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

Serie nouă, Numărul 37, 14 - 20 octombrie 2016

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

» pag. 8

Editorial

Versurile de mai sus îi aparțin 
lui Iancu Văcărescu și le-a 
făcut rostire la inaugurarea 

primului teatru în limba română, 
la București, la Cișmeaua Roșie, la 
anul de grație 1819. Acum sîntem 
în Brașovul anului 2016, la 197 de 
ani de la acel moment, iar versurile 
lui Iancu Văcărescu sînt cel puțin 
tot atît de adevărate ca acum două 
vecuri. Înființat în 1946, exact cu 70 
de ani în urmă, teatrul brașovean ar 
fi trebuit să fie un reper fundamen-
tal al culturii brașovene. Un lăcaș 
care, în umbra celor două măști – 
cea plîngîndă și cea rîzîndă – să ne 
ajute să acumulăm noi repere ale 
cunoașterii și noi valențe ale con-
științei. „În el năravuri îndreptați/ 
Dați ascuțiri la minte“, zicea poetul. 
Și ar fi multe de spus despre meni-
rea teatrului și despre ce reprezenta 
el în conștiința publică pînă și în 
anii de dictatură. Cei care au văzut 
„Mormîntul călărețului avar“ al lui 
Dumitru Radu Popescu sau chiar 

„Canguri din import“ al Gabrielei 
Cerchez ar avea ce spune. 

La ora actuală, teatrul brașovean 
suferă. Nu de azi, nu de ieri, ci de 
ceva vreme. Criza acum declanșată 
de discutabilul concurs pentru rolul 
de manager al lăcașului de cultură 
reprezintă doar vîrful icebergului. 
Este o criză care a tot fost rostogo-
lită de niște ani buni încoace. Și care 
a acumulat diverse tensiuni. Dar 
nici despre aceste tensiuni nu inten-
ționez a scrie azi. Ci doar despre 
faptul că la teatrul Brașovului există 
o criză. Că un număr oarecare de 
actori protestează. Puteau fi toți sau 
putea fi numai unul singur. Pentru 
mine, ca și consumator de cultură, 
este la fel de relevant. Aici, la teatru, 
este o problemă. Una mare, deloc 
de neglijat. O problemă asupra 
căreia ăi de conduc comunitatea ar 
fi trebuit să se aplece de ceva vreme. 
Nu pentru a o dezamorsa de dra-
gul aparențelor, ci pentru a rezolva 
o problemă de fond, așa cum a 

fost rezolvată ea inclusiv la nivelul 
Operei Române din București: cu 
delicatețe, cu competență, cu grijă 
maximă față de actul cultural.

Sincer să fiu, nu știu și nici nu 
vreau să știu dacă dreptatea este de 
partea protestatarilor sau de partea 
docililor. Știu doar – și asta vreau 
să știu – că eu, brașoveanul, sînt 
marele nemulțumit și eu ar trebui 
să fiu marele și unicul protesta-
tar. Asta pentru că, prin proasta 
gestionare a chestiunii teatrului, 
eu, brașoveanul, sînt văduvit de 
actul de cultură. Eu, brașoveanul. 
Iar eu, acest brașovean vădit lovit 
în dreptul meu la cultură, am 
OBLIGAȚIA de a fi nemulțumit și 
am OBLIGAȚIA de a da de pămînt 
cu cei care gestionează comuni-
tatea prin votul meu și pe care îi 
doare undeva de teatrul meu. 

Și aici nu pot avea decît două 
ipotetice explicații. Prima – că 
habar nu au, nu sînt capabili să 
înțeleagă noțiunea de cultură. Îi 

depășește fundamental, îi comple-
xează și atunci o dau la spate, o vîră 
sub preș. Asta, ipotetică ipoteză, ar 
fi varianta tragică. A doua, la fel de 
ipotetică, este cea ce ține de vigi-
lența politică: teatrul este cel care 
dă, vorba poetului, ascuțiri la minte. 
Trezește conștiințe. Îmbibă comu-
nitatea în cultră. Îi face pe oameni să 
pună întrebări și să nu mai accepte 
orișice răspunsuri. Și atunci, pe 
model enkavedist, îl țin în criză și 
îl paralizez pentru a bara dreptul 
omului la cultură, la deșteptare de 
conștiință, la întrebări legitime. 
Legitime și tăioase. Ține de inten-
ția conducătorului de a-i ține pe cei 
conduși săraci cu duhul căci nești-
utorii vor fi fericiți. Și ușor de con-
dus. Iar conducătorul își ține turma 
în staul, fericită că are ce paște. 

Exact asta este și diferența. Fără 
cultură sîntem doar o turmă fericită 
într-un staul. Cultura, sub oricare 
dintre formele ei, ne diferențiază de 
bovin. Am zis!

Că care cultură, tovarăși?

Cornelius POPA

„V-am teatru, 
vi-l păziți

Ca pe un lăcaș 
de muze;

Cu el curînd 
veți fi vestiți

Prin vești  
departe duse;
În el năravuri 

îndreptați,
Dați ascuțiri la minte,

Podoabe limbii 
noastre dați

Prin românești 
cuvinte“

Suflete moarte
În '89 aveam 20 de ani. Trăiam 
Revoluția cu o cască sub formă de 
tuci pe capul plin de întrebări. Am 
văzut ca parașutist militar cum 
securiștii erau alegați pe stradă 
și întrebați de ce. De ce? Am aflat 
poveștile celor chinuiți. Despre 
patentul ruginit care căuta după 
unghii muncite. Despre forcepsul 
care încremenea în fața decrețeilor 
și despre mamele lor care uneori 
mureau în fața ginecologului 
securist. Despre foamea îndurată la 
anchetele la care apărea un securist 
milos care îți oferea de mâncare 
franzela caldă cu hamsia sărată. 
După care cereai apă, apă… Doamne 
ce sete și ce chin! Despre anchetații 
puși la geamul de unde puteau să-și 
vadă soția și copiii plângând în fața 
securității, plângând de grija și de 
dorul soțului, al tatălui, al fratelui. 
Să vă mai spun? Nu are rost. Vă mai 
spun că eu nu cred în pocăință. Ea 
nu există. Ne-a spus asta chiar Tatăl 
Securiștilor, celebrul Vișinescu.

Securistul Noni Paraschiv supraveghind  
„teroriștii“ care nu trebuiau să vorbească



Mi-a fost foame așa că 
mi-am cumpărat de la o 
cafenea un wrap de pui 

cu pesto. Foaia în care era înfășu-
rat puiul fiert era din carton ud, 
igrasios. Carnea era tristă ca o 
după-amiază de noiembrie rece 
când ți se strică centrala termică 

iar pesto-ul era, de fapt, un teanc 
verde de frunze opărite, scoase 
dintr-un ierbar unde au fost pre-
sate de Cuza, după o vizită la piață.

Oribilă mâncare, mi-am zis 
continuând să o mestec, disperată 
să nu las o firmitură. Nu se face să 
arunci mâncare. E păcat.

Și atunci mi-a picat fisa. Poate 
mai mult decât orice, definiția 
generației mele aș da-o în funcție 
de modul în care consumă chestii 
care nu îi plac.

Mirosul de merluciu congelat, 
prăjit într-un fum de cremato-
riu indian de pe malul Gangelui, 
putoarea odioasă și apoi urletele 
maică-mii: trebuie să mănânci, 
nu am altceva ce să-ți dau. Untura 
pe pâine și pâinea sfărâmicioasă, 
salamul bolnav cu pete imense de 
grăsime și toba cu bucăți gigantice 

de zgârciuri, umplută cu urechi 
păroase de vârcolaci.

– Mănâncă, nu am altceva ce 
să-ți dau.

Neputința părintelui transfor-
mat în urs de container de a-și 
hrăni altfel copilul și apoi tran-
sferul responsabilității pe umerii 
acestuia: trebuie să mănânci. Nu e 
frumos să lași în farfurie. Și eu ce să 
fac, să arunc mâncarea? Tu știi cât 
m-am chinuit, la câte cozi am stat, 
ca să fac rost de parizeru ăsta?

Apoi vinovăția apăsătoare care 
te urmărea atunci când ți se făcea 
rău și când refuzai vehement să 
bagi în tine.

Mai bine să te doară stomacu 
decât să o superi pe mama.

Treizeci de ani mai târziu sun-
tem generația omnivorilor speriați 
să lase talpa de bocanc în farfurie.

Mâncăm prost, bem și mai prost 
și îi bălăcărim pe cei care strâmbă 
din nas. Niște fițoși, ei nu au mân-
cat salam cu soia, stomacele lor nu 
au digerat urechi păroase de porc.

Cumva suntem superiori pen-
tru că putem îndura și ne supunem 
cu stoicism acestei groaznice diete. 
Și această superioritate o așezăm 
ca pe un pian de 200 de kile pe 
bombeul ăstorlalți mai tineri, care 
nu știu ce înseamnă foamea care 
te-a călit, care ți-a sculptat carac-
teru, care te-a făcut directorul ăsta 
de vânzări plin de succes.

– Cum frate are zgârciuri ceafa 
asta? Dă-o-ncoa. Păi te face un 
zgârci pe tine? Pe vremea mea…

Mai mult decât orice s-a scris 
până acum, cred că generația noas-
tră poate fi depistată, în ciuda ope-
rațiilor estetice, a bărbilor cănite 

sau a hăinițelor țițirite, după cum 
curăță farfuria cu o bucată de 
pâine.
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Contraeditorial

Toba cu urechi de porc 
și blestemul generației noastre

Facem curățenie?

Care circulară a fost adre-
sată tuturor instituțiilor 
aflate în subordinea ceje-

ului și prin care se cere teoretic 
actualizarea unor date precum: 
apartenența la structură, numele 
și prenumele angajatului, funcția, 
gradul professional, data nașterii. 
Studiile și pregătirea profesională, 
data angajării în instituție, salariul 
de bază brut. 

Cum nu cred că președintele 
consiliului și angajații din subor-
dinea lui direct nu cunosc aceste 
date, înclin să plec urechea la 
șușoteli. Adică la ce spun oamenii 
speriați că se pregătește o epu-
rare, o înlocuire a vechii garnituri 
pusă de Căncescu, cu una nouă, 
fidelă noii împărății. Ba mai mult, 
zic cârcotașii că se pregătește și 
o comasare a unor instituții sub 
o singură umbrelă fiecare. Adică 
spitalele să nu mai fie separate ci 
unite sub o singură conducere, 
muzeele la fel, școlile cu nevoi 
speciale idem. Teoretic asta ar 
însemna trimiterea la plimbare 
a multor oameni prin desființa-
rea mai multor posturi, mai ales 
din conducere. Plus faptul că se 
poate controla și dirija mai ușor 
circuitul banilor și al scurgerii lor 
către anumite buzunare. Dacă ar fi 
adevărat, asta înseamnă în primul 

rând aplicarea de măsuri de aust-
eritate într-o Românie care se 
laudă cu o creștere economică. Și 
în al doilea rând ar însemna pur și 
simplu epurare. Și mai zic gurile 
rele că se va face subteran, profi-
tând de efervescența alegerilor, 
de euforia sărbătorilor și mai ales 

de incapacitatea de ripostă a celor 
vizați. Vom vedea la momentul 
oportun, mai ales că stăm cu ochii 
și urechile pe subiect. Oricum, 
dacă se adeverește este doar un 
semn de mare nerăbdare, la unii 
să-și încaseze plata, la alții să 
scape de obligații. 

 Mi-a atras atenția o șușoteală de pe holurile consiliului județen. O șușoteală legată de o „circulară” 
emisă de onorabilul președinte al Consiliului județean – Adrian Veștea. 

Raluca
FEHER

Căci ăștia de am trecut 
prin foame prezentăm, 
ca într-un crater din 
Mexic, un strat gros diferit 
colorat, cel al copilăriei 
petrecute sub semnul 
combinației fatale dintre 
indigestie și reproș.
O generație torturată cu 
mâncare proastă, captivă 
în obiceiul de a nu refuza 
ceva ce nu îi place doar 
pentru că nu se face.

Alexandru
PETRESCU



Toată suflarea semi-intelec-
tuală a României a sărit la 
gâtul lui Dragnea după ce 

ăsta a anunțat că vrea să elimine 
peste o sută de taxe. Aparent, ceea 
ce a promis Dragnea e doar dema-
gogie, că nu va apărea un al doilea 
soare economic după măsurile 
astea.

Dar.
Cel mai enervant lucru cu taxele 

ăstea mici nu e că trebuie să le plă-
tești, ci că le plătești așa, pentru că 
suntem noi un popor tâmpit. M-am 
dus să-mi iau un cazier judiciar, era 
o taxă de vreo 15 lei (aproximativ, 
nu țin minte exact). Se poate lua 
de la orice secție de poliție acum, 
nu mai e birocrație. Dar trebuie 
să plătești taxa aia ori la poștă ori 
la trezorerie. Care, niciuna, nu e 
în secția de poliție. Nu poți să-i 
dai polițaiului buletinul și 15 lei, 

trebuie să-i dai buletinul și o hârtie 
care dovedește că ai dat 15 lei statu-
lui. Sau când te duci să-ți faci bule-
tin și trebuie să plătești nu una, ci 
două taxe diferite, de 5 și 2 lei, taxa 
de buletin și timbrul fiscal. Cât de 
prost ești statul român că vrei doi 
lei pentru un obiect care mi-l emiți 
tu, prostule.

Așa că eu mă bucur când ăsta 
anunță că va scoate taxe mici.

De cealaltă parte, liberalii vor să 
mă jefuiască pe față. Proiectul legii 
timbrului literar intră din nou în 
discuție în parlament. Ăsta e inițiat 
de doi „liberali“: unul de deputa-
tul PNL Traian Dobrinescu, altul 
este senatorul neurmărit penal 
că a plâns în parlament Varujan 
Vosganian (ALDE). Și susținut 
de o figură ce putrezește tot prin 
zona liberală, Nicolae Manolescu. 
Ce vor crenvuștii ăștia? Ei vor ca 
timbrul literar, care e acum vreo 
2%, să fie plătit în avans când scoți 
câte o carte, cam ca la țigări. Banii 
colectați ar urma să i se dea lui Moș 
Manolescu, la Uniunea Scriitorilor, 
să finanțeze revistele lui de pupat în 
cur guverne și sindrofiile cu scrii-
tori colonei.

Acuma, eu am reușit să scriu o 
carte fără ajutorul vreunui infect 
de-ăsta, carte ce va apărea în noiem-
brie. Nu vreau, sub nici o formă, ca 
nici un leu din prețul cărții ăleia să 
ajungă la USR. N-am nici o pro-
blemă cu faptul că iau doar 10% 

din prețul cărții, că restul rămâne 
la editură (teoretic). Că se plătesc 
corectori (vital în cazul meu, că-s 
agramat), redactori, care-mi spun 
ce și pe unde ar trebui să mai tai 
sau să mai pun, publicitate, comi-
sioane de librărie, tipul care-mi 
face coperta etc. Toți oamenii ăștia 
muncesc ca să facă produsul meu 
mai bun, mai vandabil. USR și sta-
tul român nu va face nimic pentru 
cartea asta și e mai bine așa.

O carte ca a mea costă, cu de 
toate, cam 7000 de lei o mie de 
exemplare. Timbrul literar propus 
de liberalii lui pește va însemna 
că va costa 500 de lei în plus, bani 
care vor ajunge la putreziții lui 

Manolescu. Bani care trebuie plă-
tiți în avans, indiferent cât vinzi din 
carte, că se plătește la tirajul scos. 
Indiferent dacă vând 50 sau o mie 
de exemplare, USR ia lozul. Ăștia 
mi-s liberalii, mânca-le-ar tata cre-
ierul, vor să căpușeze nu doar lite-
ratura ci și intenția de literatură. 
Vor să bage o amendă că vrei să 
scrii o carte.

Păi, în condițiile astea, cum să 
nu-ți pară mustața lui Dragnea mai 
prizabilă? O fi bandit, dar măcar 
încearcă s-o facă mai ferit, nu jaf 
la drumul mare. Tâmpiții de libe-
rali nici nu au idee cât de mulți 
în țara asta își doresc să moară 
ca PNȚCD-ul, să ajungă alde 

Gorghiu să facă alianțe la cantina 
academiei oamenilor de știință cu 
măscăriciul de Pavelescu.
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PSD e nașpa, dar măcar nu încearcă  
să mă jefuiască pe față ca PNL

Săptămâna trecută am remar-
cat-o pe Alina Gorghiu, pre-
ședintele PNL, care spunea 

că la alegerile parlamentare vor 
fi promovați „oameni din liniile 
doi și trei ale partidului“, adică 
„oameni noi“. După care și-a dat 
cu firma-n cap și le-a nominalizat 
pe Simona Gherghe și pe Denise 
Rifai, dar asta-i altă discuție.

Ca om care a trăit destul de mult 
printre oamenii politici, vă spun 
un singur lucru: asta cu „oamenii 
noi“ este cea mai mare țeapă pe 
care o putem lua de la politicieni și 

mi s-a confirmat de zeci de ori în 
viață, cu câteva mici excepții. Și vă 
explic mai jos și câteva motive pen-
tru care cred asta.

1. În partidele actuale, nu 
există oameni noi.

Oamenii sunt aceiași, cei din 
linia întâi au fost și vor rămâne 
mereu la conducere iar cei din lini-
ile inferioare fac parte, în marea lor 
majoritate, din câteva categorii: 
slugile, lingăii și afaceriștii.

Slugile sunt cei care lipesc afișe, 
împart pliante fac toată munca de 
partid, de cele mai multe ori pen-
tru bani sau pentru vreun avantaj.

Lingăii sunt cei care mângâie 
permanent creștetul liderilor, sunt 
permanent în anturajul lor, le cară 
geanta și le jură dragoste eternă. 
Sunt recompensați cu posturi 
prin instituții. Aici intră și fetele 
care s-ar culca cu oricine pentru a 
căpăta importanță.

Afaceriștii sunt cei care nu 
doresc niciodată vreo funcție, 
în schimb au firme și fac lobby 

pentru a primi contracte cu institu-
țiile conduse de partidul respectiv. 
Sunt din ce în ce mai puțini înre-
gimentați pentru că preferă să ciu-
gulească de la mai multe partide. 
Dacă chiar vor o funcție politică 
preferă să cotizeze serios ca să o 
obțină, fără să facă prea multă vâlvă 
sau să apară pe la partid.

Ar mai fi o categorie, cea a pro-
scrișilor. Aceștia sunt oameni care 
s-au înregimentat din crezul sincer 
că pot schimba ceva, unii chiar au 
o condiție peste medie, ei sunt cei 
care ar trebui să fie în fruntea parti-
delor. Rezultatul este că sunt deni-
grați, marginalizați și eliminați din 
structuri, pe motiv că sunt pericu-
loși și nu pot fi controlați.

Deci oricare ar veni din 

aceste linii inferioare ale partidelor 
ar fi doar niște oameni de paie ai 
adevăraților conducători, care își 
vor asigura astfel continuitatea, sau 
niște lupi mai tineri și mai hămesiți 
de bani nemunciți decât cei pe care 
i-ar înlocui.

În plus, mai trebuie luat în cal-
cul un aspect, cei care formează 
primele linii ale partidelor poli-
tice, în general, reprezintă cele 
mai bune persoane pe care acele 
partide le pot oferi publicului, deci 
slabe speranțe că din liniile infe-
rioare vor ieși vreun Brătianu sau 
Titulescu.

2. Partidele noi nu au în 
prima linie oameni noi ci doar frus-
trați ai altor partide care s-au repliat 
pentru a câștiga un loc eligibil la 

ceva. Există exemple clare, nu are 
rost să le mai menționez acum.

3. Adevărații „oameni noi“ 
n-au nicio șansă

Am un prieten care spune 
mereu că dacă mâine s-ar naște un 
alt Isus Cristos ar fi trimis la pușcă-
rie, la spitalul de nebuni sau chiar 
executat. Atât de cârcotași și de 
defecți suntem încât spunem per-
manent că vrem oameni noi dar 
nu votăm candidați independenți, 
nu ne interesăm despre cei care 
doresc să candideze din alte surse, 
în afara televizorului. Iar televiziu-
nile sunt controlate de partide.

În plus, candidaturile aces-
tora ar fi invalidate de Birourile 
Electorale pentru motive ridicole, 
gen că pasta de la pixul cu care s-a 
completat o listă de semnături de 
susținere este aceeași deci sigur 
este un fals, sau că nu s-a semnat 
cel care a strâns semnăturile. În 
schimb, listele cu semnături de 
susținere depuse de partidele poli-
tice trec prin Birourile Electorale 
ca prin brânză și toți cei care am 
făcut politică știu cum sunt făcute.

Așa că permiteți-mi să am 
rezerve când văd declarații ridicole 
despre oamenii noi din politică.

Ovidiu
EFTIMIE

Păi, în condițiile 
astea, cum să nu-
ți pară mustața 
lui Dragnea mai 
prizabilă? O fi bandit, 
dar măcar încearcă 
s-o facă mai ferit, nu 
jaf la drumul mare.

Sa vină oamenii noi

Sorin 
BÂSCĂ

 Acesta este laitmotivul tuturor campaniilor electorale din ultima periodă, toate partidele 
vor să arate cum oameni noi își fac loc pe listele de candidați. Dacă asculți și vocea poporului, 
prin magazine, pe la cârciumi, pe unde se mai face politică, toți cer „să vină oameni noi”.

Lingăii sunt cei care mângâie permanent 
creștetul liderilor, sunt permanent în 
anturajul lor, le cară geanta și le jură dragoste 
eternă. Sunt recompensați cu posturi prin 
instituții. Aici intră și fetele care s-ar culca cu 
oricine pentru a căpăta importanță.
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PSD a depus, în Parlament, 
un proiect de lege care pre-
vede eliminarea a 102 taxe 

nefiscale care au un impact bugetar 
foarte mic, sub 0,1% din Produsul 
Intern Brut. Relaxarea fiscală, și 
prin eliminarea acestor taxe, este 
prevăzută în programul de guver-
nare al PSD, dar ne dorim ca acest 
proiect de lege să intre în vigoare în 
acest an, în așa fel încât de la 1 ianu-
arie 2017, 102 taxe nefiscale să fie 
eliminate. Este vorba de peste 50% 
dintre taxele nefiscale pe care le 
plătesc cetățenii români și o valoare 
de peste 80% a acestora. Dincolo 
de valoare, dincolo de număr, este 
vorba de o cantitate de timp uriașă 
pe care o pierd românii pentru a 
plăti aceste taxe. Unele sunt foarte 
mici, și doar enervează și îi umilesc 
pe mulți dintre cetățenii români, 
aproape toți, atunci când trebuie să 
meargă din ghișeu în ghișeu, când 
trebuie să piardă ore în șir, câteo-
dată zile. Acest du-te ...vino de la 
un ghișeu la altul, nu este din vina 
funcționarilor, ci din vina acestui 
sistem, din cauza faptului că atâ-
ția ani de zile sistemul public a tot 
inventat taxe mici sau mari, în con-
dițiile în care nici măcar nu aduc un 
mare beneficiu la bugetul de stat, ci 

doar enervează cetățenii.
De la 1 ianuarie 2017 vor fi 

eliminate: 
•	 timbrul	de	mediu	pentru	

autovehicule;
•	 cele	 20	 de	 taxe	 de	 la	

Registrul Comerțului;
•	 taxele	 consulare	 și	 de	

cetățenie în număr de 33;
•	 taxa	 radio	 și	 taxa	 TV,	

cu precizarea că pentru Radio 
România și TVR aceste sume vor 
fi plătite de la bugetul de stat, nu 
rămân fără buget;

•	 taxa	 suplimentară	pentru	
eliberarea pașaportului temporar;

•	 tarifele	 pentru	 pierderea	
sau modificarea actelor, sunt 22 de 
tarife care trebuie plătite;

•	 taxele	 extrajudiciare	 de	
timbru – 13; 

•	 taxa	pentru	permisele	de	
pescuit recreativ sau sportiv;

•	 taxele	 pentru	 serviciile	
prestate de Ministerul de Interne 
pentru public – nu înțelegem de 
ce Ministerul de Interne trebuie să 
mai ia niște taxe când lucrează cu 
publicul;

•	 tarifele	percepute	de	Casa	
Națională de Pensii  - 4. 

Pentru toate aceste taxe care 
vor fi eliminate, bugetul de stat va 

asigura sumele necesare pentru 
instituțiile care primeau în bugetele 
proprii aceste taxe.

Speram ca și Consiliul Legislativ, 
și Guvernul să se aplece cu aten-
ție către acest proiect de lege și să 
emită avizele pozitive sau negative 
pentru a putea continua procedura 
parlamentară.

Cetățenii au dreptul să-și 
petreacă timpul cu familia sau 
la serviciu, câștigând bani, nu să 
alerge dintr-o parte în alta și să 

piardă zile întregi din cauza biro-
crației. Specialiștii apreciază că 
90% din timpul necesar pentru a 
achita taxe și impozite era ocupat 
tocmai de aceste 102 taxe.

Impactul lor bugetar este negli-
jabil, este vorba de doar 0.1% din 
PIB. Ceea ce este interesant este 
faptul că dacă vom elimina aceste 
taxe scade birocraţia. Mai puţină 
birocraţie însemnă oameni mai 
productivi. Iar asta înseamnă, la 
sfârșitul anului, un aport mai mare 

la PIB. De aceea până în 2018, vrem 
să creăm o singură platformă pe 
care oamenii să-și plătească taxele 
și impozitele online. 

PSD elimină 102 taxe
 Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă 
românii este birocrația. Statul este văzut ca un mamut care 
se joacă cu timpul și nervii contribuabililor, în mod inutil. 
Pentru fiecare român care stă la coadă economia pierde 50,1 
euro. În secolul tehnologiei, lucrurile trebuie simplificate. 
Nu mai avem timp de pierdut! Trebuie să acționăm acum!

 Rușine PSD și PNL! 
Deputații chiulangii 
amână legea 
pentru Aeroportul 
Internațional Brașov.

Marți a fost o zi neagră 
pentru brașoveni, în 
Parlamentul României. 

După ani de zile în care PSD, 
PNL și PDL nu au făcut altceva 
decât să „îngroape“ aproape 25 de 
milioane de euro într-o bucată de 
beton în câmpul de la Ghimbav, 
după atâtea promisiuni din cam-
pania electorală, speram să îi văd 
și la treabă. Ei bine, din nou ne-au 
înșelat. 

Legea care se referă la 
Aeroportul Internațional Brașov 
era pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaților marți, 11 octombrie 
2016. Deputații PSD și PNL au 
crezut de cuviință să chiulească la 
acest vot, astfel încât, din lipsă de 
cvorum, ședința a fost suspendată. 

Întrucât am fost în sala de 
plen, permiteți-mi să vă spun 
tot ADEVĂRUL despre această 

ședință, chiar dacă pe unii sunt 
convins că îi va deranja acest 
adevăr. 

De ce au chiulit PNLiștii? În 
acceasi zi de marți, a fost dezbătută 
și moțiunea simplă depusă de PSD 
împotriva ministrului justiției, 
doamna Prună. Sigur că o știm pe 
deja celeabra tehnocrată care ne-a 
spus că în România, drepturile 
omului sunt un lux teoretic și care 

a recunoscut recent: „Am mințit la 
CEDO în problema penitenciare-
lor“. Ideea e că PSD îi cere demi-
sia, iar de frica unui posibil vot la 
moțiune, PNL a chiulit, că doar 
PNL e de acord cu doamna Prună. 

De ce au chiulit PSDiștii? O altă 
lege care trebuia votată marți este 
legea care prevede conversia credi-
telor în fraci elvețieni la cursul la 
care oamenii (păcăliți de bănci) 

au contractat creditele. Deși s-au 
declarat în favoarea ei, oamenii lui 
Dragnea au întors-o ca la Ploiești 
și au dat și ei bir cu fugiții din sala 
de plen, astfel încât să fie siguri 
că nu avem cvorum. Doar Liviu 
Dragnea știe de ce amăgește niște 
oameni care așteaptă această lege 
ca o ultimă speranță în fața bănci-
lor care i-au păcălit. 

Oameni buni, din păcate 
aceasta este realitatea cu care ne 
luptăm. Parlamentari PSD, PNL 
sau PDL care nu au niciun respect 
față de oamenii care i-au trimis 
acolo, ci își urmăresc doar propriile 

interese și pe ale șefilor de partid. 
Ce m-a șocat, însă, a fost viteza 

cu care și unii și ceilalți s-au gră-
bit să se acuze reciproc: la Brașov, 
PNL spune că PSD nu vrea aero-
port, iar la București, Dragnea 
spune că PNL o susține pe tehno-
crata Prună. Personal, nu îi cred 
pe niciunii. Cred că ne-au ajuns 
26 de ani în care ne-au mințit. Se 
ceartă între ei pentru nimic alt-
ceva decât propriile interese mes-
chine. Nu le pasă nicio secundă 
despre ce cred oamenii care i-au 
votat. Poate ar trebui să ne trezim 
și noi…

Chiulangiii amână legea pentru Aeroport

Soluții există, și în 
România putem să 
avem condiții ca în 
alte țări europene. 
Birocrația va 
dispărea. Avem 
capacitatea de a 
funcționa ca un 
sistem eficient în 
care cetățenii să fie 
respectați și nevoile 
lor, de natură 
administrativă, să 
poată fi rezolvate 
cu un simplu click 
sau printr-o simplă 
vizită la un singur 
ghișeu.
Să îndrăznim 
să credem în 
România!

Marius Alexandru 
DUNCA,

Președinte PSD Brașov

În ceea ce mă privește, vă asigur 
că așa cum m-am mai luptat în 
Parlament pentru aeroportul nostru, 
o voi face și săptămâna viitoare când 

sper că nu vor mai chiuli de la vot, o voi face 
și în decembrie când voi depune, ca și anul 
trecut, amendament la bugetul de stat pentru 
ca brașovenii să își poata vedea visul devenit 
realitate: Aeroportul Internațional Brașov. 

Cu prietenie, 
Mihai Răzvan STURZU, Deputat 

Partidul România Unită - PRU



 Încep cu o serie scurtă de  
întrebări: A avut ROMÂNIA 
un comportament demn 
la Jocurile Olimpice? Ne 
reprezintă cu adevărat 
rezultatele dezastruoase din 
competițiile internaționale? 
Mai există baze sportive 
susținute transparent de 
către stat , pentru mișcarea 
sportivă de masă, pentru 
copii și tineret?  Mi-am pus 
aceste întrebari,  pentru 
BRAȘOV.

În contextul dezastrului cvasige-
neralizat constatat, voi dezvălui 
una dintre activitățile concer-

tate ale grupului aleșilor și funcți-
onarilor din administrația publică 
locală Brașov, care se confundă cu 
instituțiile pe care le reprezintă. 
Acești indivizi, oameni-stat din 
structurile deconcentrate ale admi-
nistrației publice, împreună cu 
controversați oameni de afaceri au 
dus, prin manevrele lor din ultimii 
10 ani,   la sufocarea activității spor-
tive, la distrugerea bazelor sportive 
și la devalizarea bugetelor  de stat și 
al Municipiului Brașov,  prin fraude 
fiscale tolerate și delapidări cu acte 
măsluite de sute de milioane de lei! 

Întunecatele calificări ale gropa-
rilor vieții sociale din Brașov: 

C O R U P T I A , 
INCOMPENTENȚA, ȘI 

IMORALITATEA.
Acestea s-au aciuat in 

PRIMĂRIE, PREFECTURĂ, 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Brașov, 
Disciplina în construcții, alte insti-
tuții deconcentrate.

Faptele: 
Am pornit de la acțiunile agre-

sive ale Finanțelor Brașov care vor, 
zilele acestea,  FALIMENTUL cu 
orice chip al S.C. FOTBAL CLUB 
BRASOV S.A. În aparență, este o 
normalitate deja în România, ca să 
se declare zilnic sute de societăți 
în insolvență sau faliment, în con-
dițiile în care F.C Brașov plătește 
taxe și impozite (impozite la salarii, 

drepturi de televiziune, transfer de 
jucători) între  2 și 5 milioane de lei 
pe an și nu primește nimic de la stat. 

 În realitate, în cazul prezentat, ca 
și la multe altele, este doar acțiunea 
prin care, cu ajutorul participativ 
al angajaților statului,  se acoperă, 
prin distrugere, fraudele.   

Da, Finanțele Brașov, acționează 
în forță acum, la instanțele judecă-
torești,  pentru obținerea falimentu-
lui FC BRAȘOV, pentru datorii fis-
cale constatate de mai bine de 4 ani, 
pentru care a avut... ATENȚIE!... 
garanții imobiliare certe și vanda-
bile, de milioane de euro, de la ace-
iași persoană care este și acționarul 
majoritar la club, dar pe care nu le-a 
executat. Ba mai mult a tolerat per-
petuarea ingineriilor cu acte care 
s-au concretizat în devalizări groso-
lane de alte zeci de milioane de lei, 
acoperite, în principal,  prin prea 
bine-cunoscută suveică a TVA- 
ULUI DEDUCTIBIL... mai bine 
de 7 ani!

Și asfel, pentru că au fost lăsați, 
și chiar îndrumați de foști șefi din 
FINANȚE, numai cu un singur act, 
emis  în 24.01.2014, au produs efecte 
juridice cu intenție vădită de a deva-
liza bugetele publice, DAR ȘI CU 
EFECTE SOCIALE MAJORE, de 
care nu le păsa. Valoarea ingineriei 
acestui act? Peste 36 milioane lei! 
Contextul și Efectul? Distrugerea 
bazelor sportive, inclusiv Stadionul 
Municipal, pentru interese, pro-
babil, IMOBILIARE. Cum a fost 
posibil? Iată faptele:

Conform documentelor 
prezentate pentru creanţa de 
36.007.878,88 lei(Inclusiv TVA, 
factura din 24.01.2014), în baza 
căreia SC ICIM SA (SOCIETATE 
ÎN FALIMENT cu același acționar 
majoritar ca și la FC BRAȘOV), 
transferă un așa-zis drept de propri-
etate asupra unor lucrări reprezen-
tând Baza sportivă/Sala de sport 
ICIM. Numai că aceste lucrări, 
niște mega paragini din fiare și 
betoane, au fost făcute pe un teren 
proprietate publică a Municipiului 
BRAȘOV, FĂRĂ AUTORIZAȚIE 
DIN PARTEA PRIMĂRIEI! Când 
a început construcția? Prima fac-
tură este din anul 2007! 

 Din actele identificate se con-
stată că reprezentanţii autorităţii 
publice locale din Primăria Brașov, 
au avut cunoștintă în permanenţă 
de ceea ce se petrece pe terenul, 
proprietate publică, pe care s-a 
construit clădirea neterminată 
intitulată Baza Sportivă ICIM, ba 
mai mult se identifică și interese 
care frizează penalul. CITEZ DIN 
ADRESA Administratorului judi-
ciar: „Prin anularea dreptului de 

administrare de către Consiliul 
local al Municipiului Brașov în baza 
HCL 179 03.2009, coroborata cu 
emiterea Autorizației de Construire 
nr. 549/09.07.2009, pe același teren 
și pentru același obiectiv, dar ca 
beneficiar... Municipiul BRAȘOV 
(semnată de primarul în funcție 
G. SCRIPCARU),  s-au creat pre-
misele intrării sub incidenţa preve-
derilor din Codul Civil coroborate 
cu prevedrile din Legea 50/1991 
privind autorizarea executarii lucra-
rilor de construcții /republicată.

1  - S.C. ICIM S.A. a construit 
fără autorizaţie pe terenul proprie-
tate publică;

2 - pentru construcţiile edifi-
cate, pe terenul proprietate publică 
de către SC ICIM SA, Autoritățile 
Publice Locale aveau dreptul și 
puteau să declanșeze, odată cu înre-
gistrarea în Cartea Funciară a HCL 
179/2009,  procedurile prevăzute 
în Legea nr. 50/1991

3. - prin emiterea Autorizației 
de Construire nr. 549/09.07.2009, 
titular Municipiul BRAȘOV, pe 
același teren și pentru același obiec-
tiv, se acreditează prezumția ca 
aceste construcții edificate pe tere-
nul ICIM reprezintă interes pen-
tru reprezentanţii administraţiei 
publice locale. Această prezumție 
este întărită și de faptul că  până la 
aceasta dată nu au declanșat acţi-
uni și nu au întocmit documentaţie 
pentru demolarea construcţiilor 
asa cum se prevede in Art. 494 Cod 
Civil, primul paragraf coroborat cu 
Art. 33 din Legea nr. 50/1991.

(va urma)
Sebastian GRAPĂ
senator de Brașov
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Groparii vieții sociale din Brașov

Majoritatea contribuie în 
mod efectiv și decisiv la 
lupta anticorupție, luptă 

de importanță majoră pentru 
supraviețuirea României ca stat cu 
drepturi și obligații egale cu par-
tenerii din NATO și din Uniunea 
Europeană.

Prin legile lor de înființare și 
funcționare, ca și prin alte regle-
mentări adoptate în sensul apli-
cării acestora, aceste servicii au 
un caracter secret, cum este firesc 
și înțeles de către cetățenii cu o 
minimă cultură istorică și juridică, 
chiar fără să fi absolvit cursuri 
doctorale la diferite academii de 
specialitate.

Ceea ce este însă nefiresc este 
faptul că în municipiul Brașov, 
sub autoritatea (încă) primarului 
Scripcaru, au primit un caracter 
secret o serie de servicii aflate sub 
conducerea acestuia.

Voi oferi câteva exemple, fără a  

avea pretenția că epuizez subiectul.
Mai întâi mă refer la Serviciul  

Autorizări Construcții care, la 
interpelările consilierilor și cu atât 
mai mult la solicitările cetățenilor, 
răspunde cu întârziere cu toate că 
principalele acte pe care le întoc-
mește ar trebui să fie accesibile 
pe pagina de internet a primăriei 
pentru oricare persoană intere-
sată de dezvoltarea urbanistică a 
Brașovului.

Interesant este faptul că în 
cadrul Poliției locale există 
Serviciul Inspecție - Control  și 
Disciplină în Construcții care 
trebuie să  verifice și Serviciul 
Autorizări Construcții, în cazul 
unor sesizări.

Întrebare primarului: există sau 
nu grad de rudenie între șefii aces-
tor două servicii?

La secret sunt ținute și infor-
mațiile legate de samsarii imobili-
ari brașoveni pe care nu mai este 

necesar să-i definesc ca noțiune 
întrucât „eroii“ bucureșteni au 
făcut cunoscută această categorie 
de jefuitori.

Meritul pentru această secreti-
zare revine primarului și subalter-
nilor săi care conduc Biroul pentru 
aplicarea Legii nr. 10/2001.

Tot în legătura cu terenurile, să 
ne spună domnul primar care este 

serviciul din primărie pe care l-a 
însărcinat cu secretizarea schim-
burilor de teren prin care unii, pro-
babil nu oricine, au primit terenuri 
în municipiul Brașov, la schimb 
cu terenuri din alte județe sau alte 
localități ale județului Brașov.

Pentru specialiști ar fi inte-
resante expertizele efectuate în 
aceste cauze.

Activități secretizate există, 
între altele, și la Direcția Fiscală 
și la Serviciul  Administrare Piețe 
care vor face subiectul unei alte 
analize.

Ungar Arnold,
Consilier  în Consiliul local 

Brașov,
Membru în Forumul 

Democrat al 
Germanilor din 

România

Da, Finantele Brasov, actioneaza in forta 
acum, la instantele judecatoresti,  pentru 
obtinerea falimentului FC BRASOV, pentru 
datorii fiscale constatate de mai bine de 4 
ani, pentru care a avut... ATENTIE!... garantii 
imobiliare certe si vandabile

Primarul Scripcaru și serviciile secrete
 În țara noastră  funcționează, în mod legal, șapte servicii 
secrete românești, unele aflate sub control parlamentar.

Cine dorește 
amănunte, 
să recitească 
interpelările pe 
care colegul meu, 
Macedonschi 
Cristian, le-a adresat 
primarului în ultimul 
an și la care a primit 
răspunsuri eliptice 
sau nu a primit nici 
un răspuns.
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LaBar
Karla TITILEANU
decorator

Atunci când s-a dat liber la dărâma-
tul pereților de prin casă și care 
mai de care a devenit dizaniăr, am 

devenit martorii unor construcții acceso-
riu cu rol de bar, care de cele mai multe 
ori și-au găsit locul undeva în zona de hol 
sau la limita dintre bucătărie și sufragerie. 
Realizat ca pasaj între două funcțiuni ale 
casei sau ca loc în care stai cu „băieții“, de 
cele mai multe ori alegerea proprietarului 
nu a avut nimic de-a face cu un concept de 
loisir și tratat ca atare. Scaunele de bar nou 
descoperite, dominau cu inoxul străluci-
tor, iar barul, cu marigini la fel de metalice, 
era deseori accesorizat cu diverse oglinzi 
și suprafețe mult prea lucioase și lipsite de 
stil. Kitsch-ul la el acasă!

Cu timpul însă, o dată cu apariția 

revistelor de specialitate și eventuala 
încredere acordată unui profesionist 
în amenajări, casele noastre s-au 
îmbogățit cu baruri care nu mai par 
a fi rupte din firul poveștii casei. Și 
asta, pentru că această zonă, trebuie 
să fie parte integrantă din amenaja-
rea integrală a casei, căci este un loc 
în care nu doar etalezi bogăția de sti-
cle cu băuturi și paharele atârnate cu 
susul în jos. 

Evident, cele mai reușite baruri 
de acasă sunt cele prevăzute în pro-
iectul inițial de amenajare a locuin-
ței. Astfel el poate fi parte integrantă 
a spațiului, dacă se dorește a fi o zonă spe-
cială, mare, care să fie clar o zonă în care să 
stai cu oaspeții și nu numai. Proiectele pot 
fi extrem de variate, de la foarte moderne 
și colorate, până la propuneri baroce și 
luxoase dominate de materiale prețioase.

Dacă spațiul din locuință nu permite 
amenajarea unei zone speciale dedicate, 
cu bar înalt și cel puțin patru scaune înalte, 
atunci se poate crea foarte ușor zona de 
bar, fie pe un perete, unde se marcheaza 
vizibil prin accesorii specifice. De la supor-
turi de sticle și pahare, la accesorii grafice 

și un frigider de vinuri. De asemenea, con-
versia unor obiecte care inițial au avut o 
altă destinație poate fi de succes, cum ar fi 
transformarea unei cabine telefonice lon-
doneze sau a unui fost televizor cu lămpi, 
în bar. 

Așadar, fii fericit, la bar!

www.cramagirboiu.ro

Ingrediente: 

 3-4 vinete
 10 roșii
 2 linguri de bulion
 1 linguriță de scorțișoară
 1 vârf de cuțit de pudră din ardei iute 
 1kg de pulpă de miel sau berbecuț, dezosată
 3 cepe
 3 căței de usturoi
 ulei de măsline
 sare, piper
 4 foi de dafin
  

Pentru sosul alb: 

 30g de unt
 1 litru de lapte proaspăt
 100g de făină
 2 ouă
 sare, piper
 nucșoară 

Mod de preparare:

Se curăță roșiile de cozi, se fierb aproximativ un 
minut. După le trecem prin apă rece și le curățăm 
de coajă și de semințe. Se taie în cubulețe mici și se 
pun în tigaie, la foc mic. După ce au scăzut sufici-
ent, se adaugă ulei de măsline, sare și piper, după 

gust. Acum se adaugă scorțișoara și praful de ardei 
iute și se continuă fierberea până este suficient de 
scăzut.

Între timp, se taie vinetele sub formă de ron-
dele sau fâșii cam la un centimetru grosime, se 
ung cu ulei de măsline și se rumenesc pe ambele 
părți. După rumenire se așează pe un ștergar sau 
pe hârtie și se sărează după gust.

Ceapa se toacă fin și se călește până devine aurie 
și se scoate într-un bol.

Curățăm usturoiul, îl mărunțim și îl punem la 
călit în ulei de măsline. Când este rumenit adău-
găm carnea de miel sau de berbecuț care trebuie 
bine tocată, foile de dafin și continuăm rumenirea. 
Acum putem adăuga și ceapa călită, pasta de roșii 
preparată de noi și puțină apă. Amestecăm bine.

Într-un vas, preferabil ceramică, așezăm în stra-
turi vinetele, amestecul din carne, iar vinete.

Pentru sosul alb: 
Într-o oală  de dimensiuni potrivite topim untul, 

adăugăm făina, apoi laptele și amestecăm bine să nu 
apară cocoloașele. Condimentăm cu sare, piper și 
nucșoară măcinată. Se ia de pe foc și se adaugă în sos 
oulele bătute ca pentru omletă. Sosul astfel preparat 
se adaugă peste musaca. Dăm la cuptor la o tempe-
ratură de 180 -200 de grade. Când este gata (vedeți 
voi când) se scoate și se trece la treabă. Adică se 
mănâncă temeinic și apoi se stinge cu un alb sec! 
Știu că este ceva mai mult de muncă, dar merită! 

Poftă bună!
www.cramagirboiu.ro

Musaca grecească
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Auzi comedie mai mare ca 
asta, niște brânzari si oieri 
ardeleni să aibă pretenția 

că fac borș de pește. Nu prea știu 
cum ar „merge“ preparatele pes-
cărești lângă tablele de slănină 
afumată trasă prin boia, dar, a 
mers uns ! Și încă a fost un borș de 
pește cu tot dichisul și cu tot fara-
fastâcul celor mai simandicoase 
simțuri. Unde anume? În comuna 
Cristian din Județul Brașov la 
Balul Pescarilor, organizat de 
Primăria  Cristian. Vreau să vă 
spun că a fost cel mai bun borș de 
pește pe care l-am mâncat în viața 
mea până acum, și chiar m-aș duce 
cu el la concursuri culinare, împo-
triva borșului lipovenesc, a ciorbei 
de pește dobrogene, a storceagu-
lui din Delta Dunarii și a supelor 

mediteraneene. Nu știu cine au 
fost bucătarii, sau bucătăresele dar 
aș vrea să cred că vor citi ziarul și 
vor aprecia laudele mele, pentru că 
le merită. 

Ei bine si nu numai atât, ape-
ritivul cu delicioase chifteluțe de 
pește, asezonat cu o țuică ade-
vărată ardelenească,  precum si 
delicioasa și vârlava ciorbă de 
perișoare, fripturile și peștele tras 
în fulgi de porumb, stropite din 
belșug și la discretie cu vinuri albe 
și roze. O explozie de arome, de 
senzații și de proaspăt, un adevărat 
corn al abundenței culinare. Toate 
acestea într-o relaxată atmosferă 
de chef și petrecere, întreținută 
perfect de formatia Ro-Mania, 
Formația ACCENT din Codlea și 
de Lizica Găman și nu în ultimul 

rând de formația de dans popular 
din comuna Cristian. 

Nu mai amintim decât in trea-
căt de cele trei dansatoare de dans 
oriental care au cam înfierbântat 
mințile bărbaților din sală și pe 

care nici eu nu le pot uita. Într-un 
cuvânt, a fost o adevărată seară 
regală, un adevărat bal încheiat cu 
un magistral foc de artificii. Nu 
în ultimul rând, vrem să vă spu-
nem  de faptul că încasările au fost 

canalizate spre o cauză umanitară. 
A, stați putin, era să uit, am câști-
gat la tombolă o praștie de aruncat 
momeala și o cutie cu momeală. 
Gata, mă apuc de pescuit ! 

Bogdan GABRIEL

Storceag de Cristian
 Puteți crede că în Ardeal, respectiv, în Țara Bârsei se 
face un borș de pește la fel de bun ca în Delta Dunării? 
Nu credeți? Ei bine vă înțeleg, pentru că nici eu nu am 
crezut. 

 „Dă-i Doamne mintea de pe urmă,  
Căci cei din urmă vor fi cei dintâi!“

Cine nu a auzit de IOV ? Iov cel pe care 
Satan a încercat în chip și fel să-l facă 
să se dezică de Dumnezeu? I-a dat 

Dumnezeu mână liberă lui Satan să facă ce vrea, 
doar de viața lui IOV să nu se atingă. Și a făcut 
Satan toate răutățile ce și le-a putut închipui și 
nu a reușit Satan să-l facă pe Iov să se dezică de 
Dumnezeu. Asta a fost ca o aducere aminte,  ca 
să înțelegem de unde plecăm. Ei bine dar nu 
despre acest IOV este vorba. Este vorba, des-
pre un Iov mai pământean,  mai de-al nostru si 
anume, este vorba despre Radu Iov Constantin, 
consilier în Consiliul Local - Brașov, botezat în 
Iordanul PDL-ului și răspopit pe altarul  Alinei 
Gorghiu, o veritabilă Salomee PNL-istă. Ei bine 
Iov ăsta al nostru, nu prea iese el in evidență,  stă 
liniștit și retras în banca lui. Ridică mâna când 
trebuie, nu se opune, nu pune întrebări, și nu se 
dezice de Dumnezeu - Dumnezeul Brașovului 
- vreau să spun. Așa din punct de vedere finan-
ciar, nu o duce chiar rau,  Constantin Radu Iov 
are un apartament în Brașov, o casă în comuna 

Rebricea - Vaslui de 72 mp, un teren intravi-
lan de 8400 mp și unul agricol de 34.800 mp, 
ambele în comuna vasluiană. 

Are un autoturism Ford Focus, și câștigă 
ca administrator la trei asociaţii de proprietari 
suma de 9840 de lei/an plus indemnizaţia de 
consilier. Ca pensionar MApN și civil încasează 
20.418 lei/an, iar soţia are o pensie de 10.860 
lei/an. Din păcate, domnul Iov suferă de o boală 
foarte gravă pe care nu o vom menționa aici, 
dar această boală i-a dat posibilitatea să simtă 

pe pielea lui să realizeze, cât de handicapat este 
sistemul de stat, fapt care l-a determinat să facă 
o donație de 10 frigidere unui spital. Gestul este 
frumos, gest pentru care îi mulțumim și noi - 
Gazeta Brașovului, în numele Brașovului. 

Această întâmplare ne duce cu gândul la 
altceva, oare cei cu posibilități infinit mai mari 
decât acest Iov, cei din „nobilimea“ Brașovului, 
trebuie să treacă prin același lucru pentru a face 
ce trebuie, donații nu sunt obligați să facă, dar 
măcar să-și facă treaba până la capăt,  fără dosare 
penale. În altă ordine de idei, măi nenea Iov, 
dacă tot îți pui cravata, pune-o ca lumea n-o mai 
lăsa până la jumatea burții,  că arati exact ca un 
director de CAP, sau ca un activist PCR - ist, res-
ponsabil cu propaganda si cu pancardele, intrat 
în fibrilații că vin la Brașov  „toar'șu“ și „toar'șa“ 
și nu-s gata tablourile și aranjamentele oma-
giale de pe marginea drumului și este speriat 
că-l cearta „tov - prim“. Hai, mă nenea Iov, toți 
avem un trecut - nu băgăm mâna-n foc, că ești 
din filmu' ăsta, dar după aspect, parcă ai  fi văr 
primar cu Emil Bobu, Calancea și Ana Pauker, 
dă și mata cu o „cosmetică“ acolo, schimbă un 
pic fațada, acum suntem capitaliști, ce naibii! 
Am zis. 

Crucea lu' Iov

Accinte

"Nu există bucurie mai mare, 
decât cea venită pe neașteptate" 
- Sofocle

Vă amintiți că în luna iunie a anului 
curent gazeta noastră a luat atitudine și a 
început o anchetă în legătură cu tăierile 
de arbori din Șaua Tâmpei. În derula-
rea anchetei jurnalistice,  ne-am adresat 
diverselor instituții de resort, printre care 
și GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV.  
Data la care noi le-am cerut lămuriri și 
punct de vedere este aproximativ data 

de 14-06-2016. Ei bine vajnicii apărători 
ai mediului au luat drastică atitudine si 
ne-au răspuns,  dar în data de 13-10-
2016. După patru luni. Operativi nu? 
Adică până acum se putea defrișa întreg 
muntele Tâmpa și Postăvaru iar angajații 
de la Garda de Mediu - ca niște repetenți 
în clasa a doua, care ar fi trebuit să fie 
într-a cincea - stăteau încă să bâlbâie și se 
certau pe cratime și diacritice,  chinuind 
răspunsul ce aveau să ni-l trimită. Si când 
vă spuneam că angajații din sistemul de 

stat,  parcă-s fugiți toți de la Barza Mică, 
unii au zis ca sunt rău. Cum or fi trimis 
mailul ăla? Probabil s-au dus în control 
în Șaua Tâmpei și i-au dat drumul, cu vii-
tura cand a început să plouă. Știți ce, una 
și cu una fac două, eu propun un exa-
men pentru toți funcționarii publici. Un 
examen care ne va garanta competență 
și anume: care face cele mai frumoase 
și mai multe bastonașe in  10 minute, 
rămâne pe post!

Pa Ceanga

Hai cu viitura
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Făceam parte 
dintr-un sistem. 
Da, am fost ofițer. 
Și ce dacă? E vorba 
de viața mea 
privată. Dar asta 
nu înseamnă că am 
făcut poliție politică. 
Sunt și eu un om, 
am un suflet. Iar 
sufletul meu a fost 
călcat în picioare 
de răuvoitori. Dar 
nu-i judec. Numai 
Dumnezeu are 
dreptul să judece”.

Există multe declarații ale celor 
anchetați de el care spun că a 
terorizat fizic și psihic femeile 

care nu voiau să facă forțat copii și 
pe brașovenii care au vorbit  împo-
triva comunismului. Paraschiv a 
fost instalat în post ca secretar inte-
rimar în Primaria Brasov, de fostul 
prefect PSD, Otilian Neagoe, în 
2001. În ianuarie 2006 s-a înscris 
și a câștigat concursul organizat de 
Primărie pentru ocuparea funcției 
de secretar, fiind singurul candidat. 
La instalarea în funcție a decla-
rat pe proprie răspundere că nu a 
făcut poliție politică. Declarația se 
află undeva printre documentele 
Primăriei. Primarul Scripcaru știa 
că se încalcă legea, iar funcționarii 
institutiei au tăcut. Poate de frică.

Deși   a fost demonstrată impli-
carea lui ca ofițer de Securitate 
în evenimentele din 22 decembrie 
1989, se spune că Paraschiv a solici-
tat și obținut în 1992, prin Asociația 
„Brașov-Decembrie 1989“, certi-
ficatul de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite, conform legii 
nr 42/90, beneficiind, desigur, 
de toate drepturile conferite de 
respectivul act normativ. Odată cu 
apariția Legii 341 din 2004, a cerut 
preschimbarea certificatului.  

Să revenim la funcția de secretar. 
Deși conform condițiilor de parti-
cipare la concurs, Paraschiv, în cali-
tate de fost ofițer activ de securitate 
nu avea voie legal să se înscrie, acesta 
și-a depus dosarul și a omis să men-
ționeze că în perioada 20.08.1974-
22.01 1990 - adica timp de 16 ani 
- a fost ofițer de Securitate, angajat 
al Inspectoratului de Securitate 
Brașov, menționând laconic doar 
că în acea perioada a lucrat în 
Ministerul de Interne. 

Dupa Revoluție, Paraschiv s-a 
descurcat binișor cu serviciul. 
Astfel a lucrat pe rând la Trust I.A.S. 
Brașov, la Poiana Brașov SA (întam-
plător era director Otilian Neagoe, 
cel care mai târziu, l-a numit secre-
tar la Primarie?), Poiana Cibela 
Brașov SA, SNP Petrom București, 
Prefectura Brașov (unde era prefect 
același Otilian Neagoe) și în ulti-
mul timp, la Primăria Brașov.

 Cu se se ocupa  
securistul Paraschiv? 

Conform declarațiilor celor 
anchetați de actualul secretar al 
Primariei Brasov, maiorul Paraschiv 
raspundea de sistemul sanitar. La 
începutul anilor 80 erau multe 
femei care ajungeau la urgențe cu 

avort provocat. Acestea, și chiar 
medicii acelor vremuri au povestit 
cum ancheta Paraschiv, care urla la 
ele și nu lăsa medicii să intervină 
în timp ce acestea se chinuiau în 
dureri cumplite, doar pentru a le 
forța să mărturisească cine le-a pro-
vocat avortul.

O altă victimă a maiorului - 
Maria Pitul care era asistentă de 
laborator la Spitalul Județean, a 
fost anchetată de Nicolae Paraschiv 
pentru infracțiunea de a fi ascul-
tat postul „Europa Liberă“. „Am 
fost chemată și eu la biroul special 
de către Nicolae Paraschiv, pentru 
a fi anchetată. Ancheta a durat cam 
trei ore, timp în care fostul securist 
alterna modul de anchetare între poli-
tețe și amenințări. Amenințările au 
culminat spre final, când mi-a dictat 
declarația“.

  Un alt „element reacționar” a 
fost  Sorin Boacă, muncitor neca-
lificat la IJPIPS Brașov, care l-a 
înjurat în public pe Ceaușescu. 
Pentru acest lucru a fost ridicat în 
cursul săptămânii 20-27 octom-
brie 1989 de către ofițerul de 
securitate Radoslav, superiorul lui 
Paraschiv și dus la Miliție și apoi 
la Securitate. Aici a fost anchetat 
peste 20 de zile de către maiorul 
Paraschiv. Securistul era interesat 
să afle de ce Sorin Boacă îl înjura 
pe Ceaușescu, de ce vrea să plece 
din țară, de ce este nemulțumit 
de regimul comunist, sugerandu-i 
anchetatului, „câteodată cu pisto-
lul la spate“ să declare ce îi dicta. 
Din cauza absențelor de la serviciu, 
Boacă și-a pierdut în 6 decembrie 
1989, serviciul. Conform vestitu-
lui decret 153, cei care nu aveau 
loc de muncă erau condamnați la 
închisoare. Sorin Boacă a scăpat de 
capcana pregatită de Paraschiv și nu 
a mai  ajuns în pușcărie pentru că a 
venit Decembrie 89. 

Sunt multe victime ale celui 
care a fost „securistul Paraschiv” 
și nu dorim să mai deschidem și 
noi rănile provocate de acesta. În 
schimb vrem să vă arătăm cum 
fostul securist l-a descoperit pe 
Dumnezeu și chiar propria lui 
sensibilitate.

De la patentul pentru 
degete, la pana de scris

Când a fost întrebat de un repor-
ter despre activitatea sa până după 
Revoluția din 89,  fostul securist 
declara cu sensibilitate și lacrimi 
în ochi: „Amintindu-mi de acele vre-
muri, îmi deschideți o rană în suflet. 

Da, am participat la Revoluție, am 
luptat pentru libertatea acestui popor 
pe care îl iubesc! Am fost închis, am 
fost bătut și schingiuit! Numai eu 
știu prin câte am trecut!”, a declarat 
Paraschiv, cu lacrimi în ochi…

„Făceam parte dintr-un  sistem. 
Da, am fost ofițer. Și ce dacă? E vorba 
de viața mea privată. Dar asta nu 
înseamnă că am făcut poliție politică. 
Sunt și eu un om, am un suflet. Iar 
sufletul meu a fost călcat în picioare 
de răuvoitori. Dar nu-i judec. Numai 
Dumnezeu are dreptul să judece”.

 Este sensibil domnul Paraschiv. 
Nu am eu calitatea să îi judec trecu-
tul. L-au judecat oamenii chinuiți 
de el, poate îl va judeca Dumnezeu. 
În schimb am calitatea să anali-
zez sensibilitățile Domniei sale. 
Sensibilități pe care bănuiesc că și 
le-a reprimat până la decembrie 89. 
Sau poate că prins fiind de remuș-
cări și chinuit de umbrele femeilor 
chinuite pe o masa ginecologică 
ruginită, a hotărât să-și obțină 
iertarea divină încă de aici, de pe 
pământ. 

Și pentru că sensibilitățile tre-
buie exprimate, Domnia Sa, fos-
tul Maior se face scriitor. Și nu 
orice scriitor, de fapt un poet. 
Astfel, poetul, secretar general la 
Primăria Brașov, publică în anul 
2011 volumul de poeme biblice 
„Evangheliada“. Biblic, apocaliptic 
chiar. Și pentru că sensibilitatea 
este mare, poetul scoate un al doi-
lea volum numit „Stropi de iubire“. 
Probabil că autorul și-a amintit tre-
cutul plin de stropii lacrimilor celor 
chemați să mărturisească…

Ce mi-a atras atenția a fost pre-
zentarea acestui al doilea volum, 
prezentare făcută de Pr. prof. dr. 
Vasile Olteanu care se declara prie-
ten de decenii al autorului. Și des-
pre care declara la lansarea „stropi-
lor” - „M-am gândit, așa, solemn, la 
omul Paraschiv, pe care-l știu de mai 
multe decenii, și la scrisul său. Și, 
mă tot gândeam. De unde această 

nepotrivire, a unei munci absurde 
„de conţopeală“ într-o primărie și, 
o poezie atât de înaltă? De unde a 
venit și a putut să pătrundă în Biblie 
și în terenul atât de sacru al Sfintei 
Scripturi? Vă daţi seama care este 
riscul pătrunderii într-o asemenea 
taină a cultului creștin, risc pe care 
și l-a asumat prietenul meu? Și-a 
scris până acum două cărţi, pe ace-
eași temă, și nu oarece! S-a gândit la 
credinţă, la nădejde și la iubire! Da, 
ce s-o fi gândit? Dacă am credinţa, 
nădejdea m-am născut cu ea, iubi-
rea am primit-o. Acoper pe cele-
lalte! Ea, iubirea, e cea mai mare, e 
cea mai puternică, are potenţa de a 
acoperi pe celelalte două și, atunci, 
mă opresc acolo și fac din ea enci-
clopedia gândirii mele. Și a început 
să scrie pe tema aceasta care n-are 
margini... Cântă femeia, cântă băr-
batul, cântă natura, cântă tot ce 
înseamnă iubire, pentru că omului, 
Dumnezeu i-a făcut totul în jurul 
lui sub semnul iubirii, absolut totul, 
și d-abia apoi l-a făcut pe om, ca să 
se bucure de iubirea lui...”

Desigur, femeia care a fost cer-
tată că nu voia să nască decreței.

Mi-a plăcut și declarația auto-
rului, a numitului Paraschiv:  „O 
lansare de carte este greu de realizat, 
dar cu atât mai greu cu cât publi-
cul din faţa ta este mai exigent, mai 
cunoscător, mai știutor. „Este foarte 
greu să dai un asemenea examen 
pentru că trebuie să te prezinţi așa 
cum ești, cu sufletul curat, cu inima 
curată, cu gândul la Dumnezeu”. O 
tu, suflet curat! Vorbim despre acel 
Dumnezeu pe care tu îl aștepți să 
ne judece pe toți?

Acum ne pregătim de a treia 
carte. Pe care se pare că o vom 
primi în decembrie, la o lansare 
asezonată cu muzică de opera, 
eventual oareșce muzică religioasă. 
Zic gurile rele că interpreta este de 
pe la Chișinău. O fi. Eu doar mă 
întreb dacă autorul a reușit să-și 
descopere sensibilitățile printre 

umbrele trecutului? Crede oare că 
Dumnezeu iartă așa? Eu nu cred. 
Cred că mai degrabă și-a pregă-
tit o retragere îndestulat de fru-
moasă, căci apartenența la Uniunea 
Scriitorilor aduce un plus la pen-
sie. Poate că Domnia Sa, Maiorul 
Paraschiv face și acte de caritate de 
care noi nu facem vorbire, poate dă 
ceva și pe la biserici sau poate nu. 
Deși nu poate fi comparat cu un 
Vișinescu ca amploare a faptelor, 
eu nu cred că atâția oameni l-au ară-
tat cu degetul și au mințit, așa cum 
a declarat maiorul. L-au arătat cu 
acele degete frânte cu patentul, cu 
acele degete pentru care au plâns 
sufletele golite în biroul securis-
tului. Poate că al treilea volum se 
va numi „Degete frânte” sau poate 
„Suflete moarte”. Nu știu. Însă știu 
sigur că nu mi-aș dori să fiu duhov-
nicul lui. Chiar dacă Dumnezeu 
este cel care judecă și care poate și 
iartă, eu nu mi-aș dori să fiu preotul 
intermediar. Măcar pentru liniștea 
sufletului meu… 

Alexandru PETRESCU

Suflete moarte
 Un fost maior de Securitate ocupă, de  ani mulți 
funcția de secretar la Primăria Brașov. Aparent 
protejat de persoane sus-puse și considerat mâna 
dreaptă a primarului, Paraschiv nu ar fi putut ocupa 
acest post în baza Legii care interzice celor care au 
făcut poliție politică să fie funcționari publici. 
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La aproape 70 de ani de la 
acel moment, „răsună (din 
nou) valea”! Un alt film de 

dramă și aventură a fost proiectat 
în premieră la 1 octombrie, având 
ca subiect încercarea Guvernului 
Cioloș de a reda angajaților din sis-
temul sanitar public încrederea că 
valoarea muncii lor, pe care și-au 
dăruit-o concetățenilor în ultimii 
ani, fără încetare, deși aproape 
pe gratis (raportat la salariile din 
sistemul paralel privat), este, în 
sfârșit, pe cale să intre pe făga-
șul recunoașterii naționale.  Deși 
are un scenariu reprezentat de 
OUG  20/2016, acest film nu are 
încă un titlu. Nu se numește încă 
nicicum și pentru că, gândesc eu, 
avanpremiera acestuia, petrecută, 
prin forța împrejurărilor, cu două 
luni înainte, a fost primită cu flu-
ierături din partea publicului aflat 
în sală. Majoritatea celor care l-au 
vizionat la începutul lunii august 
au considerat că noile prevederi 
legale  rezolvă doar parțial și, deci, 
incorect, inechitățile și dezechili-
brele  născute în urma perioadei de 
tristă amintire a tăierilor salariale  
băsisito-bocciste. Mai pe înțelesul 
tuturor, personalul medical voia 
totul de la 1 august, în timp ce 
guvernul promitea doar o parte de 
la 1 august (plata orelor de gardă 
suplimentare  la un nivel supe-
rior), iar restul după două luni, 
adică de la 1 octombrie. Personal, 
cunoscând limitările legale ale alo-
cărilor de fonduri prin rectificări 
bugetare, m-am situat de partea 
minorității reprezentate de cei care 
înțelegeau că plata drepturilor sala-
riale la nivelul maxim prevăzut de 
lege începând doar din 1 octom-
brie este acceptabilă, în contextul 
nevoii de „aranjare” a bugetului 
național al ultimului trimestru.  
Minoritatea aceasta a considerat 
că o „întârziere“ de două luni este 
suportabilă și de înțeles chiar și 
după atâția ani de muncă prost plă-
tită, considerată de unii, pe bună 
dreptate, deși la modul pejorativ, 
ca fiind „silnică“ sau, mai rău, „o 
adevărată sclavie“. La fel cu toți 
ceilalți, însă, am așteptat „liniștiți, 
la locurile noastre“, momentul 1 
octombrie. 

Și ce am constatat? Că am gre-
șit prin inacțiune. Că am greșit 
creditând guvernanții că ar avea 

expertiză maximă în dreptul mun-
cii. Că am greșit crezându-i pe cei 
care ne conduc că ar avea un res-
pect maxim față de validarea prin 
plata corectă a muncii lucrătorilor 
din sănătatea publică. De ce spun 
asta? Pentru că actul normativ 
care își produce efectele de la 1 
octombrie este conectat, dacă nu 
în mod pervers, atunci în mod 
inept, cu câteva prevederi legale 
neabrogate și care diminuează 
câștigurile pe deplin meritate ale 
personalului medical. Cum ar 
putea considera cineva citov la 
minte, faptul că, deși salariile au 
crescut cu procente considerabile 
conform legislației apărute încă 
din 2015 și ajustate prin OUG 
20/2016, toate sporurile adiacente 
muncii desfășurate în condiții deo-
sebite  (sporul de tură, sporurile 
de periculozitate, sporul de activi-
tate a medicilor în blocul operator 
și chiar sporul aplicat orelor de 
gardă „obligatorie“ parte a  timpu-
lui normal de muncă) se aplică la 
câștigurile orare corespunzătoare 
salariului din 2009 (care în fapt e 
salariul de încadrare din grila lui 
HG 17/2008, cel care, maltratat 
prin tăierea de 25%, a devenit baza 
„retrocedărilor” succesive  ulteri-
oare).  Este perversitate sau inep-
ție guvernamentală faptul că, prin 
această „scăpare“, sporurile, prac-
tic, se înjumătățesc dacă ne rapor-
tăm la valoarea câștigurilor ce ar 
rezulta dacă ele s-ar aplica la sala-
riul orar actual, de după măririle 
salariale? Mie mi-e greu de crezut 
că niciunul dintre cei 11 membri 
ai guvernului care au semnat ordo-
nanța de urgență nu și-a dat seama 
de această greșeală și încep să cred 
că această inadvertență este de 
fapt parte a unei decizii deliberate. 
Cel mai tare mă dezamăgește însă 
prezența printre ei  a Ministrului 
Sănătății, Vlad Voiculescu, de care, 
cel puțin până la acest moment, eu 
unul, m-am simțit corect și bine 
reprezentat.  După cum mă deza-
măgește și faptul că nu a luat nicio 
măsură împotriva șefilor de spitale 
care nu au catadicsit încă să tran-
spună în realitate noile prevederi 
legale, chiar și așa, incomplete cum 
sunt. Știați, domnule Ministru, 
că în țară sunt spitale în care, nici 
până în acest moment nu au fost 
întocmite și înmânate pentru 

semnare noile contracte de gărzi 
(cele care consacră legalitatea acti-
vității din 1 august) și nici actele 
adiționale care să statueze noile 
creșteri salariale valabile de la 1 
octombrie? Dacă nu știați, vă spun 
eu! Pentru că nu este în regulă ca 
personalul sanitar să muncească 
în virtutea unei legislații existente, 
dar neconvertite contractual, iar 
dacă este lezat în drepturi (din 
greșeala sau din ignoranța salaria-
ților din domeniul RUNOS) să fie 
„descoperit” în cazul în care ar dori 
să-și ceară drepturile în instanță! 
Cum să numim această situație? 
Șmecherie a managerilor, incom-
petență, șantaj, blocaj? Sau mai 
rău, sabotaj? Spuneți dumneavoas-
tră, domnule Ministru!

Pe scurt, eforturile guver-
namentale pe acest palier sunt 
împroșcate cu noroi de o primă 
bâtă în baltă!

Pe cea de-a doua și-a auto- 
administrat-o de foarte curând 
Guvernul Cioloș, obligat de Curtea 
Constituțională. Această instituție 
a respins cu unanimitate de voturi, 
ca fiind neîntemeiată, sesizarea 
acestuia privind neconstituţiona-
litatea legii adoptate în iunie a.c. 
de Camera Deputaţilor (cameră 
decizională), care prevedea expli-
cit faptul că Ministerul Sănătăţii 
și autorităţile locale vor da bani 
pentru rezolvarea problemelor 
din spitale și creșterea salariilor 
medicilor, în limita a două salarii 
minime brute.  Nu am înțeles nicio 
clipă, chiar din momentul atacării 
la Curtea Constituțională a acestei 
legi, de ce  Guvernul nu și-a dat 
seama că, pe lângă viitoarea bâtă 
în baltă, își mai și dă cu tesla-n cap, 
atâta timp cât efectele  legii tre-
cute prin Parlament se traduceau 
în apariția unei noi variante de 
stimulare a medicilor performanți 
și (datorită apariției unui cadru 
concurențial), în creșterea calității 
actului medical, adică, altfel spus, 
în apariția  „mai binelui” pentru 

pacienţi. Nu se știa oare că în abso-
lut toate spitalele publice, fiecare 
medic primește exact același sala-
riu (evident, corespunzâtor gradu-
lui profesional și vechimii), indi-
ferent de cât muncește? Nu se știa 
de situația omni-prezentă când un 
medic  tratează într-o lună 80 de 
pacienți cu grad ridicat de comple-
xitate, aducând spitalului venituri 
de miliarde de lei vechi, în timp 
ce un alt coleg de-al lui abia exter-
nează între 5-10, plătiți de Casa de 
Asigurări de Sănătate cu o sumă 
care depășește cu puțin fondurile 
necesare asigurării doar ale pro-
priului salariu? Asta când se știe că 
activitatea finalizată prin externă-
rile  pacienților unui medic trebuie 
să asigure finanțarea pe de o parte 
a întregii piramide a personalului 
reprezentate de asistente, infirmi-
ere, brancardieri, personal medical 
prestator de servicii  (ATI, imagis-
tică, laborator, farmacie, etc), per-
sonal nemedical TESA), iar pe de 
alta a achizițiilor de medicamente, 
materiale sanitare, reactivi etc...

M-a dezamăgit enorm fap-
tul că, în solidar cu Guvernul, 
însuși Ministrul Sănătății s-a pus 
în situația de a fi apostrofat (de 
data aceasta pe bună dreptate) de 
parlamentarul-medic inițiator al 
legii respective. „Una declaraţi și 
alta faceţi.” – declama ritos acesta. 
„Programul vostru de guvernare 
ne spune că veţi acorda stimu-
lente medicilor. Guvernul Cioloș 
stabilește astfel chiar un record de 
Guiness Book: și-a atacat la Curtea 
Constituţională propriul program 
de guvernare. Lovind în spitale și 
în medici. Apoi se plânge de defi-
citul de 13000 de medici din sis-
tem și de condiţiile din propriile 
spitale.“

Oricum ar fi, un arc peste 
timp tot se poate proiecta. Dacă 
la Bumbești-Livezeni personajul 
perfect pozitiv era reprezentat 
de brigadierii entuziaști, inimoși, 
veniți de departe, și care scandau 

„n-am venit ca să privim/am venit 
ca să muncim!“, mutând munții 
din loc și spărgând normele, acum, 
la București, grupul de tineri teh-
nocrați se dovedește a fi un per-
sonaj colectiv  imperfect (ehei, e 
democrație, lipsește cenzura!), 
pus pe fapte mari cel puțin în pri-
vința sănătății publice. Ce este însă 
regretabil însă, nu este atât faptul 
pe lângă construcția în curs de 
renovare a sănătății publice mai 
există bălți (că doar așa este pe 
marile și adevăratele șantiere!), ci 
că printre ele se plimbă unii mem-
bri ai guvernului cu câte o bâtă în 
mână, nerezistând, precum copii 
mici, tentației de a stropi totul în 
jur, chiar dacă se udă și ei. Până la 
piele.

Problema e că și pe noi. Iar 
nouă nu ne convine.

dr. Dan GRIGORESCU

Cu bâta în baltă...
 „Răsună valea!”. Așa se numea primul film românesc de 
propagandă realizat după instaurarea comunismului în țara 
noastră și, care,  finalizat în anul 1949, avea ca scop central 
glorificarea muncii voluntare a brigadierilor de pe șantierul 
liniei ferate de la Bumbești la Livezeni. Acolo,  în defileul 
Jiului, s-au adunat în 1948 mii de tineri veniţi din toată 
ţara, în plină perioadă de mobilizare pe şantierele muncii 
voluntare şi a intensei propagande pe tema luptei de clasă. 
În ciuda naivităților și perversităților intrigii, conflictului și 
deznodământului, filmul este  în continuare considerat, ca 
fiind de dramă și aventură.

Și ce am constatat? Că 
am greșit prin inacțiune. 
Că am greșit creditând 
guvernanții că ar avea 
expertiză maximă în 
dreptul muncii. Că 
am greșit crezându-i 
pe cei care ne conduc 
că ar avea un respect 
maxim față de validarea 
prin plata corectă a 
muncii lucrătorilor din 
sănătatea publică. De 
ce spun asta? Pentru că 
actul normativ care își 
produce efectele de la 1 
octombrie este conectat, 
dacă nu în mod pervers, 
atunci în mod inept, 
cu câteva prevederi 
legale neabrogate și care 
diminuează câștigurile 
pe deplin meritate ale 
personalului medical.
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În 5 iunie am candidat la ale-
gerile locale. Pe lângă efortul de a 
strânge cele 2.508 semnături nece-
sare pentru depunerea candida-
turii și campania electorală făcută 
de unul singur, cel mai complicat 
mi s-a părut gestionarea cerințelor 
Autorității Electorale Permanente 
– un set de formulare aberante, 
cerute a fi depuse la anumite date 
fixe, sub sancțiunea anulării victo-
riei în alegeri și a unor amenzi abe-
rante de până la 50.000 lei. Au fost 
două etape de depunere a formula-
relor, care au fost puricate inclusiv 
la diacritice, la ordinea cuvintelor în 
propoziție etc.

Conform legii, celor care obțin 
peste 3% din voturile valabil expri-
mate, li se returnează banii cheltu-
iți în campania electorală. În cazul 
meu au fost 1.544 lei și am obținut 
peste 3% din voturi. Deci a venit 
timpul să mi se returneze banii 
cheltuiți.

Ei, și acum începe circul. Aceeași 
doamnă care mi-a puricat 3 facturi 
(atâtea aveam, una de la un ziar, una 
pentru niște fluturași și una de la 
mandatarul financiar pe care mi l-a 
impus legea. Atât! Trei facturi) și n 

formulare (vreo 6, sau 7?) timp de 
câte 2 ore în două etape diferite, mă 
sună să îmi spună că sunt probleme 
la dosarul meu. Probleme? După 
atâtea verificări?

M-am dus să văd despre ce pro-
bleme este vorba. Ghici ce? Pe una 
din facturi lipsea adresa, dar era 
trecut CNP-ul. Pe altă factură era 
trecută strada, numărul și jude-
țul, dar lipsea orașul și CNP-ul. La 
contractul cu fluturașii era o anexă 
în care valoarea era trecută în euro, 
dar factura era în lei. Pe toate factu-
rile, însă, era trecut codul unic dat 
de AEP la momentul validării can-
didaturii mele – cod, cum îi spune 
și numele, unic pentru fiecare can-
didat, sau partid candidat.

Cu alte cuvinte există dubii cu 
privire la ce? La faptul că acele fac-
turi sunt ale mele? La faptul că acel 
Șerban Șovăială, având CNP-ul 
meu, dar lipsindu-i adresa, ar putea 
fi altcineva decât mine, și deci pre-
tenția mea de a-mi fi returnate chel-
tuielile este, de fapt, un fals în acte 
publice?

Din nou statul român face efor-
turi deosebite în a ne vedea pe toți 
infractori. Din nou statul român, și 

funcționarii care îl reprezintă, stie / 
știu numai să ia, dar când e vorba să 
dea înapoi găsesc cele mai idioate 
motive să refuze. Din nou ne legăm 
de aspecte insignifiante, dându-le 
puterea de a BLOCA orice demers.

Știi ce, Stat Român? Ești 
STRICAT! Știți ce, Funcționari 
Români? Sunteți stricați și voi, 
bolnavi până la punctul la care 
de la voi nu mai putem aștepta 
NICI O SCHIMBARE ÎN BINE! 
Fără o REFORMĂ RADICALĂ 
nu ne vom face bine în veci. Asta 
înseamnă schimbarea în profun-
zime a TUTUROR celor care au 
tăiat frunză la câini ani de zile pe 
banii statului și nu au învățat decât 
să caute moduri în care să blocheze 
orice acțiune, în loc să se dea peste 
cap să facă lucrurile să MEARGĂ 
ÎNAINTE!

Ca să nu rămâna vorbe goale, o 

să vă dau exemple despre cum ar 
trebui făcute (unele) lucruri, deși 
despre aceste exemple am mai vor-
bit și altă dată:

•	1990,	Olanda.	În	2	(două!)	ore,	
din care una și jumătate pierdută pe 
drumul între 2 localități diferite, 
am obținut numărul de înregistrare 
pentru plata asigurărilor sociale 
și am putut să mă angajez oficial. 
Încercați asta în România anului 
2016.

•	1992,	Anglia.	În	30	de	minute	
mi-am făcut o firmă! Încercați în 
România!

•	 1993,	Anglia.	Mi-am	 înmatri-
culat un microbuz în 30 de secunde, 
cât mi-a luat să completez un for-
mular pe care l-am băgat în poștă, 
în 21 de zile am primit actele pe 
numele meu, la pensiunea unde stă-
team. Adresa mea din actele mașinii 
era cea a pensiunii. Încercați asta în 

România anului 2016.
•	2015,	Anglia.	O	serie	de	acte,	

inclusiv asigurarea mașinii, le-am 
rezolvat prin telefon, trimițând 
actele cerute (dovada perioadei fără 
daune, spre exemplu) tot prin tele-
fon, pur și simplu făcându-le câte o 
poză. Trimiteți acte ca poze pe tele-
fon în România, vedeți ce iese.

Nu e vorba, în revolta pe care 
o simt de valoarea celor 1.544 lei, 
deși sunt ai mei de drept și ar fi mult 
mai corect să îi folosesc pentru 
a-mi crește copiii, decât să îi țină pe 
nedrept un stat stricat, ci de durerea 
pe care o simt când îmi pun între-
barea: Noi oare când ne trezim? 
Cum vrem să îi ajungem pe ceilalți 
din urmă, când ne împiedicăm la 
fiecare pas?

Șerban ȘOVĂIALĂ,  
consilier local independent  

al municipiului Brașov

Oare ne mai facem bine vreodată?
 În 5 iunie am candidat la alegerile locale. Pe lângă 
efortul de a strânge cele 2.508 semnături necesare pentru 
depunerea candidaturii și campania electorală făcută de 
unul singur, cel mai complicat mi s-a părut gestionarea 
cerințelor Autorității Electorale Permanente – un set de 
formulare aberante, cerute a fi depuse la anumite date 
fixe, sub sancțiunea anulării victoriei în alegeri și a unor 
amenzi aberante de până la 50.000 lei. Au fost două etape 
de depunere a formularelor, care au fost puricate inclusiv la 
diacritice, la ordinea cuvintelor în propoziție etc.

 Așa cum anticipam în 
urmă cu ceva timp, iată 
că avem din nou parte de 
o campanie electorala. 
Au început să fie vărsate 
gălețile cu promisiuni. De 
data aceasta, probabil în 
criză de inspirație, am ajuns 
la faza pe reduceri. Scădem 
taxa x sau y, anulăm 100 
și ceva de taxe. Măi băieți, 
dacă vreți să fiți credibili, 
fiecare afirmație trebuie să 
fie și argumentată. Adică 
dacă scad 100 de lei, trebuie 
să-i iau din altă parte. 
Dacă nu faceți asta sunteți 
doar în zona afirmațiilor 
demagogice.

Spuneam prin luna iulie că 
această campanie va fi o fur-
tună mică, o furtună într-un 

pahar cu apă însă. Spuneam asta 
deoarece finalul este mai mult sau 
mai puțin cunoscut și ca alocare 
de mandate de parlamentari dar și 

de persoane care să ocupe locurile 
respective. Spuneam că dacă nu 
se va întampla nimic notabil, sco-
rul de la locale se va transpune și 
la parlamentare doar că prezența 
la vot va fi mai mica. Anticipez 
ceva în jurul a 30% sau mai rău, 
sub 30%. Vai de noi legitimitate!

Și uite că nu s-a întâmplat 
nimic, în afară de prezențele 
la DNA ale unor lideri politici 
vechi, unii în premieră, alții pen-
tru un nou dosar, lucrurile sunt 
într-o bălteală care nu va aduce 
nimic nou. Spuneam că pe scorul 
obținut la locale, singurele par-
tide care vor avea reprezentanți la 
Brașov sunt: PNL, PSD, UDMR 
și ziceam că poate PMP. Astazi 
cred că lucrurile au evoluat ușor, 
în sensul că USR-ul care a fost 
surpriza alegerilor din București, 
are sanse și la Brașov să obțină un 
scor bun. Dincolo de cine a moșit 
acest partid și cum este sprijinit, 
a reușit un lucru interesant, să 
aducă în prim plan oameni care nu 
au mai avut tangențe cu politica la 
Brașov și care au în comunitate 

un renume bun, ca urmare cred 
că vor putea avea un deputat și 
un senator la Brașov. PRU, par-
tid care ocupă filonul naționalist, 
lăsat liber de PRM recicleaza la 
Brașov două persoane care sunt 
vechi în politică: la deputați, 
Mihai Sturzu care nu mai benefi-
ciază însa de bagajul de simpatie 
de la locale prin această migrație 
facută în gașcă către PRU și Ionel 
Goidescu, care a obținut un scor 
excelent la locale pentru PER, dar 
care apoi pe jocuri de culise a fost 
debarcat. Consider însă că ei nu 
vor obține mandatele mult dorite. 
La PMP candidatul pe un loc vir-
tual eligibil este Sebastian Grapă, 
ajuns în parlament ca USL, ple-
cat apoi la UNPR, ajuns acum la 
PMP. Nu cred că acesta va reuși 
să-și câstige mandatul. ALDE, 
partid care are un scor bun la 
nivel național, a avut la Brașov, la 
locale, o echipă vândută celor de 
la PNL și lui George Scripcaru. 
Au fost taxați de către electorat 
și nu au mai intrat în Consiliul 
Local sau în cel județean. Aceștia 

au facut însă o mișcare intere-
santă, aducând pe locul eligibil de 
la Camera Deputaților pe Remus 
Borza, un profesionist recunos-
cut la nivel național în aducerea 
pe linia de plutire a unor societăți 
aflate în situații de criză. Cred că 
acesta va ajunge în Parlament . La 
PNL, partid aflat în degringoladă 
la nivel național prin acuzarea 
de către DNA a lui Vasile Blaga, 
care în criza acută încearcă să 
aducă vedete de televiziune ca 
să mai salveze ceva, cred că vor fi 
eligibili 3 deputați și 2 senatori, 

asta dacă nu vor veni cu aceleași 
figuri prăfuite și care nu ajută cu 
nimic Brașovul: Andronache, 
Ialomițianu, N.V.Popa. PSD-ul 
poate să obțină 3 deputati și 1 
senator. Aici dacă Bucureștiul nu 
schimbă listele, din nou nu este 
nicio surpriză, cei pe care-i anti-
cipam ca fiind pe locuri eligibile 
- Dunca, Popa, Manzatu, Chiriac, 
adică oamenii fostului președinte 
Niță, vor ajunge în Parlament.

Toate-s vechi și nouă toate!
Votați bine!

V.D. TOTH

Nu mai mințiți oamenii

Spuneam prin luna Iulie că această campanie va 
fi o furtună mică, o furtună într-un pahar cu apă 
însă. Spuneam asta deoarece finalul este mai mult 
sau mai puțin cunoscut și ca alocare de mandate 
de parlamentari dar și de persoane care să ocupe 
locurile respective. Spuneam că dacă nu se va 
întampla nimic notabil, scorul de la locale se va 
transpune și la parlamentare doar că prezența la 
vot va fi mai mica. Anticipez ceva în jurul a 30% sau 
mai rău, sub 30%. Vai de noi legitimitate!
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Ursulețul
Dormi în pace ursulețule! 

Acum două săptămâni 
te-am salvat din mâinile 

celor însetați de sângele tău care te 
trecuseră pe tine și pe semeni tăi pe o 
listă a morți. Ca să vină la tine acasă, 
în pădure și să te împuște, pentru ca 
mai apoi să te transforme în trofeu 
de vânătoare. Am simțit atunci că 
am făcut ceva extraordinar de bun 
pentru tine și pentru celelalte ani-
male. Am considerat asta o victo-
rie asupra omului care omoară din 
plăcere, și asunde aceasta sub denu-
mirea de sport. Dar tu, spirit jucăuș 
și inocent, tu ai ales să rătăcești pe 
străzile Sibiului, pentru o nouă 
aventură. Căutai mâncare și proba-
bil un nou loc de joacă. Și ai nime-
rit exact în cel mai nepotrivit oraș 
să faci asta. Și când și-au dat seama 
că te afli în preajmă, au declanșat o 
isterie generală, mai ceva ca la un 
atac terorist. Nu știu dacă ai văzut în 
fuga ta pentru libertate și viață, prin 
curțile caselor din Sibiu, faptul că 
autoritățile chemate să rezolve pro-
blema, țipau într-un delir nedemn 

de un om în uniformă, de parcă tu, 
un ursuleț, devenisei brusc Gozilla. 
Oameni plătiți și școliți să asigure 
liniștea și ordinea, să folosească 
logica, bunul simț și să aibe tărie de 
caracter, și-au dovedit incapacitatea 

de a reacționa în fața ta. Ei zic că 
au vut să te tranchilizeze, dar ce să 
vezi, în frumosul oraș de pe malul 
Cibinului, tranchilizarea este lovită 
puternic de incompetență. Adică 
trece foarte mult peste lucrurile pe 

care pot să le facă. Au mai ucis acum 
câțiva ani un tigru deși fusese tran-
chilizat, din cauză că unui vânător 
i-a tremurat degetul pe trăgaci,. Sau 
oare el, omul, a decis atunci că pro-
babil e singura dată când poate trage 
asupra unui tigru. Și un alt ursuleț 
aproape la fel ca tine, era să moară 
și el, tot la Sibiu anul trecut . Dar a 
avut noroc, a scăpat. Și în cazul lui, 
și al tigrului, tranchilizarea nu a avut 
efect.

Te-au încolțit într-o curte, unde 
te-ar fi putut ține închis până când 
un om cu mintea limpede și cu dra-
goste de natură ar fi putut să te tran-
chilizeze, și să te redea naturii. Dar 
„ei“ au decis să te ucidă cu sânge 
rece, deși te-au văzut că ești speriat. 
Așa au înțeles autoritățile să rezolve 
situația. Ți-au cumpănit viața foarte 
simplu și ușor, și au scăpat de tine 
cu un glonț. Te-au ucis din ură față 
de propria lor incapacitate de a te 
iubi. Și prefectul, și șeful poliției din 
Sibiu, personaje cu limbă de lemn 
și instinct exacerbat de conservare, 
au devenit niște criminali. Pentru că 

au ordonat uciderea unui nevinovat 
încolțit care nu se putea apăra.

Îmi pare foarte rău, și îmi cer 
scuze în numele umanități care te-a 
ucis. Știu că asta nu te va întoarce în 
natură, unde obișnuiai să hoinărești 
și să te bucuri de viață. Dar promit 
că atât cât îmi stă în putere și price-
pere o să îi ocrotesc și o să mă lupt 
pentru cei ca tine. Și fac asta pentru 
că probabil va veni o zi când o să 
vedem animale doar în poze, când 
cei asemea ție vor fi dispărut de 
mult de pe pământ. Din cauza plă-
cerii de a ucide!

Dormi 
în pace 
ursulețule! 

Du-te la Dumnezeu 
pentru noi și spune-i 
ce face creația Lui aici 
pe Pământ…

Dan VÂJU

Propoziția despre Biserica 
Neagră ar putea fi un punct 
de plecare al oricărui proiect 

politic. Se apropie alegerile parla-
mentare, iar jucătorii de toate culo-
rile scot la iveală programe, idei, 
oameni cu notorietate. Se ascut 
săbiile, trupele de propagandă se 
pun pe treabă la o intensitate spo-
rită, apar atacurile, criticile, dar și 
minciunile, jignirile sau atacurile la 
persoană. Pare un joc democratic 
cu accente mai fierbinți, de sorginte 
latină. Dar sunt câteva lucruri care 
nu sunt deloc în regulă și care se 
încăpățânează să saboteze exercițiul 
democratic.

Prezența serviciilor de informa-
ții în discursul public și presupusa 
influență a acestora asupra scenei 
politice sunt factori care induc 
îndoiala asupra corectitudinii 
jocului și asupra comportamen-
tului viitorilor candidați. Expresia 
„tandemul DNA-SRI“ a devenit 
aproape banală în mass-media, iar 
declarațiile unor “foști“ ofițeri din 
aceste servicii fac mereu audiență. 
Exemple mai sunt, le găsim aproape 
zilnic în presă. Din păcate, contro-
lul parlamentar asupra serviciilor 
secrete nu a adus niciodată – și nu 
aduce nici acum – lămuriri pu-blice, 
întreținând și mai mult îndoiala 

generală. Iar dacă aceste situații pot 
părea doar jocuri de comunicare, se 
cuvine să ne amintim că România a 
trecut prin situații aparent inexpli-
cabile – de la mineriada din 13-15 
iunie 1990 până la inventarea unui 
partid parlamentar care s-a aliniat 
(ca) la ordin lângă trupele portoca-
lii; mă refer la UNPR, desigur.

Un alt lucru care slăbește forța 
procesului electoral și îi face pe ale-
gători să stea acasă este prezența în 
primele rânduri a trupelor politice 
ale unor oameni care au fost (iar 
unii mai sunt) demnitari, dar care 
nu au făcut niciodată nimic, iar 
dacă au făcut ceva – au făcut prost. 
Mai mult, nu au răspuns niciodată, 
în fața nimănui, pentru prestația lor 
la nivel de guvern sau de Parlament. 
Nimeni nu a răspuns pentru pră-
bușirea industriei; nimeni nu a 
răspuns pentru dezastrul din trans-
porturi – fie că vorbim despre căi 
ferate, fie că vorbim de autostrăzi; 
nimeni nu a răspuns pentru ero-rile 
din educație sau sănătate. Iar alături 
de acești veșnici „performeri“, nu 

scăpăm nici de politicienii muți, 
a căror singură activitate a fost să 
ocupe primele poziții pe listele de 
vot, și nici de cei care se fac... că 
fac, dar sunt doar gălăgioși. Pe pri-
mii îi vedem adesea hli-zindu-se în 
spatele vreunei „vedete“ de partid 
atunci când jurnaliștii fac fotogra-
fii, iar pe cei din a doua categorie îi 
vedem constant la televizor.

Schimbările frecvente ale legii 
electorale, refuzul votului prin 
corespondență, refuzul punerii în 
aplicare a rezultatului re-ferendu-
mului din 22 noiembrie 2009 (au 
trecut, iată, șapte ani!), referendum 
prin care românii s-au pronunțat 
pentru un Parlament cu doar trei 
sute de membri, corupția fără sfâr-
șit – iată tot atâtea semințe de îndo-
ială presărate profesio-nist pe câm-
pul electoral.

Ultimul mare contribuitor la 
sporirea confuziei este chiar pre-
ședintele în funcție. După ce a 
tăcut „tactic“ doi ani, evitând să 
dezvolte răspunsul sec din cam-
panie – „ghinion!“ – și să explice 

povestea caselor din Sibiu pe care 
s-a înstăpânit fără să aibă dreptul, 
domnul Iohannis pune la cale un 
„proiect de țară“. Înțeleg că nu l-a 
avut când a fost ales, înțeleg că a 
câștigat președinția pentru că alegă-
torii nu l-au vrut pe domnul Ponta, 
dar nu înțeleg la ce (ne) folosește 
proiectul prezidențial. Partidele 
vin cu propriile proiecte, câștigă-
torii vor face guvernul și își vor 
pune în aplicare programul pentru 
care au fost votați. Deci, vom avea 
proiect votat democratic. Poate că 
președintele vrea, așa cum spun 
unii comentatori, să devină jucă-
tor și să impună vreun guvern sau, 
cine știe, se gândește deja la viitoa-
rele alegeri prezidențiale... Biserica 
Neagră e o construcție clară, care 
stă în picioare de multe sute de ani. 
Poate nu ar fi rău ca doamnele can-
didate și domnii candidați să facă o 
excursie la Brașov, cu un scăunel în 
portbagajul mașinii. E loc destul în 
Piața Sfatului. Minte să fie!...

Tudor ARTENIE 

România îndoită. Perspectiva electorală
 „Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să construiești, ia un 
scăunel, du-te în Piața Sfatului din Brașov, așază-te, privește 
Biserica Neagră și încearcă să îți imaginezi ce a fost în 
mințile acelor oameni atunci când au construit-o“, mi-a 
spus mai demult un prieten brașovean. Omul știa ce spune, 
este specialist în dezvoltare economică și în management de 
centru istoric, lucrase niște ani în administrația britanică, 
iar englezii scriseseră în presă despre minunile făcute la ei 
de acest „guru“ din România.



 La sfârşitul acestei 
săptămâni, Corona 
Braşov  ia startul 
în turul al doilea al 
Cupei EHF, la handbal 
feminin. 

După un prim tur de încăl-
zire, în care a efectuat 
practic antrenamente  

cu public, spulberând echipa 
bosniacă Grude, handbalistele 
brașovene se vor confrunta cu 
echipa germană Bietigheim, iar 
datele problemei se vor schimba. 
Aceasta, pentru că echipa germană 
este lidera Bundesligii feminine, 
cu un golaveraj de excepţie! Va fi 
un meci greu pentru elevele antre-
norilor Mariana Târcă și Dumitru 
Berbece, care vor avea în faţă o 
echipă robustă, un conglome-
rat de vedete, provenind din mai 
multe ţări, precum, Danemarca, 
Brazilia, Olanda, Norvegia și, 
desigur, Germania. În primul tur 
al Cupei EHF, Bietigheim a trecut 

fără probleme, după două manșe 
disputate în Germania și adjude-
cate la scor (34-15 și 37-19), de 
echipa sârbă Naisa Niș. Echipa 
Bietigheim este din Bietigheim-
Bissingen, un oraș din landul 
Baden-Württember, aflat la circa 
20km nord de orașul Stuttgart, în 
sud-vestul Germaniei. Meciul tur 
cu echipa brașoveană se va dis-
puta sâmbătă, 15 octombrie, în 

localitatea Ludwigsburg. În tre-
cuta ediţie de campionat, echipa 
germană a ocupat locul 4 în 
Bundesliga, iar în acest campionat 
este lideră, după cinci runde. De 
notat că este a doua confruntare 
a formaţiei brașovene cu o echipa 
din Germania, după cea din sezo-
nul trecut al competiţiei euro-
pene intercluburi, când Corona 
a fost eliminată în semifinale de 

puternica Metzingen. La rândul 
ei, echipa brașoveană a avut un 
start bun de campionat, tulburat 
doar de inexplicabila înfrângere 
cu Cisnădie, din care toată lumea 
speră ca jucătoarele să fi învăţat 
ceva. În „dubla“ cu echipa ger-
mană, antrenorii vor putea conta 
și pe cel mai nou transfer, Mihaela 
Tivadar, care, chiar dacă nu a jucat 
de ceva timp înainte de a veni la 

Brașov, are o bogată experienţă 
competiţională și acest lucru ar 
putea ajuta echipa. Dacă va trece 
de echipa germană, Corona va 
avea de înfruntat, în turul al treilea, 
un adversar și mai puternic, iar din 
acestă dispută, cu două manșe, se 
va alege echipa  care se va califica 
pentru grupele Cupei EHF, așa 
după cum a fost stabilit, începând 
din acest sezon, formatul competi-
ţiei. De remarcat că echipa brașo-
veană nu s-a bazat în ultimul timp 
la antrenamente, pe Dedu, Chiper 
și Neagu, convocate la lotul naţio-
nal, pentru turneul de pregătire și 
jocuri amicale din Olanda, acolo 
unde a debutat la cârma „naţio-
nalei“ și Ambros Martin, adus, 
intempestiv și, totdată, surprin-
zător la cârma reprezentativei. 
Trebuie precizat că în turneul din 
Olanda, o bună impresie a lăsat-o 
brașoveanca Laura Chiper, aflată 
mereu printre marcatoarele de top 
și care, dacă totul va merge bine, 
va fi prezentă în lotul României, 
la turneul final al Campionatului 
Mondial din luna decembrie.
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HANDBAL

Handbalistele de la Corona  
debutează în turul secund al Cupei EHF

 După ce Braşovul a 
deschis în primăvară, 
după o tradiţie care 
se perpetuează de 
ceva timp, sezonul 
competiţional în 
sportul automobilistic, 
acum, oraşului de 
sub Tâmpa îi revine 
misiunea de a decide 
campionul naţional 
şi, desigur, podiumul 
clasamentului, la Viteză 
în Coastă! 

Aceasta, pentru că la acest 
sfârșit de săptămână, adică 
în 15 și 16 octombrie, se 

va desfășura „Trofeul Opel“, ultima 
etapă a sezonului competiţional de 
Viteză pe Traseu Montan sau Viteză 
în Coastă (VTM). Întrecerile vor 
avea loc pe un sector de drum naţi-
onal, de asemenea, popular și tra-
diţional, Brașov – Poiana Brașov. 
Ediţia 2016 a Campionatului 
Naţional VTM a fost una foarte dis-
putată, atât titlul de campion naţio-
nal absolut cât și titlurile altor cate-
gorii urmând să se decidă în etapa 
finală. Iar Drumul Poienii. Traseul 
„Trofeului Opel“ are o lungime de 5 
kilometri și o diferenţa de nivel între 
start și stop de 235 metri. Parcul de 

service urmează să fie amplasat în 
Livada Poștei, acolo unde publicul 
va putea admira mașinile partici-
pante începând de vineri,14 octom-
brie. Dimineaţa zilei de sâmbătă,15 
octombrie, programează manșele 
de recunoașteri iar după-amiaza 
manșele de antrenamente crono-
metrate, care vor stabili ordinea 
de start în concursul de a doua zi. 
Concurenţii mai au posibilitatea 
de a face o urcare de recunoașteri 
duminică dimineaţa, în16 octom-
brie deci, înainte de punctul culmi-
nant al weekendului și al campiona-
tului, cele două manșe de concurs. 
Drumul Poienii va fi deschis circu-
laţiei publice sâmbătă între 13,00 

– 14,00 și duminică între 11,00 – 
12,00, pentru a da ocazia spectato-
rilor să ajungă în zonele dorite.  În 
clasamentul OPEN, pe primul loc 
se află pilotul Bogdan Cuzma, cu 
110 puncte, urmat pe podium de 
Lucian Răduţ, 86 p și Eduard Stan, 
62 p.

Braşoveanul Dan Gârtofan, 
medalie de argint la Raliuri

Dacă se pregătește „căderea 
de cortină“ peste Campionatul 
Naţional de Viteză în Coastă, 
echipajele participante la 
Campionatul Naţional de Raliuri 
au încheiat campionatul. Ultima 
etapă, „Raliul Perla Harghitei“ a 

stabilit campionul, după o luptă 
pasionantă și aprigă. El este, tradi-
ţional de-acum, italianul Simone 
Tempestini, care a dat lovitura 
pe ultima specială a Raliului 
„Perla Harghitei“ cea de-a șasea 
victorie de etapă, în ediția 2016 
a Campionatului Naţional de 
Raliuri Dunlop și, implicit titlul 
naţional absolut. Campionul mon-
dial Junior WRC a dus o luptă 
palpitantă cu Gergo Szabo în ziua 
secundă a raliului harghitean, due-
lul ,,ascuțindu-se” pe bucla finală. 
Szabo și Tempestini se îndreptau 
spre proba finală, fiind desparţiţi 
de doar 2 zecimi de secundă, însă 
„speciala“ a revenit brașoveanului 
Dan Girtofan (Skoda Fabia R5), iar 
pe 2 s-a clasat Simone Tempestini, 
în timp ce Gergo Szabo a pierdut 
aproape 5 minute din cauza unei 
pene de cauciuc. Aceasta a însem-
nat reprezentaţia de final de sezon 
a lui Simone Tempestini, care a 
avut un an competiţional prolific, 
câștigând, pentru a doua oară, titlul 
de campion naţional absolut al 
României dar și titlul de campion 
mondial al juniorilor!  El s-a aflat 
la volanul unei mașini cu două roţi 
motrice, Citroen DS3 R3-MAX, 
ceea ce spune multe despre valoa-
rea și tenacitatea lui Simone.

De remarcat că brașoveanul Dan 
Gârtofan (secondat de copilotul 

Tudor Mârza) a încheiat Raliul 
pe locul  secund, iar podiumul a 
fost completat de Edwin Keleti 
(Mitsubishi Lancer EVO X). La 
finalul sezonului competiţional la 
VTM, Gârtofan a reușit să câștige o 
medalie, care-i lipsea din palmarea, 
în competiţia naţională. Este vorba 
despre „argint“, care urmează după 
cele două medalii de campion naţi-
onal absolut și după mai multe cla-
sări pe treapta a treia a podiumului 
de premiere. Clasamentul final al 
piloţilor : S. Tempestini 223 puncte, 
2. D. Gârtofan 180, 3. E. Keleti 140, 
4. G. Szabo 114, 5. B. Marișca 78.

,,Da, chiar îmi lipsea titlul de vice-
campion din palmares. Acum pot să 
spun că le am pe toate. Mi-aș fi dorit 
să fie unul de campion, dar atât s-a 
putut în 2016. A fost un an bun, în 
care noul material de concurs și-a 
dovedit valoarea. Vreau să mulțu-
mesc tuturor partenerilor, lui Tudor, 
echipei tehnice, dar și tuturor celor 
care au fost în colțul meu și promit 
că la anul vom încerca să terminăm 
și mai sus“, a spus Dan Gârtofan. 
Brașoveanul a fost bucuros și pen-
tru fiul său Andrei, care a reușit 
cel mai bun raliul pe macadam 
din carieră, obținând chiar locul 2 
la ,,Debutanți“ și locul 3 la „Cupa 
Dacia Debutanți“. Cu siguranţă 
că… așchia nu sare departe de 
trunchi!

AUTOMOBILISM

La Braşov se decid medaliile  
Campionatului Naţional de Viteză în Coastă


