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Așadar, România a ales. 
Contrar cifrelor oficiale 
privind participarea la vot, 

afirm cu tărie că România a ales 
în cvasitotalitate. La urne s-au 
prezentat 39,5% din populația 
cu drept de vot și a ales. Au ales 
și ceilalți 60%, care nu s-au mai 
deplasat la secțiile de votare. Au 
ales, din varii motive, să nu voteze. 
Este și aceasta o componentă a 
exercițiului democratic. Acesta 
fiind un drept fundamental într-o 
democrație: dreptul cetățeanului 
de a alege ce conduită politică să 
aibă. Așadar, trebuie acceptată și 
voința celor 60% care au ales să 
stea acasă sau oriunde în altă parte 
decît în fața urnelor. Motivația – 
motivația, nu scuza! - acestora este 
una bogată, mergînd de la imensul 
bagaj de dezamăgire și silă acumu-
lat în ultimul sfert de veac, pînă la 
totala neîncredere în niște struc-
turi organizaționale care poartă 
numele de partide, dar, în realitate 
se manifestă ca grupuri de interese 
fundamental diferite de o firească 
și necesară onestitate a jocului 
politic. Nu discut aici moralitatea 

sau eficiența sancțiunii prin absen-
teism, ci despre regula democra-
tică care ne spune că trebuie să 
acceptăm și opiniile care nu coin-
cid cu ale noastre sau sînt chiar 
total contrare.

Acesta era un prim aspect ce 
se cerea lămurit. Al doilea este 
cel care rezultă din cromatica 
hărții votului exprimat: cu excep-
ția județelor Covasna, Harghita, 
Mureș, Satu Mare (verzi precum 
UDMR-ul) și a județelor Cluj, 
Alba, Sibiu (fiefuri de tradiție și, 
iată, de neclintit ale PNL-ului/
de fapt ale PDL-ului) restul țării 
se află sub cod roșu... electoral. Și 
acum să vedem logica rezultatului, 
o logică construită dintr-o mul-
țime de elemente obiective.

În primul rînd, face parte din 
logica lucrurilor ca România să 
fie o țară de stînga, care să susțină 
socialismul. Atîta timp cît trei sfer-
turi din populația țării este situată 
în zona de sărăcie sau limitrofă 
acesteia, este logică susținerea 
stîngii care își propune redistribu-
irea avuției naționale în favoarea 
celor săraci. Că în subsidiar face 

eforturi să mențină cît mai groasă 
pătura sărăcimii, asta este o altă 
poveste. Logica politică îi cere 
însă, cinic vorbind, să își mențină 
masa electeroală de manevră.

În al doilea rînd, scorul zdro-
bitor al turului de scrutin se regă-
sește și în construcția celor două 
campanii electorale: PSD a venit 
cu o campanie construită pe cîteva 
promisiuni concrete, începînd cu 
desființarea celor 101 taxe. Cei cu 
logica la cote de normalitate vor 
spune: este o prostie. Și este ade-
vărat. Dar pînă și oamenii logici 
înjură de toți sfinții din calendar 
cînd pierd timp nu glumă stînd la 
coadă la tot felul de ghișee pentru 
a achita o taxă de unu-doi lei. Este 
un sistem care putea fi rectificat și 
de guvernuli tehnocrat, nu desfiin-
țînd taxele cu pricina, ci comasîn-
du-le într-un sistem suplu și rapid. 
Asta în timp ce construcția cam-
paniei PNL a fost de-a dreptul 
măreață: „nu votați cu PSD că ăia 
sînt mincinoși!“

În al treilea rînd, a lipsit zona 
emoțională, strident existentă în 
2014, la prezidențiale. Dreapta, 

asimilată cu cel ce s-a proptit în 
fruntea ei – deloc charismaticul 
Iohannis – nu a stîrnit nici un 
sentiment în afară de cel al dez-
amăgirii. Valabil și pentru dias-
poră. Iohannis nu a confirmat. Cei 
doi ani de… absență din funcția 
publică au marcat electoratul. 
Iohannis nu are nici o cauză sin-
ceră pentru care să lupte. Nu se 
ia la trîntă cu sistemul pentru a-l 
pune cu botul pe labe, doar se 
aliază cu acesta pentru a încerca 
să îl domine și să îl folosească. Nu 
se dă cu amigdalele de asfalt pen-
tru unirea cu Republica Moldova, 
doar ia act (cu îngrijorare, mirare, 
bucurie, tristețe etc). Nu dă cu 
pumnul în masă pentru cauza 
(economică) a românilor, ci doar 
face afirmații banale cu tonul cu 
care preda la clasă Legea lui Ohm. 
Dar la o clasă (și îmi cer scuze de 
la persoanele cu adevărat lovite 
de handicap) cu nevoi speciale. 
Și atunci cum să puncteze pentru 
o dreaptă (și aceasta suficient de 
falsă) în fruntea căreia s-a pretins 
a fi? Iar lista este lungă, dar vom 
detalia pe parcurs.

România, cod roșu
Cornelius POPA
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Contraeditorial
Partidele, după campanie.

Aceasta este realitatea de 
necontestat a României 
democratice a anului 2016.

Opozanții politici ai PSD, jur-
naliștii sau intelectualii sau toți cei 
care sunt supărați de această vic-
torie a social-democraților sunt în 
situația de a face o analiză – adică 
un demers rațional și lucid – a 
motivelor care au creat această rea-
litate. Și, plecând de aici, actorii 
politici care vor să ajungă alterna-
tivă la guvernare  trebuie să înceapă 
să muncească la ceea ce în limbaj 
managerial se numește reinven-
tare. Un proces dificil, care presu-
pune ieșirea din zona de confort, 
modernizarea, recalibrarea resur-
selor, inclusiv a resursei umane și a 
leadership-ului.

Propaganda, oricât ar fi de 
spectaculoasă, nu este decât 
un mijloc de comunicare

Câteva lucruri au făcut di ferența 
între partidele care s-au aflat în com-
petiție în ultimele luni. Campaniile 
electorale sunt momente de comu-
nicare. Manualul spune că actul de 
comunicare este împlinit atunci 
când asupra celui care primește 
mesajul se produc modificări. Tot 
regulile de comunicare arată că în 
elaborarea strategiilor trebuie ținut 
cont de reperele emoționale, de 
moment, de mijloacele prin care 

se transmit mesaje ș.a.m.d. Dar cel 
mai important lucru în orice ast-
fel de demers este conținutul de 
comunicat.

Programul contează  
mai mult decât imaginea

Din perspectiva conținutului, 
PSD a respectat re gula. A pus pe 
masă un program concret de guver-
nare, a anunțat ce măsuri va lua, a 
umplut platourile televi ziunilor, 
ziarele și materialele de campanie 
cu propuneri concrete care ar urma 
să facă viața oamenilor mai bună. 
Sigur, rămâne de văzut câte se vor 
împlini, dar conținutul comunicat a 
fost clar.

De partea cealaltă, PNL, afectat 
de absorbția neterminată a PDL, 
cu un leadership imatur, s-a bazat 

prea mult pe recuperare la capitolul 
imagine și prea puțin pe programul 
de guvernare. Folosirea abuzivă 
a imaginii unui premier care s-a 
amestecat în propagandă, dar nu s-a 
implicat în competiție a fost o vul-
nerabilitate majoră. Alinierea unui 
partid în spatele unei guvernări fără 
culoare politică a fost o altă mutare 
greșită, din același registru cu (ne)
participarea dlui Dacian Cioloș și 
care trebuie citită în aceeași cheie, 
a împrumutului de conținut din 
surse externe, nu din propriul par-
tid. Adaug la greșelile de ima gine 
tentativa de împrumut de încredere 
și simpatie. Experții care au coordo-
nat campania acestui partid ar fi tre-
buit să știe că apariția emoțională 
a liderului PNL alături de un mare 
și respectat neurochirurg poate 

produce foarte multă simpatie, dar 
nu aduce voturi.

O strângere de mână 
valorează mai mult decât  
un like pe Facebook

O altă perspectivă de ana lizat 
se referă la organizarea de par-
tid. Acesta este un ca pitol pe care 
mulți jurnaliști și analiști îl tra-
tează cu superficialitate sau chiar 
cu dispreț – am citit multe texte 
negative, și mai ales despre „arma-
tele“ de susținători ai PSD. Iată că 
aceste armate au câștigat alegerile, 
iar ceea ce e important de su bli-
niat aici este faptul că un partid 
nu doar că nu câștigă ale geri, dar 
nici măcar nu face pragul electoral 
dacă nu are un management efici-
ent al resursei umane. Politica reală 

nu se face în cârciu mile luxoase 
de pe Dorobanți, ci în sediile din 
orașe, sate, cartiere. Se stabilesc 
res ponsabili, se dau target-uri ca în 
orice departament de vânzări, acti-
viștii sunt prezenți în cât mai multe 
locuri. O organizație care are fișe 
cu fiecare scară de bloc va fi întot-
deauna mai eficientă decât una care 
face show la televizor sau online. 
O strângere de mână valorează 
mult mai mult decât un like sau un 
share pe Facebook, iar adversitățile 
prezentate pe toate canalele media 
influențează prea puțin opțiunea de 
vot. La fel ca și disprețul manifest al 
unor intelectuali față de unii actori 
politici sau ca și isteria revărsată în 
numele adevărului absolut a unor 
formatori de opinie. Rezultatul ale-
gerilor este mai „tare“ decât ceea ce 
ne place nouă în plan subiectiv.

Recuperarea României 
tăcute este obligatorie

Se cuvine să adaug aici un lucru 
real, grav și trist totodată: mai mult 
de jumătate din românii cu drept 
de vot au refuzat să își exercite 
acest drept. Motivele pentru care 
nu au intrat în cabina de vot sunt 
lesne de identificat: neîncredere, 
dezamăgire, revoltă, deznădejde. O 
situație democratică, aceea a alege-
rilor libere care au produs, iată, un 
rezultat valid, este puternic umbrită 
de absenteism. Practic, toate parti-
dele au în față o provocare uriașă: 
recâștigarea încre derii în statutul 
de cetățeni al celor care au ales să 
se dezbrace de această haină. Dacă 
majoritatea românilor vor alege 
să meargă la vot peste patru ani, 
înseamnă că partidele își vor fi făcut 
datoria. Atât cele de la putere, cât și 
cele din opoziție. 

 Adevărul despre orice competiție este concentrat în următoarea propoziție: 
imnul se cântă doar pentru locul întâi. PSD a câștigat alegerile parlamentare,  
va face Guvernul și va conduce România în următorii patru ani

Tudor 
ARTENIE

Teme pentru viitor

 Ochii sunt oglinda sufletului,  
sau cel puțin așa se spune.  
În campania pentru alegerile locale 
aveam pauze de masă, pauze  
în care mâncam din caserole 
oareșce. La un moment dat  
a apărut primarele Scripcarul  
care ne-a luat la rost 

Și a mâncat cu noi o porție de fasole 
cu cârnați. Și zicea el că nu așa se face  
campania. Așa zicea el. Noi ziceam alt-

ceva. Când a văzut Scripcaru că nu ne jucăm 
și că publicăm despre afacerile lui ascunse, 
s-a enervat. Rezultatul? Ne-am pierdut con-
tractele. Oameni și firme care plăteau pentru 
publicitate au făcut pasul înapoi. Ne-au spus 
că su fost „atenționati“ că dacă mai plătesc 
reclamă vor „plăti“. Am supraviețuit acestui 

atac infect. Am mers mai departe și Gazeta 
Brașovului va merge mai departe. Scripcaru 
se îndârjește să fie jupânul, cel care contro-
lează tot. Degeaba. 

Pe noi nu ne controlează, nici el, nici alt 
jupân. Noi vom continua. Vom relata și vom 
scrie despre găinăriile lui, indiferent de ce va 
încerca el. Și noi promitem, pentru că suntem 
suflete miloase, că vom avea grijă de el și din-
colo de gratii. Când va merge la pușcărie va 
primi zilnic fasolea cu ciolan și un pliant des-
pre corupție. Apoi ne vom ocupa și de acoliții 
lui. De afacerile care i-au adus prosperitatea 
prin comisioanele primite. Ne vom ocupa și 
de traseul banilor, pentru că asta este cel mai 
important – recuperarea banilor furați. Și o 
vom face! Iar când va ieși din pușcărie îi vom 
oferi un post la distribuția ziarului. Pentru 
că suntem omenoși și pentru că nu vrem să 
latre de foame. Pentru că vrem să simtă și el 
ce simt oamenii care muncesc cu adevărat. În 

fond, meriți și tu o fasole măi Gică! Desiguri, 
tu speri că ai pitit bine banii furați, că familia 
ta este asigurată, are viitorul asigurat. Serios? 
Nu va fi așa. 

Ziua când ne vom privi în ochi

Alexandru
PETRESCU

Pentru câți oameni 
ai nenorocit tu și 
oamenii tăi, noi ne 
facem o datorie de 
onoare să reparăm 
asta. Să simți și tu și 
familia ta umilința, 
foamea, disperarea.  
Și nimic nu ne va opri!
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Sebastian
GRAPĂ

Pistolul lui Terente

 De mult, în perioada 
studenției, am nimerit 
pe la Institutul de 
Medicină Legală. Printre 
exponatele de acolo, din 
muzeul Institutului, cel 
mai mult și mai mult m-a 
șocat „aia” a lui Terente, 
Regele Bălților, expusă 
într-un borcan cu formol. 
Nu-mi puteam imagina 
cum Dumnezeu putea 
crea un om cu așa ceva 

Zile întregi am fost șocat de 
cele văzute acolo, nu puteam 
concepe așa ceva. Cam 

genul acesta de șoc l-am avut când 
am vazut exit-poll-urile. Dragnea 
umbla pe la televiziuni cu un scor 
asemănător cu „aia“ a lui Terente. 
Mare, inuman de mare. Așa de 
mare încât băga groaza în orice om 
dotat cu o oarecare pudoare. Și cu 
celebrul tatuaj „F.t bine și îndesat 
la cioc“. 

Cum s-a ajuns aici? Păi în cazul 
lui Terente, natura și Dumnezeu 
au fost darnice. Fără doar și poate. 
Dar în cazul lui Dragnea „doi ani 

cu suspendare?“ Chiar n-a con-
tat lupta anticorupție, cozile de 
politicieni invitați la DNA, defila-
rea cătușelor, Colectiv, Pungești, 
Roșia Montană? Nu. Deloc. Și 
asta se vede din scorul zdrobitor. 
Oamenii au luat de bune promisi-
unile electorale în ceea ce privește 
salariul minim și mediu, scăderea 
impozitelor, și faptul că va fi „bine“. 
Românii s-au dus grosolan după 
fenta „Soroș“ și familia de homose-
xuali cu drept de a adopta copii. Și 
au pus ștampila pentru o sută de lei 
în plus la pensie sau salariu cu con-
știința curată că în țara asta familia 
sigur și pentru totdeauna va fi com-
pusă dintr-un bărbat și o femeie, 
și că „Soroș“ nu o să fure prin 
ONG-uri și corporații. Iz oportu-
nist și naționalist care a funcționat 
perfect. Pe spatele unei populații 
sătule de „tranziție“, obosite de 

reforme și înfricoșate de perspec-
tiva unei modernități pe care nu o 
înțelege.  Dragnea și strategii lui au 
acționat genial. Băsescu, Iohannis, 
Năstase și Blaga se pot pune ușor în 
bancă și să-și ia notițe. 

Și ce o să se întâmple mai 
departe, având în vedere faptul că 
ne-am întors în timp, în 1992? Sau 
suntem pe trend mârâind către 
Europa care are probleme destul 
de grave cu Polonia și Ungaria, 
precum și cu Brexit-ul. Ducem în 
spate social-democrația care are 
ca principii economice inflația, 
supraimpozitarea și ajutorul social? 
Calculează cineva mărimea dezas-
trului economic dacă sunt urmate 
pas cu pas punctele din programul 
de guvernare PSD? Pentru că vom 
fi pe buza prăpastiei ca în 1997 – 
1998 foarte rapid.

Nu mă aștept la nimic bun din 

partea PSD-ului. Dar absolut nimic 
bun. Dacă acum câțiva ani am aflat 
că în zona Teleormanului se părea 
că nu poți vinde o sticlă de apă 
plată fără voie de la Dragnea, ei 
bine chestia asta se extinde la nivel 
național. Hoardele cadrelor de 
partid își ascut tacticos ghearele și 
dinții în așteptarea pozițiilor de la 
companiile de autostrăzi, de la fon-
durile de garantare, de la direcțiile 
de achiziții, de la Casa de Asigurări 
de Sănătate. De la cel mai mic la 
cel mai mare. S-a dat liber la jaf în 
stil mare!  Drenarea banilor de la 
stat va fi la discreția clienților și ai 
sponsorilor de partid. Se va crea cu 
certitudine presiune asupra justi-
ției, atât pentru protejarea corupți-
lor cât și prin adoptarea de modi-
ficări la Noul Cod de Procedură 
Penală. Se vor vota pedepse mici, 
mici de tot pentru corupție. Se vor 

face recursuri în interesul legi ca 
să scape de închisoare mulți din-
tre condamnații pentru astfel de 
fapte. DNA-ul va fi redus spre deri-
zoriu, chiar o glumă zicea că nici 
nu s-au numărat bine voturile că 
e plin de buldozere pe lângă sediul 
DNA. Numirile politice în funcți-
ile de conducere din diferite AGA, 
spitale, școli se vor face imediat. 
Mașinăria infernală a PSD-ului va 
porni în trombă ca să recupereze 
anul pierdut.

S-a dat „reset“, sau „la loc 
comanda“ duminică la urne! 
„Ciocul mic că noi suntem la 
putere“ vor zice cadrele. Cât des-
pre Europa, numai de bine. O să le 
arate și lor Dragnea scorul electo-
ral mare cât „aia“ a lui Terente. Și 
Europa o să înghită în sec, ca după 
o înjurătură, și se va concentra pe 
Ungaria, Polonia și Marea Britanie. 

În tot răul e și un bine. Cele 8 
procente ale USR-ului. Când vor 
merge băieții aștia în comisiile din 
Parlament, și o să le facă la colegii 
de la alte partide niște prezentări 
în „Power Point“ și niște tabele în 
„Excel“, o să le zdrobească creierii. 
Și când o să-l mai audă și pe Goțiu 
de la Cluj cum se ia de viețile lor și 
cum le scoate corupția pe nas prin 
Senat, și când o să le trântească 
câte o cărțulie groasă cu „Afacerea 
Roșia Montană“ pe cârcă, ei bine 
atunci să te ții. O să fie distractiv.

La Brașov, rezultatul alegerilor a fost 
cel pe care l-am anticipat încă de 
acum câteva săptămâni: principalul 

perdant a fost Partidul Național Liberal, 
care a obținut, la nivel județean, cel mai 
rușinos scor. Este prima dată când Partidul 
Social Democrat a obținut un scor mai bun 
decât cel al liberalilor, într-un județ cu o 
pretinsă tradiție liberală. 

Încă de la început aș dori să subliniez că 
PSD nu este câștigătorul acestor alegeri, 
obținând un scor cu 10 procente mai mic 
decât cel național, brașovenii votând ceea 

ce PSD reprezintă la nivel național și nu 
lista de la Brașov.

PNL, în schimb, sub conducerea lui 
George Scripcaru, păpușarul din umbră 
al aranjamentelor cu iz penal, a reușit să 
piardă cu brio într-un județ în care era 
creditat cu prima șansă de câștig. Eșecul 
a fost generat de campania inexistentă, de 
lipsa unui plan de guvernare, dar și de refu-
zul de a face o propunere pentru funcția de 
prim-ministru, liberalii preferând să defi-
leze cu funcționarii de Bruxelles aflați în 
concediu, dar și cu discursul despre criteri-
ile de integritate. 

Totodată, candidații propuși de PNL 
nu au reușit să câștige încrederea brașove-
nilor. De la inițiatorul unei legi neconsti-
tuționale, care doar pretinde că protejează 
clienții băncilor, dar și o fătucă venită cu 
primul zbor din Londra pentru a deschide 
lista, până la ultimul candidat, cu toții sunt 

vinovați pentru eșec. Însă nu mai vinovați 
decât cei care i-au promovat și au acceptat 
să defileze cu ei. Oare cum va explica dom-
nul Zamfir acest rezultat? Acel domn Zamfir 
care bătea cu pumnul în masă la București, 
când îl dorea pe lista pentru Senat și pe un 
oarecare Sorin Mănduc, cel care a distrus 
municipiul Făgăraș în cele două mandate de 
primar.

Nici la nivel național situația nu este mai 
fericită pentru PNL, care pare să cadă din lac 
în puț o dată cu numirea Ralucăi Turcan în 
locul doamnei Isar. Legat de Raluca Turcan, 
ar fi interesant să urmărim activitatea pe 
care aceasta a avut-o, în calitate de docto-
rand, în cadrul Universității Transilvania 
din Brașov. Mai mult decât atât, înverșu-
narea cu care PNL și partidul tinerilor-fru-
moși-și-liberi continuă să susțină Guvernul 
Zero, condus de Julien Cioloș, nu face decât 
să mărească proporțiile dezastrului electo-
ral și să îi poziționeze pe liberali pe urmele 
defunctului PNȚCD. 

În încheiere, îi felicit pe cei care au 
obținut un mandat în legislatura 2016-2020 
și îi îndemn ca încă din prima zi să se afle în 
slujba românilor, iar principalul lor proiect 
politic să fie ROMÂNIA!

Dan VÂJU

Liberali, v-ați înfrânt!

Dar până atunci, 
lacătul pe frigider și 
mâinile pe portofel. 
Ne-am întors în 1992!

 Peste numai câteva zile vom avea un nou 
Parlament. Mulți zic că va fi cel mai slab 
din istoria post-1989 a României, iar listele 
depuse de unele dintre partide tind  
să confirme această previziune
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 În Monitorul Oficial, partea I, nr. 644/23.08.2016 a fost publicată 
H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 
anticorupție pe perioada 2016 – 2020. În termen de trei luni de 
la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, toate instituțiile și 
autoritățile publice centrale și locale precum și întreprinderile 
publice trebuie să îndeplinească procedurile de aderare la 
strategie iar în termen de șase luni trebuie să elaboreze și să 
transmită la Ministerul Justiției planurile de integritate aferente

Iată că au trecut cele trei luni iar în primă-
ria municipiului Brașov primarul incul-
pat Scripcaru se ferește de această strate-

gie ca dracul de tămâie.
Din analiza efectuată pentru perioada 

2012–2015 rezultă că, pe plan național, se 
poate remarca la nivelul unităților adminis-
trativ – teritoriale o abordare formalistă a 
prevenirii corupției la nivel local.

În ceea ce privește municipiul Brașov, 
știm cu toții că suntem pe o poziție fruntașă 
în țară în ceea ce privește implementarea 
corupției în activitatea primarului și a subal-
ternilor săi: primarul este trimis în judecată 
de către DNA în trei dosare iar un fost vice-
primar, fostul secretar al municipiului, doi 
directori și alți funcționari publici „îl înso-
țesc“ în unele dosare.

Din acest motiv este evident că se pune 
problema analizei  implementării strategiei 
anticorupție pe perioada 2012-2015 în pri-
măria municipiului Brașov, ceea ce nu s-a 
făcut. 

Din același motiv actuala strategie anti-
corupție trebuia implementată de urgență 
la nivelul administrației publice locale bra-
șovene iar opinia publică trebuia să fie infor-
mată în legătură cu planul primarului de era-
dicare a corupției și de prevenire a acesteia.

Fără îndoială că pentru actualul primar 
este dificil să implementeze această strate-
gie în condițiile în care el reprezintă ceea 
ce strategia definește drept „incident de 
integritate“, el fiind trimis în judecată pen-
tru săvârșirea unor infracțiuni de corupție. 
Prin activitatea sa infracțională a dat dovadă 

de „comportament lipsit de integritate“,  
formă de subminare a misiunii administra-
ției publice locale care conduce la un climat 
toxic pentru angajați și terți  și afectează inte-
resele legitime ale tuturor celor implicați, 
inclusiv interesul public.

Strategia pune un accent deosebit pe  
implementarea legislației privind transpa-
rența în activitatea administrației publice și 
pe accesul cetățenilor la informațiile de inte-
res public, două capitole aflate în dizgrația 
primarului Scripcaru.

În efectuarea atribuțiilor sale legale, pri-
marul este obligat să impună întreprinderilor 
publice RAT, RIAL, TETKRON să respecte 
Standardul privind publicarea informațiilor 
de interes public prevăzut de Strategie, din-
tre care amintesc: componența consiliului 
de administrație, numele, afilierea politică, 
remunerația, CV-ul și declarația de avere și 
interese a acestora.

În concluzie, este evident că actualul pri-
mar nu poate implementa Strategia națio-
nală anticorupție pe perioada 2016 – 2020 
la nivelul administrației publice locale pe 
care o conduce.

Întrebarea, devenită clasică, a lui Lenin:  
„Ce-i de făcut?“ este de actualitate iar 

răspunsul nu poate fi decât unul singur: 
demisia primarului, până nu rămâne primăria 
municipiului Brașov fără funcționari publici.

Arnold UNGAR,
Consilier în Consiliul Local Brașov, 

Membru în Forumul Democrat al 
Germanilor din România

P.S.: În filmele din perioada interbelică 
apare o maimuță gigant, King – Kong care 
aruncă cu stânci după adversari.

În primăria municipiului Brașov mai 
există o maimuță urlătoare, Ping-Pong care 
aruncă după adversari, adică după funcțio-
narii publici nesupuși, cu dosare și, câteo-
dată, cu câte un scaun pentru a implementa 
propria strategie de promovare a corupției.

 S-au terminat alegerile 
parlamentare. Un al doilea 
rând de alegeri într-un 
singur an. Prezența la vot 
în județul Brașov a fost 
de 39.01%. Surprinzător 
de mare aș spune, 
pentru că de fiecare 
dată prezența la vot la 
alegerile parlamentare a 
fost mai mică cam cu 20% 
comparativ cu cea de la 
locale. Cum la locale am 
avut 36.8 % prezență, mă 
așteptam să avem undeva 
sub 30% la alegerile de 
săptămâna trecută

Ce înseamnă această pre-
zență? Înseamnă că a apă-
rut o forță politică care a 

reușit să scoată la vot oameni care 
la alegerile locale nu au votat. Care 
este această forță? USR, care ală-
turi de PSD se numără printre câș-
tigătorii acestor alegeri la Brașov.

Pe primul loc, în premieră în 26 
de ani de alegeri, la Brașov a câști-
gat PSD-ul. Cu liste de oameni noi, 
lăsând la vatră veșnicele icoane ale 
PSD-ului, au reușit să transmită un 
mesaj de înnoire. Cu 4 deputați: 
Mihai Popa, Viorel Chiriac, Roxana 
Mânzatu și Mihai Mohaci și 2 
senatori: Marius Dunca și Florin 
Orțan au convins prin experiența 
lor și mesajul de unitate. Prezența 
neașteptată a lui Mohaci, a făcut să 
se creeze un liant între cei tineri și 
masa mare de vechi membri ai PSD. 

Au avut o campanie muncită, care 
s-a văzut atât în precampanie cât 
și în campanie, atât între oameni 
cât și în on-line. Mesajele au fost 
clare, tehnice și argumentate. Nu 
au recurs la campanie negativă. Au 
părut credibili și au fost votați de 
peste 37% din electoratul brașo-
vean. Nu știm dacă se vor ține de 
promisiuni. Vom vedea.

PNL-ul cu 21.01% a obținut 
cu 16% mai puțin ca la locale. 
Campania lor a fost greșită de la 
nivel național, din momentul în 
care și-au închipuit că pot folosi ca 
și locomotivă imaginea lui Cioloș. 
Greșala constă în aceea că acesta 
dorea să devină premier dar fără 
să-și asume o luptă. A pierdut fără 
să candideze. Noi românii avem 
o vorbă: „Nu-i îndemna pe alții la 
muncă dacă nu ești tu cu coasa în 
mână“. Lumea a simțit lucrul slab 
și i-a taxat. Apoi, la Brașov au făcut 
niște liste neinspirate. Au pus pe pri-
mele locuri oameni care nu au tras 
pentru partid. Nici Mara Mareș și 
nici Gabriel Andronache nu au fost 
printre cei care au tras la alegerile 
de până acum. Ca urmare activul 
nu a tras, cel puțin unii dintre ei. 
Andronache care a fost în PNL, apoi 
în PDL, ajuns președinte la orga-
nizația municipală Brașov a PDL, 
apoi plecat din nou la PNL este 
beneficiarul aversiunii oamenilor 
din fosta organizație PDL, care l-au 
văzut parașutat pe primele locuri 
ca urmare a apropierii acestuia de 
doamna Gorghiu, fosta președinte a 

PNL. Mara Mareș la cei 24 de ani-
șori ai ei, dincolo de pregătirea ei în 
străinătate (nu cu bursă ci pe banii 
lu' tata) a arătat repede câte parale 
face în dezbaterile de la TV, unde 
mai era puțin și putea să fie confun-
dată cu decorul. Aceeași tăcere s-a 
auzit din partea ei și la dezbaterea 
organizată de către Pro Democrația 
în ultima săptămână de campa-
nie. Rezultatul general e cu minus. 
Asta va duce la răfuieli în partid și 
la decapitări în perioada următoare. 
Să vedem care vor fi pierzătorii. Eu 
am câțiva pe listă de calificați dar 
mai vedem.

USR cu 13.93% s-a clasat pe 
locul 3. Au avut niște liste bune, 
cu doi candidați pe primele locuri, 
atât la Camera Deputaților cu 
Tudor Benga cât și la Senat cu Allen 
Coliban care au verbul la ei și sunt 
niște oameni care au făcut ceva 
în viața lor. Au și obținut un loc la 
Cameră și unul la Senat. Au fost 
bine percepuți de către populația 
activă, de către cei cu mici afaceri 
care au văzut în ei o alternativă la 
partidele clasice. Ei au meritul să 
fi scos mai mulți oameni din case 
ca la locale. Cum de au scos atâtea 
voturi? Simplu. Au fost percepuți 
ca un partid anti-sistem, existând 
întotdeauna un segment important 
în populație care este anti. Totuși 
dacă este să ne uităm la rezultatele 
altui partid anti-sistem, PPDD-ul 
lui Dan Diaconescu din urmă cu 4 
ani, rezultatul USR-ului nu mai e 
atât de bun. La minusuri este lipsa 

structurilor din teritoriu și aborda-
rea lor în comunicarea cu electora-
tul pe Internet. Din momentul în 
care au făcut pasul de la ONG la 
partid politic, au trecut într-o altă 
paradigmă. Hatereala și răspunsu-
rile cu atac la persoană din momen-
tul în care cineva le cere argumente, 
chiar sunt nepotrivite. Poate o să 
înțeleagă asta. Să vedem cât rezistă 
însă. Până una alta am înțeles că 
sunt probleme în paradis. Acuzații 
între ei, de interese, bani negri, 
relații cu ONG-urile lui Soros. Bun 
venit în politică!

UDMR-ul s-a clasat pe locul 4 cu 
6.10 %. Electoratul maghiar discipli-
nat, și-a făcut treaba și au trimis-o în 
Parlament, la Camera Deputaților 
pe doamna Ambrus. Făra istorie în 
ceea ce privește campania.

ALDE s-a clasat pe locul 5 cu 
6%. În creștere față de rezultatul 
de la locale cu ceva mai mult de 1 
%, a contat noua dinamică impusă 
de candidatul de pe primul loc, 
Remus Borza și faptul că nu au mai 
făcut blaturi. Borza cu personali-
tatea lui spumoasă, care nu s-a sfiit 
să spună exact ceea ce-i trecea prin 
cap, deși nu era o abordare politică, 
a reușit să obțină locul de deputat. 
De apreciat efortul depus de către 
Remus Borza și faptul că și-a dorit 
atât de mult victoria încât a cântat și 
colinde în biserică.

La capitolul pierzători se înscriu 
PMP care nu a reușit să facă pragul 
necesar de 5% și nici să obțină un 
scor egal cu media pe țară. Estimez 

că asta o să-i aducă probleme pre-
ședintelui de organizație Costel 
Mihai. Al doilea pierzător, cu scor 
sub prag este PRU. Măcar ei au scos 
un scor dublu față de restul partidu-
lui prin prezența scenică a lui Mihai 
Sturzu și prin munca, iată confir-
mată din nou a lui Ionel Goidescu. 
Totuși, numărul de voturi obținut 
de PRU este mai mic pe județ, decât 
a obținut Sturzu singur, ca și inde-
pendent în primăvară, la locale, pe 
municipiu. De unde rezultă că nu 
merge cu prosteala oamenilor.

Acum așteptăm formarea nou-
lui guvern și în funcție de asta o să 
mai avem mișcări pe scena politică 
brașoveană, eventual noi majorități, 
decapitări, spălări de rufe în public. 
Că așa e în politică.

Cătălin LEONTE

Scripcaru și strategia 
națională anticorupție

Cine? Cum și de ce?

Ce e de remarcat este 
că avem o majoritate 
tăcută de peste 60% care 
nu s-a exprimat,oameni  
care sunt nemulțumiți, 
deznădăjduiți și scârbiți  
de politică. Așa că, 
domnilor politicieni de 
astăzi, nu vă bucurați de 
liniștea celor 60% dintre 
oameni care au ales să  
nu vă voteze. Dimpotrivă, 
cum spune colinda,  
să vă apuce frica! 
(Ascultați „Vin 
colindătorii-Leru-i Ler“)
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Acum însă putem observa că 
această sinceritate nu era o 
dovadă de naivitate poli-

tică, ci era expresia unui mod de 
a fi și de a gândi. Nu a fost de loc 
întâmplător că Vlad Voiculescu s-a 
bazat încă din primele momente 
ale mandatului pe onestitate, una 
din valorile educaţionale esenţi-
ale („boierești“, aș putea spune 
eu, folosindu-i porecla din vremea 
când era elev) care i-au fost incluse 
de părinţi în bagajul modului lui de 
viaţă, atunci când spunea: „Primul 
lucru pe care trebuie să-l faci ca 
să recâștigi încrederea cuiva este 

să încetezi să-l minţi“, încercând 
să deschidă un prim front, acela 
al regăsirii încrederii pierdute în 
sistemul sanitar.  După încheierea 
conferinţei de presă nimeni, însă, 
nu a observat că noul, pe atunci, 
ministru, nu promisese nimic. 
Dar absolut nimic! Spre deose-
bire de mulţi alţi premergători în 
această funcţie, Vlad Voiculescu 
nu a făcut decât să enunţe trei pri-
orităţi ale mandatului: asigurarea 
medicamentelor esenţiale pentru 
tratamentul pacienţilor, controlul 
infecţiilor nosocomiale și investi-
ţiile în construirea de noi spitale 
publice.

Pentru mine, ca promotor și sus-
ţinător al proiectului Noul Spital 
al Brașovului, proaspăt iniţiator al 
existenţei unei asociaţii ca expre-
sie a manifestării societăţii civile, 
faptul că, pe lângă prioritatea de a 
edifica noi spitale, „EusuntVlad“ 
se autocaracteriza, printre altele 
ca fiind  ONG-ist, activist pentru 
drepturile pacienţilor, a fost ca un 
declic în a mă considera compatibil 
cu viziunea lui, deși ne diferenţiau 
multe, dintre care esenţiale se dis-
tingeau cele două decenii de viaţă 
în plus ale mele și filosofia manage-
rial-instituţională diferită, el fiind 
„crescut“ în mediul necruţător al 
finanţelor central-europene, în 
timp ce eu primisem doar câteva 

„transfuzii“ ale valorilor vestice de 
organizare sanitară, în cadrul scur-
telor mele intermezzo-uri bursiere 
din Olanda, Elveţia și Statele Unite, 
parte a istoriei mele profesionale 
personale de care sunt mândru 
că au contribuit la formarea mea 
actuală.

În acest context, faptul că am 
avut norocul și privilegiul să îl 
cunosc personal la mai puţin de o 
lună de la preluarea funcţiei a fost 
determinant pentru mine. Tot un 
„activist social“ a fost catalizato-
rul care a făcut posibilă o astfel 
de întâlnire. E vorba de Ana, care, 
cu bebelușul agăţat de gât, și-a 
dovedit încrederea în Noul Spital 
al Brașovului și a deschis proiec-
tului o ușă. Nu a contat atât că a 
fost ditamai ușa ministerială, cât 
faptul că discuţia, purtată de Vlad 
Voiculescu cu pixul în mână, mi-a 
însămânţat ÎNCREDEREA în fap-
tul că proiectul nostru poate exista 
de sine stătător și că nu este doar o 
utopie, așa cum era caracterizat de 
cei care se bazau pe non-valoarea 
promisiunilor, mereu neonorate, 
ale politicienilor brașoveni sau de 
aiurea ajunși fie parlamentari, fie 
membri ai executivului. Discuţia, 
punctuală și logică, având la bază 
o progresie de tip cartezian, unde 
ipotezele de lucru aveau un poten-
ţial corespondent în viaţa reală, 
dezvăluia filoane de noi energii 
care se dovedeau ușor de descă-
tușat și de folosit, în zone în care 
până și eu mă gândeam să stau cu 
mâna întinsă în așteptarea bunăvo-
inţei guvernamentale. 

Pentru ca proiectul Noului 
Spital al Brașovului să prindă viaţă, 
nu mai era nevoie decât de voinţa 
de a face ce trebuie și cum trebuie, 
într-o succesiune posibilă și, mai 
ales, care să nu depindă la modul 
esenţial decât de interesul comuni-
tăţii. De interesul cetăţenilor, care 

deveneau, automat, beneficiarii 
direcţi ai viitoarelor lor eforturi.

Din acest moment a început a 
doua etapă a evoluţiei proiectu-
lui în cadrul asociaţiei cu același 
nume, etapă care s-a remarcat prin 
diseminarea încrederii în viabilita-
tea lui și la aleșii locali. Implicarea 
lor a fost ușor de obţinut în situaţia 
în care ministrul Vlad Voiculescu 
le-a arătat calea și le-a confirmat că 
trudim împreună pentru finaliza-
rea lui, dar prin congregarea unor 
eforturi și strategii simbiotice, ale 
cărei principale caracteristici era 
parteneriatul onest. Din nou, se 
dovedea că tânărul Vlad respecta 
valorile pe care le enunţase, asi-
gurând un mediu de lucru în care 
atmosfera era supraoxigenată de 
încredere.

Se întâmpla cu mine, și cu cei 
din jurul meu, exact „minunea“ e 
care Voiculescu o făcuse posibilă 
pe vremea implicării în ceea ce s-a 
supranumit mai târziu „reţeaua 
citostaticelor“: aceea a  redării 
speranţei. Dacă pentru bolnavii de 
cancer era vorba despre speranţa 
că tratamentul din nou disponibil 
le va oferi șanse sporite la viaţă, 
pentru noi, reprezentanţii ANSB, 
alături de cei aleși ai comunităţii, 
era vorba despre transformarea 
speranţei că vom putea construi 
un nou spital la Brașov, în certitu-
dinea că realizarea acestui proiect 
nu mai era decât o chestiune de 
timp. Tocmai de aceea nu a mai 
fost nevoie de nimic în plus pentru 
a porni înlănţuirea ulterioară de 
acţiuni în acest sens, la care și-au 
asociat eforturile cei care, în pro-
iecţia temporală a proiectului, vor 
rămâne în parte necunoscuţi. În 
tot acest timp, ministrul s-a ţinut 
de cuvânt și a făcut tot ceea ce pro-
iectul avea nevoie pentru a se dez-
volta. Adică s-a ţinut de cuvânt fără 
să ne promită nimic.

Din păcate pentru Noul Spital 
al Brașovului, Vlad Voiculescu nu 
mai are timp să ne sprijine până 
la capăt. Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului pentru transferul 
terenului necesar viitorului spital 
a rămas blocată pe pâlnia neîncă-
pătoare a acestor ultime zile ale 
guvernului. Deși e mai mult ca 
sigur că va trebui s-o luăm din nou 
de la capăt pentru a aduce la viaţă 
acest demers, avem un mare avan-
taj: nu o mai luăm de la început cu 
proiectul Noului Spital, care tră-
iește deja, deși încă nu s-a născut. 
Este ca un embrion aflat în gestaţie, 
sănătos și viguros. Știm că riscul de 
a fi avortat „la cerere“ încă există, 
e încă mare. Dar mai știm că noi, 
membrii ANSB, stăm de gardă, 
zi și noapte, ţinându-i de veghe 
produsului nostru de concepţie 
(al ANSB și al lui Vlad), gata să-i 
luăm apărarea împotriva oricăror 
răuvoitori. 

Pentru aceștia, nu facem decât 
să redăm cuvintele din final de 
mandat ale lui Vlad: „Bulgărele 
a pornit, nu va putea fi oprit atât 
de ușor. Nu există însă garanţii. 
Sistemul de sănătate și această ţară 
ne aparţin tuturor. Fiecare din-
tre noi poate schimba lucrurile în 
bine. Omul sfinţeste locul.“ 

Această mărturisire, adevărată 
confesiune de suflet, are practic 
pentru mine, pentru noi, valoa-
rea unui îndemn care ne menţine 
încrederea în ceea ce s-a înfăptuit 
bun în această perioadă, chiar dacă 
nu are caracter de ireversibilitate în 
raport cu vechile metehne. 

Ceea ce m-a bulversat cu totul 
este ultima parte a declaraţiei lui, 
în care putem găsi singura promi-
siune a mandatului său, făcută însă 
la finalul acestuia.

„Mergem mai departe. 
Avem treabă.“
Și noi, Vlad! Și noi!

Să te ţii de cuvânt, 
deşi nu ai promis nimic!
 Actualul Ministru al Sănătăţii şi-a început 
mandatul cu o conferinţă de presă în care prima 
propoziţie după formula de salut a fost: „Eu sunt 
Vlad“. Ca mai apoi să comunice tuturor că şi-a 
format o echipă din câţiva apropiaţi. „Am dat câteva 
telefoane.“ - a mărturisit el, sincer, fapt care l-a 
făcut o pradă foarte uşoară pentru deontologii de 
serviciu ai vieţii publice, care au ricanat: „Aha, deci, 
din nou, posturile de top din Ministerul Sănătăţii au 
fost împărţite pe cumetrii... Şi mai are şi tupeul să o 
şi declare public, imberbul ăsta venit de nicăieri!“

dr. Dan 
GRIGORESCU

 Apel către aleși: vă 
rugăm, nu băgați 
oamenii mai rău în 
depresie 

Poate nu știați dar există stu-
dii care confirmă faptul că 
anumite forme de depresie 

sunt strâns legate de nivelul de trai. 
Ca definiție, sănătatea mentală este 
definită de Organizatia Mondială 
a Sănătății,  drept o stare de bine 
în care omul este conștient de pro-
priile puteri, în care poate face față 
stresului cotidian, poate fi produc-
tiv își aduce contribuția la socie-
tate. Raportat la valorile exprimate 
oare câți oameni sunt cu adevarat 

puternici mental? Depresia este 
o stare de fapt răvășitoare pentru 
ființa afectată, este o tortură pen-
tru viața individului pentru con-
fortul acestuia, ucide puterea de 
muncă și forța creatoare a omului. 
Ca introducere sper că ați înțeles 
despre ce este vorba însă haideți să 
vedem puțin fenomenul din punct 
de vedere social ca și corelație între 
nivelul de trai și mulțimea oame-
nilor afectați de depresie. Acum 
un secol depresia afecta 1% din 
populație, în zilele noastre procen-
tul a ajuns la peste 20 %. Alte studii 
făcute în domeniu, au demonstrat 
în rândul unor adolescenţi dintr-un 
mediu marcat de sărăcie, faptul că 

la aceștia există niveluri mai mici 
de transport al serotoninei și prin 
urmare, susceptibilitate mai mare 
faţă de ameninţări și riscuri per-
cepute. Ce este serotonina? Este 
un neurotransmițător prezent în 
variate organe incluzând sistemul 
nervos central, are un rol impor-
tant în apariția depresiei și a anxie-
tății, datorită dereglărilor chimice 
pe care le produce. Serotonina, 
cunoscută și ca hormonul fericirii, 
ne influențează direct dispoziția, 
somnul și multe alte funcții esenți-
ale ale organismului. Un alt factor 
declanșator de depresii și anxietăți 
este stresul. În societatea de astăzi în 
care nu ești sigur pe locul de muncă, 

nu ești sigur pe franzela de mâine și 
nu știi dacă vei face față facturilor 
de la utilități, stresul se transformă 
într-o mare pată neagră și urâtă în 
viața fiecăruia dintre noi. Stresul 
hrănește trăirile epuizante, nega-
tive, cum ar fi anxietatea și depresia 
și chiar avem de a face aici cu un fel 
de perpetuum mobile sinistru, căci 
pe cale de consecință anxietatea si 
depresia pot accentua sentimen-
tele de stres. În linii mari, depresia 
poate fi declanșată chiar și de către o 
concediere, un divorț sau pierderea 
unui contract comercial, iar anxieta-
tea este legată de teama de necunos-
cut, necunoscutul zilei de mâine.  

Bogdan GABRIEL

Platforme program de sănătate mintală

În concluzie depresia 
modernă aproape 
omniprezentă este 
strâns legată de 
deciziile și acțiunile 
aleșilor noștri și a 
guvernanților, drept 
pentru care: „Domnilor 
aleși vă rugăm, nu ne 
mai băgați în depresii!“
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Iarna pe uliță
Karla TITILEANU
decorator

Niciodată nu mi-a plăcut 
iarna. Și nici nu cred că 
voi fi fan vreodată. Acum, 

cu atât mai puțin, cu cât jegul 
lăsat în urmă de zăpada fleoșcă-
ită este iminent. Griul perpetuu, 
fețele îmbufnate, traficul ucigător 
și sărăcia decorațiunilor specifice 
de prin urbe nu ajută la înmugu-
rirea iubirii pentru acest anotimp. 
Am asemuit iarna peisajelor de 
vis din satele de munte de pe la 
noi. Alteori, m-am trezit plim-
bându-mă prin orășele parcă des-
prinse din povești, unde căsuțele 
aliniate erau împodobite frumos 
și dichisite parcă de sărbătoare, de 
mâinile unui magician iscuit.

Și-apoi mai sunt filmele ace-
lea vechi americane, cu ierni la 
cabane înconjurate de brazi  încăr-
cați de zăpadă, cu schiori îmbujo-
rați care iși sprijină echipamentul 
în verandă și apoi petrec în jurul 
unei mese mari din lemn învechit.

Și-uite așa a intrat peste noi 
trendul iernilor vintage. Sau sti-
lul chalet. Dominat de culori 
naturale, foarte prietenoase, cu 
linii calme și decoruri atent alese. 
Inspirat de stilul de amenajare 
scandinav, în care predomină lem-
nul, liniile drepte și ordinea, stilul 
chalet, adică stilul de cabană cum 
s-ar traduce. E un fel de rustic, dar 
scandinav de fel, dar cu care se 
împletesc în mod foarte natural 
elemente din alte zone geografice. 

Așadar, dacă aveți o căsuță pe la 

țară, o cabană la munte 
sau pur și simplu vreți 
să creați o atmosferă căl-
duroasă de iarnă la voi 
acasă luați aminte: mult 
lemn natural, ferestre 
mari (ca să aveți senzația 
de contopire cu natura), 
multe perne mici și moi 
cu imprimeuri cadrilate 
sau cu imgini specifice 
pădurii; chaise-longuri 
pe prispă ca să beți un 
ceai înveliți în pleduri și 
pături în diferite texturi 
și culori plăcute (de pre-
ferat tricotate sau pentru 
cei cu dare de mână din 
blană naturală), foc în șemineu 
și lemn într-un coș de nuiele; 
boluri din cristal cu nuci, alune, 

merișoare; parazăpezi vechi atâr-
nate pe pereți, patine de gheață de 
pe vremea bunicii devenite acum 
obiecte de decor, șosete de lână și 

neapărat un vin fiert acompaniat 
de turtă dulce, savurate pe blana 
ursului din fața șemineului. Așa 
îmi place iarna.

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Cum alegi vinul potrivit 
pentru masa de Crăciun
 „Nici o masă fără carne de porc!“ 
este deviza principală, de Crăciun, 
în majoritatea caselor românilor. 
Sarmalele, caltaboşii, cârnaţii, 
friptura de porc sau slănina afumată 
nu vor lipsti din meniul tradiţional, 
iar pentru ca aceste alimente 
greoaie să nu aibă repercusiuni 
neplăcute asupra sănătăţii, se 
recomandă asocierea lor cu salate, 
garnituri de legume şi vin, acestea 
având rolul de a uşura digestia

Consumat cu moderaţie, un vin roșu 
de bună calitate reduce cu până la 
30% probabilitatea apariţiei unor boli 

cardiovasculare, combate hipertensiunea și 
previne unele forme de cancer. În plus, sti-
mulează producerea sucului gastric și între-
ţine un apetit sănătos. „Majoritatea români-
lor vor avea pe masa de Crăciun preparate 
din porc, însă mulţi sunt cei care aleg în 
schimb pui, pește și fructe de mare sau doar 
legume, în cazul vegetarienilor. Fiind mai 
grasă și sățioasă, carnea de porc are nevoie 
alături de un vin care să ajute la procesarea și 
la absorbția grăsimilor, dar nu în ultimul rând 
să completeze aromele acestor bucate tradi-
ţionale. Spre exemplu, dacă pe masă se ser-
vesc preparate ușoare, gătite la aburi, cât mai 
naturale și eventual raw vegane, vinul potrivit 
trebuie să fie unul ușor, fructat, cu aciditate 
scăzută, iar aici aș putea recomanda Livia, 
un vin proaspăt nematurat. În schimb, pe 
măsură ce procesul de preparare al mâncării 

se complică – coacere, frigere, fierbere, etc., 
vinul care trebuie pus în pahare trebuie să fie 
unul greu, bogat în taninuri, precum Tectonic 
și Bacanta, vinuri corpolente, cu aciditate 
medie sau ridicată, aromate, condimentate 
și maturate“, susţine Livia Gîrboiu, specialist 
în Oenologie. „La români se obișnuiește ca 
înainte de masă, mai cu seamă la Sărbătorile 
de Iarnă, să se bea ca aperitiv o băutură spir-
toasă, tradiţionala palinca în cele mai multe 
cazuri, însă aceasta este agresivă atât pentru 
bolta palatină, cât și cu organele implicate 
în metabolizarea alcoolului. Recomand, mai 
degrabă ca, în așteptarea mesei, să se ser-
vească un vin spumant sec, care să deschidă 
pofta de mâncare“, susţine specialistul.

Spune-mi ce ai pe masă, ca să-ţi spun ce 
vin să alegi!

• La servirea gustărilor, a antreurilor sau 
înaintea lor, în cadrul socializărilor dinaintea 
mesei, se recomandă vinurile ușoare, vinu-
rile albe, seci, șampania sau vinurile albe 
demiseci și cele roze.

• Dacă pe masă se află supe, creme, ciorbe 
și borșuri nu se recomandă băuturile, cu 
excepţia ciorbelor din pește și crustacee, la 
care se poate servi un vin alb sec, cu tărie 
alcoolică mai ridicată.

• Recomandarea pentru friptura de porc, 
sarmale și cârnaţi este vinul roșu, sec.

• La servirea preparatelor din peşte şi 
crustacee se recomandă vinuri albe seci, iar 
cu cât este peștele mai gras cu atât vinul tre-
buie să fie mai acid.

• Preparetele de bază merg perfect cu 
vinurile roșii, așadar: la carnea albă se 

recomandă vinuri roșii, ușoare, buchetoase; 
la carnea roșie se recomandă vinuri roșii 
pline, puternice, generoase; la carnea de 
vânat se recomandă vinuri seci, vechi de cali-
tate superioară.

• La servirea brânzeturilor se continuă cu 
vinul de la preparatul de bază, în principiu 
roșu, iar excepţie ar fi la servirea unor sorti-
mente de brânză cum ar fi telemeaua de oi, la 
care se servește vinuri roze sau albe.

• La servirea deserturilor se reco-
mandă vinurile dulci, licioroase, semidulci, 
parfumate.

• Desertul tradițional pentru masa de 
Crăciun îl reprezintă cozonacii, care se 
armonizează foarte bine cu vinuri albe sau 
roze, dulci.

• Carnea de vită, miel, rață, iepure şi peşte 
gras ca somonul, tonul, peștele spadă, butter-
fish sunt cele mai potivite pentru a degusta 
un vin roșu, greu, bogat în arome și aspru.

• Un deliciu devine şi desertul unde 
puteţi să vă delectaţi cu prăjituri bogate în 
ciocolată și fructe de pădure. Trebuie doar 
să-ţi dorești o gură de vin roșu catifelat, cu 
arome profunde de vanilie lângă fiecare lin-
guriţă dintr-un sufleu cu ciocolată.

• Vinul spumant brut îl asortaţi cu homari, 
crabi, scoici, stridii, pește spadă sau somon.

• Vinul spumant roze sau vinul roze se 
poate asorta cu preparate culinare mai grele: 
găteli din carne de raţă, purceluș de lapte, 
pește gras sau scoici și brânzeturi proaspete 
din lapte de capră sau oaie, pizza, mâncare 
chinezească și thailandeză.

Gabriela DUMBA



Cupluri tinere, umblând 
degajat la braț prin centrul 
Havanei, apropiindu-se 

timid și mereu cu un aer serviabil 
ca să te întrebe de unde ești, dacă 
la tine în țară se joacă baseball sau 
ai campioni la box și, indiferent de 
răspuns, dacă vrei să mergi la un 
concert Buena Vista Social Club 
sau poate să bei un cocktail la barul 
preferat al lui Hemingway.

Nu mulțumesc, nu mulțumesc, 
spui cu un nod în stomac, simțind 
că ceva nu e în regulă cu pere-
chile ăstea de roboți care par că se 
cunosc de maxim 2 ore, care pun 
mereu aceleași întrebări, despre 
țară, box și baseball. Dar poate ești 
tu paranoic, poate așa se face small 
talkul în Cuba. Uite ăștia doi sunt 
niște îngerași rafaeliți, cu blugii 
pocnindu-le pe fese, nu ar face rău 
niciunei muște, doar dacă s-ar așeza 
cu bucile lor pline pe ea.

Îngerașii rafaeliți vorbesc de 
box, de gimnastică, își consumă în 
100 de metri vocabularul și subiec-
tele așa că în tăcere ne trec granița 
dintre Havana medievală și cea 

pre-modernă, cu magazine prăfoase 
și alimentare decorate cu mileuri pe 
care odihnesc la distanță de 30 de 
centimetri unele de altele sticle de 
vin de orez adus din China. Sărăcie 
pe care nu o poți uita chiar dacă vii 
dintr-o țară unde nu ai avut baseball. 
Ai avut box și ai avut comunism.

Se plătește cu pesos aici, tu turis-
tul nu ai pesos ci pesos converti-
bles. Cu pesos convertibles poți să 
mergi în shop la Hotel Nacional, să 
îți cumperi jucării chinezești pentru 
că vine Crăciunul și au băgat jucării 
chinezești.

Îngerașii rafaeliți ne târăsc pe 
străzi mirosind a pipi revoluționar, 
printre clădiri prăbușindu-se în 
slow motion, printre cutii de plastic 
în care babe ridate au scos la vân-
zare 3 ouă, 2 papaya și un pepene 
zbârcit ca fețele lor.

Ne depun în pragul unei case 
tapetată pe interior în atlas purpu-
riu-vânăt, d-ăla de sală unde se țin 
ședințele de partid. E un paladar 
combinat cu bordel, servești supă 
de pui și apoi pasăre cubaneză, pe 
paturile acoperite cu atlasul vânăt. 

Curvele sunt tăcute și cuminți ca 
niște fete mari. Suntem doar noi 
în tot paladarul-bordel și cei doi 
îngerași primesc o farfurie de supă, 
comision că ne-au vânat și ne-au 
adus aici, în stomacul ăsta cu miros 
de săpun ieftin, care ghiorțăie de 
foame.

E sărăcie cruntă în Cuba.
La hotelul de 4 stele cu podeaua 

acoperită cu dale pictate, cu prosoa-
pele îndoite în formă de lebădă sau 
elefant, dimineața ți se dă parizer 
prăjit, ca la Aro în 1987.

Nu am uitat nimic, tu-i mniezăii 
lui de Ceaușescu și îmi dau lacrimile 
de panică, dacă nu suntem în 2004 
ci în 1984, dacă am căzut printr-o 
falie temporală înapoi, în anii `80, 
între rafturi aliniate precis cu cutii 
cu creveți vietnamezi și șampanie?

Pe drumul către Punta Gorda, 
copiii se aruncau în fața mașinilor 
cu numere vișinii, cele de închiriat. 
Frââââââânăăăăăăăăăăă, capul pro-
iectat în parbriz, l-am lovit?

Nu.
Unde mergeți? Nu mai mergeți 

acolo, a fost uraganul Matilda, tor-
nada Henry, cutremurul Valerie, 
au fost toate și au făcut praf hotelul 
vostru dar veniți la noi că mama 
are paturi și mâncare. Ai face orice 
ca să prinzi un turist grăscior. Te-ai 
arunca chiar și în fața mașinii.

În aeroportul din Havana, o olan-
deză pe la vreo 50 de ani cu figură de 
bătăuș târăște de braț un negru tânăr, 
încălțat în pantofi maro, butucănoși. 
Tocmai i-a cumpărat un trening 
lucios, în culorile drapelului cuba-
nez, de la shop. Bărbatul strălucește 

de încântare, a făcut o afacere bună 
să se însoare cu olandeza matelot, 
deja culege roadele. Are chiar și 
verighetă de aur, la fel de sclipitoare 
ca viitorul care i se întinde în față, 
palma lui Dumnezeu, moale și roză, 
care uite, i-a ascultat rugămințile, l-a 
cules din țărâna cubaneză și îl poartă 
spre Olanda.

A scăpat.
Să rămâi 27 de ani în limbo, în 

nefireasca încremenire a visului 
pălărierului dement, te gândești că 
Dumnezeu te-a uitat.

Sigur te-a uitat.
Dar cel mai straniu este cum 

te uită cei care au avut și ei comu-
nism și box, chiar dacă nu au avut 
baseball.

Un popor care a cunoscut foa-
mea nu are voie să nu compăti-
mească un popor înfometat. Și 
cu toate astea, dintr-o amnezie 
totală sau dintr-o cruzime stranie, 
poporul care a suferit de foame se 
întreabă plictisit: ce tot atâta teva-
tură? Las că știm noi că la voi e cald, 
aveți banane și rom, nu vă mai plân-
geți atât că fără Fidel erau america-
nii peste voi și vă distrugeau insula.

Și noi am avut campioni la box. 
Probabil de la loviturile la cap ni se 
trage.

Raluca FEHER
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Centrul Socio-Medical Dr. Teofil Mija

Investigații medicale la cele mai mici prețuri!

Str. Dr. Ion Cantacuzino nr. 14, Brașov •  Programări: 0786072646 și 0268419069

Realizează la cele mai mici preţuri:
SERVICII  MEDICALE  DE  SPECIALITATE

SERVICII  DE  RECUPERARE  FIZICĂ

SERVICII  PSIHOLOGICE

ÎNCHIRIERE DE SPAŢIU – sală maxim 40 locuri         

E-mail: csm@afmcchristiana.ro

Pagină web: www.christianabv.ro

https://www.facebook.com/csm.christianabv/

Cum ajungeţi la noi: de la staţia  
de autobuz Sanitas, prima stradă 

 la dreapta, prin faţa Şcolii Gimnaziale 
Nr.5, către Ambulanţă şi Strada Sitei.

SERVICII MEDICALE  DE SPECIALITATE
MEDICINĂ INTERNĂ 
 Dr. Chiriacescu Eugenia

Consultaţie, ecografie  
abdominală - 80 lei

CARDIOLOGIE 
 Dr. Gabor Anca Laura

Consultaţie + EKG - 80 lei;   
Ecografie cardio - 80 lei
Consultaţie + Ecografie cardio - 140 lei 
Control- 40 lei;  
Interpretare EKG - 20 lei

NEUROLOGIE 

 Dr. Pocreata Ioana Maria
Consultaţie, ecodoppler  
carotidian - 140 lei
Consultaţie, referat medical - 100 lei
Ecodoppler carotidian - 100 lei

ALERGO-IMUNOLOGIE
 Dr. Draguș Daniela

Consultaţie - 70 lei 
Spirometrie simplă- 40 lei;  
Spirometrie test BD-80 lei 
Test cutanat prick - 100 lei/test

 STOMATOLOGIE 

 Dr. Dragoș Cristian
 Consultaţie, tratament

DERMATOLOGIE 
 Dr. Patriche Benga Loredana

Consultaţie - 90 lei

RECUPERARE/ FIZIOTERAPIE
 Dr. Fejer Luiza

Consultaţie, indicatii  
pentru proceduri - 40 lei

NUTRIŢIE, DIABET şi BOLI METABOLICE
 Dr. Micu Suzana Maria

Consultaţie/obezitate - 120 lei 
Consultaţie/diabet, dislipidemie - 80 lei

PSIHIATRIE 

 Dr. Ilea Ioana
Consultaţie + referat- 80 lei;   
Control- 40 lei

SERVICII  DE  RECUPERARE  FIZICĂ

FIZIOTERAPIE- PROCEDURI 
 Urdea Diana 

CDD; CIF; CG; TENS; UUS, LASER  
- 3,5 lei/procedură

KINETOTERAPIE 
 Urdea Diana, Cinzeacă Cristian

Şedinte kinetoterapie - 15 lei/sedinţă 

SERVICII PSIHOLOGICE

 Psih. Zogan Gabriela 
Examen psihologic, psihoterapie - 100 
lei; Referat - 80 lei

 Psih. Tulban Andreea
Consiliere: individuală - 70 lei,  
de cuplu/familie - 100 lei
Atelier de grup - 25 lei

Foamea, boxul și amnezia
 Vrăjitoarea de 98 de ani pozând cu trabuc în gură 
și flori în păr, mâinile ieșind ca niște rădăcini din 
solul trupului acoperit de o rochie albă, cu volane. 
Costă dacă vrei să îi faci o poză. Nimic nu-i gratis.
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 Miercuri, 14 decembrie 2016. 
Zi de încasat pensiile. Afară 
– 7 grade pe la ora 13. Coadă 
la bancomat. În Tractorul. În 
fața mea 3 persoane, în spatele 
meu 3 persoane. Eu, cu cardul 
unei mătuși, pensionară care 
nu prea știe cum funcționează 
bancomatul, și care din cauza 
frigului și a înghețului nu iese 
din casă. Bancomatul funcționa 
greu. „Dacă mai bagi de multe 
ori, îți taie ăștia gazul...” zice 
doamna din fața mea, o femeie 
în jur de 50 de ani, întoarsă spre 
mine, cu un zâmbet șmecheresc 
și fața roșie de frig

Mesajul vădit era pentru doamna de 
la bancomat, care înfofolită, moș-
mondea ceva acolo, dar din cauza 

jachetei extraordinar de mari, îmi era greu 
să văd ce face. „Am două carduri“ spune ea, 
femeia de la bancomat „și bancomatul dă 

greu bani...“ „Clar e Dragnea și cu Băsescu“ 
intervine un pensionar îndesat, proaspăt 
bărbierit, cu dinții de viplă perfect aliniați 
și curați, și cu șapcă proletară, gri șobolan. 
„Sunt în bancomat și trag de bani înapoi...“ 
completă el. „Eh, nu“, intervine un tânăr tot 
din spatele meu, „a înghețat bancomatul, 
de la atâția bani cash, bani gheață, a înghe-
țat și el“. Rumoare la rând. Oamenii se pri-
veau veseli. Să zâmbim totuși. E ziua de 
pensie. Ziua izbăvitoare de plată a gazului, 
întreținerii, telefonului, electrica. Restul se 
duc pe medicamente și mâncare. Chiar în 
ordinea asta. 

„Parcă stâm la coadă pe vremea lui 
Ceaușescu“ continuă tânărul din spatele 
meu, „la pâine, portocale, iaurt... țin minte 
cum lăsam o cărămidă la rând, o plasă, o 
sticlă, mai mergeam la joacă... și tot așa, în 
fiecare săptămână“. „Unde ai prins dumneata 
asta domnule, că ești cam tânăr, să vezi ce 
am prins eu“, interveni pensionarul ex. pro-
letar „când eram mic, se dădeau pe cupoane 
pantofi, și haine, stofe... ehe... alea vremuri 
grele. Dar ce știam eram copii....“ „Da“, am 
intervenit și eu, „pe aia cu hainele pe cartelă 
n-am prins-o. În schimb am prins pâinea pe 

cartelă, ouă, făină, mălai, zahăr, carne“. „Da, 
da“, intervine doamna roșie la față „frații 
Petreuș, ăia erau la pungă. Doi pui făceau un 
chil... uite așa erau, ca pumnul“. 

Reușisem să creăm un egregor. Lumea 
veselă, aștepta în frig, la coadă, râzând, ca 
bancomatul înghețat să scuipe pensia. „Dar 
să nu o luăm pe politică acum“ continuă 
doamna din fața mea că ne certăm!“ „Nu 
ne certem domnă, de ce să ne certăm, mai 
avem pe ce să ne certăm? Lucrurile au fost 
clare duminică, ne-am întors în 90“, spun 
eu. „Votul a fost destul de clar. Pentru PSD 
au votat și tinerii și bătrânii, și șomerii și 
angajații. Oamenii din toată societatea“. 
„Da“ interveni pensionarul, „dar cum să ne 
conducă că doar au votul a două zeci la sută 
din populație. E corect? Nu-i corect. Și chiar 
așa, fără opoziție... ehe lasă că le stă acum 
Băsescu în cap“. „Domnule, eu zic că votul 
a fost corect. Am votat toți care am vrut să 
votăm, și asta a ieșit“. „Dar de ce n-a ieșit 
dom'le PNL-ul?“ întrebă pensionarul, „Stai 
nene liniștit“ interveni tânărul din spatele 
meu „și ăia furau la fel“. „Da, dar oricum e 
democrație... haha... ca în bancul ăla cu ame-
ricanul pe vremea lui Ceaușescu care zicea 

prietenilor lui români că na... el poate să iasă 
în piața publică dacă nu-i convine și să strige 
că îl vrea jos pe Kennedy. Iar românii au 
replicat, că da, și la noi e democrație, și noi 
putem să mergem în piața publică și să zicem 
că îl vrem jos pe Kennedy “. Răsete, veselie.   

Dan VÂJU 

Dorul, durerea de a fi departe

Acum, cînd țoapele parve-
nite se bat în conturi, case, 
mașini, bijuterii etc., cînd 

domnișorii și domnișoarele de 
la „oengeurile“ cu bani de afară 
manipulează și vînd orice, cînd de 
la vîrful sistemului se transmite 
ordinul de plecare din țară pentru 
a trăi mai bine, cînd intelectualii 
unuia sau altuia dintre cei care le 
mai aruncă cîte un os înalță osa-
nale… cînd orice sentiment e 
tratat ca slăbiciune, nu mai este 
la modă să-ți fie dor! Este chiar 
rușinos.

Jose Saramago, în controver-
sata sa carte „Evanghelia după 
Isus Cristos“, dă o strălucită și 
simplă definiție a dorului trimițîn-
du-l în universalitate: DORUL 
ÎNSEAMNĂ DUREREA DE A FI 
DEPARTE… Sigur, dor – durere 
nu e ceva nou, însă de aici putem 
pleca în a analiza dacă este sau nu 
este bine să ne fie – sau să recu-
noaștem că ne este – dor. Și gîndul 
mă duce la două exemple ținînd de 
vîrste și condiții diferite. Exemple 
care mă conving că nu am pierdut 
orice speranță și că românului îi 
este în continuare dor.

Se spune că pe românii care 
au plecat și au realizat ceva, țara 
nu-i mai interesează, dimpotrivă 
regula ar fi să o disprețuiască, 

să o denigreze. Pe la începutul 
anilor 90 primeam, la redacția 
GAZETEI DE TRANSILVANIA, 
niște plicuri mari, galbene, tocmai 
din Honolulu. Veneau de la poe-
tul brașovean ȘTEFAN BACIU. 
Poezii, însoțite de desene deli-
cate, articole de și despre el, în 
spaniolă, portugheză, engleză…
memorii… întrebări despre ce 
mai este în Brașov, orașul în care 
ar fi vrut să ajungă, făcînd chiar 
„o gaură în glob din Honolulu“.
În scrierile pe care mi le trimitea 
cel numit „UN EXILADO IN 
PARAIS“ (revista LA PRENSA 
LITERARIA), ignorat în țară 
decenii întregi, Brașovul, oamenii 
în mijlocul cărora a trăit reveneau 
mereu, uneori cu un dor absolut 
sfîșietor. Fără răutăți, fără acuze, 
doar cu regretul de a rămîne, pînă 
la finalul care a venit curînd, în 
acea dureroasă depărtare. Iată cum 
îl durea dorul, deși, cum arătam, 
trăia în Paradis, pe cel care ar fi 
avut dreptul să uite, dacă nu chiar 
să acuze: „…La un moment dat 
adresa casei mele părintești era: 
Orașul Stalin fost Brașov/ Strada 
Dr.Parhon, fostă Dr. Baiulescu/ 
Republica Populară Română, 
fostă România./Și cînd scriam pe 
un plic/ curgea sînge din condei/ 
și eu plîngeam pe hîrtie/ pe masa 

din bucătărie/ din Copacabana, în 
Rio de Janeiro/ curgeau lacrămi și 
sudoare…” Cînd mă hotărîsem să 
merg să-l văd – aveam un congres 
chiar la Rio dar gîndeam o com-
binație de zbor cu Honolulu – a 
trecut în neființă. Primisem de la 
el una, cred, dintre ultimele scri-
sori pe care le-a scris, tremurat, 
aproape indescifrabil. Aceasta este 
însă altă poveste.

Tot în anii 90, mă aflam în tren, 
mergeam de la Milano la Monza 
să văd o cursă de Formula 1, cînd 
m-a abordat un tînăr: „Am auzit că 

vorbiți românește…“ și s-a așezat 
lîngă mine, să afle ce mai e în țară.
Avea mîini mari, muncite, lucra 
în construcții „Orice, ce e mai 
greu, acum la mozaicuri…“ Zilnic 
pleca de la Monza la 5 dimineața 
și ajungea înapoi la 7 seara. Nu se 
plîngea de muncă. Era dintr-un 
sat din Dolj. Nu fusese acasă de 
aproape cinci ani. Era perioada cu 
vize, intrase ilegal iar dacă ieșea 
din Italia nu putea să mai intre…
Speranța lui? „Am găsit niște 
băieți. Cu 1500 de dolari mă scot 
prin Austria. Pe urmă încerc să 

mă întorc.“ Ochii i se luminaseră: 
„Mă duc acasă, îi iau pe mama și 
pe tata, îi așez pe două scaune în 
fața mea, și două săptămîni mă 
uit numai la ei. Să mă satur!“ Asta 
vroia să facă în România, țara care 
îl determinase să devină un ilegal 
muncind la negru.Pe care însă nu 
o înjura.

Mărturisesc că mi-au dat lacri-
mile. Mi se făcuse DOR, deși ple-
casem doar de trei zile din țară și 
peste alte două aveam avion spre 
București.

Eduard HUIDAN

 Au fost vremuri, mai pășuniste, mai… comuniste, 
mai… în care rrromânii adică unii, în numele 
românilor – au încercat să „monopolizeze“ DORUL.
Că numai nouă ne este dor, că ar fi intraductibil, 
indefinibil, că dor de mamă, că dor de vatră, mă rog, 
nu are rost să mai continuăm. Și neapărat trebuia, 
cu toții, să suferim de dor

Tot am câștigat ceva

Între timp am ajuns la 
bancomat. Am introdus cardul, 
și toate bune și frumoase 
până să scoată banii. A stat, 
a rumegat-o, a rumegat-o, 
a început să-i numere (eu 
auzeam cum se agita aparatul), 
și iată, se deschide fanta 
izbăvitoare cu banii. Din capul 
scărilor, cu bani în mână, 
uitându-mă la interlocutori 
mei, nu m-am putut abține 
și am zis „Măcar au făcut și 
ăștia un lucru bun. Tot am 
câștigat ceva.  Am început să 
vorbim între noi pe la cozi la 
bancomate. Cele bune.“ 
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 Mă înclin în fața tuturor brașovenilor 
care și-au exercitat votul pentru alegerile 
parlamentare! Le mulțumesc, din tot 
sufletul, tuturor celor ne-au acordat 
încrederea și au votat PSD. Este un vot care 
ne obligă la fapte și pe care ni-l asumăm cu 
toată responsabilitatea

Rezultatele votului transmit un mesaj extrem de 
clar și de puternic pentru întreaga clasă politică. 
România are nevoie de încredere. Românii au 

nevoie de unitate, respect și fapte. 
Fiecare cetățean își dorește un viitor aici, acasă. 

România are nevoie de o clasă de mijloc puternică 
care să confere stabilitate și perspective de dezvoltare.

Ura trebuie să dispară. Politicienii trebuie să fie 
profesioniști și responsabili. Circul, acuzele și orgo-
liile personale nu mai au ce căuta pe scena politică. 
Ca angajați ai cetățenilor, avem obligația să legiferăm, 
guvernăm și administrăm în conformitate cu nevoile 
cetățenilor și doar pentru bunăstarea acestora. 

Acum, brașovenii, prin votul lor, ne obligă să 
redăm gloria de altădată județului Brașov, să facem din 
Brașov nucleul dezvoltării întregii țări și să îi facem 
mândri că sunt români. Este o responsabilitate uriașă, 
care ne motivează să găsim forța de a fi uniți pentru 
binele Brașovului.

Așa cum s-a dovedit, și prin vot, românii au nevoie, 
mai mult decât oricând, de unitate, de stabilitate, de 

dezvoltare, de progres și de dragoste de țară.
Nu mai avem timp de pierdut! A sosit momentul 

să trecem la fapte! Să reinstaurăm normalitatea în 
România! Suntem responsabili de viitorul acestei țări!

Vă garantez că nu vă vom dezamăgi!
Marius DUNCA, 

Președinte PSD Brașov

Vă mulțumim, 
stimați brașoveni!

Doresc sa va multumesc pentru votul 
si increderea acordate si sa va asigur 
din nou ca votul dumneavoastra nu a 
fost in zadar si voi fi deschis dialogului 
constructiv cu dumneavoastra. Vom 
discuta despre problemele care va 

framanta asa cum am facut cand eram 
la Protectia Consumatorului, precum si 
despre programul de guvernare. Va asigur 
de toata considerati mea si cu respect va 
multumesc.

Al dumneavoastra Mihai Mohaci

„Vreau să le mulțumesc celor care mi-au acordat votul lor în 
aceste alegeri pentru Parlamentul României. Pentru mine, acest vot 
reprezintă mandatul pe care cetățenii Brașovului mi l-au încredințat 
pentru a le reprezenta interesele și este totodată, o măsură a încrede-
rii pe care mi-au acordat-o. Votul lor mă onorează și mă obligă deo-
potrivă. Sunt hotărât să lucrez astfel încât rezultatele să fie pe măsura 
așteptărilor lor. Am spus-o și o mai spun, am intrat în politică pentru 
a face carieră. O carieră în care vreau și știu să îmi pun priceperea 
și forța de muncă în slujba cetățenilor. Le mulțumesc tuturor celor 
care au crezut în acest nou mod de a face politică și care au crezut 
în mine. Le promit că voi face tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a 
nu îi dezamăgi!

Campania electorală s-a încheiat, dar munca abia acum începe. 
Sunt convins că, împreună cu brașovenii, vom reuși să ducem la bun 
sfârșit toate proiectele bune pe care ni le propunem pentru județul 
Brașov și pentru oamenii din Brașov.

Așa să ne ajute Dumnezeu!"
Remus Borza, deputat ALDE Brașov

Munca abia 
acum începe

Alegerile au trecut, votu-
rile au fost numărate, iar 
acum se poartă negocieri 

pentru formarea noului Guvern. 
Vreau să mulţumesc tuturor celor 
care au votat și mai ales celor care 
au avut încredere să pună ștampila 
„VOTAT“ pe ALDE Brașov.

Sunt recunoscătoare susţinăto-
rilor mei, care mi-au acordat girul 
de a participa la aceste alegeri parla-
mentare. Contextul politic nu mi-a 
oferit șansa de a accede la o funcţie 
în Senatul României, dar promit să 
susţin în continuare toate proiec-
tele pe care le-am anunţat în cam-
pania electorală și în care cred cu 
tărie, pentru că este nevoie de reformă în educaţie, sănătate, agricul-
tură... De fapt, este nevoie de reformare a clasei politice, care să fie 
orientată doar spre cetăţean... cu respect și demnitate în România.

Laura Ioana BRATOSIN

Sunt 
recunoscătoare 
susţinătorilor mei
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A fost seara în care cărțile 
au fost date pe față! A fost 
seara în care s-a demonstrat 

public că acest conflict de la TSA, 
fabricat în laboratoarele oculte ale 
primăriei, este unul atent dirijat de 
către primar, din pură dorință de 
răzbunare. Căci George Scripcaru a 
fost profund iritat, în ultimul timp, 
că în „urbea lui“, cineva (în cazul de 
față un grup de actori) „a îndrăznit“ 
să facă public nereguli flagrante: 
închirieri ilegale ale TSA, peste 
conducerea teatrului; concursuri de 
management cu vicii de procedură 
sau aranjate; abuzuri în serviciu — 
făcute de el și de acoliții săi (a se citi 
angajați ai Primăriei Brașov).

Abuzurile au continuat acum 
prin intermediul noilor acoliți, raco-
lați din TSA (conducerea interimară 
pusă de Scripcaru) și au culminat 
cu concedierea ilegală (fără res-
pectarea procedurii) a trei angajați 
profesioniști ai teatrului, recunos-
cuți de întreaga breaslă, care au avut 
„îndrăzneala“ să își exprime și să ia 
atitudine față de situația actuală din 
teatru. O epurare care nu se termină 
aici și vizează pe mai departe și alți 
artiști „incomozi“ ai teatrului, căci 
„dacă nu scăpăm de ăștia acum nu 
mai scăpăm niciodată!“ — în vechea 
mentalitate și deprindere comunistă 

a directoarei interimare, Geantă-
Chelbea, ani de zile zelos secretar de 
partid al teatrului brașovean.

Ce s-a întâmplat, însă, concret în 
8 decembrie? Același abuz de forță 
și încercare de intimidare! În acea 
seară, Teatrul „Andrei Mureșanu“ 
din Sf. Gheorghe (teatru dintr-un 
alt județ!) se pregătea să susțină un 
spectacol în cadrul Festivalului de 
Dramaturgie Contemporană, iar 
actorii din Sf. Gheorghe își propu-
seseră să joace cu banderolă albă, 
în semn de solidaritate cu colegii 
lor din TSA, dați afară. Însă, cu o 
oră înainte de începerea spectaco-
lului, primarul Scripcaru a sunat-o 
furibund și a amenințat-o urlând 
pe directoarea Teatrului „Andrei 
Mureșanu“ cu repercusiunile pe care 
le va suporta, acuzând-o inclusiv că 
va fi vinovată de „deteriorarea rela-
țiilor dintre Brașov și Sf. Gheorghe“. 
Iar telefoanele, evident, nu s-au oprit 
aici, presiunea atingând paliere poli-
tice mult mai înalte!

Dincolo de amenințarea în sine, 
pornită din obișnuința lui Scripcaru 
că „cine nu joacă cum vreau eu, este 
dușmanul meu“, dincolo de faptul 
că gestul intră în incidența codului 
penal Art. 206 (1), dacă cea mai 
pașnică formă de protest, de mani-
festare a solidarității: banderole 

purtate în timpul unui spectacolul, 
poate stârni o reacție atât de acerbă, 
cu siguranță că ea este generată de 
o teamă organică! O disperare ca 
nu cumva ilegalitățile „ascunse cu 
grijă sub covor“ să iasă la iveală! De 
aceea, orice gest posibil „riscant“ 
trebuie anihilat din fașă, „cu pum-
nul în gură“, dacă se poate!, astfel ca 
nimeni să nu miște în front și să se 
păstreze aparența unei normalități: 
organizarea unui festival de teatru 
dedicat „cu dragoste“ publicului său 
o stagiune „valoroasă“ la TSA.

În mod cert, din aceeași teamă, 
dar și din suficiența sa de stăpân al 
Brașovului, cu care nu poate să se 
pună nimeni, a refuzat Scripcaru 
să participe la cele două întâlniri pe 
care Ministerul Culturii le-a propus 
în ultimele săptămâni pentru dez-
amorsarea tensiunilor de la TSA 
și, tot astfel, a refuzat să accepte ca 
mediator UNITER-ul.

Revenind la seara de 8 decembrie, 
în urma stării de panică instalată din 
cauza presiunilor, actorii Teatrului 
din Sf. Gheorghe au renunțat la pro-
testul lor simbolic, singura luare de 
poziție fiind, la finalul spectacolului, 
cea a actorului Bogdan Nechifor 
(colaborator, în acest spectacol, dar 
angajat al TSA), care în aplauzele 
publicului a vorbit despre nevoia 

de coloană vertebrală și demnitate a 
artistului, despre nevoia de a-și face 
curat meseria, fără presiuni ale poli-
ticului, despre dreptul la exprimare 
a opiniei, despre nevoia de profesio-
nalism, demascând atitudinea actu-
alei conduceri a TSA.

Seara a fost „completată“, ulte-
rior, de prezența la cabine a unuia 
dintre sunetiștii teatrului brașovean, 
șef de sindicat în acest moment (și 
aflat în grupul care „conduce“ TSA), 
alt cetățean al brașovului cu veleități 
politice (a candidat în vară la funcția 
de Primar al Brașovului, din partea 
unui partid obscur, iar acum este un 
activ reprezentant al unui alt partid 
politic). Acesta, în numele direc-
toarei interimare a TSA, și-a permis 
să „convoace“ actorii teatrului din 
județul vecin cărora a încercat să le 
țină o „ședință de înfierare“ sau de 
„reeducare“, aducându-le acuze.

În acest moment, noi, grupul 
protestarilor din TSA, conside-
răm că situația de la Teatrul „Sică 
Alexandrescu“ din Brașov a atins 
o dimensiune fără precedent, care 
afectează flagrant libertatea și 
demnitatea artiștilor din România, 
atentează ilegal la dreptul de liberă 
exprimare, imixtiunea politicului în 
activitatea unei instituții de cultură 
fiind una inadmisibilă, ce intră sub 

incidență penală.
În acest sens, grupul protesta-

rilor din TSA cere aplicarea legii, 
prin scoaterea la concurs a postului 
de manager! Nu dorim ca teatrul 
brașovean să fie în aceeași stare 
de ilegalitate în care se află Opera 
și Filarmonica, ținute (în pofida 
legii) în starea de interimat a con-
ducerii, de mai bine de zece ani ! O 
situație pe care primarul Scripcaru 
o perpetuează pentru a putea păs-
tra controlul, în dorința sa de a 
politiza instituțiile de cultură bra-
șovene (este și cazul Centrului 
Cultural Reduta, condus în acest 
moment de un politruc).

Directorul interimar Viorica 
Geantă-Chelbea, în doar o lună de 
când e în funcție, a reușit să scoată 
teatrul din breaslă, din zona cultu-
rală și să-l introducă în zona medio-
cră și mocirloasă a politicii brașo-
vene. Iar acest lucru considerăm că 
trebuie să înceteze imediat !

În demersul nostru suntem susți-
nuți de către colegii noștri din brea-
slă, cărora le mulțumim! Primăria 
Brașov, Președinția României, 
Guvernul României, Ministerul 
Culturii și UNITER au primit, în 
această săptămână, o scrisoare des-
chisă, de sprijin, semnată de peste 
500 de artiști români (actori, regi-
zori, critici de teatru, scenografi, 
dramaturgi) din țară și străinătate, 
de la cele mai reprezentative nume 
ale artei teatrale românești, la tinerii 
care speră să nu aibă ocazia să joace 
în teatre aservite politicului, teatre 
în care nu calitatea artistică și profe-
sionalismul contează, ci doar gradul 
de supunere și de conformarea la 
cerințele celor „puși în funcție“

Grupul 
Protestarilor din Teatrul 

„Sică Alexandrescu“, Brașov

Scripcaru pune pumnul în gură actorilor

 Simt nevoia unei lămuriri în 
ceea ce privește imaginea unor 
instituții, imagine proiectată 
în subconștientul colectiv mai 
mult sau mai puțin deformată de 
realitate și a căror dimensiuni 
capătă conotații hiperbolice 
accentuate de către birourile de 
relații cu publicul și cu presa a 
acestor instituții

Ca să fiu bineînțeles, nu am nimic cu 
DNA -ul, nu am nimic cu instituțiile, 
este foarte bine faptul ca aceștia se 

luptă cu corupții, dar ceea ce vreau eu să scot 
în evidență, ceea ce vreau ca oamenii de pe 
stradă să înțeleagă este faptul că și acolo sunt tot 
oameni, oameni care nu au nimic în plus față 
de ei, au aceleași drepturi și obligații ca și noi. 
M-aș bucura mult ca vecinul meu de pe scara 
blocului să înțeleagă că nu datorează câtuși 
de puțin obediență acestei imagini de cavaler 
apocaliptic hiperbolizat. Ca să fie foarte clar, 
aceste instituții sunt cu oameni, oameni ca și 
noi, cum am mai spus. Este adevărat că acești 
oameni au o pregătire de specialitate, dar care 

însa nu este prohibită niciunui cetățean, ori-
cine se poate înscrie la o facultate de drept sau 
la o academie de poliție.  Deci, nu există nici o 
justificare pentru aroganță și nici o justificare 
de a pretinde obediență. Oamenii de pe stradă 
trebuie să înțeleagă că în cadrul acestor insti-
tuții nu există colective formate din: Moise, 
Budha, Ghilgameș, Solomon, Avraam, Isus și 
Lao Tse și că ipotezele emise ar avea un fel de 
adevar absolut, divin și de necontestat. 

Nu dimpotrivă, absolut orice ipoteză 
emisă este și trebuie supusă analizei și poate 
fi contestată, judecată,  confirmată de alți 
oameni sau anulată. Nu e nimic divin aici. 
Și nici apocaliptic. Asta trebuie să înțeleagă 
oamenii. Începem întâi cu un scurt isto-
ric al institutiei. Parchetul numit „Direcţia 
Naţională Anticorupţie“, pe scurt și cunoscut 
de toată lumea drept „DNA“ a luat naștere în 
2002, sub denumirea de Parchetul Naţional 
Anticorupţie. Acesta era un parchet speciali-
zat în combaterea infracţiunilor de corupţie. 
Ca urmare a modificărilor legislative succesive 
PNA a devenit o structură independentă, cu 
personalitate juridică din cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, 
specializată în lupta împotriva corupţiei la 

nivel înalt și mediu. Infracțiunile principale 
de care se ocupă această instituție și asupra 
cărora ne aplecăm puțin, întrucât sunt larg 
mediatizate sunt: „Luarea de mită“ - Fapta 
funcționarului care, direct sau indirect, pen-
tru sine sau pentru altul, pretinde ori primește 
bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori 
acceptă promisiunea unor astfel de foloase, 
în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, 
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act 
privitor la îndatoririle sale de serviciu, sau în 
legătură cu îndeplinirea unui act contrar aces-
tor îndatoriri; „Darea de mită“ - Promisiunea, 
oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în 
condițiile arătate mai sus; „Traficul de influ-
ență“ - Pretinderea, primirea ori acceptarea 
promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită 
de către o persoana care are influență sau lasă 
să se creadă că are influență asupra unui func-
ționar și care promite ca îl va determina pe 
acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească 
ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor 
la îndatoririle sale de serviciu sau să înde-
plinească un act contrar acestor îndatoriri; 
„Cumpararea de influență“ - Promisiunea, 
oferirea sau darea de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, unei persoane care are 
influență sau lasă să se creadă ca are influenta 
asupra unui functionar, pentru a-l determina 
pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească 
ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor 
la îndatoririle sale de serviciu sau să îndepli-
nească un act contrar acestor îndatoriri. 

În mare în general acesta este arealul cu 
care se luptă instituția DNA, problema este 
că parte din aceste infracțiuni erau și în codul 
penal comunist, respectiv luarea și darea 
de mită și primirea de foloase necuvenite. 
Cumpărătorul și traficantul de influență se 
pot încadra foarte bine la complicitate la cele 
trei infracțiuni și atunci ne întrebăm de ce a 
fost nevoie de inventarea unei astfel de insti-
tuții pentru ca polițaii și procurori să-și facă 
treaba, atâta vreme cât aveau pârghiile nece-
sare să o facă din prima zi a anului 1990? 

Cui îi folosește și cui i-a folosit vrăjeala 
asta sinistră? S-a devalizat țara, „păi nu aveam 
mijloacele necesare să luptăm, trebuia o lege 
specială sau o instituție specializată“. E doar 
o mare vrăjeală, o mare abureală despre care 
românii trebuie să știe și vis a vis de care ar tre-
bui să se mai șteargă din aura asta demyurgică 
a unor instituții. (Bogdan GABRIEL)

Instituții publice și nevoia de aer rece?!?

 Brașov, 2016: orașul în care primarul a uitat 
că este pus în funcție pentru a reprezenta, în 
conformitate cu legislația în vigoare, binele 
public, orașul în care singurele legi care domnesc 
sunt „legea pumnului în gură“ și blatul politic. 
În acest oraș transformat de către „edil“ (urmărit 
penal în trei dosare) în domeniu personal, situația 
dramatică de la Teatrul „Sică Alexandrescu“, 
instaurată de mai bine de un an și acutizată în 
ultima perioadă, a explodat în seara de 8 decembrie
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Din păcate, Apocalipsa 
se lasă așteptată

Tinerii sunt luați la șuturi 
peste tot că nu s-au dus la 
vot. Mi se pare straniu, mai 

ales că ăia care spun că tinerii sunt 
iresponsabili sunt un fel de adulți. 
Nimeni n-a încercat, nici măcar 
o secundă, să intre în pielea unui 
tânăr 18-24 să vadă dacă i se pare 
vag interesant ce se întâmplă în țara 
asta. Ar fi surprinși, majoritatea nu 
sunt interesați pentru că văd cât de 
mare o comicăria. Unul ca Dragnea 
pare amuzant pentru tinerii cât 
de cât deștepți, Tăriceanu e hilar 
când zice de demnitate și-i mânjit 
la gură cu căcat iar ăia de la PNL 
par oameni cu autism. Tinerii n-au 
nici un motiv să se implice că nu-i 
ține nimic aici: se pot căra instan-
taneu din țară dacă lucrurile devin 
nasoale. Discursul politic nu li se 
adresează lor. Nu e vorba de patri-
otism sau responsabilitate soci-
ală, e ca și cum ai avea gagica din 
liceu cu care încă stai cu toate că e 
cam urâțică și cam proastă, că face 
oral bine, dar știi că oricând dacă 
vrei să-i dai verde e plină lumea 
de bunăciuni care te așteaptă cu 
brațele deschise. Tinerii ăia mai 
stau în țară din milă sau din lene, 

e o obrăznicie să le ceri să vină să 
voteze pentru cine știe ce martalog 
prost ca noaptea care susține că va 
salva țara asta. Fuck you, moșule, 
sunt oameni pe cocaină care nu par 
atât de proști ca matale.

Adică, serios, cum naiba să spui 
că vii între orele 10 și 18 să verifici 
gazul? Nu suntem toți șomeri, dar 
probabil că suntem o societate de 
oameni care stau foarte mult acasă 
de acest obicei nu e deranjant. Sau 
contorul de curent. Teoretic, avem 
22-25 de zile de concediu pe an și 
câteva le vom folosi pentru a sta 
acasă să așteptăm oameni să vină 
să ne verifice utilitățile. Dar, de 
fapt, doar fo 5 milioane de oameni 
muncesc în țara asta, din 19 mili-
oane de votanți. Nimeni nu e 
deranjat că au fost la vot aproape 
8 milioane de inși din care doar 
5 au loc de muncă? Și din ăia, 1,5 
lucrează la stat?

Pe de altă parte, sunt cumva 
bucuros că a câștigat PSD. Deja 
lumea nu mai știe cum e să ai 
atât de mult PSD cât să-ți dea pe 
nas, poate doar domnul Cristian 
Tudor Popescu, care era editoria-
list la ziare în vremea aia, și primea 

reclamă de la Năstase pe ziar. Era 
plin ziarul dânsului de reclame plă-
tite de statul PSD. Dar, restul, ăștia 
care sunt mai tineri, nu mai țin 
minte astea și le-o fi și lor foame. 
Și, pentru că țara nu e convinsă 
că PSD e nasol, trebuie să li se dea 
PSD până crapă. Din păcate, pen-
tru următorii ani, nu vom putea da 
vina în totalitate pe PSD, că mai e 
și Iohannis și, pentru fiecare eșec, 
el o să fie demonizat. Ar fi fain să 
ținem minte datele astea de vot, să 
le putem scoate ochii tuturor care 
au votat de fiecare dată când se 
plâng „da, dar tu ai votat cu PSD, 
de ce plângi că ți-e foame?“

Dar, serios, când vin ăștia cu 
verificatul? Îi și știu pe ăștia de la 
gaze, orice om de la gaze vine la 
tine în casă și zice să schimbi fur-
tunul de gaz, indiferent dacă e 
nou sau vechi sau dacă ai furtun. 
E modul lor de-a face un ciubuc. 
În România se schimbă vapoare 
întregi de furtunuri de gaze, 
poate de-aia singurele chestii care 

explodează sunt buteliile că mai e 
câte cineva care verifică cu chibri-
tul dacă are gaz. Când stăteam în 
Hărman a venit un de-ăsta atât de 
fixat că trebuie să schimb furtunul 
la gaze încât mi-a recomandat asta 
deși aveam aragaz și cuptor elec-
tric. Am dat drumul la câine după 
el, era o lupoaică mișto, bine hră-
nită, ca un urs.

Și cică n-au fost oamenii la vot. 
Păi au fost. Aproape 40% e ok, 
având în vedere că nu există nici 
un lider politic real. Serios, ce se 
poate spune de Dragnea în afară 
de faptul că e condamnat penal? 
Că are mustață? Că e detestabil? 
Vag, prea puțin. E liderul clasic 
PSD, cu avere nejustificabilă și 
o mică problemă penală. Nimic 
să-l scoată în evidență, nici măcar 
aroganța lui Năstase sau mito-
mania furibundă a lui Ponta. La 
PNL sunt cei mai necharismatici 
oameni în viață. Alina Gorghiu are 
o căciulă prea mare pentru ea și nu 
are suficientă personalitate cât să 

fie o locomotivă reală a partidului. 
La USR e cam aceeași problemă, 
singura care mai face gât e Clotilde 
Armand, restul sunt extrem de 
uitabili. Există și un electorat „de 
rezultat“, care merge la vot doar 
când e cineva interesant care „le-o 
zice ălora“. 

Ovidiu EFTIMIE

 Se vorbește cum că USR a luat din voturile dreptei, 
e total neadevărat, USR nu este un partid de dreapta 
și nu a luat în întregime voturile de-acolo. A luat 
și de la comuniști, mai ales că o parte din cei de 
pe listele USR sunt comuniști sadea, comuniști 
sinceri, nu de rezultat ca în PSD. Pe de altă parte, 
eu trebuie să stau acasă, că vin ăia de la gaz să 
verifice instalația și „să monteze detectoare de gaz”. 
Bănuiesc că e o manevră cu vreo firmă, pentru că, 
din câte știu eu, gazul trebuie oprit când montezi 
ăla (am mai avut) și încă n-au oprit gazul. Și nici 
n-au venit

Ultimul astfel de lider 
politic a fost Băsescu, el 
nu mai e decât o umbră 
a celui care a fost, un 
pensionar agresiv și cam 
atât. El ar fi mobilizat ceva 
electorat, în alte vremuri. 
Acum e slab, trebuia să 
se oprească după 2014. 
Neexistând lideri politici 
„cool” toată campania asta 
a fost neinteresantă.
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

FC Brașov a încheiat sezonul 
de toamnă-iarnă și, impli-
cit, anul 2016, cu 38 de 

puncte, din 19 partide disputate. 
Rezultatele ultimei etape a sezo-
nului: Poli Timișoara – Rm. Vâlcea 
1-0, Balotești – Chindia Târgoviște 
3-2, Dunărea Călărași – Metalul 
Reșiţa 3-0, Juventus București – FC 
Brașov 2-1, Satu Mare – CS Mioveni 
1-0, Unirea Tărlungeni – Brăila 0-3 
(Unirea nu s-a prezentat), Afumaţi- 
Luceafărul Oradea 0-0.

Clasamentul la finalul sezonului: 
1. Juventus 45 p, 2. UTA 39, 3. FC 
Brașov 38, 4. Satu mare 37, 5. Sepsi 
35, 6. CS Mioveni 34, 7. Chindia 
Târgoviște 29, 8. Luceafărul Oradea 
26, 9. Foresta Suceava 26, 10. Brăila 
26, 11. Afumaţi 25, 12. Dunărea 
Călărași 23, Academica Clinceni 
21, 14. Rm. Vâlcea 19, 15. Poli 
Timișoara 17, 16. Balotești 13, 17. 
Unirea Târlungeni 11, 18. Metalul 
Reșiţa 10, 19. Șoimii Pâncota 0 , 
20. Berceni 0, ultimele două echipe 
excluse din campionat

După această ultimă etapă a 
sezonului, liga secundă intră în 

vacanţă. Va fi însă o vacanţă agitată, 
pentru că tabloul echipelor din 
liga secundă se va subţia, o dată cu 
prima etapă din 2017. Aceasta, pen-
tru că încă cel puţin două echipe 
dau semne de... abandon, după 
echipele deja plecate. Este vorba 
despre CSM Rm. Vâlcea, pe care 
primăria a anunţat-o că nu o mai 
poate susține financiar și Unirea 
Târlungeni, care a bifat deja o nepre-
zentare, din cauza lipsei banilor, iar 
la a doua, conform regulamentului, 
va fi exclusă din campionat. Apoi, 
mai este Satu Mare, ai cărei jucă-
tori au vrut să boicoteze meciul din 
ultima etapă, cu Mioveni, dar au 
fost întorși din drum. Până la pri-
măvară sigur se vor mai dezgheţa 
apele, iar campionatul va fi și mai 
rarefiat...Permiteţi-ne o părere: edi-
ţia în curs a ligii secunde ar fi bine să 
se încheie cu 15 echipe! 

Cât privește FC Brașov, echipei 
i-a trecut „glonţul“ pe lângă ureche 
dar asta nu înseamnă că a scăpat de 
griji. Echipa brașoveană va trebui 
să treacă bine de toate episoadele 
legate de înfăţișările de la tribunal, 

inclusiv legate de noul plan de reor-
ganizare. Schimbarea administrato-
rului judiciar înseamnă altă viziune, 
altă optică, legată de viitor și de 
pretenţii. În acest sens, directoru-
lui Vasile Dochiţa i s-a dat mână 
liberă, de către noul administrator 
judiciar. Vasile Dochița va lua deci-
ziille manageriale pe care le crede 
de cuviință. Eu nu mă bag deloc pe 
partea de management. Eu voi veri-
fica dacă aceste decizii sunt legale 
și, dacă totul e OK, le voi aviza. 
Activitatea clubului va continua cu 

siguranță. Trebuie găsită finanțare, 
dar am înțeles că au fost reluate 
negocierile cu Simon Maurer, iar 
apoi trebuie să vină și restul banilor 
pe Chipciu“, a declarat Alexandru 
Cosmin Gheorghe, în momentul 
revenirii în postura de administra-
tor judiciar. 

Cu siguranţă că și la FC Brașov 
vor fi schimbări importante în 
această iarnă. Vor fi modificările 
de lot, anunţate de ceva timp chiar 
de managerul Paul Enache, care 
a promis curăţenie la FC Brașov: 

„Vor veni jucători noi, vom vedea 
ce posturi sunt deficitare și vom 
încerca să ne punem la punct cu un 
lot competitiv, cu care să atacăm 
sezonul de primăvară. Cert este că 
FC Brașov are tradiţie și nu va tre-
bui să lipsească din viitoarul campi-
onat al ligii I. Vom face orice pentru 
acest lucru“.

Prima etapă a sezonului de pri-
măvară în liga secundă este progra-
mată la 25 februarie 2017, când 
FC Brașov se va duela acasă, cu 
Satu Mare.

FC Braşov a încheiat anul 
pe locul trei, în liga secundă

 Patinoarul Olimpic Braşov va fi gazda 
unei competiţii de tradiţie în hocheiul 
românesc: Cupa României. Întrecerile sunt 
programate între 20-23 decembrie şi vor 
aduce la poalele Tâmpei cele şase echipe 
care îşi dispută şi trofeul Campionatului 
Naţional: Corona Braşov Wolves, Dunărea 
Galaţi, Steaua, HSC Miercurea Ciuc, Progym 
Gheorghieni şi Sportul Studenţesc 

Pentru prima fază a competiţiei, echipele au fost 
împărţite în două serii, astfel: Dunărea Galaţi, 
Steaua, Progym Gheorghieni, în grupa A, 

respective, Corona Brașov Wolves, HSC Miercurea 
Ciuc și Sportul Studenţesc, în grupa B. La finalul între-
cerilor din grupe, care se dispută după sistemul „fiecare 
cu fiecare“, echipele clasate pe locurile secunde își vor 
disputa finala mică a Cupei, iar primele clasate vor juca 
pentru marele trofeu.

Programul partidelor: 20 decembrie: Progym 
Gheorghieni – Dunărea Galaţi și Sportul Studenţesc – 
HSC Miercurea Ciuc; 21 decembrie: Steaua – Progym 
Gheorghieni și Corona Brașov Wolves – Sportul 
Studenţesc; 22 decembrie: Dunărea Galaţi – Steaua 
și Corona Brașov Wolves- HSC Miercurea Ciuc. În 23 
decembrie se vor disputa cele două finale ale competi-
ţiei. De remarcat că la această ediţie a Cupei României, 
în caz de egalitate, meciul respectiv se va prelungi cu o 
repriză de 5 minute, iar dacă egalitatea va persista, se va 
trece la executarea șuturilor pentru departajare.

 Jucând acasă, în faţa propriilor suporteri, echipa 
brașoveană, care a ratat anul trecut trofeul, are o mare 

șansă să se reabiliteze și să își adjudece prima competi-
ţie din acest sezon. „Avem o echipă competitivă, cu un 
lot valoros de jucători, cu patru linii foarte bune și cred 
că ne putem îndeplini obiectivele acestui sezon. Primul 
este câștigarea Cupei și apoi, în primăvară vom lupta și 
pentru campionat“, a declarat Emilian Cernica, preșe-
dintele secţiei de hochei de la Corona Brașov. 

Echipa brașoveană este în grafic și în Campionatul 
Naţional, unde ocupă locul I în sezonul regulat și are 
mari șanse să rămână acolo. În această situaţie, Corona 
Brașov Wolves se va confrunta cu echipa de pe locul 4 
în campionat, cu mai multe jocuri la Brașov, în semi-
finalele întrecerilor. De asemenea, „lupii Brașovului“ 
se află pe locul 4 în clasamentul la zi al Ligii Mol, iar 
victoria înregistrată la Brașov, 5-3, cu Ujpesti, una din 
candidatele la titlu, are darul să redea înceredea jucăto-
rilor brașoveni că vor putea juca cel puţin semifinalele 
și în această ediţie a Ligii.

 După disputarea ultimului joc în liga secundă, 
din acest an, a fost stabilit clasamentul la finalul 
anului 2016. Ultimul meci, UTA – Foresta Suceava: 
1-0, a trimis FC Braşov pe locul III în clasament, loc 
ce rezervă la finalul campionatului un baraj cu o 
echipă din prima ligă. 

Braşovul va găzdui  
Cupa României la hochei Pilotul brașovean Dan Gîrtofan și navigatorul său, Tudor Mârza 

(pe Škoda Fabia R5)și-au făcut bilanţul anului, pe care ne 
pregătim să-l încheiem. Cei doi au terminat sezonul 2016 al 

Campionatului Naţional de Raliuri cu titlul de vicecampioni naționali 
în buzunar, o premieră pentru ambii. Totuși, există și un pic de amără-
ciune, pentru că nu au reușit să termine și mai sus în clasament, deși au 
dus o luptă frumoasă cu Simone Tempestini, care a devenit campion 
al României. „A fost un an bun pentru noi, dar totdeauna când mai 
este un loc de urcat, poți spune că se putea și mai bine. Un an reușit, în 
care am bifat și eu și Tudor primul titlul de vicecampioni și în care am 
arătat că suntem competitivi. Din păcate, evenimentul de la Bacău ne-a 
tras un pic în jos. De fapt, cred că acolo s-a rupt campionatul. Simone 
a fost foarte rapid, dar și noi am tras tare și am reușit să ne menținem în 
plasa lui, iar la final am fost răsplătiți“, a declarat Dan Gîrtofan. Cei doi 
brașoveni au făcut rapid trecerea la de la Fabia S2000 la Fabia R5 și s-au 
acomodat perfect la noul material de concurs, unul parcă mai pe placul 
lor, drept dovadă că au și bifat și o victorie, la Raliul Sibiului. „Mă bucur 
mult că am reușit să obținem prima victorie pentru Škoda în România 
și, dacă eram un pic mai atenți, am fi putut să ne trecem în cont și mai 
multe succese de etapă. Ne-am adapatat foarte bine și ușor la Fabia R5, 
iar împreună cu Tudor putem spune că facem cuplul perfect. Unul care 
poate oferi multe surprize în sezonul viitor și, de ce nu, să aducă și titlul 
de campioni naționali“, a mai adăugat Gârtofan.

Chiar dacă a fost un sezon reușit, există și câteva regrete pentru 
Gârtofan și Tudor în 2016. „Regretele noastre sunt că nu am reușit să 
adunăm fonduri mai numeroase pentru a face mai multe sesiuni de 
teste și pentru a descoperi cât mai multe din posibilitățile noului mate-
rial de concurs. De asemenea, am fi vrut să mergem și la o etapă sau 
două într-o competiție externă, pentru a căptăta mai multă experiență, 
dar din păcare, tot din motive financiare nu s-a putut. Vom încerca să 
fim mai rapizi și vom da totul pentru a obține la final un loc cel puțin 
la fel de bun ca acesta din 2016. Vreau să le mulțumesc partenerilor, 
echipei și susținătorilor pentru ajutorul lor și le promitem că în 2017 
vom fi și mai buni“, a mai spus dublul campion național.

„A fost un sezon reușit”
Dan Gîrtofan: 


