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Editorial

Boul, în principiu, este un ani-
mal de povară. Un dobitoc 
(în sensul definiției dată de 

Dicționarul Explicativ al Limbii 
Române, adică animal patruped 
domestic, provenit din slovacul 
dobitucu). Dar, în același timp, cu 
răbdare, cu perseverență, cu tena-
citate chiar, boul a reușit să ajungă 
și un personaj de vază. Personaj al 
literaturii. Că de aia e bou. Însoțit 
de alți reprezentanți ai faunei pla-
netare, boul a dat din coadă și din 
coarne și a pătruns în marea operă 
universală. Însemnătatea boului nu 
decurge din înseși ființa lui de bou. 
Nici poveste. Boul devine personaj 
doar dacă este susținut de alte ani-
male. Și nu de acum, ci de la Esop 
citire. Să dăm cîteva exemple, ca 
să vadă lumea ce citiți sîntem noi 
cînd este vorba despre bou: Boul 
și vițelul, Boul și vaca, Boul și 
broasca, Musca și boul. Boul este, 
în prinicpiu, internaționalizat. La 

Fontaine zicea, de exemplu, „Une 
grenouille vit un boeuf/ Qui lui sem-
bla de belle taille.“ Onorabilul bou 
se regăsește și în folclorul copiilor, 
specific deceniului șapte al seco-
lului trecut: „Eu sînt bou, stau la 
birou, tu ești vacă, stai la poartă...“ 
Boul paște cu sîrg și în folcorul tra-
dițional: „Lasă boul în voia lui, dacă 
vrei să mergi departe“, „Bou l-am 
dus, bou l-am adus“, „Boul gras nu 
se culcă pe brazdă“, „Nu lega gura 
boului la vreme de pășune“.

Dar să ne oprim aici cu excursul 
la folclor. Cert este că boul, de-a 
lungul secolelor, a evoluat specta-
culos de la Boul Apis al Egiptului 
antic pînă la boul contemporan. 
În antichitate, boul era un animal 
sfînt. În zilele noastre însă, ace-
lași bou s-a multiplicat căpătînd, 
în principiu, caracteristicile de... 
bou. Chestiunea ar putea părea a 
fi o bagatelă a evoluției vieții pe 
meleagurile noastre dacă nu ar avea 

consecințe dintre cele mai grave în 
mediul social înconjurător. Și asta 
pentru că boul, în larga lui răspîn-
dire, a penetrat cam toate domeni-
ile vieții. În actuala sa etapă de evo-
luție, boul a căpătat caracteristici 
cu totul și cu totul aparte, demon-
strînd încă o dată că teoria evoluțio-
nistă a lui Darwin este, totuși, reală.

Boul contemporan este, în pri-
mul rînd, de o incompetență crasă. 
Se umflă mult mai mult decît zice 
bunul simț, încercînd să imite 
broasca din fabula cu pricina pen-
tru că dacă nu se umflă, se cheamă 
că a ajuns de-a-n boulea pe poziția 
pe care a ajuns. În plus, suferă de 
o maladie cu efecte devastatoare: 
delirul de grandoare. Boul con-
temporan nu este, vorba poetului, 
„Un bou ca toți boii“, ci este apar-
tenent speciei bovis maximus, ceea 
ce înseamnă că are veleități nu de 
șefuț, ci ditamai șeful, peste multe 
viețuitoare încornorat. Pardon, 

încoronat. Ca manifestare a acestei 
stări, deciziile, transmise sub formă 
de porunci îndeobște mugite, sînt 
luate de-a-n boulea. De cele mai 
multe ori generînd efecte bovine 
care se repercutează asupra șepte-
lului aferent.

Deși are menifestări comune cu 
celebra maladie, în mod categoric, 
boul nostru (plus multiplicarea lui 
pe diferite paliere ale staulului) nu 
suferă de boala vacii nebune. Asta 
cu toate că este posibil ca, în fața 
procesatorilor îndeobște cunos-
cuți ca apartenenți la o ciudată 
grupare de trei litere din începutul 
alfabetului, să încerce a invoca și 
așa ceva, doar-doar va scăpa de la 
sacrificare. Ceea ce, evident, nu ne 
vine a crede. Nu de alta, dar măcar 
dacă ne ducem cu gîndul la „Istoria 
ieroglifică“ a lui Dimitrie Cantemir, 
chestia cu boul înstruțat nu ține o 
veșnicie. Asta așa, că să nu ne uităm 
ca vițelul la poarta nouă...

Despre boi și tagma lor
Cornelius POPA

„Un bou ca toţi boii, 
puţin la simţire,
În zilele noastre 
de soartă-ajutat,
Şi decît toţi fraţii  
mai cu osebire,

Dobîndi-n cireadă 
un post însemnat.”

(Grigore 
Alexandrescu)

Cu mască, fără mască
Cu mască sau fără mască, actorii 
sunt aceeași oameni obișnuiți 
ca și noi. Diferența este că ei își 
pot lăsa la cabina de machiaj 
grijile, durerile și nemulțumirile. 
Noi nu. Nici nu avem o „cabină 
de machiaj“. Ei pot urca pe 
scenă unde se transformă în ce 
ne dorim noi, în caracterul și 
personajul pentru care am mers 
la teatru. Iar asta implică școală, 
geniu și un pic de nebunie.
Acum actorii sunt divizați în 
trei tabere. Ei joacă o piesă în 
trei acte. 13 dintre ei protestează 
și acuză matrapazlâcuri la 
concursul pentru alegerea noului 
director, cinci sunt de accord 
cu alegerea iar trei dintre ei 
tac. Lumea artistică este pentru 
noi, pentru profanii spectatori, 
o lume aparte și de neînțeles. 
Pare o lume ciudată, un amestec 
al orgoliilor, talentelor și 
vanităților. Și este normal să fie 
așa, este lumea aparte a unei 
elite despre care spuneam că este 
plină de geniu și nebunie. 



Înainte de colecta făcută de 
Guvernul României pen-
tru a cumpăra „Cumințenia 

Pământului“ nu auzisem în viața 
mea de această sculptură, nici acum 
nu știu prea multe detalii despre ea. 
Nu pot să spun că sunt un fan al lui 

Brâncuși, nici măcar al sculpturii 
ca artă, nu am deschis niciodată 
o carte și nici nu am fost interesat 
despre această latură a culturii. Nu 
este pentru mine.

Nu m-a interesat nici măcar de 
ce Guvernul României a vrut să 
cumpere această sculptură, mi s-a 
părut ridicol îndemnul că Brâncuși 
trebuie adus acasă, atât timp cât nu 
suntem în stare să avem grijă de 
„Poarta Sărutului“ sau de „Coloana 
Infinitului“, unde hoarde de nesim-
țiți și-au scrijelit trăirile de moment, 
fără ca Statul să ia vreo măsură.

La început am fost chiar iritat 
de colecta inițiată de Guvernul 
României, mi s-a părut hilar ca 
Statul român, pe care eu îl consi-
der unul asupritor la adresa contri-
buabililor săi, să aiba tupeul ca tot 
de la acești oameni să ceară bani. 
Pare ridicol, suma de cinci miloane 
de euro care trebuia strânsă nu 

reprezintă nici măcar o zi de furt 
din bugetul statului, un drum jude-
țean cu licitația trucată sau niște 
licențe cu prețul umflat, de ce să o 
ceri tot de la pensionarii săraci, de 
la angajații prost plătiți sau de la fir-
mele asuprite de Fisc?

Nu am putut înțelege ce a fost în 
mintea celor care au fost de acord 
cu lansarea și promovarea acestei 
campanii, cum au crezut ei că popo-
rul român nu-i va stigmatiza pentru 
tupeul de a le mai cere bani în plus.

Apoi mi-am spus că dacă toți 
avem o astfel de atitudine nu se va 
întâmpla nimic bun vreodată în țara 
asta și am donat 100 de lei. A fost ca 
atunci când joci poker, ai o pereche 
mică, știi că nu vei câștiga niciodată 
dar mergi cu sec doar ca să-i dai o 
palmă adversarului și să-l verifici 
dacă minte sau nu și cât o poate 
duce cu minciuna. Știu că nu se 
va schimba nimic prea repede, dar 

trebuie să avem speranță, mi-am 
spus când am apăsat butonul de 
confirmare a plății.

În ultimele zile ale campaniei 
am văzut ceva minunat, chiar o 
schimbare, un lucru care nu s-a mai 
întâmplat de mult timp la noi, toată 
lumea a început să doneze. Unii 
ca să își facă publicitate, alții poate 
chiar au crezut, fiecare cu motivul 
lui, dar ce este important este că 
s-a creat o emulație și pe toți ne-a 
încercat o trăire pe care o credeam 
uitată, solidaritatea.

În plus, dacă până și Ambasada 
Rusiei a reacționat, chiar și în 
modul total neinspirat în care a 
făcut-o, la această colectă, înseamnă 
că a însemnat ceva.

Nu știu ce se va întâmpla cu 
„Cumințenia Pământului“, știu că 
nu s-au strâns banii necesari, păre-
rea mea este că Guvernul ar trebui 
să facă o rectificare bugetară și să o 

cumpere, câteva milioane de euro 
nu înseamnă nimic pentru ei plus că 
părerea populară simt că este pen-
tru cumpărarea ei. Dar aspectul cel 
mai important cu care rămânem în 
urma „Cumințeniei“ este solidarita-
tea, am simțit că distanța dintre noi 
a început să scadă, nu ne mai unim 
doar atunci când mor oameni.

Cred că solidaritatea trebuie 
să fie misiunea noastră, să 
ne gândim că toți vrem să 
trăim în această țară unde 
degeaba avem unii mașini și 
haine scumpe dacă mergem 
pe străzi mizerabile și cei 
de lângă noi sunt tot mai 
săraci.
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Economizdele și doctoranzii

Mai mult tovarăș decât 
domn, ne preda un soi 
de economie politică, 

scriam de îmi cădea mâna, așa 
mi-am și distrus caligrafia, mâzgă-
lind zeci și zeci de foi cu genul ăla 
de informații pe care le bagi în 
valize și le dai la săraci, să se aco-
pere ei cu PIB-uri și locații de ges-
tiune. Ne preda și domnu rector, 
uite că nu-mi mai amintesc defel 
cum îl cheamă, cum nu mai știu 
nici numele ăluia cel mai al dracu, 
de făceam în anul IV economie 
cu el. Dar figura rectorului mi-o 
amintesc, că avea fața acoperită de 
cuperoză sau poate trăgea la măsea 
și d-aia era roșu. Și ăsta nu era sin-
gurul lui beteșug, căci avea boala 
sinonimelor, adică a cuvintelor 
care au același înțeles adică spun 
același lucru. Și astfel reușea să facă 
o frază groasă ca obrazul lui Ponta 
și ceafa lui Oprea adăugând strat 
după strat de sinonime cu succes 
adică izbândă, adică reușită, adică 
rezultat bun.

Și atunci, cred că era în al doilea 
semestru, am decis că nu are rost să 

mai merg la școală, adică mergeam 
doar în sesiune, luam cursurile de 
la Bob să le trag la xerox și apoi i 
le dădeam înapoi că îmi era frică 
de tatăl ei care mi-a spus odată că 
îi periclitez lui Bob viitorul și m-a 
făcut nesimțită, așa că le luam 
doar pe câteva ore, le copiam și le 
dădeam înapoi. Cert e că din ăștia 
5 ani de școală din care cap la cap 
cred că am fost la cursuri 3 luni, am 
rămas la inimă doar cu profesorul 
de informatică Lixăndroiu, care 

mi-a explicat cum se fac schemele 
logice pentru că noi, în 92, asta 
făceam la informatică, scheme 
logice și visam să lucrăm în Norton 
Commander. Și cu Ialomițeanu, 
care a fost și ministru, un domn 
rumen, de la Bran, cu simțul umo-
rului, care a făcut cumva de până și 
oroarea de contabilitate pe model 
franțuzesc a fost inteligibilă și ast-
fel am zburdat ca un elefant tânăr 
prin poienițe smălțate cu conturile 
casa, cheltuieli fixe și provizioane. 
Nu că aș fi făcut vreodată în viața 
mea un buget, eu nici măcar nu țin 
portofelul.

Și acum văzui eu tantamul ăsta 
cu școala și spiciul lui Iohannis, că 
vezi bine că România e plină de 
impostori și România nu e edu-
cată și România e în febra copia-
tului, îmi aduc aminte că nu erai 

considerat om dacă nu copiai în 
facultate, doar nu era să înveți mize-
riile ălea pe dinafară. Și până și eu, 
cel mai speriat om din lume, mai 
fricos decât leul din Oz, am copiat 
o dată, cred că era la Mocanu, și 
chiar și așa am luat doar 9, nu am 
reușit să iau 10. Și astfel nu am mai 
luat bursă de merit ci doar d-aia-
laltă, normală.

Atât de bine învățam, încât am 
avut 5 ani bursă. 5!!!!

Iar acum nu știu să citesc un 
bilanț. Nu știu să lucrez în Norton 
Commander și nici marketing nu 
știu, că domnu cu cuperoza mi-a 
dat zece pentru că am scris o teză 
bogată în care am turnat bicar-
bonatul sinonimelor peste micul 
sfrijit al subiectului și el l-a înghi-
țit așa umflat și apoi a râgâit adică 
a eructat adică a eliminat gaze din 

stomac.
Ce școală am făcut noi mai 

bună?
Când a fost să fie mai bine decât 

este acum?
Impostorii au căpușat statul 

încă din 1945. De atunci a început 
sistemul să se cangreneze și unii 
oameni, câțiva, au făcut carte pen-
tru că au vrut ei să o facă, dar alții, 
ăia care nu vroiau decât o diplomă 
sau să scape de armată, s-au stre-
curat exact ca acum printre găurile 
imense ale năvodului, atât de mari 
că reușeai să scapi chiar și o balenă.

Și să nu uităm esențialul: până 
în 89 al doilea om din stat era o 
academiciană, nenumărate premii, 
doctorate, patalamale. Deci ce cre-
dem că s-a schimbat? Tovarămnu 
Mocanu a murit dar au venit ăilalți 
din spate, profesori universitari, 
hehehehe, conferențiari, hăhă-
hăhă, lectori, hohohohoho.

Și eu pot să fiu lector, trebuie 
dăcât să zic. Da, da, că preparatorii 
de doctorate sunt plătiți la cap de 
vită furajată, deci cu cât mai mulți 
se înscriu, e mai bine.

Chiar aș primi bani dacă m-aș 
înscrie să îmi fac doctoratul la 
agronomie, așa mi-a zis acum trei 
ani o doamnă binevoitoare.

Așa deci, doi ani de zile aș primi 
bani și aș deveni doctor și după 
ar trebui să îmi mărească salariu 
la întreprindere pentru că au un 
doctor în agronomie în mijlocul 
colectivului.

Sau chiar aș putea să predau.
– Păi ce să predau, că e clar că 

nu o să învăț nimic?
– Eeee, atunci găsești un loc 

cald într-un minister, mi-a spus 
doamna. Vă spun, era chiar dră-
guță, se gândea numai la binele 
meu.

 Am intrat a 9 a la facultate, erau 5 pe un loc, bătaie zdravănă să te faci economist în `92. 
Economizdă, cum ziceam noi, muieretu, eram o grupă cu 5 băieți, economijdi erau ei. Îl 
aveam profesor pe tovarămnu Mocanu. Un nene cu un picior în comunism, comunizm cum 
zicea Piti, că suna mai bine cu z, a la Zorro. 

E până la os cancerul în țara asta și mirarea 
lui Iohannis mi se pare copilărească. Adică 
infantilă, adică inocentă, adică naivă, adică 
plină de candoare.
Un președinte inocent la o țară de tâlhari, 

dacă eram doctor în agronomie mi-aș fi dat seama ce fel de 
plantă e asta sau ce fel de mană s-a depus pe mica noastră 
patrie. Dar n-am vrut. Mi-ajunge că sunt economizdă.



Ba pot scrie despre asta. Vreau 
să o fac. Să mă lase să mor, 
dacă le dă mîna. Cît a fost 

despre mine, am tăcut, desi am draf-
tul ăsta de text de mai jos de cîteva 
luni, nepublicat. Dar acum e fie-
mea la mijloc. Și m-am săturat de 
Maternitatea Brașov. De umilințele, 
de batjocura de acolo. Copilului 
meu de 19 ani i s-a refuzat dreptul la 
tratament pentru că „e antisocială“, 
adică și-a permis să întrebe un cadru 
medical care îi facea fișa înainte 
de o intervenție absolut necesară 
de ce se poartă urît cu ea, folosind 
cuvîntul scîrbos în loc de urît. Da, e 
o adolescentă sinceră, neobișnuită 
să fie tratată în felul ăsta. Cu cîteva 
luni în urmă, am scris aici, o madam 
doctoriță a urlat la mine și mi-a zis 
că sunt obraznică, pe aceeași secție, 
pentru că, după ce mă măsurase dis-
prețuitor și mă întrebase scîrbită: și 
tu de ce te-ai internat?, eu i-am răs-
puns politicos că nu m-am internat, 
ci am fost internată de urgență. 
Drept care a început să urle că sunt 
o obraznică și să mă consulte medi-
cul meu, ea nu discută cu mine. Nu 
aveam niciun plic pregătit și nu îi 
sărutasem mîinile pentru că există 
și a avut minunata inspirație să 
devină medic, deci supraom.  Nici 
la școală, cînd eram elevă nu am 
avut parte de un astfel de tratament. 
Revenind la fie-mea, neobișnuită cu 
astfel de tratamente, a întrebat can-
did de ce e doamna care îi completa 

fișa atît de „scîrboasă“. Nu a făcut 
scandal, nu a înjurat, nu s-a purtat 
urît, a pus o întrebare directă, frustă, 
din uimire. Doamna s-a simțit jig-
nită în naturelul simțitor, a alergat la 
medic, care m-a sunat să-mi spună 
că fie-mea e o antisocială și are pro-
bleme la cap, să vin să o iau că el nu 
o operează. Știind că poate fi dez-
lănțuită, mi-am imaginat că făcuse 
pe bune ceva, mi-am cerut scuze, 
m-am dus la spital, unde am găsit 
un copil speriat. Am stat de vorbă 
cu cei implicați, între timp i se anu-
lase internarea, eu mi-am mai cerut 
o dată scuze, deși era evident că ce 
se întîmplă nu e absolut deloc ok, 
am zis să țin cont de sentimentele 
oamenilor, cu atît mai mult cu cît 
medicul m-a asigurat că nu o lasă 
așa. A trecut o săptămînă jumate, 
durerile se agravau, medicul tot 
amîna discuția despre operație iar 
marți ne-a anunțat că el nu vrea să 
intervină, să mergem în altă parte – 
măcar să fi spus de la început că el 
nu o mai operează. În care altă parte 
nu a specificat. Așa că am pus mîna 
pe telefoane, am renunțat la dreptul 
ei de a fi tratată în sistemul public, 
deși e elevă, ne-am dus la Regina 
Maria, unde a fost preluată imediat, 
i s-au făcut teste, RMN, s-a descope-
rit că trebuie intervenit de urgență, 
a fost operată laparoscopic, tratată 
cu deferență și grijă, în condiții mai 
mult decît decente (soră-sa, cînd a 
vizitat-o, a zis: uau, te rog, rupe-mi 
o mînă să o ard și eu pe aici cîteva 
zile, e ca la hotel). Iar eu am mulțu-
mit lui Dumnezeu că mi-am permis 

financiar să am posibilitatea asta, 
căci nu știu ce s-ar fi întîmplat în 
caz contrar. Probabil am fi ajuns 
de urgență la Maternitate, după 
ce chisturile alea care deja erau în 
torsiune și gata să explodeze, explo-
dau, și pierdea cîte ceva din organul 
reproducător, o trompă, un ovar, că 
doar are două, are de unde. Așa cum 
a pățit tata, ani în urmă, cînd a fost 
lăsat cu AVC de medicul de gardă 
fără să i se facă nimic, iar a doua zi 
mama l-a găsit legumă.

Sunt revoltată, tristă, dezamă-
gită, îmi vine să mă duc și să fac 
reclamații peste tot – și știu că orice 
aș face, e în van. Că pînă și textul 
ăsta mă poate face persona non 
grata în Maternitatea Brașov.

Mai, 2016,  
după o intervenție  
la Maternitatea Brașov

Îl aud pe doctor țipînd la rezi-
denți și asistente. Îmbătrînește tot 
mai nasol, e ultimul gînd înainte 
să mi se închidă ochii. Sunt lăsată 
acasă fără să mi se spună nimic. 
În foaie, scrie doar cîtă vreme nu 
am voie să fac… sport. Deh, dacă 
par sportivă! Proaspăt măritată 
nu par, din moment ce nu îmi zice 
nimeni cînd îmi pot consuma căs-
nicia. Sau ce tratament să iau. În 
schimb, sunt invitată de asistente 
să-l sun pe medic să mă programez 
la clinica privată, acolo voi primi 

toate recomandările, contra sumei 
modice de 150 de lei, probabil. 
Acolo unde am fost de cîteva ori 
luna asta și contra aceleiași sume 
am fost întrebată, disprețuitor, nu e 
așa că nu am bani să fac intervenția 
în privat? De către doctorul meu pe 
care îl știu de 16-17 ani, cu care am 
născut-o pe cea mică și care a fost 
extrem de amabil toată vremea cît 
am lucrat în televiziune, mai ales că 
era conducător de unitate la vremea 
aia. Acum, lucrurile s-au schimbat. 
Îmi vorbește urît, nu mai răspunde 
la telefon, atunci cînd am o urgență 
– și am tot avut, mă pot programa 
la clinică în 3-4 săptămîni cel mai 
devreme, la spitalul de stat nu mă 
mai primește. Am încercat, firește, 
să mă duc la altul, însă atunci cînd 
sfîrșesc la urgențe, tot în mîinile lui 
ajung, în mod fatidic, că doar toți 
știu că sunt pacienta lui, de atîția ani.

Așadar, cu ieșirea din spital 
proaspătă în mînă, sun să mă pro-
gramez și să aflu ce trebuia să scrie 
în scrisoarea medicală la externare. 
Recepționista îmi spune același 
lucru pe care îl aud de un an și 
ceva: domnul doctor are un pro-
gram foarte strîns, vă poate primi 
peste 10 zile. Da, dar eu am ieșit azi 
din spital, nu am primit recoman-
dări, tratament, nu am fost evalu-
ată, știu de la dînsul că urmează să 
îmi prescrie medicație… Vă sunăm 
înapoi. Niciodată, cumarveni. Așa 

că mai sun eu la el, cu inima strînsă, 
cum au zis asistentele din mater-
nitate. Răspunde nervos, într-un 
tîrziu și țipă la mine, mă umilește 
că am îndrăznit să-l deranjez cu 
telefoanele mele. Și acum și îna-
inte de internare, cînd mi-a zis în 
cabinet să-l sun neapărat, iar eu am 
întrebat, sunteți sigur că nu deran-
jez, sigur, a zis, sunt pe drum de la 
Cluj, sună-mă, dar nu a răspuns. Iar 
acum îmi spune că l-am deranjat 
sunîndu-l. Mă umflă plînsul.

Există o dictatură a medicilor 
în sistemul public, dar mai ales a 
ginecologilor. Te programează ei 
la cezariană, ca să nu-i deranjezi 
în afara orelor de lucru. Doamne 
ferește să naști noaptea sau în wee-
kend și să nu existe promisiunea 
unei șpăgi grase, naști cu moașa de 
serviciu. Nu îi poți suna cînd ai o 
urgență, la cabinete nu au niciodată 
loc atunci cînd ai nevoie, dar nu 
poți deschide gura că ajungi tot pe 
mîna lor și e vai de tine. Cînd ajungi 
să fii sastisit de munca pe care o 
faci, pacientele te enervează, de ce 
nu te retragi și lași pe alții, mai tineri 
și plini de entuziasm, oare?

Mi-aș dori ca, pe banii mei, să 
pot alege unde să mă tratez. Mi-aș 
dori un sistem sănătos de sănătate. 
Fără șpăgi, fără scîrbă față de paci-
ent, unde să fiu tratată ca ceea ce 
sunt: un client bun-platnic. Știu, ar 
trebui să mă mut din România.
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Nu scrie despre asta, 
m-a avertizat toată 
lumea! O să ai nevoie 
de ei și nu o să se uite 
nimeni la tine, mi-au 
zis. Nu te poți pune cu 
sistemul, medicii sunt 
semizei.

Pacient în Brașov, România, 2016

Petronela
ROTAR-COTOBAN
www.acestblogdenervi.ro

Perversa imbecilitate a autorităților

Prin grija autorităților locale brașovene, 
se experimentează un nou concept de 
siguranță pietonală. Este vorba de tra-

versarea șoselelor de către pietoni. Până la 
apariția acestui proiect novatoriu, Brașovul era 
unul din primele orașe, cap de listă la acciden-
tele rutiere în care pietonii erau accidentați, 
respectiv, cap de listă în accidentarea pieto-
nilor pe trecerea de pietoni. Nu mai amintim 
acuma brașovenilor despre lungile interpelări 
pe această temă, despre episoadele de știri și 
statistici în care Brașovul este pe primul loc, în 
acest context. Dar edilii în nesfârșita lor „înțe-
lepciune“, un adevărat izvor al absurdului,  au 
găsit soluția. Echipele noastre de investigație 
au aflat și modul în care au procedat pentru a 
ajunge la acest rezultat. Și anume, vă amintiți 

de jocurile pionierilor, jocuri practic-educative 
din anii 70', 80'? Vorbesc de micul pompier, 
mica patrulă rutieră etc, adică elevi de 10-12 
ani care învățau să dirijeze circulația. Ei bine, 
Comisia de Circulație a Brașovului se pare că a 
întârziat puțin la minte la această vârstă. De  ce? 
Păi dacă au inventat trecerea de pietoni străju-
ită de jaloane! Da, ați auzit bine. La Modarom, 
trecerea de pietoni este încadrată de jaloane. 
Priviți fotografia. Clar că nici o mașină nu va 
putea trece! Abia astept implementarea acestui 
sistem de siguranță rutieră pe Calea București, 
pe Iuliu Maniu la Ceasu' Rău, pe Griviței la 
ONIX etc. Mare ți-e grădina Doamne și cea 
mai frumoasă poiană la Primăria Brașov ai 
sădit-o. Am zis! 

Pa Ceanga 

Brașoveni, sunteți în siguranță!
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De ce? 
Pentru că de ani de zile, socie-

tatea românească este într-o inter-
minabilă perioadă de tranziție, care 
doar accentuează dezorientarea 
întregii țări, pierderea speranței și 
a încrederii. România se află într-o 
stare generală de confort, pe care 
nu vrea să o depășească. Lucrurile 
funcționează din inerție, „de bine, 
de rău“ populația nu moare de 
foame și lesne trece timpul. Nu mai 
există factori motivatori, ne-am 
pierdut dorința de evoluție, a dis-
părut nevoia de a excela, nu mai 
suntem competitivi. Acceptăm 
prea ușor să fim folosiți, să fim căl-
cați în picioare, să fim desconside-
rați. Nu mai există modele în socie-
tatea românească. 

Clasa politică a greșit în 
momentul în care și-a uitat scopul, 
în momentul în care a pus intere-
sele personale înaintea oamenilor 
cu a căror încredere a fost inves-
tită prin vot. În plină democrație, 
cetățenii se simt nereprezentați, se 

simt folosiți ca masă de manevră, se 
simt înșelați. Există o ruptură, care 
se adâncește zilnic, între politicieni 
și cetățeni – cetățenii acuză lipsiți 
de speranță, politicienii preferă să 
se ascundă sau doar să manipuleze.

Este împotriva firii tot ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru. Trebuie 
să ne trezim, să ne cerem dreptu-
rile, să dăm o șansă normalității. 

Ce este de făcut? 

Schimbarea începe cu fiecare 
dintre noi. 

Astăzi, românii se tem pentru 
viitor, se tem pentru copii lor, le este 
frică să mai creadă în ceva. Românii 
tind să reacționeze cu agresivitate 
atunci când cineva încearcă să facă 
un lucru bun, preferă să acuze în loc 
să dea o șansă unui proiect benefic 
să se dezvolte. Trebuie să eliminăm 
această frică, trebuie să recâștigăm 
încrederea fiecărui român. 

Cum? ...Simplu, prin fapte. Nu 
trebuie să mai așteptăm ca alt-
cineva să facă lucrurile în locul 

nostru. Lăsați faptele să vă demon-
streze abilitățile, lăsați-i pe români 
să vă evalueze prin ceea ce au pri-
mit ei în mod direct de la dumnea-
voastră – respect, condiții de trai 
decent, perspective, oportunități, 

garantarea drepturilor. 
Nu vă mai amintiți de alegă-

tori doar atunci când aveți nevoie 
de votul lor! Ați fost aleși? Vi 
s-a acordat încredere prin vot? 
Din secunda în care ați preluat 

mandatul treceți la treabă, pe toată 
perioada acestuia să fiți, perma-
nent, la dispoziția și în slujba cetă-
țenilor. Faptele vorbesc de la sine!

Toate acestea nu sunt vorbe 
goale, ele pot deveni realitatea 
fiecărui român. Faptele recâștigă 
încrederea, faptele redau speranța, 
faptele vă garantează voturile.

Să le dăm românilor politica de 
care au nevoie: politica faptelor!

Marius Alexandru DUNCA,
Președinte PSD Brașov

Ați fost aleși? Treceți la treabă!
 Suntem înconjurați de indiferență, suntem dezbinați 
și ușor de manipulat, suntem pe punctul de a ne pierde 
identitatea națională și de a deveni simpli pioni pe tabla de 
șah a grupurilor de interese. Ne-am pierdut solidaritatea și 
simțul comunitar.  Nu ne mai pasă...

În ceas de cumpănă pentru 
națiunea română, mă adre-
sez dumneavoastră și tutu-

ror acelora cu același sânge pe 
acest pământ, pentru a vă spune 
că timpul atitudinii a trecut și 
a venit momentul acțiunii. Nu 
este suficient să vorbim româ-
nește, să simțim românește, să 
păstrăm credința străbună, avem 
datoria ca prin acțiunea noastră 
să perpetuăm românismul peste 
veacuri. Acum, singura modali-
tate de acțiune care există într-un 
stat democratic este constituirea 
unui parlament puternic, ca fun-
dament și garant al acestei demo-
crații. Singura modalitate de 
acțiune pentru realizarea acestui 

deziderat este sprijinirea unui 
partid politic care să militeze 
pentru un stat național, suveran și 
independent. Mulți dintre dum-
neavoastră ați adus și aduceți un 
aport fundamental pentru păs-
trarea spiritului și gândirii româ-
nești. E necesar, și democrația 
vă cere acest lucru, să fiți alături 
de un partid care să țină neaple-
cat tricolorul nostru. Prezența 
dumneavoastră ca membrii de 
partid este o garanție a faptului 
că ceea ce dorim se poate împlini. 
Prezența dumneavoastră ca susți-
nători prin cuvântul și votul dum-
neavoastră este o garanție a viito-
rului României. Pentru aceasta 
mă adresez dumneavoastră ca în 

cadrul activităților pe care le des-
fășurați cu atâta dăruire, să inclu-
deți și gândul și voința partidului 
nostru. România Unită înseamnă 
o Românie a tuturor românilor, 
înseamnă o unitate care se opune 
dezbinării și anarhiei ce se pro-
pagă ca o lepră în societatea noas-
tră. Partidul România Unită este 
vectorul acestei unități și de aceea 
vă chem și eu și strămoșii mei, să 
vă alăturați nouă prin cuvânt, dar 
mai ales prin faptă.

Cu stimă, 
Lucian Bolcaș, 

Președintele Senatului 
Partidului România Unită

Manifest - Partidul România Unită

Clasa politică a 
greșit în momentul 
în care și-a uitat 
scopul,  
în momentul 
în care a pus 
interesele 
personale înaintea 
oamenilor cu a 
căror încredere  
a fost investită  
prin vot.

Partidul România Unită spune STOP defrișă-
rii pădurilor și exportului de lemn neprelucrat. 
Avem o țară frumoasă și bogată, iar una dintre 
cele mai mari bogății ale noastre o reprezintă 
pădurile. Din păcate, vedem cu toții cum, de la 
an la an, tot mai mult lemn este tăiat și expor-
tat din Romania. Efectele acestui fenomen al 
defrișării pădurilor este devastator: distruge-
rea mediului, restrângerea habitatului multor 
specii de animale sălbatice, alunecările de teren 
care au afectat zeci de localități și mii de familii. 
Aceasta este o realitate cu care ne confruntăm 
și pe care cu toții o cunoaștem. Întrebarea este: 
„ce e de făcut?“ Partidul România Unită - PRU 
susține și participă activ la acțiunile de împă-
durire, dar putem face mai mult de atât. Este 

momentul pentru o acțiune curajoasă și fermă, 
în Parlament: INTERZICEREA PRIN LEGE A 
DEFRIȘĂRII PĂDURILOR ȘI EXPORTULUI 
DE LEMN NEPRELUCRAT. Partidul România 
Unită afirmă fără echivoc faptul că statul român 
trebuie să își protejeze ceea ce numim „aurul 
verde“. Noi, la Brașov, știm foarte bine cât de 
importantă e pădurea și cât de mult înseamnă 
pentru noi. Brașovenii noștri, Mihai Sturzu și 
Ionel Goidescu sunt oameni care își asumă acest 
proiect și îl susțin fără rezerve. Așa cum am spus 
acum câteva săptămâni, grija pentru mediu se 
regăsește în programul PRU, vocea ecologisti-
lor brașoveni fiind una ascultată și respectată în 
organizația noastră.

Echipa PRU Brașov

Acum, singura 
modalitate de acțiune 
care există într-un 
stat democratic este 
constituirea unui 
parlament puternic, 
ca fundament și 
garant al acestei 
democrații. 



 În domeniul 
protecției sociale, 
e necesar să avem 
în vedere aspecte 
legate de revizuirea 
procedurilor 
de finanțare a 
serviciilor sociale, 
cât și creșterea 
transparenței 
și diseminarea 
procedurilor la nivel 
național. 

Problema, cvasi-cunoscută 
de actorii sociali ce ope-
rează în domeniul protec-

ției sociale, fie că vorbim de furni-
zori de servicii – persoane juridice 
de drept public sau privat, este 
legată de faptul că serviciile soci-
ale se acordă fragmentat. 

La nivel local, regional sau 
central, instituțiile cu atribuții în 
domeniul medical și psihosocial 

nu au reușit să creeze echipe 
inter-instituționale care să ela-
boreze un management integrat, 
cu bugete, activități și obiective 
comune. Serviciile integrate, 
deși sunt definite și prezentate 
în legislația europeană, precum 
și în cea românească, rămân un 
deziderat ce poate fi realizat pe 
termen mediu deoarece la nivelul 

României sunt anumite impedi-
mente generate în prezent de o 
serie de factori:

1. Parteneriatul public-pri-
vat care nu a fost suficient de mult 
dezvoltat. Rolul jucat de furnizorii 
privați de servicii și ONG-uri tre-
buie să vizeze inclusiv  categoriile 
vulnerabile din mediul rural (pen-
sionari, copii de vârstă preșcolară, 
persoane care nu se sunt incluse 
într-un program de ocupare etc).

2. Programele de preven-
ție nu sunt suficient de bine sus-
ținute, ori diseminate. Nu este 
necesar să ne raportăm la experi-
ența internațională pentru a con-
stata că la nivel național costurile 
pentru îngrijirea instituționalizată 
sunt mai ridicate și deloc eficiente 
pentru beneficiarii serviciilor. 
Pentru a schimba această stare de 
fapt, este imperios necesar să ne 
implicăm pentru a sprijini persoa-
nele vulnerabile în cadrul familii-
lor biologice sau extinse, oferind 
servicii sociale integrate adaptate 
nevoilor acestora.

3. Deși au fost organi-
zate numeroase dezbateri pri-
vind legislația secundară a Legii 
292/2011 privind asistența soci-
ală, cadrul legislativ nu a prins 
contur, deoarece identificarea sur-
sei de finanțare pentru sistemul de 
protecție socială a fost mereu o 
problemă. 

Nu doar ca senator, ci și din 
ipostaza de cetățean român și 
părinte, sunt determinat să mă 
implic în remedierea carențelor 
enunțate, deoarece în cariera poli-
tică desfășurată până în prezent 
am acordat o atenție deosebită 
problemelor persoanelor vulne-
rabile, în mod special persoane-
lor cu dizabilități, dar totodată 
am inițiat proiecte care trebuie să 
completeze legislația privind pro-
tecția minorilor.

Punctul de pornire al inițierii 
și dezvoltării serviciilor sociale 
integrate îl reprezintă coroborarea 
și asumarea a două strategii care 
doar împreună pot să producă 
efecte benefice pentru români. Mă 
refer la Strategia națională privind 
incluziunea socială și reducerea 
sărăciei pentru perioada 2015-
2020 și Strategia pentru conso-
lidarea administrației publice 
2014-2020, documente elaborate 
în anul 2013, dar care nu și-au 
produs până în prezent efectul. 
În ceea ce privește Strategia de 
dezvoltare teritorială a României, 
promisă de miniștrii lui Dacian 
Cioloș, aceasta va rămâne doar 
una din sutele de iluzii pe care 
această guvernare le-a vândut 
românilor…

Sebastian GRAPĂ
senator de Brașov
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Trebuie să revizuim politicile sociale și să-i 
ajutăm pe cei care au cu adevărat nevoie

Chiar fără experiență, teore-
tică sau practică în admi-
nistrație a evoluat rapid în 

cei opt ani, fiind deschis la sfaturile 
pe care le primea și le recepta cu 
răbdare și  le aplica cu iscusință.

Iată de ce, în anul 2004, a fost 
ales primar al municipiului Brașov 
iar votanții săi s-au așteptat ca expe-
riența dobândită să-i permită să 
pună în practică inițiativele bene-
fice cetățenilor pe care le-a enunțat 
în perioada viceprimariatului său.

Ceea ce nu știam noi, cei care 
l-am votat, era faptul că el, prima-
rul nostru, avea un model de viață, 
pe care l-a și copiat și slujit cu cre-
dință și abnegație.

Acest model se numește 
Băsescu Traian, pe atunci primar 
general al Bucureștiului.

Acest căpitan fără flotă folosea, 
cu nu știu ce titlu, două autotu-
risme Skoda: unul mare, Superb, 
pentru deplasări în afara munici-
piului și unul mai mic, adecvat tra-
ficului urban.

Primarul nostru a făcut la fel, 
dotându-se, numai el știe cum și de 
unde, cu două autoturisme similare.

Iată că, după mulți ani, DNA 
răspunde la întrebările „cum și de 
unde“ – din banul public, al nostru, 
al brașovenilor, călători cu mijloa-
cele de transport în comun.

Altfel spus, și el călătorea, după 
exemplul idolului său dâmbovi-
țean, cu mijloacele intreprinderii 
de transport în comun, la fel cu 
ceilalți brașoveni, cu deosebire că 
el era unul pe cinci locuri iar brașo-
venii călătoreau cinci pe un loc.

Alt exemplu pe care l-a urmat, 
dar nu ultimul, se referă la brusca 
pasiune pentru călărie a proaspătu-
lui edil care putea, astfel, să o înso-
țească pe prima doamnă a țării, ori-
ginară din acea zonă minunată  care 
l-a dat istoriei pe Ștefan cel Mare și 
Sfânt.

Această pasiune, specifică celor 
cu sânge albastru, a luat sfârșit după 
un contact mai dur al edilului nos-
tru cu solul, mai exact a acelei părți 

a corpului care, de obicei, folosește 
la gândit și nu la gătit.

Recent, la deschiderea anului 
universitar, președintele Iohannis 
a afirmat răspicat că plagiatorii 
trebuie să plece din viața publică 

întrucât plagiatul este o formă de 
hoție.

Arnold UNGAR, Consilier în 
Consiliul local Brașov, Membru 

în Forumul Democrat al 
Germanilor din România

Punctul de pornire al inițierii și  
dezvoltării serviciilor sociale integrate  
îl reprezintă coroborarea și asumarea  
a două strategii care doar împreună  
pot să producă efecte benefice  
pentru români.

Plagiatorul Scripcaru trebuie să plece!
 A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, n-aș povesti 
În anul 2004 a ajuns primar al Brașovului un tânăr, consilier 
local în perioada 1996-2000 și viceprimar între anii 
2000-2004

Având în vedere că 
faptele primarului 
Scripcaru, 
descrise mai sus, 
pot fi asimilate 
unui plagiat, 
acesta trebuie 
să plece acasă, 
unde să-și poată 
pregăti liniștit 
apărarea în cele 
trei (deocamdată) 
dosare penale în 
care este acuzat 
de către DNA – 
Serviciul Teritorial 
Brașov.
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CiNeM-a
VrĂjit

Karla TITILEANU
decorator

Că tot vine imediat iarna, ce-i mai 
fain decât să stai acasă sub păturică, 
cu un vin fiert sau o cacao fierbinte 

și niște crănțănele delicioase în timp ce vezi 
un film (descărcat de pe net, nu)?

Comoditatea cinemaului este evidentă. 
Nu există. Oricât de șmechere fac sălile pe 
la noi, nimic nu se compară cu cinemaul de 
acasă. Plus că atunci când ești la tine poți 
pune oricând pauză ca să realimentezi cas-
tronul cu popcorn sau să mergi liniștit la 
baie, fără să ridici juma de rând, tulburând 
astfel zen-ul îndrăgostiților.

De obicei activităție legate de privitul 
la televizor se petrec deseori în dormitor, 
locul cel mai nepotrivit de altfel pentru a 
instala un susper sistem audio/video. De 
ce? Pentru că atunci când intră televizorul 

în dormitor, iese amo-
rul. Faceți o probă.

 Așa că, pentru a avea 
parte de tot ce e mai 
bun, creați un spațiu 
special pentru vizionat 
filme și ce mai doriți. 
Conceptul de home 
cinema a apărut tocmai 
din dorința de a crea 
un spațiu clar și bine 
definit în care să stai 
comod și să te bucuri 
din plin de experiența magică a micului 
mare ecran în propria casă. Pe lângă fap-
tul că această cameră dedicată trebuie să 
aibă o acustică potrivită, imperios necesar 
este să luăm în calcul că proiectarea aces-
tei funcțiuni trebuie făcută cu cap. Nu e 
îndeajuns să trântești o canapea și 5 perne 
și gata. Home cinema-ul se presupune că 

poate găzdui mai mult de 2-3 persoane, 
tocmai de aceea, zona de stat trebuie să fie 
generoasă, pentru a putea împărți bucuria 
filmelor și cu alte persoane sau chiar să poți 
face un cinema party cu prietenii. Așadar, 
ideală ar fi amplasarea pe model amfiteatru 
(dacă dimensiunea încăperii permite, atât 
pe orizontală cât și ca regim de înălțime) 
de canapele sau chiar și saltele cu perne 

de diverse dimensiuni, foarte comode, 
covoare moi, pături călduroase, surse de 
lumină ambientală foarte discretă în culori 
calde, măsuțe joase (tip mic dejun în pat) 
sau tăvi pentu a putea pune în siguranță 
snacks-uri și băuturi. Asigură-te că feres-
trele sunt bine acoperite cu draperii bla-
ck-out, că sistemul de sunet te înconjoară 
și lăsă-te vrajit de cinema.

www.cramagirboiu.ro

Ingrediente: 

 150g de cașcaval tăiat cubulețe
 4 cartofi albi
 2 ouă
 50g pesmet
 1 legătură de ceapă verde
 2-3 căței de usturoi
 75g bacon tocat marunt
 50g făină
 75g sare/piper 

 
   Preparare: 

Cartofii se curăță, se vor tăia în 4 și se pun 
la fiert cu sare. După fierbere se storc de apă și 
se zdrobesc  până se vor face pastă. Se adaugă 
ceapa verde tăiată mărunt, baconul, un ou, 
usturoiul pisat, sarea și piperul și se amestecă 
bine toată compoziția. Din această compoziție 
se vor face chifteluțe în care vom introduce caș-
cavalul tăiat cubulețe, pe care le vom tăvăli prin 

făină, ou și la urmă prin pesmet.
Se pun la prăjit în uleiul bine încins circa 5 

minute.
Pofta buna!

www.cramagirboiu.ro

Chiftele din cartofi  
cu cașcaval
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Actul 1.
3 spectacole au fost anulate. 

Suntem un colectiv de 21 de actori. 
13 protestează, 5 se opun, 3 aleg 

să se abțină. 
Colectivul tehnic și cel adminis-

trativ este și el scindat. 
Suntem 72% dintre actori, fără 

să-i punem la socoteală pe cei care 
se abțin. Alegem să nu jucăm, deși 
scena e viața noatră, pentru că noi 
considerăm că responsabilitatea 
față de adevăr, față de public și față 
de actul artistic este mult mai mare. 

In seara aceasta am continuat 
să vă vorbim vouă, spectactorilor 
noștri, despre ce se întamplă, despre 
cât de necesar este protestul. Noi, ca 
artiști, avem nevoie să fim verticali 
pentru că avem nevoie să venim în 
fața dumneavoastră sinceri și să fim 
un exemplu.

S-a terminat vremea fricii, 
cerem să fim ascultați, s-a terminat 
vremea capului plecat, a rușinii. 
Suntem mândri că suntem vocea 
curajului.

Cerem ca Primăria să facă 
publică inregistrarea de la concurs!

Cu mască sau fără mască, actorii 
sunt aceeași oameni obișnuiți ca și 
noi. Diferența este că ei își pot lăsa 
la cabina de machiaj grijile, durerile 
și nemulțumirile. Noi nu. Nici nu 
avem o „cabină de machiaj“. Ei pot 
urca pe scenă unde se transformă 
în ce ne dorim noi, în caracterul și 
personajul pentru care am mers la 
teatru. Iar asta implică școală, geniu 
și un pic de nebunie.

Acum actorii sunt divizați în trei 
tabere. Acum ei joacă o piesă cu 
trei acte. 13 dintre ei protestează și 
acuză matrapazlâcuri la concursul 
pentru alegerea noului director, 5 
sunt de accord cu alegerea iar 3 din-
tre ei tac. Lumea artistică este pen-
tru noi, pentru profanii spectatori, 
o lume aparte și de neînțeles. Pare o 
lume ciudată, un amestec al orgoli-
ilor, talentelor și vanităților. Și este 
normal să fie așa, este lumea aparte 
a unei elite despre care spuneam că 
este plină de geniu și nebunie. 

Primul act al acestei piese s-a 
terminat cu alegerea unui  director. 
Printr-un concurs despre care cei 
13 actori spun că nu a fost corect, 

că a fost aranjat. Ei cer insistent 
ca primăria să facă publică înre-
gistrarea interviului pentru con-
curs. Primăria tace, desigur. Poate 
Primăria crede că focul se va stinge 
poate, iar acești protestatari se 
vor întoarce pe scena unde pen-
tru o oră își vor uita necazurile. 
Sau poate Primăria nu vrea să se 
implice în acest scandal?

13. 13 din 21 cu rezerva celor 3 
care stau în expectativă. Iar presa 
locală spune doar că 13 protes-
tează. Nu că 13 din 21 minus 3! 
Mai sunt unii care fac analize și des-
chid cu titluri de senzație: „Cine 
are interes să avem circ, nu teatru 
la Brașov?“, „Situație halucinantă 
la Teatrul din Brașov. Manipulări 
grosolane cu implicații politice“. 
Și multe altele. Simple opinii sau 
poziții beligerante.

Interesant este faptul că cei care 
protestează acum au mai declanșat 
un scandal în trecut, atunci când 
l-au susținut pe fostul director 
interimar Claudiu Goga. Claudiu 
Goga a avut parte de acuzații după 
demisie. Acesta s-a mulțumit să 
răspundă printr-o simplă declara-
ție publică, refuzând aparent să se 
implice în acest conflict: „Unii din-
tre colegii mei sindicaliști au publi-
cat o serie de acuzații, prin care este 
comentată activitatea mea ca fost 
director al teatrului. Afirmațiile 
cuprinse în declarația colegilor din 
consiliul de conducere al sindica-
tului acoperă sârguincios întreg 
spectrul: de la informații false, 
inexacte și/sau incomplete, min-
ciuni sfruntate, absurdități, până 
la calomnii. Asist cu amuzament 
amar la încercarea de a abate aten-
ția de la problema care a generat 
actuala criză a teatrului: ocuparea 
postului de manager al teatrului 
într-un mod incorect. Se încearcă o 
diversiune, astfel încât atenția să fie 
atrasă asupra mea și a faptului că aș 
fi fost un manager rău al teatrului. 
Se încearcă astfel crearea unui alt 
subiect decât cel care ar trebui să 
ne preocupe.

Bunul sau răul management 
nu este o chestiune de percepție, 
este o chestiune perfect măsura-
bilă, ca efect al legilor în vigoare, 

o chestiune cuantificabilă în date 
și cifre, proiecte și programe pro-
puse, avizate, aprobate și verificate 
de ordonatorul principal de cre-
dite. Sunt convins că dacă mi s-ar fi 
putut reproșa ceva din acest punct 
de vedere, nu aș mai fi fost director 
demult. Legea oferă ordonatorului 
de credite posibilitatea să oprească 
din activitate orice manager de tea-
tru neperformant.“

Actul 2
Ne cerem scuze publicului pentru 

că nu putem fi alături de domniile 
voastre in aceste seri pe scenă! 

Ne cerem scuze pentru conflictul 
actual din teatru! 

Ne cerem scuze pentru că sunteți 
nevoiți să asistați la aceste tensiuni 
din teatru! 

Ne cerem scuze pentru că unii au 
fost pregătiți să joace spectacolele și 
alții au fost in fata teatrului! 

Ne cerem scuze pentru că nu sun-
tem o trupă unită! 

Ne cerem scuze pentru că unii 
dintre dumneavoastră v-ați făcut 
program in funcție de programul de 
spectacole al teatrului! 

Ne cerem scuze pentru că 
v-am dat înapoi banii pe biletele 
cumpărate! 

Ne cerem scuze pentru ca ați cum-
părat bilete! 

Ne cerem scuze că ați pierdut 
timp pentru noi!

Ne cerem scuze !!!
Suntem siguri că și colegii noștri 

protestatari vă vor cere scuze!
În paralel, Sindicatul 

Independent al Salariaţilor din 
Teatrul „Sică Alexandrescu“, în 
numele majorităţii colectivului, 
se detașează  ferm de atitudinea 
colegilor protestatari și cere inves-
tirea de urgență a celui care a câș-
tigat concursul. Da, este haluci-
nant, unul hăis și altul cea! Surse 
din interiorul teatrului pe care noi 
le considerăm de mare încredere 
ne-au oferit mai multe date și o altă 
poziție.

În primul rând, se pare că din 

cei 13 au mai rămas pe poziții  
doar aproximativ 8 persoane, din 
care unii nu au decât contract de 
colaborare cu teatrul. Adică un 
nucleu dur care a „jucat bine sub 
îndrumarea regizorală“ a fostului 
director interimar – spun sursele. 
Mai mult, cei care ne-au oferit o 
poziție tranșantă au spus: „Nu se 
întreabă nimeni cum este posibil 
ca fostul director Claudiu Goga în 
ultimii 6 ani a regizat peste 30 de 
spectacole în afara teatrului și doar 
3 aici? Când era normal să ai cel 
puțin un spectacol pe stagiune? Nu 
se uită oare colegii noștri protesta-
tari la diferențele enorme de câștig 
între acesta și ei? Nu mai vorbim 
de faptul că este inadmisibil să tri-
miți acasă de trei ori spectatorii 
care ți-au plătit bilete?“ După cum 
vedem, o poziție total diferită față 
de protestatari!

Aceleași surse ne-au spus că 
proiectul de management prezen-
tat de câștigător este impecabil și 
că oferă șanse reale pentru teatrul 
brașovean. 

Haideți să vorbim despre can-
didatul care a câștigat concursul 

– Dan Marius Zarafescu. Acesta a 
mai participat la un concurs pen-
tru același post, unde a obținut la 
interviu nota 5,45! Un prim con-
curs despre care se spune că a fost 
aranjat să-l trântească pe Zarafescu. 
La actualul concurs și cu o altă 
comisie de examinare, Zarafescu a 
luat 9,21. A învățat omul și a pro-
gresat? Sau comisia a fost așa cum 
trebuie – corectă și imparțială. Nu 
știm, vom vedea în timp.

Actul 3
Deocamdată rămânem în con-

tinuare spectatorii unei piese ridi-
cole care ridică totuși semne de 
întrebare: cine are dreptate? De 
ce se perpetuează de la examen 
la examen această stare de fapt? 
Când vom avea teatru adevărat 
și la Brașov? Și când Primăria va 
valida concursul vom vedea dacă 
Zarafescu este bun, dacă protes-
tatarii au sau nu dreptate. Și poate 
vom vedea piesele așa cum trebuie 
– cu masca personajului sub care 
se află școala, geniul și un pic de 
nebunie. Și nu cu masca interesului 
propriu.

Cu mască, fără mască
 Cu mască sau fără mască, actorii sunt aceeași oameni 
obișnuiți ca și noi. Diferența este că ei își pot lăsa la cabina 
de machiaj grijile, durerile și nemulțumirile. Noi nu. Nici 
nu avem o ”cabină de machiaj”. Ei pot urca pe scenă unde 
se transformă în ce ne dorim noi, în caracterul și personajul 
pentru care am mers la teatru. Iar asta implică școală, geniu 
și un pic de nebunie.

 Acum actorii sunt divizați în trei tabere. Ei joacă o piesă cu 
trei acte. 13 dintre ei protestează și acuză matrapazlâcuri la 
concursul pentru alegerea noului director, 5 sunt de accord 
cu alegerea iar 3 dintre ei tac. Lumea artistică este pentru 
noi, pentru profanii spectatori, o lume aparte și de neînțeles. 
Pare o lume ciudată, un amestec al orgoliilor, talentelor și 
vanităților. Și este normal să fie așa, este lumea aparte a unei 
elite despre care spuneam că este plină de geniu și nebunie. 

Din punct de vedere al municipalității ne 
aflăm in proces de desfășurare a concursu-
lui.  Legea impune un termen de 5 zile pentru 
contestații care pot fi facute de participanții 
la examen. Vineri, 7 octombrie este ultima zi 

pentru depunerea de contestații. Până joi nu s-a depus 
nici o contestație. Dacă vor fi depuse contestații vom 
transmite în termen de trei zile un răspuns. În cazul în 
care nu se depune nici o contestație, luni, 10 octombrie  
se va numi noul director. În ceea ce privește solicitarea 
celor nemultumiți și anume aceea de a se face publi-
ce înregistrările examenului, acestea au fost respinse 
deoarece se viciază procedura de concurs. Luni,  3 oc-
tombrie s-a solicitat notă explicativă conducerii interi-
mare în ceea ce privește suspendarea spectacolelor iar 
răspunsul acestora a fost ambiguu și subiectul tratat cu 
superficialitate. Protestul celor de la teatru nu se înca-
drează în legea 62/2011 care reglementează regulile di-
alogului social, drept pentru care decizia de a suspenda 
reprezentațiile este abuzivă și fără temei legal.

Mihai Costel, viceprimar
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Cu alte cuvinte, prin repetarea de o 
multitudine de ori a mișcării picioa-
relor pe pedalele de ambreaj și acce-

lerație, spre exemplu, ajungi să nici nu mai 
gândești mișcarea, o faci pur și simplu. La 
fel cu semnalizarea în clipa în care schimbi 
direcția de mers (asta e un capitol deficitar 
la șoferii români), la fel cu frânarea când te 
apropii de o intersecție. Important este să 
vezi și să înțelegi  din timp ce este în fața 
ta pe șosea. Apoi automatismele își intră în 
drepturi și tu vei face ceea ce trebuie făcut.

Această teorie a reflexelor condiționate 
este valabilă în special atunci când condu-
cem în orașul natal, sau în localități pe care 
le cunoaștem foarte bine. În cazul în care ne 
aflăm într-o localitate pe care o cunoaștem 
puțin, sau deloc, atenția șoferului este, evi-
dent, mult mai intensă, dar chiar și atunci 
reflexele condiționate joacă un rol impor-
tant. Reflexele condiționate sunt un ele-
ment esențial al siguranței în circulația ruti-
eră, de multe ori putând face diferența între 

viață și moarte.
Ce te faci, însă, când conduci într-un oraș 

în care circulația - atât a autovehiculelor, 
cât și a pietonilor - este organizată prost? 
Păi simplu, se întamplă ca în Brașov - apar 
numeroase cazuri de accidente pe trecerile 
de pietoni, sau în sensurile giratorii.

Să vedem. În Brașov avem treceri de pie-
toni semaforizate și treceri de pietoni nese-
maforizate, treceri cu obstacole în fața lor, 
treceri fără obstacole, avem treceri cu aver-
tizare luminoasă (galbenă) intermitentă și 
treceri cu semnalizare luminoasă continuă 
(posibil să se fi stricat releul?), avem treceri 
cu bandă de avertizare roșie înaintea lor și 
treceri fără bandă de avertizare roșie, avem 
treceri luminate seara mai intens cu lumină 
galbenă, dar și treceri luminate mai intens 
cu lumină albă, sau neluminate mai intens. 
Avem (pe strada Independenței) și o tre-
cere care are doi stâlpi vopsiți în dungi gal-
bene și negre.

Cum se poate crea un reflex condiționat 

în aceste condiții? Dacă aproape fiecare 
trecere de pietoni arată și te avertizează în 
mod diferit, cum se poate crea pe creierul 

șoferului o imagine care să îi spună aces-
tuia Atenție! Trecere de pietoni!!! Înainte 
ca partea conștienta a creierului să observe 
pericolul?

Oare de ce  nu avem o uniformitate în 
întreg orașul în ceea ce privește trecerile de 
pietoni? Oare Comisia de circulație chiar 
nu are profesioniști care să știe ceva despre 
teoria reflexelor condiționate în siguranța 
circulației? De ce trebuie să avem în con-
tinuare accidente pe trecerile de pietoni? 
Câți oameni mai trebuie să moară, înainte să 
înțelegem că LUCRURILE TREBUIESC 
FACUTE TEMEINIC ȘI SERIOS?

Sigur că simpla uniformizare a treceri-
lor de pietoni nu va elimina și acei șoferi 
lipsiți de orice raționalitate, acei teribiliști 
inconștienți care vor exista din nefericire în 
continuare, dar le va da celorlalti, șoferilor 
normali, dar poate un pic obosiți, sau îngân-
durați, o șansă în plus să evite omul aflat pe 
trecerea de pietoni în fața lor.

Care om poate fi mama ta, copilul tău, 
sau chiar tu.

Șerban ȘOVĂIALĂ
consilier local independent al muni-

cipiului Brașov

Impozitarea „talentoșilor”
 Românilor le place să 
fenteze datoriile, mai ales 
pe acelea către statul care 
„trebuie să le dea”. Desigur, 
impozitele și taxele – 
americanii zic că de fisc și 
de moarte nu scapă nimeni 
– reprezintă un subiect 
frecvent abordat. 

Acum, nu mă voi referi la 
impozitare și taxare, la 
șmecheri care nu plătesc, la 

fiscalizările absurde etc. în general, 
ci doar la un caz care m-a luminat 
asupra unei atitudini care depă-
șește cadrul subiectului dar spune 
mult depre modul de a gîndi, cu 
totul și cu totul original, specific 
rrromânesc, ca să zic așa.

Rrromânul dezbate ori-
unde și este gata să-și dea cu 

părerea despre orice, cu o energie 
și un aplomb demne de cauze mai 
importante. La și în piață, la cozile 
care „mai este“, la cafenele, mai 
nou, la locul de muncă, la saună, 
cei care își permit, la radio, la tele-
viziune, cei care se trezesc cu un 
microfon sub nas sau sînt analiști, 
deontologi, specialiști… mă rog, 
cam oriunde se nimerește să poată 
cuvînta…Discuția care m-a deter-
minat să îmi dau și eu cu părerea 
s-a desfășurat într-un salon de spi-
tal – emblematic pentru sistem, 
cu bolnavi și vizitatori claie peste 
grămadă – fiind declanșată de o 
„doamnă“, plină de aur, zgardă la 
gît, cercei de i se bălăngănea capul, 
brățări, ceas corespunzător, cît o 
ceapă etc. Aceasta, în timp ce, în 
vizită fiind, își înfunda bărbatul 
cu găluște cu prune, după „nește“ 
mici aduși fierbinți, „are și diabet, 

da a poftit, că ăștia îl lasă să moară 
dă foame!“, dîndu-i pe furiș și să 
tragă dintr-o sticloanță, s-a dez-
lănțuit dintr-odată și cu voce tare, 
spumegînd de indignare, s-a lansat 
într-un atac furibund împotriva 
judecătorilor, procurorilor, celor 
de la fisc și care or mai fi fost, că era 
supărată pe toată lumea, pentru 
că îl chinuie pe un mare manelist, 
mic de stat dar cu Ferrari și viloi, 
tîrăndu-l prin tribunale pentru 
că nu și-a plătit impozitele. Atît 
le-a trebuit celor de față pentru ca 
să se dezlănțuie. Mai fiecare și-a 
adus aminte de cum îl jefuiește 
statul, mulți se întrebau unde se 
duc banii, unul chiar fluturînd un 
pachet cu „pempărși“ și o pungă 
cu medicamente aduse de acasă, 
opiniile înclinînd înspre a „compă-
timi“ cu vedeta, căci cei care încer-
cau să aducă în dezbatere euroii 

lipiți pe frunte, ceasurile, bijuteri-
ile, viloaiele, mașinile de lux, aro-
ganța chiar, au fost brutal puși la 
punct de cucoana care declanșase 
„dezbaterea“. Asta la timida încer-
care a unui combatant: „Da ei de 
ce să nu plătească?“ Răspuns scurt, 
apăsat „PENTRU CĂ EI CÎNTĂ 
CU TALENTUL LOR!“

Alte argumente, ale celor mai 
puțin gălăgioși, care au adus în 
atenție nume de mari actori, unii 
trecuți recent, în serie și săraci, la 
cele veșnice, muzicieni, cîntăreți 
de operă, artiști plastici, scriitori, 
au atras o altă „zicere“ apăsată, 
agresivă: „Lasă-ne cu milogii ăia 
care se plîng tot timpul că n-au, că 
dacă ar avea talent ar arunca lumea 
cu bani în ei…Să muncească și ei, 
azi la o nuntă, mîine la un specta-
col în piață…la un botez, la alte 
paranghelii…că ei (adică posesorii 

de talent) nu refuză pă nimeni…
nu fac mofturi intelectuale…“

Aici mi-a venit în minte lumea 
lui Marin Preda, de a cărei men-
talitate – asta este încremenirea 
acestui popor, chiar dacă pare că 
s-a mai spălat – nu ne putem des-
prinde, ca nici de locul rușinos 
ocupat în Europa, adică ultimul, 
ținînd cont de indicatorii consu-
mului de cultură generală dar și de 
nivelul de cultură politică și civică. 
Lumea bietului copil, Niculae, cel 
care CITEA, ADICĂ NU FĂCEA 
NIMIC, căruia tatăl îi tăia brutal 
o încercare de „sensibilizare“:„ȘI 
DACĂ N-AI SĂ MAI CITEȘTI, 
CE!“ O lume a „talentoșilor“ și 
„talentoaselor“ care nu plătesc 
impozite…ȘI CE? „HAVEM 
TALENT“ și asta ne ajunge…

Eduard HUIDAN

„Profesioniștii“ din Comisia de circulație

Ai grijă domnule Tărăbuță, să nu te acuze 
națiunile conlocuitoare de discriminare 
și din „afacerea“ asta să nu cumva să rămâi 

de căruță. ONG-urile rromilor au avocați buni 
și-abia de-a început să-ți zdroncăne teleguța, că 
doar de, ai fost ales în Consiliul local, ești cu baș-
tanii. Și tu, în loc să te sui pe coviltir, vrei să dai 
foc. Da de ce mai 'Buță?  Rău nu ți-ar sta, statură 
impunătoare ai, dacă-ți pui o coroană pe cap zici 
că ești Iulian sau Cioabă. Ghiulurile sunt ghiu-
luri și vorba aia, ai două frate, adică barosăneală 
nu glumă, și ansamblul cromatic este la el acasă. 
Te integrezi perfect. Nici Grigorescu în „Carul 
cu boi“ nu te-ar fi prins mai bine, numa că ar fi 
trebuit să zică „Tărăbuța cu coviltir și bovem“. 
Ce este „bovem“? Păi verifica'i dicționarul dom-
nilor consilieri, doar suntem „'telectuali“, sun-
tem consilieri locali, vorbim latinește de-acuma!  

  Păi să ne lamurim și noi ce s-a întâmplat cu tele-
guța. In ultimul consiliu' local - Brașov domnul 
Tărăbuță interpelează vehement auditoriu scutu-
rând rafinat din ghiuluri pentru faptul că, din zona 
Podului de la Zizin nu se mai poate cu căruțele, 
nu se mai poate cu atelajele, rromii fac concurs 
de atelaje. Nu zicem ca nu este așa, dar, astea sunt 
preocupările Consiliului local? Păi acolo în zonă 
sunt oameni foarte săraci. Ca și politician de fac-
tură social democrată mai ales, implică-te, miș-
că-ți tărăbuța și fă niște proiecte ca să ridici zona, 
asta ar trebui să faci. În nici un caz să nu ceri consi-
liului local să le interzică acelor oameni să umble. 
Păi fă-le atunci niște garduri și pune ceva paznici 
cu dobermani să patruleze și atunci nu mai umblă. 
Te-oi crede și tu vreun baronaș local de-acuma. 
„- Auzi Tărăbuță, câți cai poți înhăma la o tele-
guță? - Șase, șase cai frumoși domnu' regizor!“

Oratorul din cotigă

Gospodarul Prepeleac,
La toate găsește leac,
Și-n loc de cal la căruță
A-nhămat gospodărește, 
Măgăruş la Tărăbuță!
Căruța lui Tărăbuță

Accinte

 Orice șofer știe că a conduce o mașină ține mult mai mult de reflexele 
condiționate create prin repetarea acelorași gesturi de nenumărate ori, decât 
de analizarea fiecărei situații concrete în care ajungem să ne aflăm la un 
moment dat
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Iar în ceea ce îl privește pe 
bărbatul cu arsuri grave pe 
corp, refuzat de toate spita-

lele din București, mulţumim de 
întrebare!

El este internat din 29 septem-
brie, la Brașov, în Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă, în com-
partimentul de arsuri din secţia 
de chirurgie plastică, înfiinţat în 
urmă cu 42 de ani, dar care ÎNCĂ 
NU EXISTĂ „pe hârtie“, deși mii 
de arși au fost trataţi aici în aceste 
ultime patru decenii!

Și care, pe lângă faptul că 
EXISTĂ, mai și REZISTĂ, în 
pofida unora care au încercat (și 
mai încearcă) să-l omoare cu zile!

Iar pentru voi, dragii mei citi-
tori (brașoveni, și nu numai!), 
dacă vreţi să înţelegeţi mai bine 
de ce și cum de au fost posibile 
ultimele întâmplări cu arși de prin 
românica pitorească, vă voi pre-
zenta ceva interesant. Dar intere-
sant de tot!

O scurtă istorie 
neromanţată a grijii  
faţă de arși în România

Motto: Vai, vai, ce durere! Să 
vezi bolnavul cum piere!

Aud? Nu mai avem în 2016 
unde să tratăm în ţară pacienţii 
cu arsuri serioase? Ar trebui să ne 
mirăm, pentru că până în 2008 am 
avut!

Păi, hai să vedem DE CE și (mai 
ales) CINE este responsabil!

Dragii moșului, era odată, ca 
niciodată, un sistem medical naţi-
onal în care arsurile mici ca impor-
tanţă se tratau în policlinici sau la 
dispensarele medicale, cele mij-
locii (și chiar unele grave) în spi-
talele judeţene sau de sector din 
capitală unde existau secţii de chi-
rurgie plastică, iar cele super grave 
în Spitalul de Chirurgie plastică și 
Arsuri din București.

Evident că nu era bine, pentru 
că era gândit și organizat de comu-
niști, naiba să-i ia de comuniști 
ce erau! Dar, așa rău, așa îngrozi-
tor cum era, a permis tratarea în 
teritoriu, chiar și fără implicarea 
spitalului bucureștean, a majorită-
ţii bolnavilor arși, inclusiv a celor 
rezultaţi din accidente colective, 
cum au fost cel de la Tractorul 
Brașov, sau cel de la Uzina din 

Zărnești, sau cele din jurul 
Ploieștiului. Și încă într-un mod 
lăudabil!

Sistemul acesta a rezistat 
din punct de vedere funcţional, 
deși Spitalul-Amiral a fost ţinta 
mai multor lovituri din interior: 
prima a fost desfiinţarea în 1991 
a vechiului Spital de Chirurgie 
plastică și Arsuri din str. Arhitect 
Ion Mincu și transmutarea lui 
succesivă prin mai multe locaţii, 
până ce a ajuns în actuala clădire 
din bulevardul Griviţei (o fostă 
casă boierească, foarte potrivită, 
de altfel, din moment ce în ea abia 
se putuse înghesui anterior o mică 
maternitate!); a doua ar fi balan-
sarea inevitabilă a preocupărilor 
specialiștilor din Spitalul de Arși 
spre chirurgia estetică, dacă tot 
au constatat, ani de-a rândul, că 
în spitalul unde lucrau, dezvolta-
rea facilităţilor pentru arsuri a fost 
zero, fondurile fiind orientate spre 
compartimentul de arși al unui 
alt spital de urgenţă (Floreasca îi 
zice). Ce a contat că mizilicul de 
câteva (doar ceva sub 10) mili-
oane de euro a fost „imortalizat“ 
într-o structură de tip „zombi“, 
adică moartă din fașă, din moment 
ce a fost inaugurată, deși nu era pe 
de-a-ntregul funcţională?

Noroc însă cu facilităţile 
din ţară, din spitalele 
judeţene de urgenţă 
din Baia Mare, Braşov, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, 
Oradea, Ploieşti, Târgu-
Mureş, Timişoara (în 
ordine aflabetică), care au 
funcţionat neîntrerupt, 
chiar dacă au fost puse 
uneori şi în situaţia de a fi 
refuzate de Bucureşti când 
au cerut transferul unor 
cazuri gravissime, cu risc 
absolut de deces.

Bine și cu atât!
E-he-hei, dragii bunelului, și a 

venit și vremea lui Arafat Împărat 
(n-am găsit altă rimă! ), care, nu 
s-a știut de ce pe atunci (dar acum 
se cam știe – staţi cu urechile ciu-
lite, că vă spune moșul), a hotă-
rât, în sfat de taină ținut doar cu 
câțiva medici din Spitalul de Arși 
(că ce conta părerea a peste două-
zeci de șefi de secţie chirurgie 

plastică din spitalele judeţene de 
urgenţă din ţară – jumătate din ele 
CLINICE!) că trebuie schimbat 
totul. Din temelie! Ce, din teme-
lie! Din rădăcină!

Și cum? Uite-așa: Arsurile 
simple, de dispensar, să fie tratate 
în spitalele judeţene, iar restul 
la București, în Spitalul de Arși! 
Executa-rea! Că a fost ordin de 
ministru. Interimar, dar, ministru!

Și, din acel moment, orice 
pacient cu arsuri, de la gravitate 
medie inclusiv, era înșfăcat de 
SMURD-ul sosit vitejește la „locul 
faptei“ din teritoriu și transportat 
cu ni-no, ni-no, drept la București. 
Să aibă activitate SMURD-ul, nu? 
Dar cine credeți că estima gravita-
tea arsurilor și riscul transportului 
la distanţă? Evident că spahiii lui 
Arafat, specialiști în gestionarea 
multor tipuri de urgențe, dar care 
nu au avut (și nici nu au) experi-
enţă în evaluarea de fineţe a arsu-
rilor serioase. Totul trebuia să 
decurgă conform “ecuației” stabi-
lite prin ordin împărătesc: bolnav 
ars = bolnav grav = bolnav intubat 
= urgenţă= SMURD! E egal? E 
egal! Iar dacă “dă cu egal”, ordinul 
de padișah se execută! Erau culpa-
bili medicii de la SMURD? Nici 
pomeneală, ei doar executau, că, 
altfel COSU (Centrul Operaţional 
pentru Situaţii de Urgenţă) era pe 
ei aproape instantaneu!

Să vezi atunci ce revoltă 
a fost în teritoriu când 
au aflat (de altfel numai 
întâmplător, că nici n-au 
fost informaţi oficial) 
specialiştii în chirurgie 
plastică! Au răsunat 
văile? S-au lovit de munți 
ecourile? Aiurea! 

În afară de câţiva, printre care 
m-am aflat și eu, silenţiu total. 
Credeţi că s-a întâmplat ceva, că 

s-a schimbat ceva? Nimic. Doar că 
(și acum mă autodenunţ, că este 
la modă!), tot ceea ce am putut 
face a fost să nu permit plecarea 
niciunui pacient ars fără evaluare 
de specialitate și în lipsa unor con-
diţii sigure de transport. Norocul 
restului de pacienţi cu arsuri care 
se prezentau „pe picioare“ la UPU 
Brașov, era acela că scăpau de 
drumul la București. Aţi auzit de 
vreo plângere a acestora, ceva? 
De vreun vierme care să se lăfăie 
pe rănile arșilor? Nu? Înseamnă 
că era bun protocolul de transfer 
obligatoriu, decis și aplicat orbește 
și muţește în ţară? Aici vă las pe 
voi, dragii bunului, să răspundeţi.

În ce mă priveşte, eu l-am 
considerat, încă de la 
momentul aplicării, ca fiind 
inadecvat. Din foarte multe 
raţiuni. Nu le dezvolt, că 
s-ar putea să vă plictisesc. 

Dar nu mă pot abţine să nu 
declar că aplicarea ordinului a 
condus la situaţii aberante care 
i-a afectat în primul rând pe paci-
enţii în cauză (vezi inexistența 
condițiilor de tratament cores-
punzătoare în Spitalul de Arși, 
Spitalul Floreasca, alte spitale din 
București), și, în aceeași măsură, 
și pe specialiștii în domeniu, care, 
într-o măsură importantă, au fost 
privați de posibilitatea de a-și 
exercita cunoștințele în favoarea 
pacienților. Ca să nu mai vor-
bim de prăbușirea finanțării prin 
CNAS a spitalelor pentru cazurile 
ce ar fi putut tratate în spitalele de 
urgență județene, finanţare care ar 
fi permis dezvoltarea facilităţilor 
pentru tratarea marilor arși și în 
afara Bucureștiului.

Cum se termină  
povestea noastră?  
Simplu, ca în România!

Cel responsabil de această deci-
zie incorectă strategic, ajuns din 
Împărat al Sănătăţii doar Prinţ-
nemoștenitor la altă Împărăţie, 
aceea a Trebilor Dinlăuntru, se dă 
de ceasul morţii și cere, suveran și 
imperios, să i se construiască noi 
spitale de arși, că în lipsa lor nu are 
unde să-i aducă SMURD-ul. Și nu 
numai la București, ci și, pe ici, pe 
colo, și prin ţară! Că altfel nu va 
putea face faţă nici situaţiilor de 
urgenţă cu accidente mai mult sau 
mai puţin COLECTIVe!

Constatând un asemenea 
tupeu, cred că s-au copt toate 
condiţiile pentru a cere Înalților 
dregători de la Guvern să înceapă 
să aplice, axiomatic, chiar și înce-
pând cu acest caz, măsura: Cine 
greșește, plătește!

Că ne-am cam săturat de din 
ăștia care, cu morgă suverană, ne 
explică post-factum la televiziuni, 
cum de a fost posibil să avem mor-
gile pline de victime ale deciziilor 
lor neinteligente și limitate!

dr. Dan GRIGORESCU

În ce ne priveşte pe noi, 
chirurgii plasticieni de la 
Braşov şi discipolii noştri, 
cum am mai spus: existăm 
şi rezistăm! Nu contează 
eforturile cheltuite inutil 
cu zona administrativă a 
sistemului!
E oricum preferabil să 
trăieşti din plin fără acte 
de identitate, decât să ai 
certificat de naştere, iar 
tu să nici nu fi răsuflat 
vreodată!
Zic şi eu!

Vai, vai, ce durere! 
Să vezi bolnavul cum piere!
 Timp de mai multe ore, un pacient cu arsuri nu 
a avut loc la niciun spital de Arşi din România. 
Omul a fost internat cu arsuri pe aproape 40% 
din suprafaţa corpului. Medicii din Târgovişte au 
cerut să fie transferat la un spital din Bucureşti, 
însă Ministerul Sănătăţii ar fi anunţat că nu are 
loc pentru el într-un alt spital. În final, pacientul 
a fost internat la Brașov.
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Ulițele sunt șanțuri de glod, 
cu pietriș aruncat pe 
unde-s gropile prea mari. 

Casa de chirpici e strâmbă ca o 
rădăcină scoasă din pământ, dar 
e vopsită curat. O singură odaie e 
încălzită, că sunt „lemnele scumpe 
și cine are bani?“. Două bătrâne și 
nepotul de treizeci și ceva de ani 
împart cele trei paturi care tivesc 
marginile odăii. Vreo trei căței 
dorm și ei acolo când e frigul mare...

Grădina e împrejmuită cu un 
gard mic de plasă. Mai sunt ceva 
roșii, castraveți, dovleci de cules. 
Și un pic de vie. În spatele grădinii, 
în grajdul de lemn, o bălțată româ-
nească măruntă e atentă la oaspeții 
orășeni care îi mângâie vițica fătată 
de câteva zile.

Alături, pe paie, două capre cu 
blana mare. Curcani, cocoși și găini 
colorează curtea de pământ uscat...

Într-un alt grajd, tot de scânduri 
vechi, dar mai strâmt, iapa Steluța 
își arată steaua albă din frunte...

A muncit neîncetat Steluța. 
A arat grădina, a arat câmpul cu 
porumb, a tras plugul cu îndărătni-
cie, apoi a tras căruțele cu porumb, 
apoi pe cele cu paie, a adus lemne 
de la pădure. Așa au muncit și 
oamenii pe care ea îi slujește, cu 
îndărătnicie, cu dinții încleștați a 
supraviețuire și cu buzele desfăcute 
deseori a sudalmă, că nu ajung banii 

de sămânță, că nu a venit subvenția 
la timp…

Pe marginile grădinii, prunii 
se cocoșează sub fructe... „Avem 
pământ puțin, dar îl muncim bine“, 
zice nepotul. „N-avem alți bani, 
doar pensiile ălora bătrâne. N-ai 
unde să lucrezi aici.“ „Așa ne-am 
ales noi soarta, să rămânem aici, 
și-așa vom muri, fără nicio leafă 
și fără pensie“, zice altul, tot nepot 
al bătrânelor, care stă în curtea de 
alături. El are copiii prin Italia, la 
muncă. „Ne mai scoatem și noi cu 
animalele astea. Dar, uite, nu am 
vaccinat găinile, și mai am doar vreo 
nouă, e greu, bă, cu toate...“

„Păi, și ce faceți?“, întreb și nici 
eu nu știu de ce întreb. „Ce să facem, 
trecem așa și vedem de pământ și 
animale, arăm cu Steluța și cărăm 
cu căruța.“ Nu râde nimeni la rima 
involuntară.

„Poate facem ceva cu animalele, 
dar ne-ar trebui bani de investiții. 
M-aș duce la muncă la București, 
dar sunt o sută și ceva de kilometri 
și ce iau pe mere se duce pe navetă, 
iar dacă nu-s acasă, se duce naibii 
tot pe-aici. N-auzi că așa ne-am ales 
soarta?!...“

Nu era furios, era doar plin de 
năduf omul. Nu vedea nicio lumi-
niță la capătul vreunui tunel, își 
vedea doar viitorul prăbușit peste 
casa de pământ.

Pe drumul spre Capitală, mă 
gândesc că bătrânele și nepotul lor 
au televizor în camera aia, singura 
încălzită, au și antenă parabolică, 
văd cum grangurii sunt săltați unul 
câte unul și știu că nici nu-și pot 
imagina cum arată sumele de bani 
învârtite de ăia. Și parcă aud știrile 
despre războiul fostului președinte 
cu toată lumea, despre „scara fer-
mecată“ – cum duios o numea un 
demn intelectual al epocii –, scara 
degradării acestui ins, dar nu numai 
a lui, a degradării tuturor celor ca 
el, ființe care compun adunarea  
celor care nici nu vor să știe, nici 
nu vor să facă nimic pentru nimeni, 
doar stau la butoane și apasă pe ele 
în virtutea unui reflex de ciocoi.

Și mă mai gândesc la actualul 
președinte, care a avut nevoie de 

doi ani de mandat ca să adune o 
echipă care să îi scrie proiectul de 
țară pe care nu l-a avut atunci când 
a fost ales, și la toți cei care se dau 
în stambă acum: țuțări, lingăi, com-
binatori, deținători de adevăruri 
absolute, mincinoși care promit 
marea cu sarea, plimbători de valize 
sau plicuri cu bani, intelectuali sub-
țiați de caracter, impostori cu două 
clase și epoleți de ge-nerali  și încerc 
să îi văd stând la o țuică în odaia de 
lut din satul pe care l-au părăsit și nu 
reușesc. Încerc să văd coloane ofici-
ale trecând în viteză pe ulițele glo-
duroase, domni cu pantofi de lac și 
domnițe pe tocuri îndreptându-se, 
pe scândurile culcate în ogradă, 
spre WC-ul de lemn de după graj-
dul Steluței și mă pufnește râsul…

… Și mă mai gândesc la oamenii 

aceștia care ne-au invitat să îl cunu-
năm la vară pe nepot și știu  că 
Dumnezeu va avea grijă de noi toți 
și mă înfurii rău când văd ce ne-au 
făcut nenorociții ăștia care ne con-
duc și apoi mă gândesc, din nou, că 
o să mă duc cu nepotul și o să îi iau 
un costum pentru nuntă.

Că viața noastră are sens 
și merge înainte, nu ca 
a voastră, derbedeilor, și 
ticăloșilor, și trădătorilor 
de neam, călca-v-ar în 
copite Steluța și toate vitele 
țăranilor noștri!

Tudor ARTENIE

Să trăiți bine, pas cu pas!
 Ca să ții asfaltul cel bun și să nu fărâmi mașina, ocolești 
vreo șase kilometri... Satul de câmpie se deschide în dreapta 
șoselei, apuci pe un drum secundar și treci un pod vechi 
peste o baltă, ca o poartă într-o rână.

 Sună ciudat titlul dar 
realitatea de zi cu zi, 
cea în care trăim, ne 
demonstrează că am 
devenit imuni. La fel 
de imuni ca oameni 
din sistem. Ne-am 
îmbolnăvit crunt, 
este epidemie. Să 
exemplificăm, pentru că 
astfel vom realiza că de 
sus în jos, și de la stânga 
la dreapta, virusul acesta 
ne-a afectat pe toți. 

În campania electorală pen-
tru funcția de președinte al 
României, Klaus Iohannis este 

întrebat ce gândește un profesor 
când aude că un alt cadru didactic a 
putut cumpăra din salariu șase case, 
prezidenţiabilul răspunzând „ghi-
nion“. Adică, mai pe românește „Mă 
doare-n cur!“ Evident de ei, ghinio-
niști fără 6 case. Dar ce să vezi, asta 
nu e tot, și la nivelul ministerelor 
întâlnim același răspuns la toate 
întrebările pe care le punem. Dacă 

întrebăm de ce mor oameni cu zile 
în spitale, de ce nu sunt unele medi-
camente, de ce ne deplasăm cu 
viteza melcului pe DN1, de ce sunt 
condiții deplorabile prin anumite 
școli, de ce ne este omorât vânatul 
și decimate pădurile, inevitabil răs-
punsul e același „Mă doare-n cur!“ 
Evident de morții din spitale, de 
lipsa de medicamente, de orele 
nesfărșite petrecute între Sinaia și 
Bușteni, de elevi care învață înghe-
suți în frig, de urși, de lupi, de pisici 
sălbatice, de pădurea care dispare. 

Ești condamnat de justiție pe 
nedrept, și apoi te plângi la CEDO 
și ți se dă dreptate. Răspunde vreun 
procuror sau judecător pentru asta, 
indiferent dacă ai fost condam-
nat din eroare sau rea voință? Da! 
Cu „Mă doare în cur!“ Fix [sta e 
răspunsul.  

Te duci la Primărie în Brașov, și 
te plângi că nu ai apă caldă și căl-
dură în apartament, și nu din vina 
ta, pentru că ești cu plățile la zi, că 
nu sunt locuri de parcare în centrul 
vechi, că circulația este infernală la 
anumite ore în anumite locuri, și 
răspunsul este același. „Mă doare 
în cur!“ Ia-ți centrală, plimbă-te cu 

autobuzul, ia-ți bicicletă.  
Ai o problemă cu plățile la uti-

lități, telefonie mobilă, ai întârziat 
cu plata ratelor la bancă. Încerci 
să obții o amânare a plăților, expui 
problema în fel și chip, și ceri aju-
tor și înțelegere. „Mă doare-n cur!“ 
vine răspunsul împreună cu sistarea 
gazelor, a energiei electrice sau a 
telefonului. 

Mergi la supermarket la cum-
părături. Ceilalți cumpărători dau 
buzna peste tine, te mai înghesuie 
cu coșul de cumpărături, și uneori 
îl lasă la voia întâmplări printre raf-
turi, numai bine să blocheze acce-
sul către ele. Nimeni nu te vede, 
nimeni nu te aude, nimeni nu-și 
face nici cea mai mică grijă pentru 
nevoia ta. Pentru că și între noi, cei 
care ne-am bucurat de solidaritate 
în anii negri ai comunismului, nu 
mai există empatie. Țara lui „Mă 

doare-n cur!“
Dar de unde vine această boală 

gravă? Ce anume determină apari-
ția ei și cum de ne infectează așa de 
ușor? Avem oare carențe educațio-
nale atât de grave încăt la nivel de 
societate coeziunea între indivizi să 
fie atât de grav afectată?

Răspunsul este simplu. Boala 
lui „Mă doare-n cur!“ vine din lipsa 
de empatie, această capacitate de 
a înțelege, intuitiv nevoia celuilalt, 
precum și din doza mare de agre-
sivitate socială. Am uitat să ne mai 
privim în ochi și să ne zămbim, 
am uitat să spunem „Mulțumesc“ 
și „Te rog  frumos“. Am uitat să le 
oferim în autobuz locul de pe ban-
chete femeilor gravide și bătrânilor. 
Am uitat să colaborâm și să soci-
alizăm în termeni amicali, rezo-
nabili. Avem doze prea mari de 
testosteron, suntem prea agresivi, 

avem nevoie să ne exprimăm vul-
gar și tare. Ce însemnă oare asta? 
Nu cumva, mă gândesc, că fiind 
un popor axat pe supraviețuire, 
am înlocuit afirmarea unui drept, 
fără a încălca dreptul celuilalt, cu 
tupeul? Nu cumva am învățat auto-
mat acest tupeu de la cei care ne-au 
condus, și la care am văzut, cu câtă 
nesimțire își îndesau în buzunare 
bani obținuți prin delapidări groso-
lane și afaceri oculte cu statul, pen-
tru ca mai apoi să ne scuipe coji de 
semințe în cap, pentru a ne dovedi 
că ei sunt intangibili în fața legii și 
a instituțiilor statului? Nu cumva 
ei au dat tonul schimbărilor soci-
ale, corupând fățiș o întregă soci-
etate care avea ca valori „Frica de 
Dumnezeu“ și bunul simț?

Ceea ce trăim este o tragedie! 
Nu o dramă. O tragedie în adevă-
ratul sens al cuvântului. Aceasta 
este metamorfoza nefericită a unui 
popor condus de niște oportuniști 
de carieră. Oportuniști care ne-au 
învățat din faptele lor că „Mă doa-
re-n cur!“ te poate pune la adăpost 
pe tine ca individ, dar alienează o 
întreagă societate.

Dan VÂJU

Țara lui „Mă doare-n fund!“

Boala lui „Mă doare-n cur!” vine din lipsa de 
empatie, această capacitate de a înțelege, 
intuitiv nevoia celuilalt, precum și din doza 
mare de agresivitate socială. Am uitat să ne 
mai privim în ochi și să ne zămbim, am uitat 
să spunem „Mulțumesc” și „Te rog frumos”.
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Litoralul românesc old-school 
merită redescoperit
Când toată lumea caută cele 

mai cool și mai instagrama-
bile locuri din lume eu am 

ajuns să caut locuri liniștite unde 
pot să stau fără să pozez nimic. 
Astfel am redescoperit litoralul 
românesc comunist, ăla în care 
veneau părinții noștri și trimiteau 
vederi acasă, practic niște poze 
făcute de profesioniști, că pe vre-
mea aia nu exista nimic altceva.

Eu am redescoperit de câțiva ani 
stațiunea Jupiter, lungă de aproape 
un kilometru, undeva pe lângă 
Mangalia. Are vreo 5 hoteluri fix 
pe plajă, ieftine, plus încă vreo 5 
mai scumpe, care nu-s pe plajă. La 
recepție erau niște doamne care 
arătau ca niște tanti și, pentru că nu 
erau bombe sexi, compensau prin 
amabilitate. Frigiderul din cameră 
era gol, așa cum se cuvine, în loc 
să țină câteva fiole de bere, o alună 
și-o cola, toate la prețuri de Dubai. 
Așa am putut să-mi pun berea mea 
în el. Televizorul era mic și antic, 

ceea ce înseamnă că nu mă tenta 
deloc să-l deschid, ceea ce, dealtfel, 
am și făcut.

Pentru că locul este unul 

rezonabil spre ieftinuț, nu-și permit 
ca la barurile de pe plajă să angajeze 
un digei, genul ăla de sobol care știe 
doar să dea muzică proastă tare, 

așa că lasă radio-uri gen Magic FM 
unde se pun melodii care nu deran-
jează pe nimeni. Neavând bani 
de hipstereli, toate scaunele de pe 
terasă erau la fel, de-ăla date de câte 
o firmă de bere pentru branding. 
Nici bune, nici proaste, normale.

La restaurant erau chelneri de-ăia 
bătrâni, cu care te puteai înțelege. 
Am vrut ceapă la o ciorbă, mi-au 
zis că n-au în meniu, da-mi trec 
un ardei și-mi dau ceapă, că aveau 
prin bucătărie. Litoralul românesc 
produce, în mai toate restaurantele, 
șnițel, toți fac șnițele într-o veselie. 
Ăștia făceau și sarmale.

Plaja e atât de curată cât poate 
să fie o plajă de români. Sunt câteva 
golfulețe unde e apa mică, iar asta 
înseamnă că nu prea poți să înoți. 
Dar asta înseamnă și că nu poți să 
faci altceva, că aproape nicăieri nu 
trece de brâu și te vede lumea când 
ești prea român. Oamenii sunt ace-
iași ca peste tot, de la Vama Veche la 
Mamaia, unde jumătate din turiști 

sunt revoltați de cealaltă jumătate 
de turiști. Grași și grase, cocoșați și 
cocoșate, dar mult mai puțini figu-
ranți, că nu te poți lăuda la prieteni 
pe FB că ai fost la Jupiter, o să zică 
lumea că nu e cool.

Ovidiu EFTIMIE

Ba e cool. Pentru că 
neavând obligația de a 
poza chestii cool și a te 
concentra pe un status 
cool, poți să stai pe o terasă 
la 30 de metri de apă, să 
miroși briza, să bei o bere, 
să citești o carte și să te 
simți cu adevărat bine. 
Poți să stai până seara 
târziu, locul este atât de 
uncool convențional încât 
nici chefuri de noapte pe 
plajă nu prea sunt. 

Te avea în plic, te aștepta la 
cotitură. A simțit că vrei 
să-i faci o „cheie“ de atunci 

de când te-ai luat de Nuți Udrea, 
de a stat săraca prin pârnăi, pe la 
Târgușor. Atunci doar ți-a arătat 
cu degetul. Pe nas, prin interme-
diul lui Nuți.  Acum că te-ai luat 
de fiica lui te-ai trezit cu presa în 
cap. Și nu numai! Dom` Profesor 
de la Cotroceni ți-a zis să pleci! 
„Cine plagiază, pleacă!“  Aoleu 
cum a scos marinarul plagiatul din 
mânecă, de nici nu te așteptai, la 
fel cum i-a făcut-o și lui Plagiatorus 
Maximus Viorel Ponta, fost Prim 
Ministru. Te-a băgat în gura lupu-
lui Codruțo, ți-a dat-o la temelie, 
că numai de tine zic ăștia pe la știri. 

Aoleu cum te-ai făcut tu de toată 
bafta acum, când am aflat cum te 
plimbai prin vie, sau cum stăteai la 
chermeză cu actuali cercetați penal 
Ghiță, Ponta, Oprea. Bine, majori-
tatea doctori și ei. Păi ce ai făcut, 
măi procuroareo, măăăă! Vroiați 
să faceți încă o „Academie“ pe la 
Generalul Oprea pe acasă? Bine 
acum, dacă mă gândesc bine, ai și 
tu circumstanțe atenuante, că deh, 
și Iuda avea cei mai respectabili 
amici de pe suprafața pământului, 
și tot a dat cu palma în rahat.

Dar tragic nu este că ai plagiat. 
Noooo! Ai plagiat, să îți fie de bine 
doamna doctor în drept pentru 
că în materie de drept e și greu să 
nu plagiezi. Hai să zic,  aproape 

imposibil. Și ști de ce ? Pentru că se 
aplică aceași principi de drept de 
vreo 2000 de ani. Cam de la drep-
tul roman. Ce mai poți cerceta, ce 
mai poți inova, când vorbim de 
natura umană, și de infracționali-
tate? Mai nimic. 

Tragic e că ne arată marinarul 
cum pe lumea asta nu este nimic 
sfânt și intangibil, spre bucu-
ria tuturor condamnaților de 
la „greu“, sau a celor chemați la 
DNA la audieri, care o să repete 
la nesfârșit „Cine mă? Aia? Păi aia 
era pe mână cu toți infractori pe 
care îi condamnă acum. Spune-mi 
cu cine te aduni, ca să-ți spun 
cine ești“. Păi confirmă marina-
rul regula că nimeni nu e curat ca 
lacrima? O confirmă. Păi zice el ca 
Mântuitorul ca cel fără de păcate 
să dea primul cu piatra? Zice! Păi 
se face el luntre și punte să o dea 
jos pe Codruța? Tocmai se face. 
Că doar nu o să avem Procuror 
Șef la DNA un om susceptibil de 

furt. Și nu orice furt, chiar furt 
intelectual. Marinare, marinare, 
da-ți-ar Dumnezeu sănătate, ce om 
de geniu ești tu. Cum te-ai gândit 
tu la toate, ai pus pariul și pe față, 
te-ai și acoperit, doar așa ca să stai 
liniștit. Genialitatea asta dacă ai fi 
folosit-o, așa cum ai jurat, în slujba 
poporului, astăzi își scoteau pălăria 
în fața noastră și Obama, și Putin și 
Merkel. Dar tu ce să faci, mici pro-
ducți de vodevil, de Dâmbovița cu 
Nana, Nuți, Alinuța Bica, Codruța, 
Roberta, Blaga, Boc și mulți alți 
țopăitori la comandă în hora con-
dusă de tine. 

Pe lângă uraganul care are loc 
acum, cu explozii de ură, circul de 
la plagiatul lui Ponta e mic copil. 
Pe Generalul Oprea, general cu 4 
stele, ajuns din garda de corp a lui 
Miron Cozma, conducător de doc-
torate și Vice Prim Ministru (ce 
ți-e și viața asta, leagă omul cu gre-
utate cinci cuvinte, și are mimică 
demnă de „Las fierbinți“, de zici că 

lipsește dintre Bobiță și Geani, dar 
cu toate astea a condus destinele 
României ), nici nu îl trec la soco-
teală, că a nimerit săracul cu fun-
dul de pe fotoliul moale de piele al 
ministerului, pe scândura șubredă 
a haznalei într-o viteză, cât ai zice 
„Doctorat“.    

Mă gândesc în schimb cu tris-
tețe, oare câți oameni excepționali, 
care au capacitatea de a spune ceva 
în cercetarea românească, au fost 
refuzați la doctorat.  Așa de al dra-
cului, pentru că locurile de docto-
rat erau antamate de mafia politică! 
Oameni de bună credință, cărora 
le-a fost imposibilă ascensiunea 
profesională din rațiuni de par-
tid și de gașcă de infracționalitate 
organizată academică. Care n-au 
avut bani sau interes să „sponsori-
zeze“ generos mafia doctoratelor. 

Hai să ne dea Dumnezeu sănă-
toate să nu avem nevoie de „doc-
tori“ din ăștia!

Dan VÂJU  

Ah, Codruțo, ce-ai făcut!
 Păi ce-ai făcut măi nene, măăăă! Aoleu Codruțo, aoleu 
DNA-ul! Te-ai luat de familia marinarului, marinarul care 
te-a făcut om, te-a propulsat treaptă cu treaptă, ți-a dat 
funcție, ți-a dat leafă de la stat și  Audi cu șofer și SPP-ist la 
scară. Și el ce-a făcut? 



Stegarii“ rămân neînvinși și 
după etapa a zecea a campio-
natului ligii secunde. Aceasta, 

deoarece trupa lui Ţălnar a trecut 
și de Chindia Târgoviște, una din 
contracandidatele la promovare. 
Echipa ,,stegarilor“ a învins cu 
2-0, după un meci bun, în care și-a 
creat multe ocazii și a fost mai insis-
tentă. A fost triumful care a sărbă-
torit împlinirea a 42 de ani de la 
memorabila victorie a „stegarilor“ 
din meciul cu Beșiktaș, din Cupa 
UEFA (3-2, pe Tineretului, după 
0-2, la Istanbul, cu cele trei goluri 
de la Brașov, marcate în ultimele 
patru minute!). La finalul partidei, 
„stegarii“ și entuziaștii fani au săr-
bătorit, ca de obicei, în stil islandez, 
după modelul adoptat de echipa 
ţării nordice, la Campionatul 
European din vara trecută (foto). A 
devenit acest lucru tradiţional și ce 
este demn de remarcat, faptul că s-a 
produs un fel de „contopire“, între 
galerie și jucători. Aceștia din urmă 
se deplasează la încheierea partidei, 
în sectorul de tribună ocupat de 
fani și scandează la unison, în ritm 

sacadat, după model islandez. Este 
un prim lucru, care relevă schimba-
rea de atitudine a fanilor, de apropi-
ere reală faţă de echipa Brașovului. 
Este aceasta și o anume descărcare, 
după ce tribunalul a admis un nou 
plan de reorganizare a echipei 

și a respins solicitarea de intrare 
în faliment, cerută de unii credi-
tori. Se pare însă că vremurile se 
anunţă bune pentru FC Brașov, din 
moment ce se încearcă atragerea de 
sponsori, se pare, cu rezultate.

Singurele probleme acum sunt 

cele de lot, pentru că FC Brașov 
nu dispune încă de suficient de 
mulţi jucători valoroși în atac. 
Avanposturile sunt asigurate doar 
de Sburlea, Grigorie și I. Popa, ulti-
mii venind cu predilecţie din linia de 
mijloc. Un alt atacant, moldoveanul 

Istrati, a fost, până în etapa a zecea, 
mai mult accidentat, astfel încât 
conducerea tehnică are probleme, 
din acest punct de vedere. Situaţia 
trebuie să preocupe, din moment 
ce FC Brașov vor urma partide mai 
dificile, cu Rm. Vâlcea, in deplasare 
(la acest sfârșit de săptămână) sau, 
mai ales, cu Foresta Suceava, urmă-
torul meci acasă, cu o echipă care 
a devenit și ea o adversară cu mari 
pretenţii. Până atunci, FC Brașov 
a urcat pe un loc promovabil, ocu-
pând poziţia a doua în clasament, 
cu 24 de puncte, fiind precedată de 
lidera cu nume celest, Juventus, dar 
Colentina, care are 25 de puncte. 
Lupta pentru podium, singurul care 
contează la sfârșitul acestui campio-
nat, este aprigă, ea angrenând acum 
cel puţin cinci echipe: Juventus, FC 
Brașov, Foresta, Chindia și UTA!
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

FOTBAL

Se pare că vremurile 
se anunţă bune 
pentru FC Braşov, din 
moment ce se încearcă 
atragerea de sponsori, 
se pare, cu rezultate.

Salutul islandez,  
în versiune...braşoveană
„

Naţionala feminină de handbal a intrat în această săptă-
mână într-o nouă etapă de pregătire a Campionatului 
European din Suedia, din luna decembrie. Echipa 

pregătită de Ryde și Bucheschi a luat parte la un cantonament 
în Olanda și a folosit acest prilej, pentru a susţine mai multe 
meciuri amicale, de verificare. Din lotul convocat, fac parte 
și trei jucătoare legitimate la Corona Brașov: Denisa Dedu, 
portar, Marilean Neagu, și Laura Chiper, extreme dreapta. 
Din lot mai trebuia să facă parte și Camelia Hotea, de aseme-
nea, legitimată la Corona, dar ea s-a accidentat, astfel încât a 
fost convocată în locul ei, Ana Maria Iuganu (CSM Roman). 
Lotul convocat de Ryde, care se va regăsi, în proporţie de 80 la 
sută probabil și în cel care va aborda Campionatul European :

Portari: Denisa Dedu (Corona), Yulia Dumanska (SCM 
Craiova), Elena Voicu (Dunărea Brăila); extreme stânga: 
Ana Maria Tănăsie (Dunărea Brăila), Ana Maria Iuganu 
(CSM Roman); interi stânga: Cristina Neagu (Buducnost), 
Gabriela Perianu, Gabriella Szucs, Bianca Tiron (toate de 
la Dunărea Brăila), Gabriela Preda (CSM Bistriţa), centri: 
Eliza Buceschi (FC Midjylland), Cristina Laslo (U Cluj), 
Mădălina Zamfirescu (Dunărea Brăila); interi dreapta: Alina 

Ilie (Unirea Slobozia), Laura Popa (U Cluj); extreme dreapta: 
Laura Chiper, Marinela Neagu (ambele Corona Brașov); 
pivoţi: Florina Chintoan (U Cluj), Cristina Nan, Oana 
Manea (ambele CSM București). De remarcat că Valentina 
Ardean Elisei s-a accidentat la meciul de campionat contra 
Craiovei și s-ar putea să lipsească de pe teren aproximativ șase 
luni. Ca noutate, este convocarea unei jucătoare foarte tinere, 
Cristina Laslo, de la care antrenorii au mari așteptări. Alături 
de coordonatorul de joc, din generaţia 96-97 la lot au fost 
convocate alte două jucătoare, Alina Ilie și Yulia Dumanska. 
A doua și-a făcut însă deja debutul, în preliminariile CE 2016, 
într-o partidă cu Belarus.

Corona, pe podiumul  
Ligii Naţionale

Trebuie menţionat și faptul că echipa brașoveană Corona 
are jucătoare convocate și la lotul de junioare. Este vorba 
despre Daciana Hosu, Daria Bucur, Sorina Tîrcă, Ana Maria 
Berbece, Cristina Creţu, Ana Maria Lopătaru și Claudia 
Lăcătuș. În perioada de întrerupere a campionatului, datorită 
acţiunilor echipelor naţionale, jucătoarele care vor rămâne 
la Brașov vor efectua antrenamente, însă absenţele vor 
îngreuna antrenamentele, după cum a precizat antrenoarea 
Mariana Târcă: „Avem multe jucătoare la loturi. Va trebui să 
facem antrenamente cu jucătoarele care rămân la Brașov, ceea ce 
va ridica unele probleme. Nu avem ce să facem , prioritatea este 
prezenţa la loturi, așa încât vom încerca să ne adaptăm situaţiei. 
Vom face tot ce putem, pentru ca la reluarea campionatului să 
arătăm mai bine“.

În altă ordine de idei, Corona a ratat șansa de a aduna cinci 
victorii în tot atâtea etape ale campionatului, după ce a pier-
dut, surprinzător, la Cisnădie! Oricum, echipa brașoveană 
este ultima pe podium (locul III, cu 12 puncte) și va juca 
miercuri, 12 octombrie, acasă, cu Roman.

Fotbalul românesc trece prin momente grele și, în 
același timp, dezgustătoare și chiar penibile. Parcă 
trăim vremurile de altădată, când jucătorii X sau 

Y erau luaţi cu arcanul și duși pe la Steaua, Dinamo, 
Moreni sau Victoria. Măcar atunci erau mai multe 
echipe, care funcţionau după interesele de partid și de 
stat. Acum este doar una și bună, care jonglează cu banii 
și, într-o opulenţă desăvârșită, golește toate celelalte 
echipe de valori, pentru ca mai apoi, după ce și-a făcut 
pofta, pe multe să le înstrăineze. Asta, dacă respectivii 
jucători nu cumva s-au plafonat între timp sau chiar au 
clacat. Așa au păţit mulţi fotbaliști buni, care au plecat 
de la echipele lor, în căutarea mirajului și a faimei mio-
ritice, propovăduite de mai marele echipei. De-a lungul 
timpului, între mrejele pastorale s-au încurcat, printre 
mulţi alţii, Sânmărtean, Râpă, Pârvulescu, Ţucudean, 
Lemnaru, Luchin, Tade sau tinerii brașoveni Enceanu și 
Mihalcea. Nu a reușit niciunul să iasă teafăr din această 
încercare, iar dacă au reușit totuși această performanţă, 
mai departe nu au mai fost ei. Așa se va întâmpla peste 
ceva timp cu Tănase sau cu jucătorii proaspăt cedaţi de 
Astra, inclusiv, mai nou, cu ademenitul Alibec. Cu toţii 
vor intra, mai devreme sau mai târziu (dacă nu au păţit-o 
deja!), într-un colimator bucolic, după ce au fost ade-
meniţi în mrejele câștigurilor mari, poate nefirești pen-
tru un fotbal sărac și agonizant. Însăși ideea de a juca la 
Steaua, în aceste vremuri tulburi, poate fi o provocare 
care zdrobește, sub propria-i greutate nefirească. Sigur, 
se poate spune că totul este firesc sau legal. Cu ce preţ 
însă? Cu preţul unui campionat care ne aduce aminte de 
conducătorul UNIC, care manipula o societate întreagă. 
Acum, Steaua domină un campionat întreg dar, vai, este 
singură, părăsită de mult de potenţialii rivali, care au 
ajuns să lupte pentru supravieţuire și își vând bunurile 
cele mai de preţ, pentru a evita colapsul! Steaua este sin-
gură, unică și, pentru moment indestructibilă, dar numai 
pe plaiurile mioritice, unde cornul sună a jale.

Campionatul UNIC, 
numit „Steaua”

HANDBAL

Trei jucătoare de la Corona, 
convocate la lotul naţional


