
Editorial

România nu există. Oricît de 
greu pică această afirmație 
fiorului nostru patriotard, 

trebuie să recunoaștem justețea 
afirmației. Dar, desigur, o explicație 
se impune. România nu există nici 
ca națiune și, mai nou, nici ca stat. 
Nu există ca identitate culurală nați-
onală și nici ca și componentă reală 
a Uniunii Europene. România este 
o uriașă butaforie. România este 
un uriaș platou de filmare umplut, 
de-a lungul întregii sale istorii post 
retragerii aureliene, de decoruri de 
mucava. La figurat, desigur.

Categoric, este o afirmație dure-
roasă. Dar, tragic – reală. Pentru că 
România, adică NOI, de-a lungul 
existenței noastre, am importat nu 
reforme, ci doar decoruri. În mul-
tiseculara perioadă a dominației 
otomane nu am fost în stare să pre-
luăm efectiv modelele educaționale 
sau de organizare administrativă 
ale Sublimei Porți, dar le-am mimat 
voios și le-am aplicat în stilul nos-
tru. Superficial. Turcii, mai ales 
sub Ataturk, au reformat totul, de 
la adminsitrație la învățămînt și au 

atins un nivel de dezvoltare de invi-
diat. Noi nu ne-am mai uitat la ei, 
deja eram cu ochii pe modelul euro-
pean. Așa că am „importat“ mode-
lul francez. Evident, în stil româ-
nesc. Nu am devenit europeni, ci 
ne-am deghizat doar. „Furculision“ 
s-a regăsit și în mimarea structuri-
lor importate, în toate domeniile. A 
venit perioada dominației sovietice. 
Pînă și aici am mimat comunismul, 
punînd în practică un fel de feuda-
lism primitiv (singura structură pe 
care o cunoșteam și o cunoaștem) 
ascuns în mucava socialistă. Doar 
denumirile erau schimbate, nu mai 
era vodă, era secretarul general, nu 
mai erau vechili, erau activiști de 
partid, nu mai erau boierii pe moșii, 
erau primii secretari. 

Apoi a venit Marea Schimbare. 
Și iarăși am mimat. De data aceasta 
europenizarea. Din rațiuni geostra-
tegice, am fost acceptați și în UE și 
în NATO. O șansă fantastică pentru 
a intra în rînd cu lumea. Irosită cu 
aceeași ușurință. Am preluat mime-
tic toate structurile. Toate instituți-
ile. Dar nu și spiritul acestora, așa 

că am mai bifat o formă fără fond. 
Și, bineînțeles, mimăm, cu sîrg, 
reforme peste reforme.

Cel mai bun exemplu este al 
educației. Din 1990 pînă în pre-
zent, aici am derulat vreo două-
zeci de reforme. Legi, normative, 
OG-uri. Rezultatele se văd. Unul 
dintre aceste rezultate tocmai a fost 
afișat în urmă cu cîteva zile: evalu-
area națională la absolvirea clasei a 
opta. Doar 75% dintre elevi au fost 
capabili să obțină medii peste 5. Un 
sfert din totalul elevilor au demon-
strat că au parcurs opt ani de șco-
larizare absolut degeaba. La exa-
men s-au prezentat doar 80,8% din 
absolvenți. Concluzia: din capul 
locului, rata abandonului școlar 
este de o cincime din numărul de 
elevi de clasa a opta.

Dar lucrurile nu se opresc aici. 
În România de mucava, analfabetis-
mul este devastator. Sîntem liderii 
Uniunii Europene la acest capitol. 
Peste o jumătate de milion de români 
nu au absolvit liceul, zice Institutul 
Național de Statistică. Ceea ce nu ar 
fi o nenorocire dacă această jumătate 

de milion s-ar regăsi într-o formă de 
absolvire a învățămîntului profe-
sional. Doar că acesta nu prea mai 
există. Tot după statistică (deci mult 
mai puțin decît în realitate), un sfert 
de milion de români sînt analfabeți. 
Și nu romii dețin supremația la acest 
capitol, cum ușor o dăm de gard. 
Nu romii, ci românii. Cu mult peste 
jumătate din totalul analfabeților 
(62%) sînt românii. 

Și aici este marea noastră pro-
blemă. Distrugem cu sîrg viitorul 
acestei națiuni. Evident, în numele 
reformei. O reformă de mucava, 
pentru că, în realitate, nu se întîm-
plă nimic. Exact ca și în perioada 
interbelică (ca să mă opresc nu 
prea departe în timp), în mediul 
rural copiii abandonează școala. Ei 
sînt procreați mai degrabă pentru a 
se obține ajutoare sociale și pentru 
a avea, prin ogradă, forță de muncă 
gratuită. Așa era în anii 30, așa este 
și acum. Că nu întîmplător, între 
războaie, meșteșugurile și comer-
țul erau dominate de sași, maghiari, 
armeni, turci, greci, evrei. Ei erau 
cei cu școală.

România de mucava

Cornelius POPA

Un sfert din totalul 
elevilor au demonstrat 
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Ne putrezesc banii
Baza Olimpia  este închisă și 
supusă degradării iar pe terenul 
de zgură au început să crească 
iarba, bălăriile și scaieții de la apa 
care băltește atunci când plouă. 
Așa cum s-a demonstrat, pe ce au 
pus mâna și au atins cei trei prim 
penali ai Brașovului: Scripcaru-
Căncescu-Niță se distruge. 
Au aruncat cu banii publici, 
banii din taxele pe care voi le 
plătiți, doar pentru a satisface 
lăcomia lor și pentru a cumpăra 
fidelitatea lacomilor din jurul 
lor. Baza Agrement este închisă 
și într-o stare jalnică, Baza 
Olimpia este depozit de gunoaie 
și de clăpari iar TETKRONUL 
se închide. Perlele Brașovului 
sunt transformate în gunoaie 
după „chipul și asemănarea” 
Dumnezeilor locali. 
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Contraeditorial

Raluca
FEHER

Farage și-a dat demisia din frun-
tea UKIP. Cameron a făcut 
același lucru acum 10 zile. 

Un stol de lideri laburiști și-au scris 
demisiile imediat după BREXIT. 
Antrenorul Roy Hodgson a demi-
sionat imediat după ce Anglia a 
fost eliminată de la Europene de 
Islanda.

Demisia este o formă de asu-
mare a unui eșec.

Este carameaua pe care i-o dai 
victimei post felație.

Îi va schimba gustul din gură, 
poate chiar o să creadă că tu, demi-
sionarul, mai ai o șansă la un sex 
oral, peste câțiva ani.

La noi instituția caramelei nu 
există.

O să spuneți că uite, Ponta și-a 
dat demisia. Vă înșelați. Urina cu 
care era scrisă pe zăpadă renunțarea 
la poziția de prim ministru era a lui. 
Dar grafia era a lui Dragnea.

Oprea s-a retras din politică. Nu 
a demisionat în ciuda scandalurilor 
cu doctorate, plagiate, polițiști uciși 
și abuzuri în serviciu. Retragerea 
din politică e un soi de sabatic, nu 
implică eșec ci doar o excursie în 
Thailanda.

Oprescu nu a demisionat în 
ciuda dosarului penal de șapte 
coți. A fost suspendat dar nu a 
demisionat.

Iordănescu a plecat în conce-
diu, mulțumit de rezultat, atacând 
nevrotic ziariști care i-au cerut 
demisia.

Ministul sănătății, Achimaș 
Cadariu a putut fi zburat din Guvern 

doar prin upercutul Hexi Pharma.
Tobă, Bostan n-au nicio treabă.
Demisia pentru ei nu este o asu-

mare a unui eșec ci o ușiță care îți 
permite să scapi de responsabilitate, 
să te speli pe mâini cu niște dezin-
fectant diluat și să intri în operație 
în altă sală. În alt partid, în altă insti-
tuție. Vor apela la ea atunci când se 
va strânge lațul, când comisia de 
plagiate sau DNA va începe să le 
adulmece subțioarele.

Căci demisia la noi este o altă 
formă de deghizare care să te ajute 
să urci în ierarhia statului. E o barbă 
falsă și o sutană care te poate face 
să pari vreun popă pios, în timp ce 
dedesubt ascunzi pistoalele și săcu-
lețul de cocaină. Faceți loc părințe-
lului, serviți o dulceață?

Iar cel mai grav este însă că popo-
rul aleargă după fentă.

Cel mai bun exemplu este marele 
baschetbalist al țării. Tupilat după 
onorabila demisie din noiembrie 
2015, înscrie pe feisbuc coș după 
coș de mizerii la adresa guvernului 
Cioloș. Demisia i-a cumpărat timp 
și în noiembrie, scroafa se va cocoța 
din nou în copac. Doar are detentă 
bună.

Lipsa demisiei oneste demon-
strează încă o dată deficitul de 
moralitate al poporului român. 
Responsabilitate, asumare, respect 
sunt cuvinte goale, ca un cadavru 
de balenă scobit de rechini albi 
înfometați.

Cu o mentalitate de nobilime 
medievală, politicieni, antrenori, 
primari ne violează zilnic, brutal, 
fără să le treacă prin cap să ne dea 
la final, așa, ca să ne treacă puțin, 
măcar o caramea.

E dreptul seniorului, își spun ei 
și, în definitiv, de la caramele ni se 
strică dinții dar de la sex oral, avem 
tenul mai frumos.

Așa că sugeți-o în continuare și 
nu vă mai plângeți atât.

PS. Și nu, Nigel Farage nu este 
un soi de român care a demisionat 
când rahatul a lovit ventilatorul. În 
toată splendoarea paranoiei bal-
canice, cred totuși că demisia lui 
reprezintă asumarea eșecului major 
al taberei Leave. Acela de a ține UK 
în UE și de a negocia în termeni 
duri cu Uniunea accesul la piața 
muncii și tratatele de comerț ale 
UK. Este un eșec că s-a ajuns atât de 
departe. Nigel și UKIP au deschis 
însă cutia Pandorei, când trebuiau 
doar să amenințe cu conținutul ei și 
să se caute de cheie. (asta e pentru 
tine Elena, știi tu care Elenă.

Criza de caramele  
din politica românească

O să spuneți că 
uite, Ponta și-a 
dat demisia. Vă 
înșelați. Urina 
cu care era 
scrisă pe zăpadă 
renunțarea la 
poziția de prim 
ministru era a 
lui. Dar grafia era 
a lui Dragnea.

A avut loc și ședința de 
Consiliu Județean, respectiv 
ședința de investire a pre-

ședintelui Consiliului Județean, și a 
vicepreședinților. Ne-am prezentat 
și noi. Primul impact: căldură, căl-
dură mare. Mulți dintre cei prezenți 
s-au înghesuit pe primul rând, la 
geamuri, pentru că acolo este aerul 
condiționat. În sală rumoare con-
tinuă, iar pe fundal vocea celor de 
la prezidiu care nu prea impresiona 
pe nimeni. Din nou am simțit căl-
dura apăsătoare, respectiv nădușeala 
acelui loc închis aproape ermetic 
și chiar în acel moment, Prefectul 
- încercand un spirit de glumă - le 
spune celor prezenți că sistemul de 
vot electronic nu funcționează și că 
îi sfătuiește să voteze prin ridicarea 
mâinii. Sfatul Prefectului și căldura 
mare, mi-au amintit de o replică din 
piesa „Căldură Mare“ a lui Caragiale, 
evocată magistral de Maestrul 
Mitică Popescu și anume: „Amice, 
ești… idiot!“ Dar ce să-i faci, nu am 

certitudinea faptului că „amicul“ este 
cum a zis Caragiale, dar un lucru este 
cert: sistemul de vot electronic nu 
funcționează. Bineînțeles că lucră-
rile au început cu o ceartă și anume 
pentru proporționalitatea comisiei 
de validare. Regula zice că trebuie 
să existe o proporționalitate, te lupți 
pentru asta, dar mi se pare falsă 
ardoarea și mi se pare falsă respon-
sabilitatea cu care te implici într-un 
lucru care este prestabilit sau intuit 
100% în momentul numărării votu-
rilor. Este penibil faptul că au încercat 
un exercițiu democratic, acolo unde 
nu e cazul. Spectacol de doi bani. 
După care lucrările au continuat cu 
o pauză. La un moment dat peste 
rumoarea generală se distinge un fel 
de agitație isterică în colțul PER și 
anume domnul Goidescu Ionel voia 
să ia cuvântul fapt care i-a speriat pe 
unii membrii PER prezenți și anume 
membrii PER de obediență gri spre 
negru. În ciuda mizeriilor suferite 
- respectiv a fost eliminat din partid 

într-un mod îndoielnic, pentru niște 
motive care nu au fost clar explicate 
opiniei publice - ei bine în ciuda 
acestor lucruri, domnul Goidescu a 
luat cuvântul calm, relaxat și demn. 
Au urmat o serie de luări de cuvânt, 
de propuneri pentru Comisii, pe 

fondul aceleiași rumori generale, 
se ridică mâini, se numără mâini 
căzute, mâini ridicate, se mai numără 
odată, se trece mai departe, pentru 
ca după aia să se mai numere odată 
că parcă nu a fost bine, mulți dintre 
cei prezenți fiind total bulversați, 
auzindu-se șoapte prin sală precum 
și nedumerirea pe deplin justificată 
a unui consilier derutat: „Bă, pentru 
ce ridicăm mâna acum?“, "Lasă bă, 
e bine-așa… e bine-așa!“ În conti- 
nuare, căldură mare. Se fac propu-
nerile pentru funcția de Președinte 
al Consiliului Județean, sunt nomi-
nalizați Veştea (foto) și Dunca. O 
doamnă de la Râșnov se ridică și 
cu glas tânguit: „Hai acasă mamă 
că ai servici' bun!“ (dna. respectivă 
se referă la faptul că Veștea, a luat 
al treilea sau al patrulea mandat de 
primar la Râșnov -n.m.). Veștea zâm-
bește de la o ureche la alta. Zâmbește 
și Dunca, dar mai îngust puțin. 
Urmează momentul votului. S-a 
organizat o cabină de vot în spatele 

sălii. Se deplasează votanții pe rând 
către cabină, încercând să fie spiri-
tuali în gesturi și „vorbe de duh“, dar 
nu reușesc decât să fie penibili. Din 
caraghioslâcurile elucubrate în drum 
spre cabina de vot reiese clar un sin-
gur lucru, că fiecare din acești măs-
cărici, în microclimatul lui se crede 
o mică zeitate, adică la el la firmă 
unde e patron, la el la serviciu unde 
e director sau șef de departament la 
el acasă unde este stâlpul ogrăzii, fie-
care din ei sunt obișnuiți ca omul de 
rând (adică angajații, subalternii) să 
râdă admirativ la glumele lor infan-
tile și grobiene și la umorul lor care se 
vrea de situație dar care nu este decât 
penibil și oligofren. Oamenii ăia ce 
să facă, s-or forța să se amuze săracii, 
ca să nu-l supere pe șefu'. Dacă ei – 
măscăricii – au uitat un lucru esen-
țial, măcar voi cititorii noștri să nu-l 
uitați: ei sunt acolo datorită vouă. 
Este esențial să nu uitați, pentru că 
momente vor mai veni!

Bogdan GABRIEL

Căldură mare, pe strada Pacienții!
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Scopul școlii nu este  
să ieși mai deștept de-acolo

De-altfel, ca român, este 
aproape imposibil să ieși 
deștept din școală. Copiii 

români se nasc cu macro-cefalie; 
fiind români au creierul mai mare 
decât orice altă nație. O altă par-
ticularitate specifică pruncului 
român este penisul extrem de gros 
și alungit, încă din primele zile de 
sarcină. Nu puține sunt mamele 
care au primit îngrijorătoarea veste 
„doamnă, copilul dumneavoastră e 
sănătos, dar cred că are trei picioare. 
Cel mai probabil este român“. 

La fel cum învățământul preu-
niversitar nu-ți poate mări penisul 
de român, acesta aflându-se deja 
la limitele fizicii, nu poate nici să 
te facă mai deștept. Am întâlnit 
prin prietenii mei de pe Facebook 
câțiva cetățeni care au dat exame-
nele maturității anul ăsta sau anul 
trecut și se plângeau că „școala/
liceul au reprezentat cea mai mare 
pierdere de timp din viața mea“. 
De-aia programul spațial românesc 
și leacul pentru cancer vor trebui să 
mai aștepte între 4 și 8 ani pentru 
că acești oameni și-au irosit viața 

Ovidiu
EFTIMIE

tuturor generațiilor numite „gene-
rația asta de ratați o să-mi plătească 
mie pensia?“

Practic, sistemul de pensii a fost 
pus la punct câțiva zeci de ani mai 
târziu tocmai pentru a putea da 
greutate acestei tânguieli.

Ce te învață totuși școala, sau ce 
ar trebui să facă, e că există cauză și 
efect. Că trebuie să faci niște ches-
tii ca să fii vag acceptat în societate. 
Să te prefaci că îți pasă de materie 
cât să iei un 7. Să înveți concepte 
inutile doar ca să dovedești socie-
tății că ești în stare să duci o treabă 
la bun sfârșit chiar dacă n-are sens. 
Îți reglezi mecanismele de funcți-
onare: ce vor ăia? Să înveți câteva 
comentarii pe de rost cu privire la 

unele cărți extrem de proaste.
Ok, bine.
Să înveți cum sunt împărțile 

cărțile/nuvelele/poeziile alea pe 
categorii de timp și stil. E „mitolo-
gia românească“, unde toată lumea 
moare, de la ciobanul din Miorița 
la Baba Dochia la Tinerețe fără 
Bătrânețe. Marii clasici români, 
unde-s cărțile cu omor, crimă sân-
geroasă și deprimare avansată (cu 
excepția lui Creangă). Romanul 
interbelic unde-s două cărți cu 
omor ce ar putea să-l aducă pe autor 
între marii clasici, plus cărțile în 
care un onanist se plânge că nu are 
succes la femei (Camil Petrescu, 
Călinescu, Mihail Sebastian). 
Literatura postbelică, unde nu se 

mai moare dar îți dorești să mori 
la cât de prost e scris (Iona). Nu 
trebuie să-ți placă, e suficient să 
reții câteva date și gata. Odată ce-ai 
terminat cu ele poți să le uiți liniș-
tit și să ajungi la SNSPA unde să 
te plângi că nu-s suficiente femei 
puternice în literatura română.

La fel e cu toate. La mate trebuie 
să înveți niște algoritmi de lucru, la 
chimie niște formule, la fizică la fel 
și la sport, la sport nu dai că ai scu-
tire de la medic din cauza penisului 
extrem de lung care te lovește peste 
genunchi când alergi și peste față 
când faci săritura în lungime.

Orice om, ba chiar și unele ani-
male, pot să facă asta. Poți să înveți 
un cal să facă polinoame și o pisică 
să deosebească benzenul de kero-
sen, singura problemă e că pisicile 
sunt niște animale nesimțite și, 
chiar dacă știu asta, nu o vor face.

Învățând chestia asta simplă vei 
fi mult mai util societății. Vei ști că, 
dacă vrei bani, trebuie să faci ceva. 
Să te milogești la părinți sau să te 
faci IT-ist sau inginer. Dacă vrei o 
casă, îți vor trebui bani, așa că te 
întorci la lucrurile de bază.

Nu înveți chestia asta, te vei 
milogi la stat cu petiții toată viața 
ta. Petiție pentru notă mai mare la 
Bac, petiție pentru gratis pe auto-
buz, petiție pentru casă gratis, peti-
ție pentru loc de parcare gratis și 
petiție pentru un laptop nou de pe 
care să-ți scrii petițiile.

Între timp, unul care nu se 
milogește, o să-ți ia și casa pe care 
o doreai, și mașina, și locul de par-
care și gagica. Ce nu poate să-ți ia 
nimeni, niciodată, pentru că ești 
special, este penisul extrem de lung 
și deșteptăciunea.

Conceptul ăsta cu 
școala este de rahat și 
inutilă nu este de azi, 
de ieri, ci din cele mai 
vechi timpuri. Prima 
atestare documentară 
a conceptului în 
România datează 
din 1881 și chiar un 
agramat ca mine știe 
asta.

pe băncile școlii.
Conceptul ăsta cu școala este 

de rahat și inutilă nu este de azi, 
de ieri, ci din cele mai vechi tim-
puri. Prima atestare documentară 
a conceptului în România datează 
din 1881 și chiar un agramat ca 
mine știe asta. E povestit în lucra-
rea autobigrafică „Amintiri din 
copilărie“ în care eroul principal, 
Nică, prindea muște cu ceaslovul 
și considera școala un chin și-o 
pierdere de vreme. Printre sportu-
rile preferate ale acestui tânăr care 
nu promitea multe se numărau 
chiulitul, nudismul și înșelătoria. 
Nici pe el școala nu l-a făcut mai 
deștept decât era deja, ba chiar 
am putea să-l numim înaintașul 
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Au trecut alegerile locale într-o liniște suspectă. La Brașov 
doar aproximativ o treime din alegători s-au prezentat la 
vot. În noiembrie o să fie alegeri parlamentare, pentru 

un Parlament diminuat numeric și cu o nouă lege. Se va trece 
de la colegiile uninominale din nou la listele de partid. De unde 
până acum de bine de rău, parlamentarii mergeau prin colegii și 
încercau, unii dintre ei, să mai promoveze câte o lege în interesul 
localităților, ne întoarcem la listele de partid. Ce înseamnă asta? 
Înseamnă că vor fi promovați pentru funcțiile de deputat sau de 
senator acei soldați disciplinați și ascultători la ordinele șefilor 
de partid.

Peste vară mare lucru nu o să se facă, fiind perioadă de conce-
dii, iar în mediul rural fiind perioada muncilor de câmp. Așa că 
din septembrie o să înceapă agitația. Mai ales dacă aceeași lege 
electorală de la locale va fi aplicabilă, vom vedea în lunile sep-
tembrie și până la jumătatea lui octombrie, panouri, bannere și 
mashuri care ne vor prezenta cât de buni sunt unii sau alții.

Dacă se mențin rezultatele de la locale din cei 9 deputați și 
4 senatori care vor reprezenta Brașovul vom avea: 4 deputați și 
2 senatori la PNL, 3 deputați și 1 senator la PSD, 1 deputat și 1 
senator la UDMR iar al 9-lea deputat poate să fie al PMP-ului 
dacă se mișcă bine în perioada următoare sau al ALDE, dacă 
aceștia reușesc să se reinventeze în timp scurt. FDGR sau PER 
nu vor face pragul necesar intrării în Parlament.

Despre cine cred eu că vor fi aleșii cu care ies partidele la îna-
intare, în numarul viitor!

Tatăl Lor

Costel Mihai, după cum bine știți cu 
toții este viceprimar.  Fost consilier 
local, actual șef al PMP. Băiat mun-

citor și cam ceea ce spune și face. Cam așa 
se vorbește despre el în burg. Spirit luptă-
tor și zeflemist. Afirmația din timpul cam-
paniei electorale: „Adrian Gabor e doar 
un iepuraș!“ este a lui, deci e un tip care-și 
susține punctul de vedere cu încăpățâ-
nare și chiar ușor agresiv. Şi-a dorit să fie 
primar, a acceptat postul de viceprimar al 
Brașovului, ca să facă treabă. Şi într-adevăr 
a primit de lucru. A primit cel mai fierbinte 
punct de pe ordinea de zi – fierbinte doar la figurat nu 
și la propriu, căci la propriu s-a răcit de mult – și anume 
regia de termoficare. Suntem curioși cum o să reușească 
Costel Mihai să rezolve problemele de la Tektron? Oare 
o să sufle pe țeavă până vine apa caldă? Mie mi se pare că 
aici avem de-a face cu o cacealma. Scripcaru s-a prefăcut 
că are un careu de popi, respectiv fotoliu de viceprimar 
și de fapt avea în mână o pereche de treiari, respectiv 
Tektronul. No acuma umflă-ți Costeluș bojocii și suflă-n 
țeavă până vine apa caldă și căldura pentru 10.000 de 
familii.  Ştii că la iarnă tu o să fii de vină dacă oamenii nu 

au căldură și apă caldă,  nu? Ştii că tu o să 
porți răspunderea din punct de vedere 
politic și administrativ pentru asta, nu? Sau 
mai degrabă,  țineți minte bancul cu „cheia 
fericirii?“ Anume: 

„Se plimbă Baba Cloanța prin pădure,  
se întâlnește cu Ileana Cosânzeana care era 
foarte fericită. 

– De ce ești așa fericită Ileana 
Cosânzeana? 

– Păi m-am întâlnit cu Făt Frumos și 
mi-a descuiat fericirea. 

– Cum așa? 
– Păi avea o chestie în pantaloni,  lungă și groasă pe 

care mi-a băgat-o între picioare și mi-a descuiat fericirea. 
Așa de bine a fost! Sunt așa fericită, parcă plutesc !

Baba Cloanța s-a încruntat:
– Mama lui de ticălos și eu m-am întâlnit cu el, mi-a 

arătat chestia din pantaloni, dar mi-a zis că-i trompetă 
și m-a pus să suflu în ea! Ei, Costeluș tată, eu cred că în 
povestea noastră Tektronu' e trompeta cu care te-au păcă-
lit că ar fi Cheia Fericirii și tu ești Baba Cloanța. Ei bine 
Costele, ia și suflă-n țeavă până vine apa caldă ! 

Pa Ceanga

Bojocii lui Costeluş
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În ultimul raport transmis de 
TETKRON către fostul consi-
liul local aceasta spune că dato-

rită pierderilor din exploatare pe 
anul 2015, Tetkron înregistrează 
datorii restante către BEPCO SRL 
în sumă de 16.966.159,97 lei. Și pe 
lângă  aceste restanțe, societatea are 
de achitat si alți furnizori de utilități 
și materiale necesare asigurării con-
tinuității serviciului de furnizare 
agent termic, taxe, impozite, contri-
buții etc, care nu pot fi asigurate din 
resurse proprii. În condițiile date, 
în lipsa fondurilor necesare achi-
tării datoriilor către furnizori, SC 
Tetkron se află în imposibilitatea 
asigurării continuității serviciului 
public de alimentare cu energie ter-
mică și pe cale de consecință, fiind 
obligată să solicite Tribunalului 
Brașov intrarea societății în pro-
cedura insolvenței, conform Legii 
nr. 85/2014 cu toate măsurile care 
se impun (concedierea persona-
lului, conservarea și valorificarea 
patrimoniului, propunerea unui 
plan de reorganizare pentru achi-
tarea datoriilor către creditori etc). 
Soluția era una singură: alocarea de 
la bugetul municipiului a tuturor 
sumelor restante. Iar și iar…

Între timp afacerea 
TETKRON – BEPCO a atras 
atenția  DNA care în urma 
cercetărilor a trimis în 
judecată un lot întreg:

 Primarul SCRIPCARU 
GEORGE  fiind acuzat de luare de 
mită și abuz în serviciu. Este acuzat 
că în perioada 2010-2012,  în calitate 
de primar al Municipiului Brașov 
în baza unei înțelegeri prealabile cu 
inculpațul David Mihai Ciprian și o 
altă persoană, a acționat pentru obți-
nerea de foloase necuvenite (sume de 
bani și bunuri) prin preluarea acti-
velor, licențelor și activității CET SA 
de către o societate comercială admi-
nistrată de aceștia din urmă, înfiin-
țată în acest scop și care nu dispunea 
de experiență în domeniu. Concret, 
în urma demersurilor întreprinse, 

inculpatul Scripcaru George și-a înde-
plinit defectuos atribuțiile de serviciu 
și a determinat alți funcționari publici 
din cadrul Consiliului Local Brașov, 
precum și din cadrul societăților deți-
nute de acesta, SC CET SA și SC 
Tetkron SRL, să își îndeplinească de 
asemenea defectuos atribuțiile de ser-
viciu, consecința fiind adoptarea unor 
hotărâri și semnarea unor contracte 
prin care bunurile acestor două soci-
etăți au trecut în patrimoniul firmei 
administrate de ceilalți doi suspecți, 
subevaluate sau chiar cu titlu gratuit. 
În plus, în perioada 2011-2012, a fost 
achiziționată, în mod nelegal, energie 
termică produsă de firma adminis-
trată privată, peste necesarul popu-
lației. Consecința a fost prejudicierea 
primăriei municipiului Brașov cu 
suma de 24.415.199 lei, care repre-
zintă totodată un folos necuvenit pen-
tru societatea respectivă.
 DAVID MIHAI CIPRIAN pen-

tru complicitate la abuz în serviciu.
 POP CĂLIN SILVIU, 

MĂRĂȘESCU ISABELA BEA-
TRICE, RADNOTI ATTILA, 
BULGĂREA LIDIA, HORGA LILI-
ANA, PĂLĂNCEANU DANIELA, 
RADU CLAUDIA NICULINA, 
DURBACĂ ALEXANDRINA 
ADINA, VULPESCU MIHAELA, 
ANTONIE CRISTINA IULIANA, 
toți inculpati.

Deși toți cei implicați în acest 
dosar au depus contestații, în data 
de 6 iunie s-a dat următoarea soluție:

„Soluția pe scurt: Respinge, 
ca nefondate, cererile şi excepţiile 
invocate de inculpaţii Scripcaru 
George, Pop Călin Silviu, Radnoti 
Attila, Bulgărea Lidia, Horga 
Liliana, Pălănceanu Daniela, 
Radu Claudia Niculina, Durbacă 
Alexandrina Adina, Vulpescu 
Mihaela şi Antonie Cristina 
Liliana. Constată legalitatea sesi-
zării Curţii de Apel Braşov cu 
rechizitoriul nr. 12/P/2013 emis 
la data de 12 februarie 2016 de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Braşov, privind pe 
inculpaţii Scripcaru George, Pop 
Călin Silviu, Mărăşescu Isabella 
Beatrice, Radnoti Attila, Bulgărea 
Lidia, Horga Liliana, Pălănceanu 
Daniela, Radu Claudia Niculina, 
Durbacă Alexandrina Adina, 
Vulpescu Mihaela, Antonie 
Cristina Liliana şi David Mihai 
Ciprian, precum şi legalitatea 
administrării probelor şi a efec-
tuării actelor de urmărire penală. 
Dispune începerea judecăţii, ter-
menul de judecată urmând a fi 
fixat după rămânerea definitivă 
a prezentei. Cu drept de con-
testaţie în 3 zile de la comuni-
care. Pronunţată în Camera de 
Consiliu, azi 6 iunie 2016. 

Document: Încheiere finală 
(dezinvestire)    06.06.2016“

Acum se așteaptă soluționarea 
contestației făcute de inculpat în 
data de 7 iunie și spunem noi stabi-
lirea unui termen de judecată. Acest 
proces va dura și justiția va stabili 
care este gradul de vinovăție al fie-
căruia. Însă acest lucru nu va rezolva 
problema apei calde și ulterior a căl-
durii pentru iarnă.

Și pentru că jocul este încins, fali-
mentara TETKRON a încercat să 
evite falimentul printr-un procedeu 
juridic: aceasta a formulat o plân-
gere prealabilă „împotriva refuzului 
nejustificat de a soluţiona cererea 
privind acoperirea din bugetul local 
a pierderilor rezultate din activitatea 
de exploatare a serviciului public de 

producţie, transport, distribuţie și 
furnizare a energiei termice pentru 
populaţie în sistem centralizat, înre-
gistrate de S.C. Tetkron la data de 
31 decembrie 2015“! Care bani ar 
fi fost virați imediat în contul socie-
tății furnizoare BEPCO pentru aco-
perirea datoriilor. Lucru cam greu 
de realizat avînd în vedere că tocmai 
pentru aceste plăți și pentru con-
tractul TETKRON-BEPCO au fost 
trimiși în judecată cei enumerați.

Așa că s-au luat două decizii. 
Prima a fost asigurarea școlilor 
și grădinițelor prin montarea de 
centrale proprii în eventualitatea 
că până la toamnă nu se va rezolva 
problema căldurii. A doua decizie 
a fost deschiderea unei noi socie-
tăți care să înlocuiască TETKRON 
și care pe lângă distribuție să pro-
ducă singură agentul termic în 
cogenerare, eliminând momentan 
BEPCO din următoarea ecuație. 
Numai că trebuie ținut cont de mai 
multe aspecte: obținerea avizelor și 
licențelor durează. Trebuie achizi-
ționate utilajele și motoarele nece-
sare. Trebuie asigurate legăturile la 
capătul liniei de distribuție – acolo 
unde este acum BEPCO. Adică tre-
buie prevăzuți bani de la bugetul 
propriu sau din împrumuturi. O 
grămadă de condiții legale care vor 
da mare bătaie de cap consilierilor.

În data de 21 iunie BEPCO 
a trimis o adresa către 
Prefectură și către Primărie 

prin care cere plata sumelor 
restante, adresa prin care se 
spune:

Subscrisa S.C. Bepco S.R.L., 
cu sediul în Ghimbav, DN 1, km 
174+507, Jud. Brașov, înregistrată la 
Registrul Comerțului Brașov sub nr. 
J08/170/2010, reprezentată prin 
Simina Costan – Administrator, în 
calitate de producător licențiat de 
energie termică, vă adresăm pre-
zenta în legătură cu situația de criză 
în care se găsește serviciul public de 
termoficare din Municipiul Brașov, 
în condițiile în care furnizarea de 
agent termic a fost sistată încă din 
data de 07.04.2016, lipsind un 
număr de aproximativ 30.000 cetă-
țeni ai Municipiului Brașov (abonați 
ai SACET și familiile acestora) de 
satisfacerea unei nevoi elementare 
de apă caldă și căldură.  (…)

Situația de criză amintită este, 
desigur, cunoscută membrilor 
Consiliului Local care au exercitat 
mandate de consilier și în legisla-
tivul local anterior, fiind de altfel 
generată, în principal, prin decizi-
ile, acțiunile și, mai ales, inacțiu-
nile reprezentanților Municipiului 
Brașov și ale aparatului tehnico- 
administrativ din subordine, care au 
condus la întreruperea intempestivă 
a funcționării SACET Brașov și la 
periclitarea și tergiversarea culpa-
bilă și iresponsabilă a implementării 
unor soluții de reluare a furnizării 
agentului termic.

(…)

Când vine
 Au trecut alegerile, gata. Avem primar, avem și doi 
viceprimari și un nou consiliu local care trebuie să rezolve 
problema apei calde și a căldurii pentru sezonul rece. 

 De căteva luni, peste 10.000 de familiii se spală ”la lighean” 
cu apa încălzită care pe unde apucă. Peste subiectul TETKRON 
s-a așternut liniștea în timpul campaniei electorale dar 
problema este în continuare de mare actualitate. 

 Deoarece TETKRON a pierdut licența de operator și are mari 
datorii la societatea Bepco (cea care producea agentul termic) 
s-a propus ca soluție ca societatea să intre în faliment și să fie 
deschisă o nouă societate. Care să și producă agentul termic și 
să îl distribuie. Totul sub o singură umbrelă – a consiliului local.
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Având în vedere cele arătate, 
vă solicităm o întalnire în regim 
de urgență, în care să avem posi-
bilitatea prezentării pe larg a celor 
anterior arătate, a cauzelor care au 
condus la întreruperea serviciului 
de termoficare și a soluțiilor care ar 
putea fi avute în vedere pentru ieși-
rea din impas și reorganizarea servi-
ciului public de termoficare pe baze 
durabile.

Subliniind urgența solicitării de 
mai sus, atragem atenția că situa-
ția creată și neremedierea urgentă 
a acesteia, sunt de natură a atrage 
răspunderea administrativă, patri-
monială și chiar penală a factorilor 
responsabili, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare, ca urmare 
a:
 Încălcarii obligațiilor legale care 

reveneau Municipiului Brașov privind 
asigurarea continuității serviciului de 
termoficare și a priorității interesului 
public general;
 Afectării iremediabile a integri-

tății și viabilității SACET, ca urmare 
a debranșărilor și opririi funcționării 
SACET, precum și a pierderii, în aceste 
condiții, a investițiilor efectuate, cau-
zându-se astfel prejudicii substanțiale 
în dauna patrimoniului și intereselor 
Municipiului Brașov;
 Încălcării obligațiilor și responsa-

bilităților care reveneau Municipiului 
Brașov în temeiul legii și al angajamen-
telor contractuale pe care Municipiul 
Brașov și le-a asumat, în general, în 
ceea ce privește funcționarea SACET, 
și, în particular, față de subscrisa;
 Tergiversării iresponsabile, deli-

berate, a procesului decizional aferent 
adoptarii și implementării unor soluții 
care să permită reluarea furnizării de 
agent termic;

 Prejudicierii intereselor comerci-
ale legitime ale societăților comerciale 
care concură la producerea și furniza-
rea agentului termic;
 Acumulării de dobânzi și pena-

lități de întâriziere aferente plăților 
datorate pentru agentul termic distri-
buit în SACET și neplătit;

Sperăm că membrii noului Consiliu 
Local vor acorda, în regim de maximă 
urgență, întreaga atenție situației inve-
derate prin prezenta și că își vor exercita 
mandatul și atribuțiile legale în intere-
sul cetățenilor Municipiului Brasov, cu 
respectarea legii și a angajamentelor 
contractuale asumate de Municipiul 
Brașov. Orice tergiversare suplimen-
tară a implementării unor soluții va 
conduce la acutizarea iremediabilă / 
permanentizarea situației actuale de 
criză, responsabilitatea pentru aceasta 
urmând să revină în acest caz, deopo-
trivă, și noului Consiliu Local.

Așteptăm deci răspunsul dvs. 
prompt privind organizarea întâlnirii 
solicitate. Considerăm că întâlnirea ar 
trebui să aibă loc imediat după pre-
luarea mandatelor de către consilierii 
locali validați, anterior întâlnirii soli-
citate de Engie, pentru a avea posibi-
litatea de a vă pune la dispoziție docu-
mente și informații în măsură a vă 
permite să aveți o reprezentare cât mai 
corectă și completă asupra situației 
SACET și a soluțiilor încă posibile de 
redresare, soluții care să poată fi ulte-
rior propuse și discutate cu reprezen-
tanții Engie, în încercarea de a-i păstra 
ca parteneri ai Municipiului Brașov / 
SACET Brașov.

Adică firma își vrea banii pen-
tru care a muncit. Scurt. Și la fel de 
scurt, cei implicați preferă să o dea la 
faliment sau să fie acționată în jude-
cată pentru a nu semna acte care i-ar 

putea duce la DNA.
Datorită faptului că niște șpăgari 

de duzină au fost trimiși în judecată 
s-a ales această rezolvare – falimen-
tarea TETKRON și deschiderea 
unei noi societăți care să înceapă 
să spele banii publici pe altă filieră. 
Vom vedea că nu se poate așa de 
ușor și că oamenii vor intra în iarnă 
fără apă caldă și fără căldură.

Despre subiect s-a discutat și în 
campania electorală, unul dintre cei 
mai vocali fiind Mihai Costel. Ăsta 
micu cu barba mare a atins perma-
nent subiectele în toată campania 
electorală iar acum a ajuns datorită 
jocurilor politice viceprimar. Ce 
spunea Costeluș în campanie despre 
situația TETKRON?

„Ce să vezi? Marele Gospodar 
al burgului, cunoscut și ca Triplul 
Licențiat, promite brusc „marea cu 
sarea“. Dintr-o dată edilul, proaspăt 
ieșit din anestezia pe care i-a adminis-
trat-o DNA anul trecut, este cuprins 
subit de o dragoste nețărmurită față 
de medicii și profesorii fără posibilități, 
care în viziunea sa, se calcă în picioare 
să vină și să profeseze în Brașov. 
Pesemne, ahtiat să ia cireașa de pe pro-
iectul construirii unui spital regional în 
Brașov, candidatul Scripcaru și-a fixat 
un obiectiv de campanie: construirea, 
prin ANL, a unui număr de 100 de 
apartamente pentru medici și profe-
sori. Scop: fidelizarea specialiștilor 
din exterior, deși în prezent, în Brașov, 
avem în aceste domenii un clar exce-
dent. Este o manevră care în argoul 
politic este cunoscută ca „șmenuială 
electorală“.  (…)

Vor fi racordate la Tetkron? Dar, 
care Tetkron? Cel proaspăt decedat 
pe motiv de „supradoză de incom-
petență“? Sau poate încălzirea 

imobilelor va fi prevăzută din start 
cu centrale proprii, ceea ce va da un 
semnal definitiv sistemului de încălzire 
centralizată.”

Acum tânărul este vice  
și trebuie să înghită  
gălușca politică. 

Mai mult, Scripcaru i-a delegat 
sarcini de viceprimar numai acele 
teme pe care le folosea în campanie: 
va răspunde de activitatea Direcţiei 
Fiscale, Direcţiei de Servicii Sociale, 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice, Centrului pentru 
Persoane fără Adăpost, Serviciului 
Public de Administrare Creșe, 
RAT Brașov, Societatea Tetkron 
S.R.L. , Teatrul Sică Alexandrescu, 
Filarmonica Brașov, Opera Brașov, 
Teatrul de Copii Arlechino, pre-
cum și activitatea Direcţiei Juridice 
și de Administraţie Publică Locală, 
Compartimentului Instituţii 
Cultură și Compartimentului 
Monitorizare Regii Autonome și 
Societăţi Comerciale din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului și va asigura implementarea 
proiectelor cu finanţare europeană/
guvernamentală din domeniile de 
activitate ale instituţiilor/serviciilor 
publice coordonate.

Adică George Scripcaru are 
umor și bătaie de joc în el cât 
cuprinde: că tot te-ai dat mare gri-
juliu în campanie ia tu Costele de 
rezolvă încălzirea pentru la iarnă și 
ai grijă ce semnezi. Chiar are umor 
primarele.

Chiar dacă s-au luat săptămâna 
aceasta noi decizii în acest sens. 
Astfel s-a hotărât ca TETKRON să 
fie licențiată pentru producția de 
agent termic, cu toate cheltuielile de 
rigoare. Și o nouă societate să preia 
distribuția, adică pierderile. Care 
pierderi vor avea acoperire tot prin 
subvenții de la bugetul municipiului.

Toate acestea sunt numai bâlbe 
comise de cei din administrația 
publică. Care ar trebui să o ia meto-
dic, dacă tot cheltuim banii publici: 
să reabiliteze rețeaua de distribuție, 
să licențieze firma pentru producție 
(bani, împrumuturi, subvenții iar). 
Și în primul rând să vadă care sunt 
costurile de producție, pentru că 
dacă vor primi oferte mai bune de 
la operatori privați vor fi obligați să 
cumpere agent termic de la aceștia.

Viceprimarul Mihai Costel, cel 
pe care spuneam că a picat măgă-
reața a declarat că până acum s-au 
debranșat deja 800 de apartamente. 
Asta zice el că este oficial, eu îl infor-
mez că s-au debranșat deja aproape 
2000 de apartamente și estimăm că 
până la toamnă să se mai debranșeze 

cel puțin 1.000. Asta înseamnă că și 
dacă vor rezolva problema furniză-
rii agentului termic și a apei calde 
situația este deja falimentară, cos-
turile generate de pierderi vor fi 
imense și vor crește pe măsură ce 
și alți consumatori se vor debranșa. 
Iar motivul principal este acela că 
oamenii nu mai au încredere și s-au 
săturat să trăiască cu teama că se vor 
trezi într-o frumoasă zi de iarnă fără 
căldură și apă caldă. Iar primăria va 
acorda subvenții pentru a asigura o 
liniște relativă. În fond ce ne pasă. 
Sunt bani de la primărie, nu sunt 
din buzunarul nostru. Sau?

Săptămâna aceasta s-a declanșat 
un conflict de muncă început cu un 
protest la sediul TETKRON unde 
aproximativ 50 de angajaţi din per-
sonalul tehnic au cerut socoteală 
conducerii. Din cei 176 de angajaţi 
pe care îi are societatea, 104 au pri-
mit notă de concediere  Oamenii, 
care sunt în perioada de preaviz și 
urmează să fi disponibilizaţi din 28 
iulie au aflat că nu li se vor plăti cele 
șase salarii compensatorii prevăzute 
de Contractul Colectiv de Muncă 
iar directorul societății a declarat că 
nu are de unde să dea acești bani.

Majoritatea celor disponibilizati  
sunt oameni trecuți de 45 – 50 de 
ani, unul dintre ei având chiar 57 de 
ani, vârstă la care nimeni nu îl mai 
angajează.

Oamenii care au primit preavi-
zele pe 1 iulie au trait și trăiesc cu 
speranța că se mai poate face ceva 
datorită faptului că au fost depuse 
actele pentru licențierea societății 
ca producător de agent termic. Mai 
mult, ei acuză conducerea că au fost 
concediați doar muncitorii în timp 
ce personalul TESA a rămas pe pos-
turi. Care personal TESA este cel 
mai bine plătit și nu este implicat în 
producția directă.

Deși la data de 31 martie 
TETKRON administra 14 centrale 
termice care aveau capacitatea de a 
deservi cu apă caldă și căldură peste 
4.000 de apartamente, acestea au 
rămas închise. De ce? Este simplu: 
se încearcă închiderea societății și 
mușamalizarea scandalului care a 
dus la cercetarea penală a primaru-
lui George Scripcaru pentru corup-
ție. Iar aceste concedieri nu sunt 
decât un semn clar că nu se va face 
nimic pentru oamenii care își încăl-
zesc apa la aragaz. 

Oricum ar fi, eu pot să vă spun 
că în mod cert nu se va rezolva 
problema foarte ușor. Vom intra în 
iarnă și este posibil să nu fie căldură 
și apă caldă. Iar povestea este cu „va 
urma“.

Alexandru PETRESCU

apa caldă?

Matrozul chior explicându-i motănelului Costel cum stă treaba cu Tetkronul:  
„Taie tot și vinde la fier vechi, juma' din bani iei tu, juma' merg la jupânu' Scripcaru“
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Fetelor,  
vă place peștele?

Karla TITILEANU
decorator

Inspirată de borșul de pește minunat 
gătit de colegi, de iminentul concurs 
de pescuit din zonă, de căldurile verii, 

dar și de minunata briză ce-mi mai vântură 
amintirile, am zis că azi am putea discuta 
despre pești.

Nu... nu peștele pe care îl știm cu toții de 
pe televizoare. Sper să terminăm cu el, căci 
i-a trecut vremea de mult timp.

Trend mereu adus în discuție atunci 
când vine vara, stilul de inspirație marină 
este potrivit caselor aflate în apropierea pla-
jelor și mai puțin în zone montane unde e 
friguț cam 7 luni din an. Stilul marin, abor-
dat prin excelență în zonele care se bucură 
de soare 12 luni pe an, iar temperaturile rar 
scad sub 20 de grade vreme de câteva zile, 
este iubit nu doar de pescarii înrăiți, ci mai 
degrabă de toți cei care trăiesc o altă viață 
atunci când văd marea la doi pași. 

Evident, în cromatica amenajărilor de 
care vorbim, predomină nuanțele mărilor, 
pornind de la albastru foarte deschis, chiar 
lăptos, la turquise intens, până la bleuma-
rinul misterios al oceanelor adânci. Nu 
lipsesc culorile nisipului, care îmblânzesc 
și încălzesc recele albastru. Strălucirea sol-
zilor, albul perlat al scoicilor și sclipirile 
soarelui pe oglinda apei, se regăsesc de ase-
menea în obiecte decorative ce îmbogățesc 
o încăpere parcă aflată pe malul mării. Și nu 
uitați de vesela specifică, poate fi unicul ele-
ment marin dintr-o casă la munte.

Multe dintre obiecte vi le puteți confecți-
ona singuri din lemne, pietre si crengi culese 
poate chiar de pe malul mării. Fiți creativi!

În ceea ce privește însă introducerea ele-
mentelor marine în amenajările moderne 
și luxoase, designerii au creat adevărate 
minuni ale tehnlogiei îmbinate cu arta. 
Peștii koy ce par făcuți din hârtie și care 
devin minunate lămpi moderne,  ade-
vărate bancuri de pești care pendulează, 

răspândind în același timp lumină și efecte 
hipnotizant de liniștitoare. Candelabrele ce 
cuprind zeci, poate chiar sute de pești de 

diferite dimensiuni, albi sau translucizi, ce 
atârnă din tavan prinși cu fire invizibile, cre-
ază efecte magice în orice încăpere s-ar afla.

www.cramagirboiu.ro

Chef Adrian NEAG 

   Ingrediente: 

 2000 gr iaurt gras
 5 linguri zahăr
 500 gr căpșuni
 3 banane
 4 nectarine
 jumătate de baton de vanilie
 ciocolata neagră
 batoane vieneze

   Preparare: 

Se păstrează 8 căpșuni și 1 banană pentru 
decor. Se taie felii subțiri, împreună cu nec-
tarinele tăiate cubulețe foarte, foarte mici. 
Restul de căpșuni, banane și 500 gr iaurt se 
dau cu zahărul prin blender. Se amestecă cu 
restul de iaurt și batonul de vanilie curățat. 
Se pune în pahare și se dă 1 oră la rece. Se 
ornează cu căpșunile, bananele și nectarinele. 
Se rade ciocolata și se montează în pahare câte 
2 vieneze! Se poate pune și o frunză de mentă.

Spumă de căpșuni cu 
iaurt și fructe de sezon

www.cramagirboiu.ro
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Nu am mai fost 
înăuntru de 20 de ani. 
Au renovat-o între 
timp, pereții sunt alb 
murdar, tavanul bleu 
pe alocuri, are ceva 
greșit în apariție, 
ca o șosetă flaușată 
de est-german 
ieșind din sandaua 
cu scai. Covoarele 
turcești atârnă și ele 
dezamăgitoare, reduse 
de monumentalitatea 
încăperii și capul 
familiei care își așează 
tribul în spatele meu 
spune: nu știu, nu mi 
se pare că arată bine 
preșurile ălea. Nu dau 
bine deloc. 

Nevasta și fiica cea mare aprobă.
Suntem vreo 200 de oameni 

veniți la concertul de orgă, ori 12 lei 
biletu, 2400 a făcut Biserica Neagră 
în seara asta. Nu-i rău. Cred că au 
taxat și ursulețul Jelibon care stă 
stingher lângă mine pe bancă.

O voce erupe în germană de 
undeva, unde Dumnezeu este 
neamțul care vorbește și ce zice? E 
în spate, în altar, îmbrăcat în costum 
negru, cămașă albă. Ne frângem 
gâturile în întoarceri chinuite ca să 
nu tratăm omul cu dosul, căci băn-
cile au spătarul mutat astfel încât 

să fim cu fața spre măreața orgă, nu 
spre altar. Explică acum în româ-
nește și apoi în engleză ce se va 
cânta și ne spune să îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru ce ne-a dăruit.

Orga izbucnește într-un geamăt 
de monstru împuns de lancea lui 
Sfântu Gheorghe, un sugar începe 
să plângă și mama lui cu tricou cu 
smiley îl scoate afară. E urmată de 3 
americani, ba nu, sunt 6, nu au rezis-
tat nici 3 minute. Încet, congregația 
se deșiră, ca un plovăr agățat într-o 

ușă iar orga continuă wagnerian 
să ne asuprească, sunete stranii, de 
ozn-uri aterizate în mijlocul unei 
înmormântări.

Îți place? Vrei să plecăm?, padre 
familias tânjește să o taie dar nu 
poate căci soția e vrăjită.

Foarte frumos, declară și el geme 
neînțeles.

Cei doi cântăreți fac o pauză, 
întorc paginile unui ceaslov uriaș.

Să aplaudăm?
Nimeni nu știe. Suntem înghețați 

în austeritatea cântecului și bolta 
brăzdată cu bleu de clinică de 
țară nu ajută deloc ochiul pios să 
găsească înțelesul lui Mulțumiți-i lui 
Dumnezeu pentru ce v-a dăruit.

Mai pleacă 4 motoriști cu 
burți și chică, italieni sunt ei. Lor, 
Dumnezeu le-a dăruit chică și burtă. 
Nu vor să îi mulțumească pentru 
asta. Apoi se strecoară afară niște 
asiatici și când să plece și familia din 
Zalău din spate, omul în costum, din 
altar, mai spune ceva în germană și 

muzicienii se ridică de la orgă.
Aplauzele se ițesc, rușinoase, ca 

iepurașii în poiana unde dormea 
Albă ca Zăpada.

Ahaaa, deci s-a terminat, acum 
palmele se lovesc ceva mai convins 
și spectatorii țâșnesc de pe scaune 
unde au fost țintuiți în această veșni-
cie a angstului gotic.

Mă gândesc la muzicalitatea 
firii la mijlocul de secol XIX, când 
măreața orgă a fost adusă de la 
Berlin. La zgomotele târgului, tră-
suri, căruțe, negustori lăudând 
marfa, porci guițând și cai neche-
zând, fierul potcoavelor lovind pia-
tra drumurilor, ciripit de păsări și 
gângăvit de gâște. Cum atunci când 
intrai în casa Domnului, lăsai la ușă 
proto-urbanitatea asta simplă, și Der 
Gott îți vorbea cu glas metalic, de 
orgă de Berlin.

O voce care nu venea din lumea 
asta.

200 de ani mai târziu, cu trupul 
zguduit de claxoane, sonerii, pocni-
turi și scrâșnete mecanice, poate că 
l-am asculta mai atent pe Dumnezeu 
dacă ne-ar vorbi prin voci de rațe, oi, 
vânt în frunze și topor despicând 
lemnul.

Poate că, dacă sub covoarele tur-
cești ar răsuna un cântec de leagăn 
sau un ciripit de pasăre, dangănul 
clopotelor atârnate de grumazul 
vacilor care se întorc seara acasă, 
poate am înțelege ce ne-a dăruit 
Dumnezeu și de ce ar trebui să îi 
mulțumim și am mai sta un pic 
în răcoarea unde nostalgiile s-au 
ascuns, de frică să nu fie călcate de 
mașină.

Raluca FEHER

Orga lui Dumnezeu cel neamț

Un interesant proiect deru-
lează Clubului Rotaract 
Kronstadt, Club de tineri 

profesioniști, pendinte sistemului 
Rotary. Un proiect de tip educa-
țional, cultural, dar și social, căci, 
finalitatea acestuia se duce în zona 
carității.

În data de 16 iulie, Clubul 
Rotaract Kronstadt dorește să 
organizeze pentru comunitatea 
brașoveană un concert extraordi-
nar în Catedrala Romano-Catolică 
din Brașov, susținut de Corul 
Național de Cameră Madrigal 
Marin Constantin, o emblemă vie 
a vieții muzicale românești, cu o 
tradiție de peste 50 de ani în lume.

„Evenimentul nu numai că 
este non-profit, dar este în același 
timp unul caritabil: în primă fază, 
urmărim să acoperim costurile de 
participare ale Corului Național 
de Cameră Madrigal Marin 
Constantin la Brașov menținând 
totuși prețul biletelor la un nivel 
decent și pe care să și-l poată per-
mite orice persoană iubitoare de 

cultură. În faza a doua, în eventu-
alitatea în care vor exista resurse 
financiare rămase în urma con-
certului, acestea vor fi reinvestite 
într-un proiect de educație cul-
turală, Tabăra Muzicală Cantus 
Mundi, care își propune să adune 
la un loc peste 1000 de copii din 
toată țara, sub forma unei tabere 
de muzică corală realizată împre-
ună cu membrii Corului Național 
de Cameră Madrigal Marin 
Constantin, la Brașov. Tabăra va 
fi integral suportată de organiza-
tori (respectiv clubul Rotaract și 
Madrigal), astfel încât sumele pe 
care le putem strânge prin acest 
prim eveniment (concertul din 
16 iulie), ne vor ajuta să asigurăm 
participarea unui număr cât mai 
mare de tineri în tabăra muzicală“ 
– a declarat Alexandru Chiru, unul 
dintre organizatorii evenimentului

Festivalul de muzică corală 
Cantus Mundi își propune creș-
terea participării active a tineri-
lorla viața culturală prin activi-
tăți de educație muzicală de tip 

non-formal. Aceste activități sînt 
menite să creeze punți între gene-
rații și colectivități, legături durabi-
lebazate pe diversitate și coeziune 
socială, precum și redeșteptarea 
interesului pentru cultură în rîndul 
cetățenilor. Festivalul va poziționa 

Brașovul ca punct central de reu-
nire a peste 1.500 de tineri par-
ticipanți, 40 de artiști, dirijori și 
formatori, invitînd întreaga comu-
nitate la o participare activă.

Spectacolul va avea loc în data 
de 16 iulie ora 20,30, la Catedrala 

Romano-Catolică, costul unui 
bilet, în funcție de categorie, fiind 
de 50, 80 sau 120 lei. Biletele pot 
fi procurate de la Librăria Șt. O 
Iosif, bilete.ro sau de la sediul 
Filarmonicii Gheorghe Dima din 
Brașov.

Concert MADRIGAL, la Brașov 
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Rezultatul Brexit, dincolo de 
ce și cum a fost campania 
„electorală“ pentru referen-

dumul din Regatul Unit, impune, 
totuși, o reacție cerebrală a Uniunii 
Europene. Așezatul pe copitele 
dindărăt la nivelul structurilor de 
vîrf ale UE, reacțiile de tip emoți-
onal, de genul „briții să se cărăbă-
nească rapid din Uniune“ sînt cele 
mai nefaste. Și pentru moment, 
dar și în perspectivă. Pentru că este 
clar, ceva în structura Uniunii este 
defect. Ceva nu merge așa cum ar 
trebui, ceva vine să creeze nemul-
țumiri care exced votului britanic.

Dincolo de propaganda deșăn-
țată a naționaliștilor englezi și 
galezi, există însă un sîmbure al 
nemulțumirii generalizate la scara 
întregii Uniuni. Este ceva ce nu 
funcționează sau, mai degrabă, 
ceva ce funcționează defectuos. 
O analiză (autoanaliză, la nivelul 
structurilor UE) se impune. Și 
aceasta trebuie să înceapă chiar cu 
începutul: scopul real al înființării 
și al translatării de la Comunitatea 
Europenă a Cărbunelui și Oţelului, 
la Piața Comună și apoi la Uniunea 

Europeană, de la Tratatul de la 
Roma, la cel de la Lisabona. Pentru 
că scopul fundamental al UE nu 
este nici libera circulație a per-
soanelor, a forței de muncă sau a 
bunurilor, ci asigurarea prosperită-
ții și securității cetățenilor ei într-o 
lume în care există multe națiuni 
și grupuri de națiuni puternice. 
Libera circulație nu este un scop 
în sine, ci un instrument menit să 
asigure cele două desiderate mai 
sus amintite.

Acesta este enunțul teoretic 
fundamental. Supuse discuțiilor 
doctrinare și, implicit practice, sînt 
căile prin care se poate materializa 
acest proiect. Or, la ora actuală, 
calea pe care a pornit Uniunea 
Europeană nu pare a fi exact ceea 
ce trebuie unui continent care, 
în existența structurilor sale sta-
tale, are un bagaj istoric național 
aproape bimilenar. Modelul ales 
este unul care își propune să preia 
otova modelul SUA, însă fără a ține 
cont de reglajele de mare finețe 
existente în doctrina politică și eco-
nomică nord-americană. Mergînd 
pe această cale, care presupune – ca 

rezultat firesc și necesar – cedarea 
unor atribute nu tocmai nesemni-
ficative ale suveranității naționale 
– Uniunea Europeană riscă se se 
adîncească în căderea în păcat. Un 
păcat fundamental al civilizației 
umane, și anume totalitarismul. 

Apărută, printre alte motive, 
inclusiv din necesitatea creă-
rii unui bloc care să se opună 
și să șubrezească sistemul 

totalitar est-european și în princi-
pal al URSS, UE tocmai asta face 
în momentul de față. de unde și 
reacții din ce în ce mai vehemente 
împotriva sa. Tentativa de con-
centrare a puterii la nivelul acestui 
conglomerat statal la nivel central 
– și nu oricum central, ci agresiv 
birocratic central – se dovedește, 
logic, a fi fundamental dăunător 
și a pune în pericol exact obiec-
tivele fundamentale ale ființării 
Uniunii. Existența mecansimelor 
operaționale ale UE nu înseamnă 
în nici un caz centralizarea puterii 
la Bruxelles și nu în mîinile unei 
birocrații numite. Calea pe care 
Uniunea a luat-o de jumătate de 
deceniu încoace duce spre o catas-
trofală transformare într-un nou 
URSS. Adică exact ceea ce națiu-
nile europene, formate – în zona 
Vestului continental – în istorică 
democrație și promovare și apă-
rare a drepturilor fundamentale ale 
omului, resping cu vehemență. Și, 
zicem noi, și cu legitimitate

Calea succesului constă în echi-
tabila cooperare între națiunile 
europene unite în această struc-
tură. Nu un super-stat este nece-
sitatea istorică, ci o o cooperare 
profund echitabilă și democra-
tică, o justă înțelegere și aplicare a 

principiului unității în diversitate. 
Acest deziderat decurge din înseși 
tradițiile diferite și mîndriile națio-
nale ale membrilor UE.

Politicile comunitare trebuie 
să abordeze probleme ce apar în 
mod practic, chiar dacă acest lucru 
numai facil nu este. Cele care s-au 
dovedit a fi greșite, care produc 
neliniște publică, trebuie regîn-
dite și remodulate. Ar fi o aberație 
a crede că transpunerea în prac-
tică a unui model teoretic este un 
proces liniar, comod, fără eșecuri. 
Numai că structurile UE, devenite 
hiperbirocratice, trebuie, la rîndul 
lor, reformate. Reformate în așa 
fel încît să nu mai piardă timpul și 
banii contribuabilului european în 
reglementări absurde, efectiv de 
tip sovietic (vezi reglementarea 
curburii castravetului), ci să vizeze 
efectiv funcționarea unor principii 
majore.

Principiile UE trebuie să încu-
rajeze libera circulație, libera con-
curență, iar zona fundamentală în 
care națiunile sînt chemate a ceda 
din suveranitatea lor nu poate ieși 
din domeniul fiscal, monetar și 
al securității naționale și globale. 
Restul înseamnă sovietizare, exa-
gerare și, în cele din urmă, exituri.

Cornelius POPA

Căderea în păcat

Pare simplu, dar societatea 
românească nu funcționează 
așa. Generația mea, a celor 

care muncesc azi în România sau 
oriunde altundeva în lume, trăiește 
după reguli paradoxale și răspunde 
pentru prezent, răspunde pentru 
viitor, dar răspunde la fel de ferm 
și pentru trecut. Reglajele sociale, 
componentele care ar fi trebuit, adu-
nate, să dea un sistem coerent și valid 
pentru desfășurarea vieții sunt ana-
poda. De fapt, am trăit douăzeci și 
șase de ani cu iluzia că putem deveni 
normali, iar acum, când intră obo-
seala și în oasele noastre și ne uităm 
puțin în urmă, numărăm sacrificii.

Am să scriu o frază controversată, 
pe care mi-a spus-o, mai demult, un 
prieten de la țară: Mama mea are 
pensie de patru sute și ceva de lei și 
nu ar putea trăi fără ajutorul meu. 
Iar eu, am sau nu am chef, trebuie 
să tai ceva din cheltuielile mele ca 
să mă pot duce în fiecare dimineață 
să îi duc o pâine. Acum câțiva ani, 
cuvintele au sunat meschin. Şi tot el 

îmi spunea, după ce revenise de la 
muncă din Europa civilizată: Orice 
aș face, mama mea nu poate călători 
prin alte țări, așa cum fac pensionarii 
din Vest care vin cu autocarul să vizi-
teze mânăstirea de la noi.

Dar cum a trăit mama ta în peri-
oada în care ai fost plecat? – am 
întrebat. Am trimis bani acasă lună 
de lună și, când era în putere, se 
ducea ea la cumpărături, iar când nu 
– apela la câte-un vecin. Dar am stat 
stresat de grija ei, a mai spus priete-
nul meu de la țară.

El nu are copii. Voi scrie eu acum 
o propoziție care poate naște contro-
verse: dacă ar fi avut copii și nu ar fi 
avut destui bani și pentru ei, și pen-
tru el, și pentru mama lui, la ce ar fi 
renunțat?

Când a fost ales președinte, în 
1996, una dintre primele declarații 
ale lui Emil Constantinescu a fost 
aceea că s-a terminat cu generațiile 
de sacrificiu. Am presupus atunci 
că vorbea despre faptul că ne vom 
regăsi bucuria de a trăi, că vom fi 

mulțumiți, că luminița de la capătul 
tunelului (declarația premierului de 
atunci, Victor Ciorbea) se va face 
tot mai mare pe măsură ce vom ieși 
din tunel. Au trecut douăzeci de ani 
de atunci, noi am rămas în tunel, iar 
sistemul care l-a debarcat pe Emil 
Constantinescu ne ține cu strășnicie 
în negură.

Zilele trecute, în autobuz, o 
bunică povestea cu nepotul ei ado-
lescent despre vremea comunistă. 
Ca să fie convingătoare, a întrebat: 
Cum crezi că e mai bine, să ai bani 
și să nu ai ce să cumperi din maga-
zine, sau să fie vitrinele pline, dar să 
nu ai destui bani ca să cumperi ce 
îți trebuie? S-a iscat o conversație 
generală, cu multe opinii divergente. 
Nimeni însă nu a spus că nu e bine 
nici așa, nici așa.

Câteva milioane de români sunt 
la muncă peste granițe. Valoarea 
banilor trimiși în țară este uriașă, 
câteva miliarde de euro pe an. Alte 
câteva milioane muncesc în țară. 
Cu excepția Bucureștiului, un oraș 
viu și cu multe resurse economice, 
România e în tunel. Sigur, sunt 
oameni potenți, care au tot ce le 
trebuie, sigur, sunt oameni munci-
tori care se gospodăresc bine, sigur, 
sunt oameni care au moștenit câte 
ceva de la părinți și au avut o bază 
pe care să mai pună și ei ceva. Dar 
majoritatea românilor trăiesc prost. 
Conform statisticilor oficiale, doi 
din cinci români sunt foarte săraci. 
8,5 milioane de români trăiesc, 
conform INS, în risc de sărăcie și 
excluziune socială. Suntem primii 
în clasamentele europene la acest 

nefericit capitol.
Suntem o generație strânsă de 

umeri între mai multe lumi, iar aban-
donul oricăreia dintre lumile care ne 
fac bucăți ar însemna să renunțăm să 
ne mai ajutăm părinții sau copiii. Ar 
însemna să ne acceptăm degradarea 
în întregul ei. Am acceptat suficientă 
degradare venită din zona celor care 
spun că ne conduc, din partea celor 
care ne fură, din partea celor care ne 
sfidează prin incultură.

Așa se întâmplă, prezentul sărac 
sclipește din când în când grobian și 
gol. Asta ni se întâmplă și asta sun-
tem: o generație în șpagat, îmbră-
cată într-o haină care strânge până 
ne sufocă... 

Tudor ARTENIE
articol preluat  

din România Liberă

Generația dintre lumi
 Mă gândesc de ceva vreme să scriu un text despre datoriile 
pe care le avem față de părinții noștri, dar și față de copiii 
noștri, dar și față de noi înșine. Până la urmă, care este 
sensul unei generații? Cred că un răspuns corect ar suna 
cam așa: o generație trebuie să asigure prezentul și să 
pregătească viitorul pentru generațiile care vin. Îmi spun, 
amuzat, că propoziția mea seamănă întrucâtva cu definiția 
dezvoltării durabile: să pregătim o lume curată pentru viitor, 
având grijă să nu îi consumăm acesteia resursele. Să îi lăsăm 
posibilitatea să crească lucrurile făcute de noi sau să își 
construiască propria lume după dorința ei.

Calea succesului constă 
în echitabila cooperare 
între națiunile europene 
unite în această 
structură. Nu un super-
stat este necesitatea 
istorică, ci o o cooperare 
profund echitabilă și 
democratică, o justă 
înțelegere și aplicare a 
principiului unității în 
diversitate.
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România avea, pe vremurile 
de tristă amintire, o indus-
trie extrem de bine dezvol-

tată. Nu scotea cele mai bune pro-
duse posibile pe piață, majoritatea 
bunurilor industriale lăsând de 
dorit la capitolul calitate, cei ce le 
făceau fiind presați de criteriul can-
titativ, și nicidecum de cel calitativ. 
Și oricum nu le prea păsa. Iar despre 
poluare industrială nu existau nici 
un fel de grijă, termenul de ecolo-
gism și ecologist nefiind în atenția 
conduceri de partid și de stat. În 
schimb ceea ce au înțeles foarte 
bine comuniștii a fost faptul că 
produsul industrial finit era foarte 
profitabil. Mult mai profitabil decât 
materia primă din care era făcut. Nu 
exportam lemn, sau minereu de fier. 
Exportam mobilă, oțel și fibre sinte-
tice. Ajunsesem autosuficienți exact 
ca un bun gospodar, dar cu cureaua 
bine strâsă în jurul burți mai mereu 
goale. Produceam, și ceea ce produ-
ceam ne acoperea necesitățile. Clar 
că nevoile ni le făceam tot în curte, 
clar că portocala și banana erau 
niște rarități pentru că nu creșteau 
la Dăbuleni sau la Pietroasele, dar 
vorba românului „Bună, rea, eu îmi 
fac treaba cu ea“. Sistemul sanitar 
era sinistru, precum la fel de sinis-
tre erau și plimbările prin alimen-
tare unde găseai șampanie și creveți 

vietnamezi. Sau plimbările noaptea 
prin bezna orașelor. Și frigul din 
apartamente. Dar în ciuda acestor 
greutăți, balanța export/import, 
trăgea clar în favoarea exportului pe 
„valută forte“. Țara scotea profit doar 
cu opresiune asupra populației. 
Iar asta s-a văzut mai tărziu, când 
libertatea s-a îmbinat cu consumul 
exacerbat de bunuri din import. 
Libertatea era ceva de domeniul 
fantasticului, iar fărâmele „occiden-
tului“ veneau seară de seară pe calea 
radioului „Europa Liberă“. 

Este posibil, conform „Teoriei 
Conspirației“, să fi ajuns la un nivel 
economic înalt, și „mai mari“ lumi 
văzând că nu ne prindem în fuiorul 
datoriei către FMI, și că, mai mult 
decât atât o și achităm, să fi decis 
pentru noi și în locul nostru sfâr-
șitul sistemului comunist. Sistem 
care avea de gând să creeze un alt 
FMI, pentru a dezvolta industrial 
continentul african. Adică, con-
form teoriei, am căzut victima unei 
răfuieli economice, a unei preluări 
ostile. 

Și a venit libertatea. Cu țigările 
americane la liber, săpun Duru 
și deo 8X4. Și sucuri la dozator. 
Și program la TV. Și haine stră-
lucitoare din Turcia. Și totodată, 
din producător de bunuri am 
ajuns un biet consumator, și o țară 

exportatoare de materie primă. Și 
excrocată grosolan de megascan-
dalurile Caritas, Bancorex sau FNI. 
Am „amanetat“ pe rând petrolul, 
gazele, pădurile. Era să „amane-
tăm“ și aurul de la Roșia Montană. 
Am tăiat și dat la fier vechi mii de 
fabrici și combinate. Am pierdut 
„creierele“ care aveau viziunea de 
viitor, și ar fi putut face multe, foarte 
multe. Ușor, ușor lumea corpora-
tistă, mesagerul finanței mondiale, 
și-a spus cuvântul pe o piață unde 
se prevedea exacerbarea consumu-
lui după ani și ani de foame. Acum 
facem exact opusul economiei de 
tip socialist. Importăm! Importăm 
cu nesaț. Bunuri de toate felurile și 
de toate calitățile. Exportăm mult 
mai puțin decât importăm. Dacia, 
ceva software, bunuri agricole, dar 
mai ales forță de muncă. Așteptăm 
investitori cu nume grele pe bursele 
occidentale de ani buni. Unele mari 
corporații au venit atrase de mâna 
de muncă ieftină și, profitând de 
legislația fiscală ambiguă, fac tot 
posibilul să se sustragă plății taxe-
lor exportând profiturile prin firme 
paravan din paradisuri fiscale. Dar, 
din păcate, în acest haos „contro-
lat“ de combinații și manțogării, am 
uitat niște lucruri importante, ca de 
exemplu infrastructura. Și sănăta-
tea. Și pensiile. 

Nu există nici program națio-
nal de dezvoltare. Nu există nici 
o direcție eligibilă spre care ne 
îndreptăm. Uniunea Europeană 
demonstrează o deficiență crasă în 
a da indicații clare și concise pentru 
viitorul nostru. Suntem mult mai 
buni în rolul indienilor descoperiți 
de Columb, care schimbau podoa-
bele lor de aur pe podoabe de sti-
clă aduse de conquistadori, și care 
mai apoi aveau să fie deposedați de 
pământuri și trimiși în rezervații. 

Am avut încredere în europeni și 
americani, visam probabil că va 
veni valuri de occidentali inteli-
genți, și vor transforma România 
într-un stat civilizat, într-un adevă-
rat paradis. Nu au venit! Și nici nu 
vor veni. Au venit în schimb alții 
care se asigură că nu ne vom dez-
volta economic niciodată, și că nu 
vom fi niciodată un stat civilizat cu 
autodeterminare politică și oameni 
providențiali. 

Dan VÂJU

 România avea, pe vremurile de tristă amintire, o industrie extrem de bine dezvoltată. Nu 
scotea cele mai bune produse posibile pe piață, majoritatea bunurilor industriale lăsând de 
dorit la capitolul calitate, cei ce le făceau fiind presați de criteriul cantitativ, și nicidecum de 
cel calitativ. Și oricum nu le prea păsa. Iar despre poluare industrială nu existau nici un fel de 
grijă, termenul de ecologism și ecologist nefiind în atenția conduceri de partid și de stat.

Dezvoltarea economică, încă nu

Cercul vicios al banilor sănătății
Specialiști în finanțe, medici 

cu sarcini de management, 
diriguitori ai Sănătății și politi-

cieni se învârt de ani de zile în jurul 
subiectului numit finanțarea sănătă-
ții. Adică, finanțarea sistemului de 
sănătate, a serviciilor de sănătate, a 
medicamentelor și salarizarea per-
sonalului angrenat în acest sistem. 
O dezbatere interminabilă, adesea 
luată de la capăt, adesea integrată în 
nenumăratele „reforme fără sfârșit“. 
O dezbatere presărată de confu-
zii, unele de-a dreptul hilare (banii 
de stat sau banii publici uneori 
înseamnă același lucru, alteori sunt 
diferențe mari între cele două con-
cepte) și, de douăzeci și șase de ani, 
același final: nu sunt bani, sănătatea 
este în colaps, totul se petrece cu 
sufletul la gură.

Indiferent însă de opiniile mai 
mult sau mai puțin corect articulate, 
de douăzeci și șase de ani sistemul 
românesc de îngrijire a sănătății se 
află la marginea prăpastiei din două 
motive, ambele imputabile lipsei de 
decizie de la nivel politic: direcția de 
urmat potrivită pentru dezvoltarea 
sistemului și circuitul banilor. Dacă 
pentru a avea o viziune ne putem 

raporta la o serie de indicatori clari 
– norme și standarde europene, 
precum și cercetări și statistici care 
ne pot arăta specificul nevoilor de 
îngrijire a sănătății românilor –, la 
capitolul circuit al banilor avem 
de-a face cu o confuzie, în opinia 
mea, întreținută cu bună știință. Iar 
cea mai importantă referință a aces-
tei confuzii este faptul că nu știm, 
public și transparent, câți bani se 
adună din contribuții, cât pune la 
bătaie statul (sau dacă pune ceva) și 
cum se cheltuiesc banii. Buzunarul 
comun pur și simplu nu este, în acest 
caz, o soluție.

Dacă somnul rațiunii 
naște monștri, lipsa de 
claritate naște corupție! 
Nu mă refer aici la cazurile 
de medici care și-au 
încălcat jurământul și au 
condiționat actul medical 
de primirea unor sume de 
bani sau cadouri (de altfel, 
mass-media relatează cu 
promptitudine astfel de 
cazuri). 

Mă refer la construcția sistemu-
lui, a organigramelor de orice fel, a 
subordonării politice, realități care 
au dus la crearea unui sistem cu 
adevărat feudal, așa cum constata 
noul ministru al Sănătății, dl Vlad 
Voiculescu. Mai simplu spus, siste-
mul a fost construit în așa fel încât 
să alimenteze beneficiarii politici cu 
resurse smulse din corpul instituții-
lor de sănătate. Iar pasul al doilea a 
fost să ascundă adevăratul circuit al 
banilor.

A existat, la un moment dat, o 
lege care prevedea ca banii colectați 
de la asigurați să constituie bugetul 
Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate. Dar a fost doar o inițiativă 
de moment, legea a fost schimbată, 
iar de atunci banii s-au adunat în 
marele buzunar al statului. Corect ar 
fi ca fiecare asigurat care contribuie 
la bugetul asigurărilor de sănătate să 
știe (și să poată calcula) cât a cotizat 
într-un interval de timp, să știe câți 
bani s-au adunat în vistieria Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate 
și, de asemenea, să știe cum se chel-
tuiesc acești bani, dacă se colectează 
suficient sau dacă, cine știe, nu 
cumva se colectează prea mult. Dar 

niciun factor de decizie din ultimii 
ani, niciun document oficial asu-
mat nu limpezește apele... Dacă la 
adunare avem probleme, evident că 
avem probleme și la scădere.

Pe ce se cheltuiesc banii din con-
tribuții, cât de eficiente sunt acele 
cheltuieli, cine și cum răspunde pen-
tru greșeli? Dacă ne uităm la ce s-a 
întâmplat până acum, descoperim 
că sunt întrebări care pot primi doar 
răspunsuri îndoielnice.

De ce a fost nevoie de 
înzestrarea unor spitale 
care apoi au fost închise? 
Care sunt criteriile pentru 
achizițiile de aparatură și 
echipamente medicale în 
spitale? Cum se poate ca 
un spital public să facă un 
necesar bazat pe experiența 
și nevoile proprii, iar un 
contabil, de exemplu, să 
taie „după ureche” din lista 
de necesar ceea ce i se pare 
nepotrivit?

Nevoile sistemului de sănătate 
le stabilesc specialiștii, de la cei care 

lucrează direct cu pacienții la mana-
gerii unităților medicale. Necesarul 
pe unitate medicală se adună la nivel 
administrativ de județ, iar ceea ce nu 
se poate decide la nivelul județului 
se adună la centru. La fel ar trebui să 
fie și colectarea, respectiv alocarea 
banilor destinați sănătății oameni-
lor. Dar pentru a ajunge la această 
normalitate, Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate trebuie urgent 
depolitizată, descentralizată real, cu 
bugete clare și care să treacă în admi-
nistrarea acestei entități, fără nicio 
altă etapă de „tranziție“ pe la buge-
tul de stat. Dacă fixăm standardele 
europene firești la diferitele niveluri 
de funcționare a unităților medicale, 
vom ajunge să avem o imagine clară. 
Poate ajung banii, poate nu, dar abia 
atunci vom ști cât, cum și de unde 
ajustăm bugetele. Nu este nimic 
complicat aici, dar este nevoie, din 
nou, de decizie politică. Altfel, siste-
mul de sănătate nu va fi decât ceea 
ce este acum: un organism infestat 
de virușii corupției care se spală cu 
dezinfectanți diluați.

Prof. dr. Alexandru  
Vlad CIUREA
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Baza Olimpia  este închisă și 
supusă degradării iar pe tere-
nul de zgură au început să 

crească iarbă, bălării și scaieți de la 
apa care băltește atunci când plouă. 

Consiliul Județean a încercat 
rezolvarea situației prin organiza-
rea unei licitații pentru închirierea 
bazei încă de anul trecut. Pentru 
că nu s-a prezentat nici un ofertant 
a fost organizată o nouă licitație. 

Așa că a fost cerută o nouă evaluare 
iar în urma raportului întocmit de 
către evaluatorul Dannina Star SRL 
prețul de pornire pentru licitație a 
fost coborât de la 1,2 euro/mp/
lună la 0,892 euro/mp/lună pen-
tru terenul de 5.098 metri pătrați. 
Pentru închirierea clădirii Bazei 
Olimpia, care are o suprafață de 781 
mp, prețul  pornește de la preţul de 
5,8 euro/mp/lună (26 de lei/mp/

lună), față de 7,7 euro/mp/lună, 
cât fusese stabilit la prima licitație. 
Iată cum după ce s-au aruncat banii 
publici prin diferitele buzunare 
acum se încearcă imposibilul. Noi 
avem suspiciunea că nici la această 
licitație nu se va întâmpla nimic 
așa că prețurile vor fi scăzute auto-
mat. Iar în final, un „om de bine“ va 
închiria o perlă a Brașovului turis-
tic pe un preț de nimic. Ar mai fi 

și o întrebare absolut logică: de ce 
onor Consiliul Județean nu dă în 
administrare Baza Olimpia propriei 
firme – Consilprest? Poate astfel, 
cu un management performant ar 
repune în circuit una dintre cele 
mai frumoase locații ale vechiului 
Brașov fără a mai fi nevoie de teatrul 
jucat cu licitațiile! Sau Consiliul își 
recunoaște neputința de a gestiona 
propriul patrimoniu, la fel ca și în 

cazul Bazei Sportive Agrement care 
la rândul ei a fost doar un alt sac 
fără fund care doar a înghițit banul 
public?

Vom urmări ce se întâmplă și 
vă vom informa. Oricum, jaful 
fără sens practicat prin interme-
diul instituțiilor publice trebuie să 
înceteze. Măcar de rușinea față de 
oameni dacă nu din frica de DNA.

Pe larg în numărul viitor.

Ne putrezesc banii

Gazeta Brașovului, încă din 2012 a publicat șmenurile făcute de fostul 
președinte al Consiliul Județean Brașov, Aristotel Căncescu.
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„Atunci când abdică de la meni-
rea ei, școala nu e o simplă institu-
ție inerțială, ci una deformatoare. 
Și nu deformează doar spatele 
copiilor, ci, în primul rând, sufle-
tele lor. Elevul care învață că poate 
obține note mari cu referate de pe 
internet e adultul de mâine care 
va plagia fără remușcări, cel care-și 
copiază temele în pauză va alege 
întotdeauna scurtătura, iar cel care 
promovează cu intervenții va ști că 
la baza reușitei stă nu cunoașterea, 
ci cunoștințele. Luate individual, 
lucrurile acestea pot părea mărunte, 
însă cumulate, ele dau măsura 
deformării lumii în care trăim și 
aruncă o umbră grea asupra viitoru-
lui pe care ni-l dorim altfel.” –scrie 
Mihai Maci în cartea sa, lansată de 
curând, “Anatomia unei imposturi. 
O școală incapabilă să înveţe”.

Ceea ce este și mai trist 
este că acei copii care își 
fac temele de pe internet 
și apoi plagiază la lucrarea 
de diplomă ajung să 
ne conducă. Societatea 
civilă românească 
încă nu a scăpat de 
indiferența și delăsarea, 
de lipsa de răspundere a 
intelectualității românești. 
Din 1990 încoace auzim 
mereu în jurul nostru 
expresii de genul: „eu nu 
mă bag în mocirlă”, „nu 
vreau să fiu părtaș la furtul 
lor”.

Și pe acest fond al delăsării, al 
lipsei de implicare al celor care 
aveau și au capacitatea de a rezista 
tentațiilor material aferente unui 
post de conducere, România a 
început să fie decimată. Am rămas 
fără agricultură și acum ne rugăm 
să cumpărăm produse de la țăranii 
autentici, pentru ca aceștia să poată 
supraviețui. Am pus botul la toate 
șpăgile date de multinaționale și 
așa am ajuns fără păduri, acestea 
luând calea vestului sălbatic.

Tinerii nu mai găsesc nici o 
perspectivă reală acasă la ei și fug 
cu coada între picioare dincolo, în 
speranța că le va fi mai bine.

Asediul brutal imediat  după 
Revoluţie asupra valorilor naţio-
nale și a tradiţiilor ar ocupa un loc 
de cinste chiar și într-o Istorie uni-
versală a prostiei. Măcelărirea cai-
lor, odată cu apariţia primelor trac-
toare este un alt exemplu, luat la 
întâmplare. Numirea în funcţii de 
răspundere a ignoranţilor și tara-
ţilor – practică națională de care 
nu scăpăm, indiferent că locuim în 
București sau Făgăraș. 

„Spune-mi cum îi recunoști/
Dintre proști pe cei mai proști“? se 
întreba Arghezi…

Rezultatul alegerilor din 5 iunie 
confirmă acest lucru, cel puțin prin  
prisma alegerii viceprimarilor. 
La Făgăraș și la Brașov, ridicolul a 
devenit sublim motiv de mândrie 
proletară: „Am învins, ne-am pus 
viceprimar!“

Punctual: Mihai Popa a jucat 
la două capete, negociind și cu 

FDGR și cu mărunțeii de la PER 
și Partida Romilor. Până la urmă 
i-a ieșit. L-a pus pe Valentin Clonț 
viceprimar, un tânăr ambițios, dar 
care nu știm ce sărăcia a căutat în 
barca PSD până acum. De la alege-
rea ca viceprimar, stimabilul Clonț 
va avea 2 stăpâni: Mihai Popa și 
Gheorghe Sucaciu. Să vedem dacă 
rezistă. Oricum, corul de aplau-
daci a avut parte de un concert pe 
cinste.

Se observă, pe fondul unei 
majorități clădite în jurul PSD-ului, 
o mare pupincureală prin Făgăraș. 
Nimeni din tabăra PSD nu-l mai 
atacă pe Gheorghe Sucaciu, nu-l 
mai întreabă nimeni de ce se bagă 
unde nu-i fierbe oala. Toată lumea 
este în limbă, pe Facebook, pe la 
terase (eu cred totuși că este efectul 

căldurii toride!) să îl pupe în cur pe 
noul primar. Parcă a coborât de pe 
cruce să mântuiască Făgărașul. Și 
brotacii cântă neistovit!

Ce contează dacă trotuarele din 
Făgăraș se asfaltează acum după 
o metodă nouă, practicată după 
alegerea noului primar și în urma 
deplasărilor pe șantierele patriei 
ale acestuia. S-a inventat asfaltarea 
la gardul de lemn.

Comuna Lisa a oferit surpriza 
anului, prin alegerea social-demo-
cratului Gheorghe Moga ca și pri-
mar. Se pare că fostul primar nu a 
ținut minte din anul 2012 că orice 
campanie electorală se face până 
la ultimul vot. În îngâmfarea lui, 
fostul primar nu a ținut minte cum 
a prostit romii în ultima seară îna-
intea votului din 2012 și acum s-a 

trezit fără mandat. 
După cum spunea Gabriel 

Liiceanu: „Prostia ca încremenire 
în proiect!“

O altă surpriză a fost la comuna 
Beclean. Fostul primar Cosmin 
Leancu a pierdut bătălia pentru 
primărie în fața unei echipe care l-a 
tocat 4 ani de zile, din care au făcut 
parte contabila primăriei, soția 
actualului primar și secretara pri-
măriei, Elena Marinescu. Dosarele 
spun că s-ar putea să avem alegeri 
anticipate la Beclean. Om vedea.

Și asta pentru a nu ne întreba 
mereu în următorii patru ani: 
„Spune-mi cum îi recunoști/
Dintre proști pe cei mai proști“? 
Noi, că i-am votat pe ei , sau noi , că 
ne-am lăsat din nou prostiți ?

Vali BEJAN

Spune-mi cum îi recunoști,  
dintre proști pe cei mai proști!
 Ce contează dacă trotuarele din Făgăraș se asfaltează acum 
după o metodă nouă, practicată după alegerea noului primar 
și în urma deplasărilor pe șantierele patriei ale acestuia. S-a 
inventat asfaltarea la gardul de lemn.
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Călătoria de-a lungul coas-
tei trebuie să înceapă 
de undeva, așa că e bine 

să pornești de la Salerno. Dacă 
ajungi în zonă cu mașina perso-
nală, sfatul meu este să nu te dai 
breaz șofer pe șoseaua ce se undu-
iește săpată în stâncile ce se ridică 
nebunește din mare. Fii atent, 
vei auzi claxoane puternice. Sunt 
autobuzele și camioanele care te 
avertizează de după curbă, că vin 
și trebuie să le faci loc. Altfel, te 
vei trezi cu ditamai autobuzul în 
față și vei da cu spatele de o să te 
saturi (am văzut niște dulapuri 
de mașini în situația asta și ghici 
ce număr aveau? Exact! RO!) 
Deci nu fi șmecher! Răbdare, 
căci cei 40 de kilometri de la 
Salerno la Positano, nu se fac in 
20 de minute. Ai de admirat ora-
șele verticale în partea dreaptă și 
albastrul infinit al Mediteranei în 
partea stângă. Respiră aerul zonei 
și bucură-ți privirea cu grădinile 
terasate în care cresc livezi de 
cedri (niște lămâi babane, cam cât 

un pepene galben, care au coaja 
groasă și dulce amăruie, iar miezul 
atât de zemos și parfumat...numai 
bune de făcut Limoncello), pinii 
cocoțați pe te miri ce stâncă ițită 
de după vreo casă, admiră înghe-
suiala „ordonată“ haotic a caselor 
ce parcă se țin în brațe ca să nu 
cadă-n mare. Și mai aruncă-ți un 
ochi de la înălțimea șoselei, acolo 
jos pe mare, unde strălucesc în 
soare bărcile celor ce  se bălăcesc 
în apa transparentă și caldă.  

Toată costiera, perla sudului și 
mândria oricărui napoletan, este 
presărată cu localități mici și pri-
etenoase, vârâte în câte o falie de 
stâncă de mâna unui creator grăbit 
parcă să le ascundă de un Neptun 
nebun. Străzile sunt inguste, 
de abia se strecoară câte două 
mașini, iar unele sunt sunt fix cât 
trece un om, nu prea gras. Aceste 
„vicoli“, formează adevărate labi-
rinturi și doar un localnic va ști 
să le străbată în viteză fără să se 
piardă. Prima oprire pornind din 
Salerno e la Vietri sul Mare, unde 
industria ceramicii artizanale este 
la ea acasă. Imposibil să nu pleci 
de-acolo măcar cu un platou pic-
tat manual, cu motive specifice 
costierei: lămâi, pești, ramuri de 
măslini sau peisaje cu localitățile 
din zonă. Apoi, urmează Cetara, 
primul loc în care au debarcat 
pirații Saraceni pentru a crea o 
bază de unde să pornească atacu-
rile vaselor mari din golful Amalfi.  
La Cetara, capitala mondială 
a tonului (peștele), musai să-l 

gustați într-unul din restaurantele 
din port și pentru acasă să luați 
o sticluță cu sirop de anșoa. Da. 
Sirop de anșoa. 

Mergând mai departe, șoseaua 
te portă prin Erchie, la Maiori, 
oraș de care aparține. Maiori este 
ceva mai mare, puțin mai aerisit și 
cu plaje mai generoase ca spațiu. 
Fratele mai mic este Minori, la 
doar un kilometru distanță. Dacă 
îți place să mergi pe jos sau cu bici-
cleta, distanțele din costieră nu 
sunt o problemă. Deși dacă o iei 
la pas între localități, se prea poate 
să se oprească cu mașina lângă 
tine diverși napoletani care să se 
ofere să te ducă până mai încolo 
(e dubios să mergi în plimbare pe 
națională, chiar dacă e trotuar).  
Cum ieși din Minori, două curbe 
mai departe ești în Tramonti, iar 
de aici poți urca în vârful muntelui 
ca să vizitezi Ravello (un loc abso-
lut fantastic, unde nobilii antici 
și-au construit vilele luxoase). La 
Ravello, trebuie să mânânci un 
bombollone (o gogoașă umplută 
cu cremă de-ți curge până la cot 
când muști din ea) lângă Dom. 
Apoi să-ți închipui că ești foarte 
bogat și că ai cel puțin Villa 
Cimbrone sau Villa Ruffolo. Sau 
dacă ești romantic, acolo e locul 
potrivit să dai „inelul“. Dacă mai 
nimerești și în timpul festivalului 
de muzică clasică, succesul ete 
garantat!

Dar, să mergem mai departe pe 
coastă, căci cobori puțin, urci o 
leacă, mai iei o curbă și hop apare 
Atrani.  Cea mai mică localitate 
din costieră. O singură stradă și o 
singură piațetă unde stau înghes-
uite vreo 3 restaurante, 2 baruri, 
un boutique, măcelaria, frizeria, 
alimentara. Seara nu mai știi care 
de la ce terasă este și toată lumea 
se cunoaște cu toată lumea. Iar de 
ești turist, fii sigur că te vor ști și 
pe tine, cum pui piciorul la ei. De 
un farmec aparte, Atrani e dese-
ori ocolit de turiștii aflați în graba 
către Amalfi. E mai bine pe de-o 
parte...

Despre Amalfi s-a tot scris și e 
de prisos să mai spun că este fru-
mos, fițos și scump. Dar merită 
toți banii! De neratat înghețata de 
rodie și lămâie.

Până la Positano, trebuie să 
te oprești la Furore, în golful cu 
același nume. Peisajul este ori-
ginal, pentru că marea formează 
un golf intim, unde doar câțiva 
oameni încap. Iar 10 kilometri 
mai departe se ridică din mare 
frumosul Positano. Ca măciulia 
lui Oblio, îmbrăcată în case chic, 
colorată de rozul bouganvilliei, 
cu șnurul străzii coborând șer-
puit către plajă. De nedescris în 
cuvinte. Caută: haine tradiționale, 
picturi, bijuterii și bea o cafea 
pe plajă. Poate il vezi pe Richard 
Gere. E chiar acolo acum.

Tu ce mai aștepți?
Karla TITILEANU

Mamaia, Jupiter, Neptun, Olimp...
 Am ajuns în 
Costiera Amalfitană 
pentru prima dată 
acum mai mulți ani 
și de atunci m-aș 
întoarce acolo în 
fiecare vară, deși 
nici iarna nu-i urât 
deloc. 


