
Editorial

Marea criză care a zguduit 
planeta (1929-1933) și 
care a generat, în final, 

soluția radicală de resetare a pla-
netei în întregul componentelor 
sale (al doilea război mondial) pare 
astăzi a fi o copilărie nevinovată 
față de ceea ce trăim în acești ani.

Dar să o luăm metodic: criza 
economică interbelică se supra-
pune pînă la completa (și com-
plexa) identificare cu cea declan-
șată în 2008, pornind chiar de la 
aceleași cauze: tentația cîștigului 
rapid, creditele bancare acordate 
extrem de ușor, supraproducția, 
consumul exagerat, investițiile în 
bursă/imobiliare.

Asta a fost zona de economic. 
Atunci și acum. O zonă care a creat 
tulburări majore în așezarea geopo-
litică, pentru că ea, criza, a dat naș-
tere unor imense presiuni pentru 
reîmpărțirea sferelor de influență. 
Sau, și mai pe șleau spus, în lupta 

pentru piețele de desfacere și sur-
sele de materie primă. Și iarăși pei-
sajul este identic.

În urmă cu trei sferturi de veac, 
lupta pentru reîmpărțirea sferelor 
de influență a fost declanșată de 
două state totalitare: Germania și 
URSS. Nu mai reluăm aici jocurile 
de glezne inițiale. De data aceasta, 
declanșatorul stă în zona numită 
democratică, constante rămînînd 
însă tot Germania și Federația 
Rusă. Este zona în care șahul poate 
părea etern, numai că, la o privire 
atentă asupra „jocului“ orice zîmbet 
este menit să dispară. Germania, cu 
tenacitate, și-a întins hegemonia 
asupra Uniunii Europene, clamînd 
o așa-zisă concordie cu Franța. 
O Franța însă palidă, care, în fața 
problemelor interne (imigranții 
și sindicatele) nu mai are reacție 
și la detaliile de finețe internațio-
nale. Dincolo, Federația Rusă, fără 
delicatețuri excesive, începe deja să 

lucreze la edificarea unui coridor 
terestru spre Crimeea. Adică încă 
un Anschluss. Deja Vladimir Putin 
a concentrat forțe armate masive 
în zonă, nu fără a consolida cu teh-
nologie modernă de luptă trupele 
dislocate la granițele cu Finlanda și 
Moldova.

În Europa, așadar, situația este 
suficient de inflamată (dar ce este 
nou oare aici, unde, din ultimele 
decenii ale Imperiului Roman, cu 
ciclicitate, continentul a fost zgu-
duit de războaie?). Dar marele 
pericol îl constituie noua configiu-
rație pe care a desenat-o o Turcie 
victimizată de o așa zisă tentativă 
de lovitură de stat. O Turcie care, 
derivînd de aici, înlătură tot ce este 
element reformator (doar au fost 
complotiști, nu?) în toate palierele 
societății, de la armată la educație, 
de la poliție la sănătate. Și, mai grav, 
o Turcie care se rupe total de testa-
mentul filosofic al lui Ataturk și se 

aliază inclusiv militar cu Federația 
Rusă, Siria, Iranul.

Așadar, teatrul de luptă din 
Orientul Apropiat este deja bine 
conturat. Lui i se adaugă pensinsula 
Crimeea. Toate acestea sunt grefate 
pe criza  – deja cu aspecte militare – 
a refugiaților din Orientul Mijlociu 
și Africa islamică (nevoiași fugiți 
din calea războiului și terorii, bine-
înțeles. Faptul că în zdrobitoarea lor 
majoritate sînt tineri și vînjoși, con-
tează mai puțin). Ceea ce înseamnă 
că, exact ca în 1939, butoriul cu pul-
bere este umplut la refuz. Iar acum, 
mai marii acestei lumi se distrează 
aruncînd în el cu chiștoace de țigări 
aprinse. Pînă-ntr-o zi. Și tare mi-e 
teamă că, stînd noi cu ochii țintă 
pe plagiatele lui Ponta sau Oprea, la 
diplomele universitare cumpărate 
sau nu de Dragnea sau te mai miri 
cine nu mai sîntem în stare a auzi că 
viitorul bate-n dungă. Precum clo-
potele la mort.

Viitorul sună în dungă

Cornelius POPA
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că, stînd noi cu ochii 

țintă pe plagiatele 
lui Ponta sau 

Oprea, la diplomele 
universitare 

cumpărate sau 
nu de Dragnea 

sau te mai miri cine 
nu mai sîntem 

în stare a auzi că 
viitorul bate-n dungă. 

Precum clopotele 
la mort.

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

Serie nouă, Numărul 30, 19-25 august 2016

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

» pag. 8

Pionul otrăvit
 Un personaj discret care s-a învârtit în 
cercurile puterii și care a fost mereu la locul 
și contractul potrivit. Apărut de nicăieri în 
viața politică brașoveană după ce a gestionat 
afaceri care au implicat bani și fonduri 
publice. 

 După o carieră aparent de succes în mediul 
economic, Kadas-Iluna Andrei Marius (foto), 
cunoscut de prieteni și parteneri ca „Andi” 
Kadas a intrat în politică reușind să ajungă 
consilier județen pe lista PNL. Întrebarea 
noastră este doar un „capăt de pod” la dilema 
„cine conduce județul”.

 Aparent legat doar cu numele de  un alt 
oarecare Iosif Kadas implicat în dosarul 
retrocedărilor alături de Gheorghe Paltin 
Sturdza, beneficiarul a peste 43.000 de 
hectare de pădure din judeţul Bacău, 
judecătorul Lorand Andras Ordog de 
la Tribunalul Covasna, şeful Romsilva, 
Adam Crăciunescu, judecătoarea Anca 
Roxana Adam de la Tribunalul Braşov, soţia 
inculpatului Ioan Adam, fost deputat PSD, 
Dan Costin Bengescu,  Sorin Ion Iacob, 
Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel 
Constantin Călugăr, Ioan Mătăşel, Rodica 
Gabriela Zaharia şi Iulian Durlan. 
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Contraeditorial

Alexandru
PETRESCU

Tetkron a devenit un șlagăr la 
modă. După ce a fost sistată 
furnizarea apei calde pe 7 

aprilie 2016 au început debranșă-
rile. Directorul Liviu Mosora pre-
ciza în luna iulie că în momentul 
de față mai sunt racordate numai 
9.500 de apartamente la rețeaua 
de termoficare, față de 10.700, câte 
erau în primăvară. Se pare însă că 
numărul apartamentelor debran-
șate este mult mai mare și crește 
în continuare. Între timp, bâlbele 
administrației pe subiectul apei 
calde și a căldurii ce trebuie furni-
zate la iarnă dau fiori celor care încă 
mai speră că va funcționa la timp un 
sistem centralizat.

În timp ce se încearcă închiderea 
TETKRON și se disponibilizează 
oamenii din societate, s-a propus 
soluția înființării unei noi societăți 
aflate în subordinea primăriei care 
să fie și furnizor și distribuitor de 
agent termic. Intenție care nu se 
va finaliza în acest an nici cu slujbe 
la Patriarhie! De ce? Este simplu: 
trecând peste deschiderea unei noi 
societăți, trebuie obținute avize, 
licențe și aprobări speciale. Apoi 
trebuie să ai în ce să fierbi apa, adică 
de un lighean imens și care costă o 
grămadă de bani. Așa, o grămadă 
cam cât Tâmpa. 

104 persoane dintre angajații 
TETKRON au fost disponibili-
zati. Aceștia au cerut plata salariilor 
compensatorii prevăzute în con-
tractual colectiv de muncă, adică 
1,6 milioane de lei (9000 de lei net 
pentru fiecare disponibilizat)

Așa că, un om hâtru și cu sim-
țul umorului, primarul George 
Scripcaru care are treabă cu DNA 
în unul dintre dosare tocmai 
de acest subiect, îi deleagă spre 
dreaptă rezolvare sarcina de a 
rezolva problema viceprimarului  
Mihai Costel. Adica unul din cei 
care l-au tocat inclusiv în campa-
nie pe acest subiect. Iar Costel se 
apucă de treabă și face o comisie 

din șapte consiglieri care se pun pe 
treabă și declară că până la sfârșitul 
lunii august va fi gata societatea cea 
nouă cu tot cu licențe. Apoi pleacă 
băieții în oleacă de vacanță unde 
probabil s-au gândit cum și ce să 
facă. Probabil că au soluția și vor să 
ne facă o surpriză, mai ales că până 
la sfârșitul lunii august mai sunt 
două săptămâni. Dar ceva pute. 
În primul rând nu este suficient să 
faci o societate de termoficare și să 
o și licențiezi. Pentru că îți trebuie 
și ceva motoare și cazane speciale a 
căror prezență este esențială pentru 
autorizare. Care motoare și cazane 
dau cu virgulă – nu există și trebuie 
achiziționate. 

Pentru ca lucrurile să funcțio-
neze corect, se ia în consiliul local 
hotărârea să se înființeze serviciul 
public de termoficare. Și începe 

hora. Adică consilierii PSD cer ca 
pe masa de lucru să se depună și 
rapoartele de specialitate si expu-
nerile de motive ale comparti-
mentelor de resort din subordinea 
primarului (Direcțiile Juridică, 
Economică, Tehnică) și viza de 
legalitate a secretarului. Și pentru 
a fi siguri că nu vor ajunge în situ-
ația de a da ceva declarații pe la 
DNA, tot consilierii PSD au cerut 

Prefectului să verifice legalitatea 
respectivei Hotărâri.

Una din deciziile luate în con-
siliul local a fost și aceea de a pre-
lua patrimoniul de la TETKRON. 
Numai că TETKRON nu este încă 
moartă, chiar dacă pare un cada-
vru în descompunere. Este o firmă 
care respiră greu și nu se dă dusă 
la groapă. Nu este ușor să o faci 
dispărută pentru că are ceva spe-
cial: datorii imense! 18.242.000 
de lei, din care 15.314.000 de lei 
către producătorul de agent termic 
Bepco, 1,6 milioane de lei salariile 
compensatorii pentru cei 104 dis-
ponibilizați, pierderile înregistrate 
la data de 31 decembrie 2015,  în 
valoare de 13,6 milioane  de lei. 
Ar fi de recuperat aproximativ 2 
milioane de lei din rambursări de 
TVA, dacă se va câștiga procesul cu 

ANAF în acest sens. Poate de aici și 
cererea celor de la PSD care insistă 
pe verificarea legalității.

Acum că a trecut vacanța, comi-
sia celor șapte s-a întrunit și încearcă 
să facă ceva. De fapt nu fac decât 
să împingă aerul cu pieptul, adică 
aproape nimic. Normal ar trebui să 
fie sinceri și să spună adevărul, că 
nu se va rezolva în timp util. Pentru 
că au două variante care pot merge 
împreună: prima, să repornească 
centralele de cartier care vor asigura 
doar o parte din necesar cu niște 
costuri imense, iar a doua să orga-
nizeze o licitație pentru achiziția de 
agent termic. Numai că la Brașov 
singurul capabil să ofere tehnic 
acest lucru este BEPCO. Problema 
BEPCO este însă că are gazul tăiat 
și nu mai furnizează pentru că 
TETKRON nu a plătit restanțele. 
Și nici nu le va plăti decât prin deci-
zie judecătorească. Iar consilierii 
nu vor semna pentru plata restantă 
pe motive de dosare la DNA și nu 
vor să ajungă colegi de dosar cu 
Scripcaru. Așa că oameni buni, nu 
sperați la căldură și apă caldă în sis-
tem centralizat. Dacă nu aveți bani 
de centrale de apartament, luați un 
lighean mai mare sau puneți sub 
cadă un arzător. Iar la iarnă luați 
pături mai multe, că de căldură nici 
nu poate fi vorba. Oricum, vom 
intra în istoria celor 1001 de nopți. 
Istoria frumoasă era cu Lampa lui 
Aladin. Istoria friguroasă va fi cu 
ligheanul lui Scripcaru. Ligheanul 
fermecat care face apa caldă și la 
iarnă cald. Sau nu!

Ligheanul fermecat

Acum că a trecut 
vacanța, comisia celor 
șapte s-a întrunit și 
încearcă să facă ceva. 
De fapt nu fac decât 
să împingă aerul cu 
pieptul, adică aproape 
nimic. Normal ar 
trebui să fie sinceri 
și să spună adevărul, 
că nu se va rezolva în 
timp util. Pentru că 
au două variante care 
pot merge împreună: 
prima, să repornească 
centralele de cartier 
care vor asigura 
doar o parte din 
necesar cu niște 
costuri immense, iar 
a doua să organizeze 
o licitație pentru 
achiziția de agent 
termic. 

Prea puțină fasole

Infractorul Liviu Dragnea pare 
destul de hotărât să dărâme 
Guvernul Cioloș care îi pro-

voacă bube pe mustață la fiecare 
pas. Țăranul e disperat de furie și nu 
din motivele pe care le crede toată 
lumea, că nu mai pot să fure ai lui cu 
patru mâini, că-l iubește tineretul pe 
Ciolo sau că e caniculă și s-a prostit 
mai mult decât era.

Nu. Problema e că o mare parte 
din populația care ar vota un cârnat 
ca Dragnea primește așa-numitele 
„Ajutoare alimentare de la UE“. 
Câți oameni sunt atât de săraci să 

beneficieze de astfel de ajutoare? 
Păi, în 2015, în Teleorman, județul 
țărănetelui, s-au împărțit aproape 
170.000 de pachete, la o populație 
de 360.000 de locuitori.

Cel mai urât lucru în toată poves-
tea asta este felul în care arată pache-
tele alea. Pe toate scrie GUVERNUL 
ROMÂNIEI, iar acum Guvernul 
României este Cioloș. Iar anul ăsta 
e an electoral și Cioloș împarte mili-
oane de chestii de-astea.

   Fiecare cutie de ajutoare ali-
mentare conţine: făină albă de 
grâu (1 kg), mălai (2 kg), paste făi-
noase (400 g), ulei (2 l), zahăr (1 
kg), conservă carne de vită (300 
g), conservă pateu de ficat de porc 
(200 g), orez (1 kg), conservă de 
pastă de tomate (400 g) și fasole 
boabe (500 g).

Și pe toate e sigla Guvernului 
și a UE. Și săracii au memorie 
scurtă, degeaba le spui că e de la 
domnul Dragnea când el stă cu 
cutiile în bordei și vede cum i-a dat 
Guvernul chestii. De-aia Dragnea 
turbează de furie. Că nu poate da 

el mită electorală pe banii UE.
Și-ar mai fi o chestie care arată, 

totuși, cam cât de tâmpită e ideea 
asta cu ajutoare alimentare. Le dau 
două kile de ulei. Ce naiba fac cu 
atât ulei? Ce prăjesc în el? Urzici? 
Se face țuică din ulei? Eu folo-
sesc un kil pe lună și eu mai fac o 
ceafă, niște cartofi prăjiți, încă o 
ceafă. Apoi le dă și un kil de zahăr? 

Pentru ce au nevoie săracii de 
zahăr, bre? Îl pun în capucino? Fac 
cozonac când rămân fără pâine? 
Nu ar fi mai bine să nu le mai dea 
ulei (ouăle, cartofii și multe altele 
sunt mai bune făcute fierte) și 
zahăr, dar să le dea în schimb 5 kile 
de fasole?

Fasolea este excelentă, poți 
să faci iahnie din ea, poți s-o faci 

frecată, să o întinzi pe pâine, cu 
boia și ceapă, poți s-o faci ciorbă, 
s-o mănânci cu o ceapă roșie etc. 
Și, cel mai important, când vine 
Dragnea la tine în sat și ești luat cu 
arcanul la Căminul Cultural să-l 
asculți cum va salva el țara de teh-
nocrați, poți să te bășești în voie, 
să-i umpli nasul de bășini, să se 
simtă ca la el acasă sau la partid.

Ovidiu
EFTIMIE

Pentru ce au nevoie 
săracii de zahăr, bre? Îl 
pun în capucino? Fac 
cozonac când rămân 
fără pâine? Nu ar fi mai 
bine să nu le mai dea 
ulei (ouăle, cartofii și 
multe altele sunt mai 
bune făcute fierte) și 
zahăr, dar să le dea în 
schimb 5 kile de fasole?

La iarnă luați pături mai multe, că de căldură nici nu poate 
fi vorba. Oricum, vom intra în istoria celor 1001 de nopți. 
Istoria frumoasă era cu Lampa lui Aladin. Istoria friguroasă 
va fi cu ligheanul lui Scripcaru. Ligheanul fermecat care 
face apa caldă și la iarnă cald. Sau nu!
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Ieșim și la toamnă în stradă?

 Și asta pentru că 
s-a dovedit fără nici 
un dubiu că doar 
protestele de stradă 
mișcă ceva pentru 
populație în România. 

Iar exemplele, două la număr, 
pentru că două dintre ele au 
avut o anvergură mare, aduc 

normalitatea socială, și ne indică 
faptul că acolo unde forul legislativ 
și executiv eșuează, bineînțeles voit, 
având concursul instituțiilor de 
stat, furia străzii repară, și reușește 
să impună respect. Să le luăm pe 
rând. Prima mișcare de mare anver-
gură în perioada post-decembristă, 
necontrolată de politic sau de ser-
viciile secrete, a fost cea în care s-a 
protestat masiv contra proiectului 
minier de la Roșia Montana. Pentru 
cei care nu știu întreaga intrigă în 
care a fost amestecată o mare parte 
a clasei politice, și de unde a plecat 

totul, le recomand să citească cartea 
jurnalistului clujean Mihai Goțiu, 
„Afacerea Roșia Montană“, lansată 
chiar în mijlocul protestelor din 
toamna lui 2013. Acesta a fost pri-
mul protest de stradă în care protes-
tatarii se organizau pentru mișcările 
de stradă pe rețelele de socializare 
săptămânal în marile orașe, și care 
a durat mai mult de 12 săptămâni 
consecutive. Strategia „sistemului“ 
a fost aceea de a bloca accesul eve-
nimentelor pe media națională, și 
de a amenda protestatarii în con-
formitate cu legislația în vigoare, 
jandarmeria fiind penibilă și deve-
nind condamnabilă pe drept cuvânt 
în utilizarea abuzului atât în ceea 
ce privește constatarea contraven-
țiilor și aplicarea amenzilor (care 
într-o proporție covârșitoare au fost 
anulate în instanțele de judecată), 
cât și în privința strategiilor de 

manipulare a maselor de protesta-
tari (loviri, rețineri, intimidări, uti-
lizarea de gaze lacrimogene). A fost 
prima oară când „sistemul“ a tre-
buit să facă concesii mari deoarece 
s-a dovedit faptul că a fost atacat 
în punctul slab, birocrația, iar lupta 
s-a dus cu armele pe care acesta 
nu putea să le controleze, neavând 
resursele necesare. Anul electo-
ral a salvat în cele din urmă Roșia 
Montană, deoarece frica politicie-
nilor de a nu fi aleși în continuare în 
posturile cheie s-a dovedit extrem 
de mare și într-un final, în acest an 
Ministerul Culturi propune zona de 
exploatare pentru lista UNESCO. 
A fost nevoie de o luptă câncenă 
anti-sistem a unei generați care nu 
a prins „binefacerile“ comunismu-
lui, și care a arătat fără nici un dubiu 
faptul că protestul este cheia instau-
rării și menținerii democrației.

A doua mișcare de mare anver-
gură, soldată cu demisia guvernu-
lui, a fost mișcarea de solidaritate 
cu drama victimelor din „Colectiv“. 
Această mișcare de stradă a fost tot 
o mișcare anti-sistem, având ca stin-
dard lozinca „Corupția ucide!“, și a 
scos în stradă 75.000 de persoane 
în diferite orașe ale țării. Tot dato-
rită tragediei soldate cu peste 60 de 
decese, au apărut pe agenda publică 
problema infecțiilor nosocomiale, 
precum și a autorizațiilor de funcți-
onare aprobate de ISU pe alte baze 
decât cele legale.

De ce să ieșim din nou în stradă 
în această toamnă? Avem zeci de 
motive pentru că suntem siguri că 
trăim într-o țară disfuncțională. Iar 
această disfuncționalitate, carac-
terizată de sintagma „ia fiecare tot 
ce poate“, afectează toate palierele 
sociale. 

În primul rând pentru că este an 
electoral. Politicienii tremură de 
frica electoratului, și sunt dispuși să 
facă concesii din ce în ce mai mari. 
Președintele cel mult plimbăreț 
prin lume, care stă asuns la umbra 
Cotroceniului, brusc a apărut pe 
la Ziua Marinei, ba mai postează 
imagini din plimbări montane. 
Președintele Senatului s-a trezit 
cu câteva dosare penale și acuza-
ții grave. Guvernul nu reușește să 
absoarbă absolut deloc fonduri 
europene, și stă prost la capitolul 
imagine. Așadar sistemul este vul-
nerabil acum în pragul sufragiilor, 
și merită cu vârf și îndesat să răsu-
cim cuțitul în rană.

În al doilea rând se pare că la nivel 
de servicii secrete s-a dat „La loc 
comanda!“ și se caută rectificarea 
strategiilor de prostire a electoratu-
lui. Așadar, se pare că și acestea sunt 
marcate de fragilitate în momen-
tul acesta, mai ales că se zvonește 
că Generalul de Brigadă Coldea 
Florian este în concediu forțat, iar 
lupta surdă dintre diferitele facțiuni 
de la vârful SRI a ajuns la „punctul 
de fierbere“, și „dă în clocot“. 

Așadar avem două motive bune 
pentru a lovi în sistem, deoarece 
doar furia străzii îl va face funcți-
onal. Adică o să îi bage mințile în 
cap pentru a pune pe primul loc 
cetățeanul ca unic interes al statu-
lui. Și pentru a crea politici reale și 
aplicabile pentru un trai mai bun în 
România.    

Dan
VÂJU

Am întâlnit oameni și mana-
geri valoroși din toate dome-
niile și, încet-încet, sper ca în 

punctele-cheie ale instituțiilor noas-
tre să apară tot mai mulți oameni de 
valoare, care vor să facă treabă.

După mulți ani în care siste-
mul de sănătate din România a 
fost sugrumat de tot felul de jocuri 
de interese, de corupție și depen-
dență politică, am fost impresionat 
de prestația de început de drum a 
noului ministru al Sănătății, dom-
nul Vlad Voiculescu. Deși nu este 
medic, iar breasla noastră acceptă 
cu destulă dificultate să lucreze cu 
un om din afara meseriei, domnul 
Voiculescu este familiarizat cu siste-
mul nostru, îi știe racilele, a lucrat, 
cumva, în paralel, ajutând oameni 
grav bolnavi.

Odată instalat în funcția de 
ministru, domnul Vlad Voiculescu 
a făcut câteva declarații publice cel 

puțin neobișnuite. Într-una dintre 
acestea a spus, printre altele, că sis-
temul  suferă de „feudalism“. Deși 
a stârnit câteva proteste în lumea 
medicală, declarația domniei sale 
a fost deosebită prin faptul că în 
România, oriunde te-ai afla, spui 
orice ca să îți aperi poziția, mai 
puțin adevărul. Prin aplecarea către 
adevăr, prin onestitatea de care dă 
dovadă de fiecare dată când vor-
bește despre sănătatea românească, 
domnul Voiculescu și-a creat o 
reputație de om curajos și ferm. 
Dar a creat, totodată, un orizont 
de așteptare ridicat și extrem de 
concret.

Nu știu cât va dura mandatul 
domniei sale, suntem obișnuiți să 
schimbăm miniștrii Sănătății o dată 
la șase luni (medie confirmată mate-
matic). Dar, sunt câteva lucruri care 
se pot face într-un termen rezonabil 
și care ar fi extrem de utile pentru 

sistem. Astfel, ministerul trebuie să 
intervină urgent pentru delimita-
rea clară și a atribuțiilor activității 
de gardă și pentru plata corectă a 
medicilor și a personalului medical. 
Un prim pas a fost făcut deja făcut 
în acest sens…

O altă măsură urgentă este 
implementarea celor 21 de ele-
mente DCI - denumiri comune 
internaționale - pe lista de medica-
mente compensate și gratuite. Sunt 
elemente obligatorii în tratamentul 
unor boli grave, invalidante sau rare.

Un alt front de lucru important 
este cel al raportării corecte a infec-
țiilor nosocomiale. O echipă de 
medici ATI de la Spitalul Județean 
de Urgență din Timișoara a reali-
zat, în urmă cu mai bine de un an, 
un astfel de sistem online, foarte 
corect și transparent. De ce nu s-ar 
putea găsi o soluție digitală la nivel 
național?!

De asemenea, ministrul are oca-
zia acum să facă inventarul aparatu-
rii și echipamentelor medicale din 
spitalele din țară. Sunt multe apa-
rate de valoare care zac uitate prin 
subsoluri și care, pe lângă faptul că 
au costat extrem de mult, merită 
puse în funcțiune. Cu ocazia aces-
tui „inventar“, pot fi identificate și 
investițiile lăsate de izbeliște, spita-
lele care au nevoie de reabilitare, dar 
și zonele în care este nevoie de noi 

unități medicale. Acest „inventar“ 
ar trebui publicat, transparent, pe 
site-ul ministerului, conform devi-
zei „Aici sunt banii dumneavoastră“.

În legătură cu acest aspect, am 
participat zilele trecute la o întâlnire 
a domnului ministru cu o delegație 
de medici din Brașov, care au înfiin-
țat Asociația pentru Noul Spital al 
Brașovului, împreună cu primarul 
orașului. De multă vreme se pune 
problema ridicării unui nou spital 
- multidisciplinar și modern - într-
unul dintre cele mai frumoase orașe 
din România. Am crescut în Brașov, 
consult în fiecare lună în acest minu-
nat oraș și susțin acest demers firesc 
și necesar. Este anormal ca pacienții 
să fie puși în situația de a fi plimbați 
între o secție de spital și alta pentru 
că spitalul județean este mult prea 
mic. Este anormal ca instituțiile 
spitalicești să funcționeze în clădiri 
istorice, compromise sau degradate. 
Este anormal ca medicii și perso-
nalul medical să lucreze în con-
diții proaste, neperformante. Nu 
doar brașovenii, ci toată regiunea 
suferă pentru că nu există un spital 
multidisciplinar care să răspundă 
nevoilor pacienților. Mai adaug că 
Brașovul este un oraș căutat de sute 
de mii de turiști și este și centru uni-
versitar de medicină.

Revenind la așteptările pe care le 
avem de la noua echipă din fruntea 

Ministerului Sănătății, ceea ce 
îmi doresc cel mai mult, mai mult 
chiar decât rezultate imediate, este 
să nu renunțe să rămână pe valori. 
Sistemul de sănătate trebuie recon-
struit pe bază de adevăr, demnitate 
și meritocrație. Trebuie depoliti-
zat și trebuie să îi redăm demnita-
tea. Avem multe performanțe în 
medicină, dar acestea nu acoperă 
problemele sistemului. Dacă ne 
redobândim, ca breaslă și ca sistem, 
respectul pentru noi înșine, vom 
dobândi și respectul și încrederea 
pacienților noștri. În definitiv, nu 
aceasta este menirea noastră?!...

prof. univ.dr.
Alexandru Vlad CIUREA

De la capăt... 
 De multe ori m-am întrebat ce îi determină pe unii oameni 
politici să își asume poziții executive în instituțiile statului? 
Pe lângă acele nenumărate răspunsuri care vă sunt și 
dumneavoastră la îndemână, dragi cititori, și pe care nu 
vreau să le reiau pentru că au conotații negative, sunt și 
mulți oameni de calitate printre aceștia.

Nu doar brașovenii, 
ci toată regiunea 
suferă pentru că 
nu există un spital 
multidisciplinar care 
să răspundă nevoilor 
pacienților. Mai adaug 
că Brașovul este un 
oraș căutat de sute de 
mii de turiști și este și 
centru universitar de 
medicină.
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Se observă o 
întinerire/înnoire a 
întregii clase politice, 
dar, mai ales, dorința 
și necesitatea de a 
face politică bazată 
pe corectitudine, 
profesionalism, 
responsabilitate, 
transparență și 
respect. Pentru o 
activitate politică 
corectă și orientată 
spre rezultate, este 
necesar să găsim 
forța  de a îmbina 
înțelepciunea 
oamenilor cu 
experiență 
din politică cu 
entuziasmul și 
inovativitatea 
tinerilor.

La nivelul întregii societăți din 
România există tendința de a 
blama politica și politicienii. 

Însă, nimeni nu își pune problema 
că dacă nu ar exista oameni care să 
facă politică, democrația nu ar mai 
fi posibilă și haosul ar pune stăpâ-
nire pe fiecare comunitate. 

Este esențial ca fiecare cetățean 
să se implice pentru a face schim-
barea în bine. Implicarea se poate 
face prin exercitarea votului, prin 
activarea în cadrul societății civile, 
dar, mai ales, în cadrul unui partid 
politic. Trebuie să înțelegem că 
fiecare dintre noi putem „fi schim-
barea pe care ne dorim să o vedem 
în lume“.

Se observă o întinerire/înnoire 
a întregii clase politice, dar, mai 
ales, dorința și necesitatea de a face 
politică bazată pe corectitudine, 
profesionalism, responsabilitate, 
transparență și respect. Pentru o 
activitate politică corectă și orien-
tată spre rezultate, este necesar să 
găsim forța  de a îmbina înțelep-
ciunea oamenilor cu experiență 

din politică cu entuziasmul și ino-
vativitatea tinerilor. Generațiile 
trebuie îmbinate pentru ca, în 
echipă, să reușim să avem cele mai 
bune rezultate și realizări. 

Societatea românească are cea 
mai mare nevoie de unitate – uni-
tate între oameni, unitate a clasei 
politice pentru a reuși să dezvolte 
România, în mod sustenabil. Nu 
mai este loc și timp pentru interese 
personale sau politice. Pentru a nu 
ne dezbina, ca națiune, este nevoie 
de forța unității, de echilibru, de 
respect între generații, de colabo-
rare între clasa politică, societatea 
civilă și mediul de afaceri. Să nu 
ne pierdem valorile fundamen-
tale, tradițiile care ne definesc ca 
nație, să ne respectăm istoria și 
să ne luptăm pentru a reda gloria 
României!

În România anului 2016 avem 
nevoie de o clasă politică respon-
sabilă pentru fiecare decizie, avem 
nevoie de asumare, cu profesio-
nalism, a rolului pe care fiecare 
om politic îl are, avem nevoie de 

viziune pentru dezvoltare, precum 
și de planificare. 

Fiecare om politic este în slujba 
și la dispoziția cetățenilor. Este de 
datoria noastră să redăm româ-
nilor încrederea în clasa politică 

prin faptele concrete făcute pentru 
bunăstarea tuturor și pentru dez-
voltarea echitabilă a întregii țări. 

Marius Alexandru DUNCA,
Președinte PSD Brașov

Politica noii generații
 La nivelul întregii societăți din România există 
tendința de a blama politica și politicienii. Însă, 
nimeni nu își pune problema că dacă nu ar exista 
oameni care să facă politică, democrația nu ar mai 
fi posibilă și haosul ar pune stăpânire pe fiecare 
comunitate. 

Administrația contra cetățeni
 ALDE Brașov 
constată cu îngrijorare 
faptul că rezolvarea 
uneia dintre cele mai 
spinoase probleme 
ale Brașovului, 
respectiv soarta 
sistemului centralizat 
de termoficare, este 
amânată la nesfîrșit 
de către administrația 
municipiului Brașov. 
Nu dicutăm acum și 
aici despre istoricul 
sistemului și despre 
cauzele care l-au adus 
în această situație 
de colaps, ci despre 
faptul că de peste 
o jumătate de an, 
un număr de peste 
10.000 de abonați ai 
sistemului, respectiv 
peste 25.000 de 
brașoveni, au rămas 
fără apă caldă.

În maxim șase-șapte săptămîni, 
temperatura nocturnă în 
Brașov va scădea pînă în zona 

în care începe să se facă resimțită 
nevoia de a porni instalațiile de 
încălzit, iar acești circa 25.000 de 
brașoveni nu vor avea nici această 
posibilitate. 

Dacă în mandatul anterior con-
ducerea executivă a primăriei și 
consilierii locali s-au ferit – mai ales 
în ultimul an al mandatului – să ia 
vreo măsură reală care să ducă la 

menținerea funcțională a sistemu-
lui, asistăm cu stupefacție la același 
non-combat și al noului consiliu 
local. În cele două luni care s-au 
scurs de la alegeri, voința politică 
a noilor consilieri s-a concretizat 
DOAR în înființarea unei comi-
sii care să analizeze și să decidă ce 
și cum. Numai că dezbaterile din 
această comisie nu furnizează bra-
șovenilor din sistemul centralizat 
de termoficare nici apă caldă, nici 
căldură cînd va veni sezonul rece. 

ALDE Brașov nu contestă faptul 
că întregul sistem de termoficare 
trebuie reașezat și, mai ales, moder-
nizat. Dar acest lucru reprezintă un 
proces de lungă durată și, mai ales, 
un proces consumator de mari 
resurse bugetare, cel puțin în prima 
sa fază, de investiții. Însă a trata cu 
cinism această chestiune, ni se pare 
inacceptabil. Asigurarea condițiilor 
de igienă pentru populație, pentru 
cei 25.000 de brașoveni, de sănă-
tate, în cele din urmă, căci a fur-
niza căldură înseamnă inclusiv a te 
îngriji de starea de sănătate a locu-
itorilor municipiului, reprezintă 
una dintre obligațiile elementare 
ale administrației publice locale. 

Din punctul nostru de vedere, 
o soluție funcțională pentru a fur-
niza apă caldă și căldură brașove-
nilor captivi sistemului centralizat 
există. Nu este nici complicată, nici 
costisitoare. Dacă pe platforma de 
sud a municipiului (zona Astra – 
Noua) există centralele termice 
aparținînd TETKRON, precum și 
sistemul de transport și distribuție 
pornind din aceste centrale, care 
să asigure agentul termic în zonă, 
în Tractorul ar fi fost suficient, pe 
moment, reamenajarea a două cen-
trale termice din zonă și ar fi fost 
asigurată furnizarea și pentru acest 

cartier. Tetkron are echipamentele 
necesare care puteau fi montate în 
aceste centrale în maxim o lună, 
chiar dacă ar fi vorba doar despre 
echipamentele pe care societatea 
a fost obligată să le demonteze de 
pe Memorandului (o altă „ispravă“ 
a conducerii Primăriei Brașov care 
a dus la înfundarea Tetkron în 
datorii).

Dacă administrația publică a 
municipiului Brașov ar fi acționat 
corect și coerent, ar fi fost de acord 
cu această lucrare, iar brașovenii 
din sistemul centralizat de termofi-
care ar fi suferit de lipsa apei calde 
maxim o lună. Desigur, acest lucru 
ar putea fi făcut chiar și acum, în 
ultimul ceas. Dar liderii administra-
ției publice locale, primarul George 
Scripcaru, cu cinism, preferă să lase 
25.000 de brașoveni fără condițiile 
minime de igienă, îi condamnă la 
spălatul la ibric, ca acum jumătate 
de veac, prin satele României, și, 
mai tragic, îi condamnă, la intrarea 
în sezonul rece, la frig și îmbolnă-
vire. Dar, desigur, Brașovul este un 
oraș modern, european, turistic, 
aparținînd secolului XXI. 

Radu LECA,
Președinte organizația  

municipală Brașov ALDE
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Astfel, Sebastian Grapă 
este primul parlamentar 
brașovean care își anunță 

candidatura pentru un mandat în 
legislatura 2016-2020. 

Doresc să continui proiec-
tele pe care le-am inițiat în acest 
mandat. Am avut câteva proiecte 
care au devenit Legi, dar mai 
sunt numeroase inițiative care își 
urmează încă parcursul legislativ. 
Aș aminti în mod deosebit modi-
ficarea Legii adopțiilor. În propu-
nerea pe care am elaborat-o, au 
fost enunțate câteva principii pe 
care Guvernul le-a cuprins în pro-
priul proiect de modificare, care 
a fost recent adoptat. Cu toate 
acestea, actualul cadru legisla-
tiv mai are nevoie de o serie de 
îmbunătățiri. Totodată, voi conti-
nua să lupt pentru îmbunătățirea 
calității vieții pentru persoanele 
cu dizabilități, precum și pentru 

orice demers care vizează respec-
tarea drepturilor omului. 

În prezent, Sebastian Grapă 
este președintele Organizației 
Municipale  PMP Brașov, fiind 
totodată prim-vicepreședintele 
Organizației Județene. Acesta 
ne-a declarat că este optimist în 
ceea ce privește rezultatul alegeri-
lor din decembrie și că urmărește 
întărirea organizațiilor din județ:

Sunt încrezător în ceea ce pri-
vește rezultatul pe care Partidul 
Mișcarea Populară îl va obține în 
județul Brașov. Echipa s-a întărit 
după fuziunea cu UNPR. În pre-
zent, muncim pentru a consolida 
organizațiile locale, vom avea 
o serie de vizite și consultări în 
județ, ocazie cu care voi avea dis-
cuții și cu alegătorii. La Brașov, 
ne-am propus să obținem două 
mandate de deputat și un man-
dat de senator, PMP fiind în acest 
moment a treia forță politică, atât 
la nivel județean cât și național.

Sebastian Grapă candidează pentru  
un nou mandat din partea PMP
 Senatorul Sebastian Grapă va candida la alegerile 
parlamentare din luna decembrie pentru un nou mandat în 
Parlamentul României. Acesta va avea susținerea Partidului 
Mișcarea Populară, al cărui membru este după fuziunea cu 
Uniunea Națională pentru Progresul României.

 Două firme care 
recrutează forță de 
muncă în Spania 
sunt cercetate de 
Inspectoratul General 
al Poliției Române la 
solicitarea deputatului 
PNL Maria Grecea, 
membru al Comisiei 
pentru comunitățile 
de români din 
afara granițelor 
țării, acestea fiind 
suspectate de 
înșelăciune

Maria Grecea a alertat 
autoritățile competente 
(Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Muncii și 
Poliția) și a solicitat să fie făcute 
verificări la societățile românești 
care intermediau forța de muncă.  
De asemenea, deputatul a solicitat 

MAE să precizeze care sunt măsu-
rile pe care misiunile diplomatice 
le iau pentru ocrotirea cetățenilor 
români din străinătate aflați în 
situații de abuz din partea angaja-
torilor sau a firmelor de recrutare.

Demersurile doamnei Maria 
Grecea au survenit în urma unei 
scrisori adresate de către un cetă-
țean român aflat în Spania, care 
a acceptat un loc de muncă în 
sectorul agricol, intermedierea 
fiind făcută de o societate din 
Bistrița. Documentul relatează 
detalii cutremurătoare cu privire 
la viața românilor care muncesc 

în Spania, făcând referire la con-
dițiile inumane și la abuzurile 
comise de angajatori. Românca 
povestește chiar cazul unei anga-
jate care, în urma suprasolicitării 
la locul de muncă, a suferit un 
infarct și a decedat.

„Din păcate pentru mulți 
români, speranța că vor putea asi-
gura un trai mai bun celor rămași 
acasă, s-a transformat într-un ade-
vărat calvar. Conform scrisorii 
pe care am primit-o, persoanele 
respective au fost atrase într-o 
capcană chiar de societățile care 
se ocupă cu recrutarea forței de 

muncă din România. Condițiile 
în care românii trebuie să mun-
cească sunt de neimaginat: de 
la spații de cazare inumane, ore 
suplimentare neplătite, lipsa asis-
tenței medicale pentru cei ce se 
îmbolnăvesc, până la neachitarea 
drepturilor salariale“ – declară 
Maria Grecea.

Inspectoratului General al 
Poliției Române, a comunicat fap-
tul că au fost efectuate verificări 
la societățile implicate. Astfel, 
s-a stabilit că cele două societăți 
sunt: Tabita Tour, din Bistrița, 
societate comercială având ca 
principal obiect de activitate 
transportul de persoane și Phil 
Management Consult SRL, al 
cărei unic asociat este Tabita Tour 
SRL. În urma verificărilor, au fost 
constatate aspecte care se pot cir-
cumscrie elementelor constitu-
tive ale infracțiunii de înșelăciune, 
fapta fiind incriminată de art. 244 
din Codul penal, iar asupra repre-
zentanților celor două societăți 
urmează a fi efectuate cercetări. 

„Având în vedere problemele 
cu care s-au confruntat românii 
care au ales să încheie contracte 
prin intermediul celor două 

firme, îi îndemn pe cei care sunt 
în căutarea unui loc de muncă 
să evite astfel de societăți și să 
se asigure că intermedierea este 
făcută de un agent economic 
autorizat. Voi continua demersu-
rile inițiate pe lângă Ministerul 
Afacerilor Externe pentru mă asi-
gura că misiunile diplomatice ale 
României sunt pregătite să acorde 
asistență cetățenilor români care 
lucrează în altă țară. Totodată, voi 
adresa o nouă interpelare către 
Ministerul Muncii, pentru a primi 
clarificări cu privire la acreditarea 
societăților de recrutare, care pla-
sează forța de muncă în afara gra-
nițelor țării.  

Am convingerea că acest caz nu 
este unul izolat. România trebuie 
să își ocrotească cetățenii, indife-
rent unde s-ar afla aceștia. Pentru 
a putea acționa este important să 
fie identificate situațiile în care 
românii sunt înșelați, exploatați 
și batjocoriți, iar cel mai bine o 
putem face chiar colaborând cu 
reprezentanții comunităților din 
diaspora“ – declară deputatul 
Maria Grecea.

Autoritățile confirmă măsuri împotriva  
societăților care exploatează români în Spania

Maria Grecea, deputat PNL: 

Sunt încrezător în ceea ce privește rezultatul 
pe care Partidul Mișcarea Populară îl va 
obține în județul Brașov. Echipa s-a întărit 
după fuziunea cu UNPR. În prezent, 
muncim pentru a consolida organizațiile 
locale, vom avea o serie de vizite și 
consultări în județ, ocazie cu care voi avea 
discuții și cu alegătorii.

Sebastian GRAPĂ

Președintele PMP Brașov, Costel 
Mihai a precizat că fuziunea PMP – 
UNPR s-a făcut rapid, fără condu-
ceri bicefale, pentru că experiența 
a arătat că aceasta din urmă nu are 
efecte benefice (elocvent fiind cazul 
PDL-PNL). Fiind vorba de partide 
mici, nu trebuia tergiversat.

Vrem să prezentăm 
câteva detalii asupra 
modului a decurs această 
fuziune în plan județean. 
Conform deciziei de la 
București, președintele 
Mihai Costel, Sebastian 
Grapă este prim-
vicepreședinte și 
preşedinte la organizaţia 
municipală, secretar 
general – Tudor Blendea, 
iar  secretari generali 
adjuncți Stanciu Vasile 
şi Laurian Pop. Mai sunt 
12 vicepreşedinţi şi 12 
secretari, câte șase din 
fiecare formațiune”

Costel MIHAI
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Să ne 
afumăm!

Karla TITILEANU
decorator

În fiecare week-end, în timpul sezonului 
cald, orașul prinde miros de grătar. Prin 
curți, în spatele blocurilor, pe la perife-

rie omul face un foc ca să-și prăjească ceva. 
Firesc până la urmă, căci omul iubește 
mâncarea și mai ales carnea friptă. Nimic 
rău în asta. Dar ce ne facem că o activitate 
ce ar trebui să fie totodată și relaxantă, ne 
înghesuie pe toți cetățenii urbei în doar trei 
zone special amenajate pentru o astfel de 
activitate?

În vreme ce în alte țări de pe alte pla-
nete, omul face liniștit un picnic pe o 
pătură cadrilată, scoțând tacticos din coșul 
special un prosecco și ceva gustări sofis-
ticate sau înfulecă pur și simplu un hot 
dog, tolănit în iarbă, în mijlocul parcului, 

românul iși cară juma de 
casă ca să încingă un gră-
tar la Noua, la Pietrele lui 
Solomon sau La Iepure. 
Mirific! Dacă ești mati-
nal și fugi cu grătarul, 
salteaua și casetofonul 
în cârcă pe la 8-9, prinzi 
un loc. Nu preferențial, 
căci oricum toate aceste 
„locuri special amena-
jate“, sunt înghesuite 
unul într-altul de mai-
mai vecinul te stropește atunci când mușcă 
din micu-i suculent. Superb! 

Și-așa norocos, ocupi repede o vatră 
de foc, pui „stop masa mea“ pe cea mai 
apropiată și-ți aștepți „prietenii/colegii/
vecinii“ de grătar. Numai bine, că în două 
ore poiana (oricare ar fi ea) e plină de foc 
și fum, de mirosuri oarecum asemănătoare 

și de oameni parcă tăiați după același tipar. 
Este și normal, câtă vreme urbea s-a prea-
mărit și a oferit plătitorilor de taxe niște 
zone de agrement culinar, făcute parcă de 
Nea Costel pădurarul din Dâlga. Și totul 
pe ritm de muzică aferentă. Și nu, nu e 
Mozart. Lux!

Oare chiar nu are nimeni suficientă 
materie cenușie pentru a planifica și a 

realiza niște zone urbane de picnic ade-
vărate? Care să respecte normele de sigu-
ranță, cele de mediu și mai ales cele de bun 
simț. Zone în care să mergi să te simți cu 
adevărat bine, să nu deranjezi și să nu fii 
deranjat. Să ai parte de confort, de utilități 
(ca să nu faci pipi în boscheți) și de fru-
mos. Ca pe la alții. Că tot ne credem oraș 
european.

www.cramagirboiu.ro

   Ingrediente: 

 lapte
 mălai
 smântână
 unt
 sare
 ouă
 telemea de oi, veche de 

un an

Cantitățile sunt în funcție 
de măiestria bucătarului !

  
   Preparare: 

Punem untul în ceaun și îl lăsăm să se 
topească la foc mic.

Adăugăm laptele, smântâna și sarea, ames-
tecând mereu.

Când toate astea s-au încins, se adaugă 
mălaiul (ca la o mămăligă ciobănească ce este, 
adică o parte „farină“ la trei și chiar doua părți 
„zamă“)

Se amestecă mereu până se face febră mus-
culară - de parcă viața ar depinde de asta! - 
până răzbește la suprafață untul, ca niște băl-
tițe de primăvară pe pământul dulce-senzual 

al mămăligii. Acum se mai lasă un chiculuț în 
spuza încinsă, să prindă coajă - la cuptor e și 
mai bine, că prinde crusta și sus și jos.

Dacă s-a rumenit, este momentul să dăm 
mămăliga deoparte, o punem într-o tavă 
adâncă. Facem cu polonicul căușe și punem 
în ele ouăle. Peste ele radem telemea veche de 
oaie.

Dăm la cuptor sau din nou pe jar. 
Trai bun cu doamna, mere bine cu un albior 

demisec de la Crama Gârboiu.

Poftă Bună!

Balmoș

www.cramagirboiu.ro

Chef Adrian NEAG
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Nazismul și cartierul roșu
 Bărbatul are pantaloni 
trei sferturi și fața umflată, 
ca și cum a dormit 1000 de 
nopți, neîntors. Ne aude 
vorbind românește și vine 
săgeată: sunteți români 
d-ai mei, dați-mi și mie 
niște bani să-mi iau ceva 
de mâncare. Dacă nu vă 
auzeam, aș fi zis că sunteți 
nemți, că aveți portu ăsta 
nemțesc.

Portu nemțesc, ăsta sigur a 
dormit 10.000 de nopți. 
Dar ce spun eu, 450.000 de 

nopți a dormit, poate a venit cu fra-
tele Bălcescu în Germania și apoi a 
rămas aici, victima unui proto-Men-
gele care a aranjat criogenizarea indi-
vidului într-un butoi cu țipari de Rin.

În cartierul roșu, pe termopane 
sunt lipite A4 cu numele fetelor. 
89% din ele sunt cu clienții, lăsând 
numai babele și ororile să stea în 
sutien și chiloți expuse pe scaune 
înalte, cu căști în urechi. Poate 
învață germană fără profesor. Pe o 
hârtie scrie mărunt, în românește: 
căutăm fată pentru munca la geam.

Geamgiță.
Vis-a-vis de casele cu fete, 

rezemați de zidul medieval al ora-
șului imperial sunt clienții care 
așteaptă ceva. Poate ca fata lor favo-
rită să intre în schimb, poate ca fata 
lor favorită să se întoarcă de la lucru. 
Poate pur și simplu fumează acolo 
căci e atmosfera mai intimă.

În 1938 la Adunarea anuală a 
naziștilor de la Nuremberg dedi-
cată Germaniei Mari, cartierul 
roșu a fost închis ca să nu atragă în 
ispită național-socialiștii cei puri. 
Desigur, amușinând pe străduțe au 
fost văzuți șefi și șefici, acești degus-
tători moderni ai dietei populare. 

Cineva trebuie să vadă dacă tocana 
de păsărică e otrăvită, nu-i așa?

Zeppelin Field, singurul giga 
proiect finalizat al lui Speer e lăsat 
să moară. Acoperit de jeg și tufe e o 
combinație de munte de gunoi de 
la marginea Brașovului cu citadela 
Angkor-ului. Doi puști francezi cu 
triciclete dau ture prin fața tribunei 
de pe care, în `38, floarea NSDAP-
ului a salutat milionul de oameni 
veniți la paradă. Heil Hitler!!! urlat 
dintr-un milion de piepturi a creat 
o sferă care s-a ridicat în stratosferă, 
iubitul Mihaelei Rădulescu vă poate 

mărturisi că și acum poate fi văzută, 
orbitând pământul.

În 45, americanii au detonat 
svastica de piatră și de atunci, nem-
ții încearcă să ascundă rușinea nazis-
mului sub păduri, parcări, berării și 
piste de biciclete, incapabili să-i 
găsească uriașului bibelou națio-
nal-socialist un loc pe etajera cu slă-
biciuni ale firii.

Doar 2 din 1.000 de germani s-au 
opus regimului, așa zice istoricul de 
la Dokumentationszentrum. Restul 
s-au scăldat, milioane de vrăbii, în 
lumina soarelui interior care răsărea 

din gura iubitului conducător, pri-
mul fiu al țării, primul arhitect, pri-
mul soldat, primul miner, primul 
cant-autor, primul Ceaușescu, pri-
mul Erdogan.

1933 e un 1946 sau un 2016, ace-
leași fente, aceleași ezitări, aceleași 
goluri din offside, aceleași faulturi și 
hențuri.

Deși privim istoria expusă în 
chiloți și sutien cu dantelă într-o 
vitrină de termopan nu înțelegem că 
am mai văzut-o și ieri și alaltăieri și 
acum 1 an. Este la fel de urâtă, fute la 
fel de prost și ne costă la fel de mult. 
Mereu.

Zilnic, milioane de amnezici, 
venim să ne fumăm țigările în fața 
vitrinelor unde istoria ne așteaptă 
cu căști în urechi.

Privind curvele din cartierul roșu 
îmi amintesc de ceva. Scot repede 
pliantul muzeului procesului de la 
Nurnberg și da, acolo sunt, cu căști 
la urechi, Goring și Ribbentrop, 
Frank și Frick, așteptând sentința 
tribunalului pentru crime de război.

Târfe și târfe.
Românul cu fața umflată răsare 

din nou în față. Se învârte ca istoria 
și eu trec pe celălalt trotuar.

Raluca FEHER
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Pionul otrăvit

Posesorul mai multor firme 
de „succes” precum SC 
KASIM EMAKA SRL aflată 

în insolvență, INTELKASIM SRL 
și încă alte câteva pe care le coor-
donează și care firme au derulat 
și derulează afaceri în marea lor 
majoritate pe bani publici.

După o carieră aparent de suc-
cess în mediul economic, Kadas-
Iluna Andrei Marius, cunoscut 
de prieteni și parteneri ca „Andi“ 
Kadas a intrat în politică reușind 
să ajungă consilier județen pe lista 
PNL. Întrebarea noastră și dilema 
este doar un „capăt de pod“ ca răs-
puns al întrebării „cine conduce 
județul“. Nu putem judeca încă 
activitatea politică a numitului 
Andi Kadas, dar totuși ne putem 
pune întrebări despre cum a ajuns 
politician cel care până acum a 
manipulat banii publici pe con-
tracte grele pe o societate care 
acum este în insolvență. Și mai 
ales nu înțelegem cum o societate 
precum KASIM EMAKA a reușit 
să intre în insolvență deși derula 

afaceri de zeci de milioane de lei 
noi!

Să începem prin a prezenta în 
acest preambul câteva date despre 
această societate. 

A avut contracte grele în 
derulare cu beneficiari precum 
Consiliul Județean Brașov, Airport 
Management & Constructions, 
Col-Air Trading, Iptana, Prangl, 
RA Aeroportul Transilvania, 
Consal, Vectra Service, Unitatea 
Specială de Aviație București, 
Construcții Feroviare Iași-
Grup Colas, Ministerul Apărării 
Naționale(Drumuri și platforme 
în cazarma 530 Galați) și multe 
altele.

Majoritatea contractelor cu 
unități speciale ale Statului prin 
Ministerul Apărării și Ministerul 
de Interne. Ce convenabil!

Una dintre cele mai intere-
sante afaceri ale Kasim-elor a 
fost derulată la Brașov. Afacerea 
„GARDUL“ Aeroportului Brașov. 
Astfel, Consiliul Județean a chel-
tuit peste 25 de milioane de euro, 

pentru o investiție inutilă. O parte 
a aceste inutilități aparține unei 
firme a actualului consilier jude-
țean Kadas-Iluna Andrei Marius  
care prin contractul de lucrări 
63/18.09.2013 în care era impli-
cată societatea INTELKASIM 
SRL patronată atunci de discretul 
nostru om de afaceri  Andi Kadas 
având ca obiect „împrejmuire de 
securitate a AIBG pe o lungime de 
3320 m“ a păpat ceva bani buni! Și 
nu numai pentru gardul „leopar-
dului“... Atunci, deși comisia de 
recepție a semnat procesul-verbal 
de recepție la terminarea lucră-
rilor cu nr. 13817/20.12.2013 
fără obiecțiuni, societatea 
INTELKASIM SRL a încasat tot 

prețul contractului deși a fost con-
statată o lipsă de câteva sute de 
metri de gard. Dar totuși de ce s-a 
semnat? O să vă arătăm noi în epi-
soadele următoare de ce!

O singură întrebare ne punem: 
ce l-a determinat pe unul dintre 
cei mai de succes abonați la banii 
publici să renunțe la contractele 
gustoase în schimbul unui post de 
consilier județean unde abia înca-
sează o amărâtă de indemnizație 

de 800 de lei? Să fie oare poziția 
politică care îi permite negocierea 
unor contracte? Să fie o încercare 
de a „spăla“ o imagine? Noi vom 
cerceta pentru că în aceste afaceri 
sunt pierdute camioane întregi 
din banii publici care puteau să fie 
investiți în alte obiective cu o fina-
litate în beneficiul nostru, al celor 
care plătim taxe.

Alexandru PETRESCU 

Cine este Kadas-Iluna Andrei Marius?
 Un personaj discret care s-a învârtit în cercurile puterii 
și care a fost mereu la locul și contractul potrivit. Apărut 
de nicăieri în viața politică după ce a gestionat afaceri care 
au implicat bani și fonduri publice. Aparent legat doar cu 
numele de  un alt oarecare Iosif Kadas implicat în dosarul 
retrocedărilor alături de Gheorghe Paltin Sturdza, beneficiarul 
a peste 43.000 de hectare de pădure din judeţul Bacău, 
judecătorul Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, 
şeful Romsilva, Adam Crăciunescu, judecătoarea Anca 
Roxana Adam de la Tribunalul Braşov, soţia inculpatului  Ioan 
Adam,  fost deputat PSD de Brașov, Dan Costin Bengescu,  
Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel 
Constantin Călugăr, Ioan Mătăşel, Rodica Gabriela Zaharia şi 
Iulian Durlan. 

Situația Kasim Emaka la momentul reorganizării 
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Tetkron, jaful, prostia și bătaia de joc

Trebuie să recunosc că nu am 
avansat foarte mult, decât, 
poate, în a-mi face unul sau 

doi dușmani prin primărie, dar asta 
nu contează, nu am candidat pentru 
că le apreciam munca tuturor celor 
de acolo.

Ceea ce vreau să vă poves-
tesc acum, însa, este despre firma 
TETKRON, cea care trebuia să 
aducă apa caldă și caldură în calori-
fere celor înca arondați în sistemul 
centralizat al municipiului. O firmă 
născuta moartă, ținută în reanimare 
suficient timp cât să se sifoneze sume 
importante pe acolo.

Aspectele penale ale poveștii nu le 
pot dezvolta, în primul rând pentru 
că nu le cunosc suficient, sau nu am 
(încă) documentele care să probeze 
infracțiunile de acolo, dar vă spun că 
ele, infracțiunile, există și sunt multe.

De la sfârșitul lunii iulie din 168 
de angajați (oare ce făceau atâția 
oameni într-o firmă de distribuire a 
apei calde?), au mai rămas 62. Față 
de cei 106 angajați „restructurați“ 
(de fapt numai vreo 104, pentru că 
unii au ieșit la pensie, nu au fost con-
cediați), se pune problema salariilor 
compensatorii cuprinse în contrac-
tul colectiv de muncă. Asta este o altă 

poveste demnă de cartea cu proști.
Pe scurt, contractul colectiv de 

muncă (CCM) valabil până în 2015 
nu conținea NICI UN SALARIU 
COMPENSATOR. La sfârșitul 
anului 2015, vechiul Consiliul Local 
(care formează AGA la Tetkron) îi 
dă mandat directorului de la acel 
moment să negocieze noul CCM. 
Adică s-a pus lupul paznic la oi, în 
condițiile în care orice „concesie” 
făcută angajaților în noul CCM îi 
aduce, evident, beneficii și celui care 
negocia „în contră“ cu sindicatele. 
Și așa au apărut în noul CCM cele 
6 salarii compensatorii ce ar trebui 
acordate salariaților disponibilizați. 
Firma Tetkron era deja cu mai mult 
de un picior în groapă, pierduse 
licența de distribuție, datoriile erau 
copleșitoare, dar noul CCM apare cu 
6 salarii compensatorii. Straniu, nu? 
Dacă s-ar fi supus CCM-ul negociat 
aprobării consiliului local, poate se 
corecta prevederea cu cele 6 salarii 
compensatorii, dar așa…

Acum, noul consiliu local (în care 
se regăsesc o bună parte din „vechii“ 
consilieri), încearcă să descurce 
ițele și să dea celor disponibilizați 
măcar un salariu compensator din 
cele șase, restul de cinci rămânând 

în suspensie, în funcție de evolu-
ția financiară a societății (și cum ar 
putea fi această evoluție financiară? 
Să fim serioși.) Pentru asta e nevoie 
să fie aprobat bugetul firmei pe anul 
2016, rămas neaprobat din ianuarie.

Dar… surpriză! Când Tetkron 
trebuia să ne prezinte o serie de 
date și cifre necesare aprobării aces-
tui buget, la ședinta AGA ne-am 
trezit în față cu datele cerute, dar 
NEASUMATE de nimeni, respectiv 
pe documente lipsea atât semnătura 
directorului (acesta măcar era în 
concediu, dar locțiitorul lui a consta-
tat că, brusc, i s-a spart o țeavă acasă, 
așa că a trebuit să plece rapid), cât 
mai ales semnătura directorului eco-
nomic, cel, sau de fapt cea, care ela-
borase respectivele documente. Iar 
doamna era în vizită la DNA, se pare.

Prima intrebare este – chiar nu 

a găsit 30 de secunde să semneze 
măcar un exemplar al respectivelor 
documente? A doua – ținând cont 
de faptul că această doamnă director 
economic este de fapt fostul director 
plin, adică EXACT persoana care 
a gestionat TETKRON în drumul 
spre faliment – ar fi legată de nivelul 
de nesimțire și tupeu al minunatei.

Între timp oamenii disponibi-
lizați stau cu credite la bănci, cu 
restanțe la întreținere etc, etc, etc. și 
sunt intoxicați de diverși binevoitori 
că problemele lor nu sunt rezolvate 
de consiliul local, nu de conducerea 
societății. Iar noi, consilierii, ne vom 
aduna într-o nouă AGA, în încerca-
rea de a depăși nesimțirea celor cu 
salarii deloc mici din conducerea 
Tetkron.

PS – Apropo de prostie și nesim-
țire. Tetkron mai are de încasat de 

la cei cu restanțe cca 3.200.000 lei. 
Circa jumătate reprezintă datorii cu 
scadență mai mică de un an, restul 
datorii pentru care există și sentințe 
de executare silită. Restructurarea 
firmei, cum ziceam, a redus perso-
nalul la 62 angajați. Dintre aceștia 
nu mai puțin de 7 (ȘAPTE!!!!) 
sunt inspectori de specialitate (gen 
inspectori de protecția muncii etc). 
Câte posturi de casier credeți că 
exista în organigrama unei firme care 
nu mai face ABSOLUT nici o activi-
tate în afară de a încasa din când în 
când banii vreunui întârziat? Deci 
62 angajați, din care cel puțin vreo 
3 sunt directori (general, economic, 
tehnic, mă gândesc, pentru că nu mi 
s-a arătat organigrama), rămân 59, 
din care 7 inspectori, răman 52. Din 
52, câți sunt casieri? Ghiciți? Nu? 
Atunci vă spun eu – NICI UNUL. 
ABSOLUT NICI UNUL!

Mai vreți o întrebare? Câți bani 
credeți că a cheltuit anul trecut 
Tetkron pe combustibili? Vorbim de 
motorină și/sau benzină, nu de gazul 
ars în centralele de cartier. Vă spun 
eu – 141.000 lei! Adică echivalentul 
a circa 28 de TONE (!!!) de moto-
rină. Adică circa 80 de litri pe zi, zi de 
zi, și sâmbătă și duminică! Mă întreb 
ce au transportat în halul asta? 800 
km zilnic!

Asta ca să înțelegeți cam cum s-a 
gestionat și se gestionează o firmă cu 
capital integral de stat.

Șerban ȘOVĂIALĂ
consilier local independent

De multe ori ești pus în situația de a alege. Alegi unde să iei 
masa, unde să-ți trimiți copilul la școală, între o afacere 
mică gen boutique sau o multinațională, un hotel mic 

și cochet sau unul aparținând unui lanț renumit. Sigur că sunt 
argumente pro și contra pentru fiecare dintre variante. Dacă nu 
ai timp să cunoști locurile, te vei îndrepta către ceea ce cunoști 
și consideri că răspunde cerințelor tale și  speri că nu vei avea 
surprize. Și de cele mai multe ori așa se întamplă. Marile afaceri, 
marile lanțuri hoteliere sau restaurantele de firmă funcționează 
pe baza unor proceduri și rețete bine stabilite. Ca urmare și pro-
dusele sau serviciile oferite vor fi într-o zonă care va răspunde 
așteptărilor atât pentru client cât și pentru nevoile de profit ale 
acționarilor. Dar alegând acest gen nu vei avea surprize plăcute și 
nu vei putea fi surprins.

Dacă ești însă în căutarea experienței ieșite din comun, extra-
ordinară, va trebui să ai curajul să încerci altceva. Acest altceva 
sunt afacerile de familie, afacerile de mică anvergură unde se 
simte puternic personalitatea întreprinzatorului, fie el bucătar sau 
creator de modă, patron de hotel sau de magazin se va simți ca 
omul respectiv e pasionat de ceea ce face și va reuși să-ți transmită 
o experiență deosebită.

Brașovul nostru a fost cunoscut încă din evul mediu pentru 
meșteșugarii săi renumiți și pentru negustorii lui care oriunde 
mergeau, reușeau să transmită renumele lor și al locului de unde 
proveneau. În Brașov, mai ales în ultima vreme au apărut o serie 
de investiții brașovene care reușesc să transmită clienților pasiu-
nea oamenilor care se ocupă de acele afaceri. O să încerc în urmă-
toarele luni să va prezint acest gen de pasiuni. Afaceri cu suflet. Vă 
voi vorbi despre restaurante, magazine, creatori de moda, cabi-
nete medicale sau veterinare în care se simte sufletul investitoru-
lui și care va va crea o experiență plăcută.

Până atunci, să vă bucurați de vară!
V.D. TOTH

Cine greşeşte? Guvernul  
sau… Guvernul?
 Guvernul României, 
printr-o propunere de 
ordonanţă de urgenţă lansată 
de Ministerul Educaţiei 
în dezbatere publică, 
promovează un program-
pilot care prevede ca elevii să 
primească pe timpul anului 
şcolar 2016-2017 o masă caldă 
sau un pachet alimentar în 
valoare de 7 lei pe zi. Vor 
beneficia de acest sprijin 
numai elevii/preşcolarii 
prezenţi la activităţile 
didactice.

OBSERVAŢII: Limita valorică de 7 
lei/zi a mesei calde sau pachetului ali-
mentar va putea fi modificată în func-
ţie de evoluţia preţurilor. Finanţarea 
proiectului se va face de la bugetul de 
stat și bugetele locale.

În același timp, același Guvern 
al României, prin HG 429/2008, 
impune, de mai bine de 8 ani, niște 
norme de hrană aberant de mici în 
instituţiile spitalicești din responsabi-
litatea Ministerului Sănătăţii. Practic, 
oricărui pacient „obișnuit“ internat 
în orice spital public din România i 
se alocă 7 lei (cu TVA inclus) pentru 
cheltuielile cu hrana zilnică.

Fiind vorba de pacienţi adulţi 
cărora trebuie să li se pregătească nu 
mai puţin de TREI (3) mese pe zi (mic 
dejun, prânz și cină), logica elementară 
ne spune că ori valoarea mesei calde a 
prânzului copiilor școlari este prea 
mare, ori că valoarea alocată alimenta-
ţiei zilnice a pacienţilor internaţi este 
mult prea mică.

Corect, nu?
Iar dacă mai luăm în considerare 

valoarea alimentaţiei zilnice pentru 
copiii internaţi, așa cum apare în HG 
429 (cei cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 
ani – 6 lei pe zi, cei cu vârsta cuprinsă 
între 3 și 16 ani – 7,80 lei pe zi) rezultă 
din nou, logic, că spitalele au voie să 
pregătească micul dejun și cina cheltu-
ind doar 0.80 lei!

Corect, nu?
Nu știu nici până acum de ce iniţi-

ativa Ministerului Sănătăţii din 2015 
de a mări valoarea normată a chel-
tuielilor cu hrana pacienţilor inter-
naţi nu a fost finalizată, atât timp cât 
actualizarea nivelului alocaţiilor de 
hrană era perfect motivată de evolu-
ţia preţurilor la mărfurile alimentare 
în perioada mai 2008-februarie 2012. 
Iar dacă recitiţi mai sus, în cuprinsul 
OBSERVAŢIILOR, valoarea mesei 
calde a școlarilor va putea suferi 

modificări pe acest criteriu.
De unde bani, ar putea întreba 

unii… Simplu, pentru că, spre deose-
bire de hrana școlarilor, care va fi plă-
tită din bugetele autorităţilor publice 
locale, diferenţa generată de actualiza-
rea valorii hranei din spitale nu nece-
sită prevederi bugetare suplimentare, 
ea (diferenţa) putând fi suportată din 
tariful pe caz decontat de CNAS. De 
exemplu, cât ar reprezenta o diferenţă 
de 4 lei pe zi pentru fiecare bolnav cu 
o durată medie de spitalizare de 5 zile? 
20 de lei din totalul de peste 1600 de 
lei?

Adică o influenţă de 1,25% ar fi prea 
mare pentru a oferi hrană pacienţilor, 
în contextul în care și alimentaţia face 
parte din terapia zilnică a acestora?

Domnule Ministru Vlad 
Voiculescu! Doamnă Secretar de Stat 
Monica Althamer!

Rezolvaţi și această problemă! 
Indiferent ce vor spune managerii 
de spital! 3,7 lei este un flacon de 
Oxacilină de 1 g. Credeţi că nu ar avea 
de unde? Ar avea, vă spun eu.

Iar pacienţii vă vor fi recunoscători! 
Dacă nu cumva și unii manageri de spi-
tal cu suflet.

Eu, unul, cu siguranţă!
dr. Dan GRIGORESCU

Restaurant de familie  
sau lanț de restaurante?

 Am deja 2 luni de când am devenit consilier local. În tot 
acest timp nu am făcut altceva decât să încerc să înțeleg 
ce se întampla în CL Brașov și, mai ales, care sunt căile de 
gestionare a diverselor situații pe care le dorim (cu toții, 
sper) remediate.
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Vulturii litoralului și ardeiul  
iute tăiat regulamentar
 Femeia mă roagă să mă 
mut la o altă masă ca să 
măture frunzele de pe terasa 
restaurantului. Localul de 
pe malul mării e gol, e ora 
numai bună de plajă. Mă 
mut sub altă umbrelă, apoi 
revin la masa mea, aproape 
de priza de la care alimentez 
laptop-ul.

- Mulțumesc, îmi spune.
- Nicio problemă.
- Dar cum de nu sunteți la plajă?, 

întreabă ea.
- Prea aglomerat, zic. Și am ceva 

de lucru. Și nu îmi place Mamaia.           
M-am plimbat pe jos prin 

stațiune. Mai întâi, pe trotuarul 
străzii pe care circulă mașinile. 
Bulevardul... Sunt spații largi între 
trotuar și hoteluri, spații care ar 
trebui să fie verzi, dar sunt maidane 
uscate și năpădite de PET-uri și 
de hârtii, și de bălării, și de mașini 
parcate cu disperarea celui care 
trebuie să își simtă aproape iubita 
de tablă. Multe mașini au înăuntru 
protecții din folii argintii, să nu se 
încingă habitaclul. Un cetățean în 
pantaloni scurți, cu burtă mare și 
cu șlapi care îi scapă din picioare își 
pregătește iubita de fier de plecare 
și scutură pledurile pe iarba uscată. 
Mai încolo, un ins inexpresiv udă, 
în miezul zilei, iarba galbenă cu un 
furtun verde tras dintr-un canal 
deschis. Va prăji iarba, dar nu pare 
să fie impresionat. Merge și-așa...

- De ce nu vă place?
- E o stațiune neîngrijită.

- E apa foarte scumpă în Con-
stanța, în Mamaia, aici, spune ea. 
Așa că toată lumea face economie 
la udat. Nici nu cred că se știe foarte 
clar care spațiu verde ține de primă-
rie, care de hotel.

O invit să ia loc, bem cafea. 
Vorbim despre turism. De fapt, vor-
bește ea, patroană de hotel mic și de 
restaurant. Întreb dacă se resimte 
criza din Turcia. Îmi spune că nu, 
că litoralul e plin de turiști români 
și că străini avem foarte puțini. 
Atacăm problema investițiilor în 
turism, îi spun că am văzut hoteluri 
deplorabile și îmi răspunde că pen-
tru două, cel mult trei luni de sezon 
pe an e complicat să faci investiții 
mari. Întreb cum sunt turiștii care 
vin la hotelul ei.

- De toate felurile, răspunde. Dar 
foarte mulți se comportă urât.

- Cum adică?
- Aseară a fost aici la masă o 

familie mai numeroasă, erau și 
câțiva prieteni de-ai lor. Au coman-
dat de mâncare, de băut, părea că se 
simt bine. Apoi, unul dintre ei l-a 
chemat pe ajutorul de ospătar și i-a 
cerut să taie „ciușca“ – ardeiul iute – 
la doi milimetri fiecare bucățică. I-a 
spus că așa se face în marile restau-
rante, iar apoi a râs de el că nu știe 
să măsoare doi milimetri. Și-a bătut 
joc de el, l-a umilit...

- Și?, întreb plin de curiozitate.
- Băiatul ăla are șaptesprezece 

ani și e olimpic la matematică. 
Lucrează în vacanță, e de undeva 
dintr-un sat de lângă Constanța. 

Vine dintr-o familie fără pretenții 
și îi ajută și el pe ai lui. E un copil 
harnic și cuminte.

- Ce ați făcut?
- Copilul i-a dus ardeiul tăiat așa 

cum a cerut clientul, apoi eu l-am 
luat în brațe și l-am pupat pe frunte 
și i-am spus să nu se simtă umilit.

- Și clientul?
- Clientul a fost șef pentru vreo 

două ore. Cred că acestea au fost 
singurele lui ore de șefie din viață. 
Domnule dragă, sunt oameni care 
când vin în concediu devin niște 
fiare. Vin aici cu toate neîmplini-
rile și frustrările lor. Poate acasă 
sunt sub papucul nevestei, poate 
la serviciu sunt niște oameni neîn-
semnați, poate sunt niște oameni 
mici care stau îndoiți de spate. Aici 

însă, odată veniți în vacanță, devin 
niște zmei. Se eliberează de toate 
frustrările, se simt și ei superiori și 
importanți și atunci își imaginează 
că li se cuvine orice, că au dreptul 
să se poarte oricum. Vrăbiuțele de 
acasă devin vulturi pe litoral...

A doua zi, dimineață devreme, 
am luat-o pe pietonalul dintre plaje 
și hoteluri. Hârtii, pahare de plastic 
sau de carton, mucuri de țigară pe 
sub bănci. Nu e urât pietonalul, dar 
e neîngrijit. Plajele arată mai bine 
dimineața devreme, băieții care au 
grijă de șezlonguri s-au apucat să le 
așeze în ordine.

Încet-încet, apar vulturii lito-
ralului, merg în fața nevestelor și a 
odraslelor, au o mână ocupată cu o 
geantă frigorifică plină și grea, iar 
cu cealaltă fumează, apoi aruncă 
mucul de țigară pe jos. Privesc de 
sus, căutând locul de plajă, apoi 
decid scurt și răstit: aici.

Familia nu crâcnește, copiii îl 
urmează cu ochii cârpiți de somn, 
băiatul de la șezlonguri se duce 
după o cafea, știe că nu merită să 
participe la războiul de cucerire a 
plajei, vulturii nu dau bacșiș, ei doar 
se dau importanți, nu sunt o specie 
rară, nu sunt pe cale de dispariție, 
dimpotrivă, sunt mulți și își aleg 
singuri șezlongurile întocmai ca 
generalii unei armate învingătoare.

Vulturi falși, generali de mucava 
care simt nevoia să fie recunoscuți  
în vreun fel, în orice fel, după ce au 
pierdut bătăliile cu propriile lor zile.

Tudor ARTENIE

Demnitate și decență

Așadar, ce a însemnat Casa Regală 
pentru România? A însemnat dez-
voltare politică, economică, socială 

și culturală fără precedent. Domniile lui 
Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai 
au adus PROSPERITATE și BUNĂSTARE 
poporului român. Chiar dacă unii dintre ei 
au avut bubele și mâncărimile lor, și aici mă 
refer la Carol al II-lea. Ca o paranteză mică, 
„Meșterul“ Beligan, trecut și el la cele veșnice 
de curând, povestea faptul că avea ca actor 
debutant un salariu de 4.000 lei, iar un prânz 
consistent, la restaurant costa 15 lei. Și asta 
pe vremea lui Carol al II-lea. Să mai aduc 
aminte de Războiul de Independență și de 
Unirea de la 1918, împrejurări istorice care 
au adus onoare poporului nostru? Istoria 
comunistă, ce dorea crearea omului de tip 
nou, a zădărnicit accesul la adevărul istoric, 
marginalizând pe cât posibil, plusul adus de 

Casa Regală a României.
Mă întreb uneori oare cum ar fi arătat viața 

noastră, a poporului român, dacă imediat 
după revoluție am fi reinstaurat Monarhia? 
În primul rând, în topul listei, am fi avut un 
câștig fantastic la capitolul încredere interna-
țională. Chiar în primii ani am fi avut parte 
de investiții masive, la nivel industrial, ce ar 
fi prevenit vânzarea industriei la fier vechi. 
Agricultura ar fi beneficiat de o dezvoltare 
fără precedent. Am fi avut flota funcțională 
sub pavilion românesc, iar sănătatea, edu-
cația și armata ar fi fost modernizate într-un 
ritm extrem de rapid. În al doilea rând, am fi 
avut parte de o instituție care s-ar fi ocupat 
cu promovarea decenței și demnității. Ar fi 
vrut cineva să fure din avutul obștesc? Regele 
i-ar fi bătut obrazul. Să fie traficul îngreunat 
pe DN1? A doua zi ministrul transporturilor 
ar fi fost chemat la palat să prezinte variantele 

viabile și termenele de dezvoltare a rutelor 
alternative. S-ar fi scumpit nejustificat gazul, 
benzina sau curentul electric? Ministrul 
economiei era prezent a doua zi dis de dimi-
neață la palat cu soluțiile în mapă. Ar fi murit 
cineva din cauza infecțiilor intraspitalicești? 
Ministrul sănătății ar fi demisionat instanta-
neu. Dacă un cetățean avea de depus o plân-
gere, ar fi trimis-o direct la Cancelaria Regală, 
și ar fi primit o soluționare imediată. Și toate 
acestea s-ar fi întâmplat pentru că Regele pre-
zintă garanții pentru poporul său. Și în nici un 
caz nu ar fi avut loc amestecul acesta de valori 
pe care îl avem acum. Pentru că Regele ar fi 
vegheat. Așa cum a vegheat în ani de exil! Și 
sunt sigur că pentru poporul lui nu ar fi avut 
somn noaptea, s-ar fi gândit neîncetat și ar 
fi acționat. Am fi trăit într-o țară de care am 
fi fost mândri. Noțiunea de român nu ar fi 
fost sinonimă cu cerșetor, hoț de buzunare și 
prostituată prin țările europene dezvoltate, ci 
cu un neam mândru, demn și decent. Am fi 
avut identitate și consistență. Uniți spre idea-
luri naționale comune. Am fi fost o forță!

Dar ce să facem acum? Ne certăm pe 
dreptul Reginei Ana de a avea parte de o zi de 
doliu național. Femeia care a vegheat alături 
de soțul ei în exil, care i-a dăruit 5 copii, care 

a fost o Regină fără țară, și care s-a remarcat 
prin DECENȚĂ și DEMNITATE, un simbol 
al bunei cuviințe, în perspectiva unora nu are 
dreptul la funeralii publice. Din punctul lor 
de vedere această persoană este o venetică, 
o oportunistă a istoriei. Ne contrăm verbal, 
uitând ceea ce a însemnat Monarhia pentru 
România, preferând argumente„republicane“ 
anoste și lipsite de fundament. 

Dan VÂJU   

Am ajuns după 27 de ani 
de „democrație“ originală, 
„dâmbovițeană“, să preferăm 
a vedea circul grotesc cu 
lăutari și coroane de 5 metri 
de la înmormântarea lui Fane 
Spoitoru`, „Regele străzii”, decât 
DEMNITATEA și DECENȚA unei 
înmormântări regale, a unei 
adevărate REGINE, care a făcut 
pentru România de zece ori 
mai mult decât am făcut oricare 
dintre noi. Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

 Am urmărit cu mare interes atât ceea ce au prezentat televiziunile, cât și 
dezbaterea surdă de pe rețelele de socializare, cu ocazia funeraliilor regale. Și 
remarc cu mare amărăciune faptul că în ultimii 27 de ani am aplecat urechea 
mai degrabă la intoxicări răuvoitoare create în laboratoarele serviciilor 
secrete controlate de oameni ai regimului comunist, decât să căutăm 
adevărul, și să tragem concluzii pertinente. Dar așa suntem noi...
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Pașalîcul de la Bruxelles

În inima Europei Centrale, după 
cucerirea celor două orașe, 
Buda și Pesta, și după ce l-a 

ciomăgit zdravăn pe generalul aus-
triac Wilhelm von Roggendorf, 
Suleiman a anexat Ungaria impe-
riului otoman și a oficializat pașalî-
cul de la Buda (Vilaiet Budin). 
Cuceririle unor vaste teritorii din 
Ungaria și principatul Transilvaniei 
au continuat și în următorul secol 
și numai un noroc fantastic a făcut 
să nu se prăbușească și Viena sub 
asediul armatelor otomane pentru 
ca Semiluna să stăpînească întreaga 
Europă Centrală și să își fixeze 
un cap de pod în Europa Vestică, 
mai exact în Franța condusă de 
Ludovic al XIV-lea și în Imperiul 
Roman de Origine Germană, așa 
fărîmițat cum era el. Era la al doilea 
asediu al Vienei, în 1683, cînd doar 
incompetența generalului otoman 
Kara Mustafa a pus frîu armatelor 

sultanului Mehmet al IV-lea în 
marșul triumfal printr-o Europă 
năucită.

Ei bine, au trecut doar trei 
secole și ceva mărunt pînă cînd 
islamul și-a reluat iarăși agresivul 
asediu asupra unei Europe abulice, 
hăbăuce. De data aceasta, asediul 
este unul mai pervers. Și mai efi-
cient. Asaltul asupra fortărețelor 
a fost înlocuit cu asaltul emigran-
ților. Bătăliile în cîmp deschis au 
fost înlocuite cu atacurile de tip 
terorist. Iar armatele otomane au 
fost înlocuite (deocamdată, căci 
Ankara a început un joc pericu-
los) cu atacatorii sinucigași ai Isis. 
Valul năvălitor nu mai întîlnește în 
calea sa armatele de zale aliniate 
ale Vestului, ci doar niște poliții 
hăbăuce, lipsite de reacție, servi-
cii „inteligente“ care nu reușesc să 
descifreze arhetipul „operatorilor“ 
imigranți și, corolar, o strategie 

„politically correct“ Un principiu 
profund democratic care va face 
însă ca Europa secolului viitor (cu 
largă indulgență) să fie metisă și 
musulmană.

Uniunea Europeană, o con-
strucție care se dovedește a fi cu 
mult mai fragilă decît ne-am fi 
așteptat, este tot mai des zguduită 
de efectele valurilor imigraționiste. 
Cei care au strîmbat din nas și și-au 
dat ochii peste cap cînd, tot în 

numele democrației și liberei cir-
culații invocate de ei, s-au trezit față 
în față cu țiganii (nu neapărat doar 
ai noștri, ci și cu cei din Bulgaria, 
Slovenia, Slovacia, Ungaria etc), 
acum  nu mai au doar… tulburări 
de estetică, ci atentate teroriste.

Cucerirea islamică a Europei 
este un rezultat direct al lăcomiei 
locomotivelor UE. Și nu de ieri, de 
azi, ci cu rădăcini adînci. În căutare 
de mînă ieftină de lucru, Franța și 

Germania anilor 50-60 au deschis 
larg porțile imigraționismului. 
Franța și-a adus magrebienii, din 
coloniile ei africane, Germania, 
rămasă fără colonii după al doilea 
război mondial, și-a umplut landu-
rile de imigranți turci. Și unii, și alții 
avînd două puncte fundamental 
comune: sărăcia și islamul. Acum, 
după o jumătate de secol, puterile 
coloniale (ca și Marea Britanie, 
înghițită de indienii, pakistane-
zii etc din fostele-i colonii) s-au 
prăbușit sub asaltul coloniștilor. 
Iar descendenții acelor imigranți, 
în numele clamatului (de către 
liderii de la Bruxelles) „politically 
correct“, cuceresc, metru cu metru, 
Occidentul. Căci, dacă facem o 
simplă baliere printre atentatele 
ultimilor doi ani, toți musulmanii 
care au ucis și rănit într-o Europă 
buimacă, sînt deja nativi ai aces-
tei Europe. Nativi ce pregătesc, în 
tăcere, terenul pentru milioanele 
de noi (și tineri) musulmani care 
vin să ocupe spațiile astfel eliberate. 
Iar noul pașalîc, da, a fost deja fon-
dat: este pașalîcul de la Bruxelles. 
Și nu mai este doar o metaforă.

Cornelius POPA

Creștinismul de rezultat
 Deși statisticile și 
recensământul arată că în 
România sunt mai mulți 
creștini decât oxigen, 
realitatea capitalistă spune 
altceva. Când au început 
lucrările la Catedrala 
Neamului, negustorii de vise 
de la BOR anunțau că au toți 
banii. Acum se milogesc din 
nou pe la primării să mai ia 
niște bani, să fie gata până 
în 2018, la centenarul Marii 
Uniri.

 Era mijlocul secolului al XVI-lea, mai exact 1541, cînd 
Suleiman Magnificul s-a bosumflat major pe dominionul 
otoman al Budei (după ce cucerise, în intervalul 1526-1529, 
celebra linie de fortărețe maghiare) și, l-a transformat în 
pașalîc. 

De fapt, situația cu finanțarea 
construcției de biserici este la fel 
cam la toate nivelurile. Primăriile 
capitalei și consiliile județene au 
dat, în prima jumătate a anului, 
169 milioane de lei la biserică, 
adică aproape 40 de milioane de 
euro. Nu e deloc o sumă mare, 
și aici este exact buba principală 
a creștinismului de statistică. 
Apropo, nici pentru catedrală 
nu se cere mult, 10 milioane de 
căciulă la fiecare primărie, ajungi 

la vreo 15 milioane de euro cu 
totul.

Asta înseamnă, până una 
alta, că Patriarhia nu reușește să 
adune de la poporul 90% creștin 
aproape 50 de milioane de euro. 
Doi euro jumate de căciulă pe an. 
10 lei. Atât valorează creștinismul 
și românii nu și-l permit.

Dar, pe de altă parte, când nu 
ești creștin pe banii tăi, dă reli-
gia afară din tine. Când e de plă-
tit popi pentru orele de religie, 

da tată, 10.000 de oligofreni au 
acum loc de muncă, că nu dai 
din banii tăi. Când e de dat de la 
bugetul primăriei, Aleluia, crezi 
în Dumnezeu la level 9000+, cine 
e mai creștin ca tine. Primarul 
Tudorache de la sectorul 1, un 
pesedist soios, bubuie a creș-
tinism de-i iese prin sfârcuri, 
10 milioane voia să dea pentru 
sfânta religie. Dacă-i cereai 10 lei, 
devenea ateu brusc. La Guvern, la 
fel. Cât nu dai din banii tăi, plm, 

Hai Iisus, hai Dumnezeu!, toată 
lumea din club strigă acum cu 
mineeeeeee.

Sigur, probabil suma e mai 
mare. Poate e chiar dublu. 
Ajungem la 20 de lei pe cap de 
creștin. Și tot e puțin. Hai 30 de 
lei, să fie cât două pachete de 
țigări. Pe an. Atât. Creștinismul 
e religia majoritară în România și 
valorează sub 30 de lei.

Ovidiu EFTIMIE



FOTABAL

12 SPORT
numărul 30, 19-25 august 2016

Pagină realizată de Dorin DUȘA

După succesul de la Sf. 
Gheorghe, a urmat o vic-
torie acasă, cu ambiţioasa 

Juventus București: 1-0 (1-0), ast-
fel încât FC Brașov a ajuns la cota 6 
puncte, după două etape disputate 
în liga secundă. Meciul cu Juventus 
nu a fost deloc ușor, din cauza căl-
durii excesive, dar și datorită fap-
tului că mulţi dintre jucătorii de la 
FC Brașov nu sunt pregătiţi la nivel 
maxim, din moment ce echipa are 
două săptămâni de antrenamente 
împreună. Mai mult, unii dintre 
jucători, cazul lui Sburlea și a lui 
Iulian Popa, care au fost folosiţi în 
partida cu Juventus, au fost legi-
timaţi doar săptămâna trecută. 
Singurul gol al meciului a fost mar-
cat de Ștefan Grigorie, care a trans-
format un penalty, după ce arbitrul 
a considerat henţ în careu, în min. 
38: 1-0. Cu acest prilej, s-a contu-
rat un prim „11“, care, cu siguranţă, 
va fi aliniat și în viitoarele partide, 
printre care și cea de la Satu Mare, 
din etapa a treia, care se va dis-
puta la sfârșitul acestei săptămâni: 
FC Brașov: Căucă – Vlăsceanu, 
Șerban, Poverlovici, Stan – 
Manole, P. Iacob, Șt. Grigorie, 
Goge – I. Popa (Sburlea) – Istrati. 
Până acum, jucătorii remarcaţi 
în echipa brașoveană sunt Goge, 
venit de la Iași, dar și Istrati, 
adus din Republica Moldova și 
care este, cât de cât, pregătit, din 
moment ce campionatul acestei 
ţări a debutat ceva mai devreme. 

De mare importanţă, este prezenţa 
veteranului Fane Grigorie, care dă 
o siguranţă în plus echipei. De ase-
menea, FC Brașov stă relativ bine 
la capitolul juniori, din moment 
ce Căucă, în poartă, este un om 
de bază. Totuși, așa cum a preci-
zat Ţălnar, conducerea va încerca 
să mai aducă unul sau doi jucători 
sub 21 de ani, ţinând cont de faptul 
că regulamentul impune prezenţa, 
pe tot timpul unui meci, a nu mai 
puţin de trei astfel de jucători!

Angrenajul nu este încă 
uns, iar maşina merge greu

„Cred că într-o lună de zile, 
vom arăta ca o echipă, pentru că 
jucătorii mai au de pus la punct 
pregătirea. Dacă la alte echipe, 
pregătirea a început de vreo două 
luni, noi avem două săptămâni 
împreună. Este mult prea puţin. 
Avem jucători de calitate, dar dacă 
planetarele, pivoţii și bucșele bat, 
mașina nu poate merge bine. În 
următoarea lună așa vom juca, la 
rezultat, pentru că disponibilita-
tea fizică nu ne permite să facem 
și spectacol. Important este că și 
conducerea ne-a dat un salariu în 
avans și o primă, după victoria de 
la Sf. Gheorghe. Îi mulțumesc lui 
Marian Brescan. Dacă el nu era, 
această formație dispărea din fot-
balul românesc, cum s-a întâm-
plat în această vară cu Petrolul, 
Rapid și Universitatea Cluj“, a 
declarat antrenorul Cornel Ţălnar. 

Antrenorul brașovean a mai făcut 
cunoscut că își mai dorește cel 
punţin un jucător U 21 și un fun-
daș central de valoare. Cât privește 
pista achiziţionării atacantului 
Valentin Lemnaru, se pare că a 
fost abandonată, conducerea fiind 
mulţumită de ceea ce are acum 
la dispoziţie, în compartimentul 
ofensiv al echipei. Actuala condu-
cere a echipei brașovene a decis 
ca fostele glorii ale echipei „stega-
rilor“ să asiste gratuit la meciuri, 
așa cum s-a întâmplat și în sezonul 
trecut. În acest scop, foștii jucători 
vor putea primi abonamente gratu-
ite, din partea conducerii clubului,  
De altfel, la meciul cu Juventus, au 

fost prezenţi în tribuna oficială și 
câţiva foști jucători „stegari“, care 
nu uită vremurile de aur ale echi-
pei brașovene.

Meciul de la Satu Mare,  
un nou examen de top

„Stegarii“ au în faţă un nou 
examen dificil, cu prilejul etapei 
a treia a ligii secunde. Este vorba 
despre deplasarea de la Satu Mare, 
care va fi dificilă și datorită distan-
ţei lungi. „Va fi un nou meci greu 
pentru noi, așa cum de altfel sunt 
toate partidele, încă cel puţin o 
lună, timp în care jucătorii vor tre-
bui să se pună la punct cu pregăti-
rea. Vom încerca să facem și la Satu 

Mare un meci bun și să ne întoar-
cem cu puncte“,  a subliniat antre-
norul Cornel Ţălnar. În meciul 
de la Satu Mare, la FC Brașov va 
reintra fundașul Șerban, care nu 
a jucat în etapa a doua, fiind sus-
pendat. Între timp, FC Brașov a 
urcat pe locul trei în clasament, cu 
6 puncte, fiind precedată de Brăila 
și Târgoviște, echipe, care alături 
de UTA sau Mioveni, se anunţă 
ca adversare importante ale „ste-
garilor“, în lupta pentru promo-
vare. Campionatul ar putea să fie 
bulversat însă, din moment ce se 
zvonește că Pâncota și chiar Reșiţa 
ar putea să se retragă după urmă-
toarea etapă a ligii secunde!

FC Brașov, „o maşină, la care 
planetarele, pivoţii şi bucşele bat“ 
 Îndemnul antrenorului Cornel Ţălnar, adresat jucătorilor 
de la FC Braşov, s-a împlinit: „stegarii“ au legat două victorii! 

Doar pista din Poiana Brașov 
mai funcționează, însă 
bătaia pe ea este mare, din 

moment ce acolo se pregătesc nu 
doar atleții… Paradoxal, cu toate 
acestea, atletismul brașovean pro-
duce campioni naționali. Este și 
cazul Adinei Cârciogel, legitimată 
la LPS Brașov și pregătită de prof. 
Georgeta Nazarie, o sportivă juni-
oară, care își depășește de ceva timp 
condiția, conferită de categoria de 
vârstă, evoluează cu mult curaj și 
ambiție și este campioană națio-
nală! Recent, la Cluj, Adina a avut 
o excelentă comportare, adjudecân-
du-și două medalii de aur și deve-
nind dublă campioană națională. 
În proba de 200 de metri, Adina a 
înregistrat timpul de 26.10 sec, iar 
la 400 m, a doua probă la care a 
ieșit învingătoare, cu 57.35 sec. De 

remarcat că Adina nu este la primele 
performanțe, pentru că în 2013 și 
2014, la categoriile de vârstă respec-
tive, a fost, de asemenea, dublă cam-
pioană națională, iar în 2015 a ieșit 
vicecampioană a țării. Apoi, un alt 
atlet brașovean a devenit campion 
naţional. Este vorba despre Radu 
Ovidiu Costache, legitimat la CSU 
Brașov. Sportivul, pregătit de prof. 
Dragoș Ionescu, a devenit campion 
naţional la juniori I, în proba de 110 
m garduri, în competiţia desfășurată 
la Pitești. Costache a înregistrat tim-
pul de 14,28 secunde, un rezultat 
foarte bun, care reprezintă și barem 
pentru „europene“. Prof Dragoș 
Ionescu ne-a spus: „Îl pregătesc pe 
Radu din 2014. Acum e primul lui 
an la juniori I și iată că a obţinut un 
rezultat mare. Este un sportiv ambi-
ţios și talentat, care a intrat deja în 

vederile COSR“.  Cu alte cuvinte, 
sportivi avem, pentru că, în afara 
celor doi menționați, sunt și alții 
care le calcă pe urme, dar ce facem 
ca să le oferim condiții adecvate? 
Rezultatele nesatisfăcătoare de la 
Jocurile Olimpice impun o altă vizi-
une și o altă abordare a probleme-
lor, pentru că tinerii au talent, vor și 
se pregătesc, însă nu este suficient...

Trebuie să-și schimbe 
mentalitatea

Radu Ovidiu Costache (foto, 
18 ani) a devenit campion națio-
nal la 110 m garduri, o probă difi-
cilă, care îmbină viteza cu tehnica 
saltului peste garduri. „,Este dificil, 
pentru că trebuie să ai voință și 
perspicacitate, să faci bine ambele 
secțiuni, alergare și săritură. Cu 
cât tehnica este mai bună deasupra 
gardului, cu atât avantajele sunt mai 
mari. Contează și forța și viteza și 
rezistența, dar tehnica este primor-
dială. Chiar dacă nu pare o distanță 
prea mare, este destul de greu să 
menții un ritm ridicat“, ne-a expli-
cat Radu. Cât privește comportarea 
modestă a atleților noștri la Jocurile 
Olimpice de la Rio, Radu Ovidiu 
Costache are următoarea explica-
ție: „Sunt multe cauze și se poate 
vorbi mult pe această temă. Cred 
totuși că este oarecum de așteptat 
un astfel de rezultat, pentru că la 

noi nu sunt condiții, infrastruc-
tură și nu este așa de mult apreciat 
sportul, ca în alte țări. Este foarte 
greu să lupți cu sportivi din alte 
țări, care vin de la cu totul alte con-
diții și au alte beneficii. Cred că ar 
putea fi schimbată nu numai Legea 
Sportului, ci o anumită implicare, 
care acum nu există, pentru crearea 
unor condiții și unor anumite bene-
ficii normale, pentru a atrage lumea 
spre acest domeniu al vieții noas-
tre, sportul. Cred că mentalitatea 
conducătorilor noștri trebuie să se 
schimbe. Sportivii chiar își doresc 
să facă performanță și este foarte 
greu să obții rezultate, când nu ai 
condiții. Sunt sportivi care mun-
cesc foarte mult, ca să obțină rezul-
tate, însă mai nimeni nu-i ajută. La 
Brașov avem trei sportivi care se 
dedică atletismului, printre care mă 
număr și eu. Ceilalți doi sunt Iulian 
Staicu, la lungime seniori și Adina 
Cârciogel, la alergare, junioare“. 

Nu avem pistă de atletism, dar avem campioniATLETISM

 Chiar dacă are o veche tradiție în atletism,  
Brașovul nu mai dispune de nicio pistă de alergare!


