ucide 
oameni aflați în căutarea vindecării. 
De la evenimentul tragic rămas în 
memoria tuturor de la Colectiv, pri-
virea societății asupra medicinei s-a 
înăsprit. Cazul Hexi Pharma a dat 
însă deoparte în întregime capacul 
pus pe oala în care interese meschine 
fierbeau drepturile și viețile pacienți-
lor. Nu vreau să revin asupra detalii-
lor, curge încă foarte multă cerneală 
pe marginea acestui adevărat geno-
cid. Repet ce am spus de mai multe 
ori: acest caz a demonstrat că statul 
român este diluat până la disoluție.

Un efect al corupției sistemului 
medical este acela al refuzului paci-
enților de a se trata. Oamenii evită 
spitalele, refuză operațiile, îi privesc 

pe TOȚI medicii și pe TOATE 
cadrele medicale cu extrem de multă 
suspiciune. Cei bogați își continuă 
călătoriile pentru vindecarea bolilor 
la spitale din străinătate. Cei care 
nu-și permit acest lucru așteaptă 
miracole în urma automedicației sau 
așteaptă, pur și simplu, până în ulti-
mul moment ca să apeleze la medici.

Răul făcut de mafioți – de la 
așa-zișii patroni sau manageri de 
firme de medicamente până la poli-
ticieni, funcționari publici sau chiar 
medici aflați în poziții de decizie în 
sistem – produce consecințe incal-
culabile pe termen lung. Consecințe 
de toate felurile. Consecințe care 
afectează real sănătatea populației. 
Dar și din cele care lovesc breasla 
medicală. Cine își va mai dori să 
devină medic? Care medic tânăr va 
mai dori să rămână în țară? Câți din 
cei care apără și slujesc performanța 
medicală din România vor mai fi cre-
zuți - și nu mă refer aici la chestiunea 
de imagine și nici la orgoliul aces-
tora? Cine va mai crede în noblețea 
profesiunii de medic? Până la acest 
moment, crezusem că am văzut toate 

tipurile de cancer. Chiar am operat 
mii de cazuri de cancer, am ținut 
tumorile creierului în mână. Acest 
moment mi-a arătat însă îngrozitoa-
rea tumoare a unui sistem și, oricât 
ar părea de ciudat, sistemul care ar fi 
trebuit să vindece oameni a devenit 
un sistem asasin. În numele tuturor 
medicilor care muncesc cu seriozi-
tate și devotament, dați-mi voie să 
mă delimitez cu fermitate de acest 
iad. Nu toți medicii sunt corupți, 
nu toți medicii mint, nu toți medicii 
semnează rapoarte false.

Știu că ceea ce spun pare 
o palidă apărare a unui 
corp de profesioniști 
autentici. Poate că dacă 
eram mai uniți, poate că 
dacă protestam cu fermitate 
față de numirile improprii 
în funcții de conducere 
ale unor persoane (medici 
sau nu, doar am avut la 
Ministerul Sănătății inclusiv 
contabili în cea mai înaltă 
poziție) am fi fost auziți. 

Dar nu am crezut niciodată că 
oamenii aflați în vârful piramidei 
structurilor medicale pot face abuz 
de cinism și (își) pot condamna la 
suferință sau chiar la moarte pacienții. 

Două întrebări se află pe buzele 
tuturor: cine plătește pentru tot ce 
s-a întâmplat și ce avem de făcut? 
Răspunsul la prima întrebare este 
simplu și clar: de plătit, trebuie să 
plătească TOȚI vinovații. Instituțiile 
statului (care au și acestea propria 
lor problemă de încredere) trebuie 
să îi tragă la răspundere pe fiecare 
dintre cei responsabili.

La a doua întrebare răspunsul este 
mai complex. Sistemul de sănătate 
românesc trebuie să se reinventeze. 
Oameni competenți și CINSTIȚI 
trebuie promovați în pozițiile de 
decizie. Sănătatea este o problemă 
de securitate națională, ceee ce 
înseamnă că atât controlul corecti-
tudinii sistemului, cât și răspunderea 
pentru deciziile luate trebuie mutate 
pe acest palier. Bugetul sănătății tre-
buie regândit și reanalizat, astfel încât 
subfinanțarea să dispară. Bugetul asi-
gurărilor de sănătate trebuie separat 

de orice alt buget. Medicamentele 
și echipamentele medicale, soluțiile 
de dezinfec-tare sau de curățenie, 
toate trebuie să corespundă stan-
dardelor, iar toate trebuie verificate. 
Meritocrația trebuie să ia locul numi-
rilor politice. Oricât ar fi de scumpe 
măsurile de vindecare a sistemului 
medical, acestea trebuie luate urgent.

Nu în ultimul rând, anul acesta 
este unul electoral. Duminică vor 
fi alegeri locale, iar în toamnă vom 
avea alegeri parlamentare. Cei mai 
mari vinovați sunt acum în situa-
ția de a fi drastic amendați. Veniți, 
oameni buni, la vot și nu mai puneți 
ștampila pe corupți. Corupția este 
un cancer care ucide cu sânge rece.    

Două întrebări se află pe buzele 
tuturor: cine plătește pentru tot ce 
s-a întâmplat și ce avem de făcut? 
Răspunsul la prima întrebare este 
simplu și clar: de plătit, trebuie să 
plătească TOȚI vinovații. Instituțiile 
statului (care au și acestea propria 
lor problemă de încredere) trebuie 
să îi tragă la răspundere pe fiecare 
dintre cei responsabili“.

prof. dr. Alexandru Vlad CIUREA
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Şerban Şovăială, candidat independent la Consiliul local Brașov 

În februarie anul acesta, pri-
marul George Scripcaru a fost 
trimis în judecată de procu-

rorii 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 noș-
tri externi a fost semnalul care i-a 
îndepărtat de Brașov. Într-o discu-
ție cu Primarul orașului Nürnberg, 
Ulrich Maly, mi-a mărturisit că nu 
va putea semna niciodată înfrățirea 
orașului său cu unul în care admi-
nistrația este fățiș coruptă. Ceea ce 
conducerea Primăriei Brașov nu a 
înțeles niciodată este că goana după 
funcții și după foloase necuvenite 
nu rămâne fără ecou. De aceea, 
printr-un gest simbolic pe care l-am 
filmat și popularizat ieri, împingând 
Primăria Brașov cu mâinile, vrem să 
arătăm că o putem pune în mișcare. 

Brașovenii merită la Primărie 
oameni cărora nu li se închid ușile 
în Europa. Oameni care pot aduce 
investiții și parteneriate valoroase 

pentru oraș. Oameni care ascultă și 
aplică exemple vestice.

Ne-am propus să deschidem 
Primăria către oameni. Fiecare 
cetățean va putea afla, în timp 

real, cum sunt cheltuiți banii de 
către Primărie. Brașov este unul 
dintre cele mai înstărite orașe din 
România, bugetul anual al Primăriei 
fiind estimat la 588 milioane lei 

- banii dumneavoastră, asupra 
cărora aveți un cuvânt impor-
tant de spus. Acesta este motivul 
pentru care transparența decizi-
onală și implicarea cetățenilor în 

problemele comunității înseamnă 
restabilirea încrederii în Primăria 
Brașov. 

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
Cod Unic AEP 23160073

FORUMUL GERMAN BRAȘOV mișcă lucrurile la Primărie! 

Echipa FDGR este singura alternativă 
reală la Administrația Scripcaru

Acest citat al lui Gandhi – My 
life is my message – ar trebui 
să ne fie steaua călăuzitoare 

în alegerile ce vor avea loc în 5 iunie.
Sunt mulți cei care ne cer votul, 

eu însumi fiind unul dintre cei care 
vor să obțină voturile concetățenilor 
lor. Atunci când ni se cer voturile, 
toți candidații ne promit marea cu 
sarea. Vom face, vom drege, avem 
soluții, avem 15.000 de specialiști 
(pentru cine își mai aduce aminte 
de Convenția Democratică a anului 
1996), votați-ne pe noi și totul va fi 
perfect!

Îndemnul meu către dumnea-
voastră, alegatorii, este să apreciați 
candidații NU prin prisma promisi-
unilor electorale pe care le fac (știm 

cu toții vorba aceea că a promite 
nu costă nimic!), ci prin prisma a 
CEEA CE AU FACUT până acum. 
Lasați-i cu un singur mesaj electoral 
– Viața pe care au dus-o până acum! 
Ce au facut în ea? Au fost cinstiți? 
Atunci sunt șanse să fie cinstiți în 
continuare. Au fost harnici, mun-
citori? Atunci puteți să îi credeți 
când vă spun că vor munci pentru 
Dumneavoastră. Au învățat, au fost 
la școli înalte? Atunci, chiar dacă nu 
au solutți la toate problemele, vor știi 
măcar unde să le caute.

Dar dacă au fost niște puturoși, 
nu au muncit decât în funcții date 
de partid, nu au nici pregătire în școli 
serioase, de ce să îi credem că se vor 
schimba brusc? Cineva care nu știe 

ce înseamnă să muncești, să gasești 
rezolvare la probleme, să tragi puter-
nic și constant, acela nu vrea altceva 
de la Dumneavoastră decât șansa de 
a nu munci în continuare, de a huzuri 
pe banii noștri, așa cum s-au obișnuit 
prea mulți în țara asta! Cineva care 
v-a dovedit în timp că ceea ce pro-
mite azi, uită mâine, cineva cu dosare 
penale, sau și mai rău, cu condamnări 
penale, nu vrea decât să vă păcălească 
din nou!

În ceea ce mă privește, viața mea 
este o carte deschisă. Nu am furat, nu 
am mințit, nu am înșelat. În schimb 
am muncit – la școală, la Dinamo, 
unde am făcut schi de performanță 
de la 5 la 16 ani, la facultate (atât la 
prima, inginerie macanică, cât și la 

a doua, drept), și de 26 de 
ani muncesc zi de zi, cot la 
cot cu angajații mei. Mi-ar 
fi imposibil să mă schimb 
acum, la 50 de ani.

Nu vă lăsați păcăliți 
înca o dată cu promisiuni 
nerealizabile!

Șerban Șovăială 
– singurul 
candidat 
INDEPENDENT 
la Consiliul 
Local al 
municipiului 
Brașov

„Mesajul meu este viața mea“

Noi suntem 
schimbarea!
Cel mai important lucru este să 
veniți duminică la vot!  
Puterea este la dumneavoastră în 
mod direct doar o dată la patru ani.  
PSRO este un partid al tinerilor 
și este construit pe principiul 
meritocrației. 
Alegeți profesioniștii.  
Nu votați corupți Cod Unic AEP 21160065
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Actualul primar al comunei 
Sânpetru, Ion Rusu, și-a prezentat 
cu mândrie realizările ultimelor 
patru mandate în pliantele electo-
rale. Acesta promite „un viitor pen-
tru Sânpetru“, dar dacă ne uităm 
numai în urmă cu patru ani, reali-
zăm că localitate s-a dezvoltat doar 
pe plan imobiliar prin investiții pri-
vate, însă infrastructura publică a 
rămas blocată în timp, iar din 2004 
până acum s-au emis doar hotărâri 
pentru extinderea intravilanului 
localității, astfel ca și impozitele 
colectate de la cei care dețin propri-
etăți în comună să fie mai consis-
tente, iar în plan concret s-au făcut 

mici lucrări de ochii lumii.

De patru ani, edilul  
tot „realizează” o creșă

Pentru noul mandat, edilul se 
angajează în fața sânpetrenilor cu 
aceeași investiție prioritară „deme-
rsuri de proceduri”, vehiculată și 
acum patru ani, amenajarea unei 
creșe.

Străzi modernizate, care acum 
trebuie din nou sparte. Ion Rusu 
se laudă cu investițiile pe care le-a 
făcut în ultimii 16 ani în moder-
nizarea străzilor comunale, dar 
acum recunoaște că lucrurile au 
fost făcute fără cap, astfel că nu a 

fost prevăzut și un sistem pentru 
colectarea apei de ploaie (ceea ce 
duce la inundarea multora dintre 
străzi atunci când plouă), iar, acum 
le promite localnicilor că până în 
2020 va fi realizat un sistem de 
colectare a apelor pluviale. „Practic 
tot ce a s-a investit în asfaltarea aces-
tor străzi, va trebui stricat pentru a 
se introduce o rețea de canalizare 
care să colecteze apele pluviale, 
ceea ce înseamnă alți bani cheltuiți 
din bugetul la care contribuim cu 
toții prin plata de taxe și impozite. 
Investitorii au fost de fapt alungați

Dacă în 2006, primarul Ion 
Rusu anunța cu surle și trâmbițe 

că în comună a început să se dez-
volte o zonă industrială, puținele 
firme care au venit să-și deschidă o 
afacere aici nu au fost deloc încu-
rajate de Primăria Sânpetru. „Dacă 
vrei să atragi investitori, trebuie să 
oferi facilități fiscale, nu să acțio-
nezi în detrimentul acestora prin 
impunerea unor clauze abuzive în 
contractele de închiriere ale spa-
țiilor”, a adăugat Emil Manolachi. 
Nici zonelor de agrement și rela-
xare primarul Ion Rusu nu le-a 
acordat prea multă atenție, astfel 
că stadionul Olimpia a fost lăsat de 
izbeliște, deși în 2010 fusese inclus 
printre prioritățile acestuia. În prag 

de alegeri, Ion Rusu se angajează, 
din nou, că va moderniza această 
bază sportivă, însă este destul 
de greu să-i mai dai crezare, din 
moment ce multe dintre promisiu-
nile din ultimul deceniu au rămas 
neonorate. 

Cu câteva zile înainte de votul 
decisiv, Ion Rusu împreună cu 
viceprimarul șpăgar Sebastian 
Poiană speră că își vor păstra locu-
rile calde din fruntea comunității 
și distrug afișele electorale ale con-
tracandidaților, astfel ca doar ima-
ginea actualului primar să triumfe 
în fața electoratului. 

Cod Unic AEP 21160059

Deși se află la doi pași de 
municipiul Brașov, comuna 
Sânpetru a rămas destul de 

mult în urmă în ceea ce privește 
dezvoltarea. Puținul care s-a făcut 
cu ani în urmă a început deja să se 
degradeze, astfel că drumurile s-au 
umplut de gropi, care au fost peti-
cite în ultima perioadă cu hei-rup-ul 
electoral de actualul primar, iar din 
cauza sistemului de canalizare prost 
proiectat, multe străzi se inundă 
atunci când plouă, una dintre cele 
mai afectate zone fiind chiar cea 
de lângă școală, cizmele de cauciuc 
fiind un accesoriu obligatoriu.

Cizmele de cauciuc 
devin un accesoriu 
obligatoriu

Din păcate, chiar dacă a existat 
oportunitate accesării unor finan-
țări nerambursabile din exercițiul 
financiar 2007 – 2013 al Uniunii 
Europene, actuala administrație a 
comunei Sânpetru, în frunte cu pri-
marul Ion Rusu, nu s-a preocupat 
de conturarea unor proiecte, astfel 
că singurii bani europeni care au 
ajuns în această localitate au fost cei 
accesați de Compania Apa. Aceasta 
și-a impus însă propriile reguli care 
sunt în detrimentul sânpetrenilor.

Renașterea  
din propria „cenușă”

Tânărul Emil Manolachi, can-
didatului Partidului Mișcarea 
Populară la funcția de primar 
al comunei Sânpetru, alături de 
echipa sa care este formată atât din 
persoane cu o bogată experiență 
în domenii vitale pentru dezvol-
tarea comunității, precum și din 
persoane care trăiesc din moși-stră-
moși în această localitate și îi cunosc 
foarte bine problemele, vrea ca pe 5 
iunie să se producă schimbarea, iar 
Sânpetru să redevină o localitate de 
frunte a Brașovului, așa cum a fost 
cu secole în urmă, când în ciuda 
năvălirii popoarelor migratoare 
și a distrugerii din temelii a satu-
lui, s-a ridicat din propria cenușă. 
„Nu trebuie să ne bazăm doar pe 

taxele și impozitele încasate de la 
populație, fiindcă avem din nou 
oportunitatea de a accesa o serie de 
fonduri nerambursabile în vederea 
modernizării infrastructurii publice 
și dezvoltării întregii comunități. 
Dacă, până acum, cei care au con-
dus această comună nu s-au preo-
cupat de acest lucru, eu alături de 
echipa PMP nu vrem ca Sânpetru să 
rateze această nouă oportunitate și 
vom contura proiecte pentru acce-
sarea de finanțări nerambursabile”, 
a subliniat Emil Manolachi (40 de 
ani) care este de profesie mana-
ger tehnician constructor și are o 
bogată experiență în management, 
deținând în ultimii ani funcția de 
project manager la firme din Statele 
Unite ale Americii și Irlanda.

Sânpetrul trebuie  
să înființeze propriul 
serviciu de transport

Una dintre probleme spinoase 
cu care se confruntă sânpetre-
nii este cea a transportului public 
înspre și dinspre Brașov. Cursele 
circulă neregulat, astfel că aglome-
rația este inevitabilă, însă prețul 
rămâne neschimbat, indiferent de 
condiții: 3 lei/călătorie. „Îmi pro-
pun să achiziționez cu o finanțare 
nerambursabilă câteva mijloace 
de transport , care să fie în propri-
etatea Primăriei și cu care să asigu-
răm transportul în comun. Avem 
deja exemple în județ, cum este la 
Jibert, unde Primăria a cumpărat 
microbuze cu fonduri europene, 
accesate prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală, și-a înființat 
propriul serviciu de transport”, a 
explicat Emil Manolachi.

Avem soluția pentru  
a plăti mai puțin  
pe apă și gunoi

De asemenea, Sânpetrul poate 
scăpa foarte ușor de „dependența” 
față de operatorul de apă sau cel 
de salubritate prin înființarea 
unei societăți locale care să admi-
nistreze aceste servicii. „Și acest 
lucru este posibil și avem exemplul 

Râșnovului care se autogospodă-
rește. Putem atrage fonduri euro-
pene pentru continuarea extinderii 
rețelei de apă și canalizare, având 
în vedere că Sânpetrul este într-o 
continuă expansiune din punct de 
vedere imobilului, dar și pentru 
amenajarea unei stații de extragere 
și distribuire a apei, astfel ca să deve-
nim independenți de Compania 
Apa, iar tarifele să scadă simțitor. 
Problema apelor reziduale o putem 
rezolva alături de comunele înveci-
nate, tot prin accesarea unor bani 
europeni, în vederea amenajării 
unei stații de epurare care să colec-
teze apele reziduale din această 
zonă”, a precizat Emil Manolachi, 
care are o experiență de peste 20 de 
ani în domeniul construcțiilor. 

Bani europeni  
pentru amenajarea  
de străzi curate

Dezvoltarea din punct de vedere 
imobiliar a comunei presupune însă 
și dezvoltarea rețelelor edilitare, în 
principal în ceea ce privește căile 
de acces, însă Primăria nu a prea 
reușit să țină pasul la acest capi-
tol. „Dezvoltarea infrastructurii 
este posibilă și realizabilă, iar prin 
noile axe de finanțare putem accesa 

finanțări pentru amenajarea acestor 
șosele, fără efort de la bugetul local, 
dar și pentru introducerea de rețele 
de iluminat sau îngroparea cabluri-
lor aeriene de electricitate sau comu-
nicații. Dorința mea este aceea de a 
modernizare toate rețelele de ilumi-
nat din comună și a introduce un 
sistem economic, astfel ca să putem 
face și economii la bugetul local“, a 
punctat candidatul PMP la funcția 
de primar al comunei Sânpetru. 
Un alt proiect al acestuia este și 
amenajarea unei piste bicicliști pe 
drumul spre Brașov, precum și lăr-
girea acestei șosele, având în vedere 
traficul intens. Expansiunea imo-
biliară a însemnat însă și creșterea 
numărului de locuitori și implicit 
este nevoie de mai multe locuri 
în grădinițe și la școală. „Avem o 
singură grădiniță cu program pre-
lungit, iar la toamnă se va înființa o 
singură grupă de 20 de copii. Deja 
sunt depuse peste 40 de cereri și 
trebuie pusă în ecuație cât mai 
repede problema extinderii acestei 
grădinițe și chiar înființarea unei 
creșe”, a adăugat Emil Manolachi. 
De asemenea, de mai bine de trei 
ani, tânărul se implică activ în 
viața comunității brașovene, fiind 
voluntar în cadrul Inspectoratului 

Județean de Poliție Brașov. Astfel, 
el dorește ca Sânpetrul să devină o 
comună sigură, atât prin implemen-
tarea unui sistem de monitorizare 
video pe străzi, cât și prin înființarea 
și dotarea Poliției Locale Sânpetru.

Investitorii  
au un rol esențial  
pentru bugetul local

Având în vedere poziționarea 
comunei în imediata vecinătate a 
municipiului reședință de județ, 
atragerea de investitori ar avea un 
rol important în dezvoltarea întregii 
comune. „Facilitățile fiscale pentru 
investitori nu trebuie să fie doar o 
poveste, ci trebuie puse în practică. 
Planul meu este de a deschide noi 
afaceri în comună, unde să fie anga-
jați cu precădere localnici, iar atra-
gerea investitorilor poate fi făcută 
atât prin scutiri de la plata impo-
zitelor locale, cât și prin punerea 
la dispoziție a utilităților și a căilor 
de acces spre zonele care se vor 
dezvolta în acest sens“, a explicat 
Manolachi. 

Nu în ultimul rând, lista de pro-
iecte prioritare a candidatului PMP 
la Primăria Sânpetru include și sus-
ținerea financiară de la bugetul local 
a finalizării construcției bisericii 
noi, precum și promovarea cultu-
rii și tradițiilor din Sânpetru. Deși 
are o istorie bogată, autoritățile nu 
s-au implicat în promovarea aces-
teia, astfel că pentru mulți Biserica 
Fortificată este o necunoscută, 
deși ascunde în spatele zidurilor 
ei o serie de povești, care ar putea 
crește numărul turiștilor care ajung 
în această comună. „Sânpetrul are 
nevoie și de evenimente sociale și 
culturale, astfel că îmi propun să 
investesc și în modernizarea cămi-
nului cultural. Toate aceste proiecte 
pot transforma întru totul comuna, 
astfel încât aceasta să poată fi și 
în realitate o parte a metropolei 
Brașov cu care să ne mândrim“, a 
conchis Emil Manolachi.

„Sânpetru, de la o comună prost 
gospodărită, la o comună frumoasă“

De peste un deceniu, aceleași promisiuni neonorate de primarul actual

Emil Manolachi:
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Când m-am decis să intru 
în cursa pentru Primăria 
Brașov, am fost întrebată sub 

ce slogan mi-aș dori să candidez. Și 
imediat am realizat că iubirea pen-
tru orașul acesta și pentru oamenii 
lui reprezintă singurul motiv pentru 
care aș face acest lucru. Și am spus, 
firesc, BRASOVULE, TE IUBESC! 
Îl iubesc pur și simplu și fără a 
aștepta sau cere ceva în schimb. 

Numai că, nu este un simplu 
slogan. Este un strigăt de iubire 
amestecată cu furie. Pentru că trăim 
într-un oraș de munte înconjurat 
de păduri, dar suntem captivi în 
betoane și asfalt. Într-un oraș în care 
nu mai suntem în siguranţă pe străzi. 
Într-un oraș în care există străzi fără 
trotuare (vezi strada Vișinului, din 
Noua). Într-un oraș fără apă caldă, 
cu transport public învechit și cu 
apă rece mai scumpă decât la șes. 
Un oraș poluat, deși nu mai e pic 
de industrie în el. Un oraș falnic 
cândva, dar îngenunchiat de lipsa 
de investitori, de lipsa de confort, de 
lipsa de siguranţă și de mafia locală. 

Trist , dar adevarat! Brașovul este 
un oraș captiv și îngenunchiat în faţa 
unui grup de persoane, aceleași de 
12 ani , care nu urmăresc decât inte-
resul lor personal.

Noi, ecologiștii, și eu, personal, 
ca om al acestei cetăţi, considerăm 
că Brașovul este casa noastră. Prin 
urmare, consider că trebuie să facem 
totul pentru a ne simţi în siguranţă 
și confortabil la noi acasă.  Ne dorim 
condiţii de viaţă decente, locuri 
de muncă, transport nepoluant, 

parcuri verzi pentru noi, parcări 
ecologice în tot orașul, locuri de 
joacă sigure pentru copii, aer curat, 
respect pentru cetăţeni și soluţii 
pentru nevoile lor. O problemă care 
nu suferă amânare este cea a apei 
calde și a căldurii, furnizate până în 
primăvară de Tetkron. Cele 10.700 
de apartamente care nu au de câteva 
luni apă caldă și căldură sunt priori-
tatea mea în acest moment. DNA a 
finalizat ancheta în dosarul Tetkron, 
în care sunt judecaţi primarul, vice-
primarul și mai toţi directorii din 
Primăria Brașov și așteptăm sen-
tinţa Curţii de Apel. Imediat după 
aceea, Primăria și Consiliul Local 
vor trebui să achite datoria Tektron 
către furnizorul de gaz pentru a se 
debloca situaţia. Abia apoi vom 
redeschide centralele de cartier 
și vom relua furnizarea apei calde 
către cetăţeni. Probleme sunt și cu 
apa rece. Preţul apei reci la Brașov 
este mai mare decât la șes. Așa că, 
vom schimba toate conductele 
vechi pentru a elimina pierderile 
și vom renegocia contractele de 
management de la Compania Apa, 
politica tarifară, preţul dar și noul 
contract de delegare a serviciului 
public de apă și apă uzată, pentru 
perioada 2016-2020. Vom redis-
cuta noii indicatori de performanţă 
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 
migraţie, 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.

Ne dorim investitori care să 
aducă valoare bugetului local și 
locuri de muncă, dar care nu vin 
speriaţi de zeciuielile pretinse, de 
de o parte, dar și de zăngănitul cătu-
șelor din primărie, pe de altă parte. 
Ne dorim aeroport și îl vom face. 
Pentru că noi nu avem conflicte cu 
nimeni, nici orgolii care să împie-
dice construirea lui.

Asta ne dorim și vă dorim, noi, 
ecologiștii brașoveni. Fără a avea 
vreun interes meschin, ori vreo 
datorie de achitat vreunui grup de 
interese, ecologiștii vă cer, acum, 
votul. Dacă și brașovenii își doresc 
dispariţia firmelor care căpușează 
primăria, dacă și brașovenii luptă 
împotriva corupţiei, atunci este 
momentul ca pe 5 iunie să voteze 
împotriva corupţilor. Dacă a venit 
timpul ca și onestitatea să devină o 
calitate a candidaţilor înscriși în ale-
gerile locale, atunci este timpul să 
votăm ecologiști.

În numele colegilor mei și al meu 
personal le mulţumesc tuturor celor 
care, în această campanie ne-au 
zâmbit și ne-au încurajat, celor care 
ne-au certat și ne-au reproșat că nu 
am fost mai activi și mai luptători 
împotriva mafiei defrișărilor, celor 
sceptici, care ne-au spus că nu vom 
reuși să schimbăm nimic, pentru că 
cei răi sunt mai mulţi și mai puter-
nici. Îi asigurăm că ce a fost mai greu 
am făcut deja. Pentru că, cel mai 
greu este să renunţi la liniștea de 

acasă și să te hotărăști să pornești la 
luptă cu cei corupţi. Noi am făcut-o. 
Și știm ce vrem, pentru că vrem ceea 
ce vreţi și voi. O primărie îndrep-
tată spre cetăţean, deschisă, onestă, 
corectă și condusă de manageri gos-
podari, nu de personaje dubioase.

Vom face totul pentru a ne res-
pecta cuvântul pe care vi l-am dat 
atunci când ne-am întâlnit, indife-
rent cât va fi de dificil.

Sperăm să vă alăturaţi ecolo-
giștilor brașoveni în acest demers 
pentru a transforma orașul în casa 
noastră cu adevărat. 

Toţi iubim natura, așa cum toţi 

urâm corupţii. 
Haideţi să ecologizăm Brașovul!
Haideţi să facem împreună 

Brașovul European! 
Haideţi lângă ecologiștii brașo-

veni și votaţi oameni onești, intere-
saţi doar de bunul mers al lucrurilor, 
nu de interesele meschine ale unui 
grup organizat pe priterii mafiote. 

Haideţi să ecologizăm clasa poli-
tică brașoveană și votaţi unul de-al 
vostru!

Mariana SEBENI-COMŞA,  
candidat PER la Primăria Braşov

Cod Unic AEP 21160076

Braşovul, de 12 ani captiv 
în faţa unui grup de interese

Cod Unic AEP 24160219


