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Declarațiile lui Donald 
Trump referitoare la faptul 
că NATO  este o organiza-

ție depășită, caducă chiar, au deve-
nit repetitive. Iar acesta este cel mai 
clar semn că, imediat după 20 ianu-
arie, adică după investire, Trump va 
schimba decisiv macazul politicilor 
externe ale SUA. Intervenționismul 
american, inaugurat cu faimosul 
plan Marshall, a luat deja sfîrșit. De 
la discursul în 14 puncte al preșe-
dintelui Wilson (1918), care, mar-
cînd autodeterminismul pe baze 
naționale a grăbit Tratatatul de pace 
de la Paris și pînă în prezent, voința 
politică a liderilor de la Casa Alba a 
fost de a se amesteca. 

Dar acest lucru nu înseamnă 
că Statele Unite înlocuiesc, ca 
doctrină, intervenționismul cu 

izolaționismul. Nici pe departe. 
Jocul pregătit de Donald Trump 
este unul mai pervers și pare des-
prins din faimosul roman „1984“ al 
lui George Orwell. Ca și în romanul 
citat, Trump vede lumea împărțită 
între trei mari blocuri. În „1984“ 
acestea erau Oceania, Eurasia și 
Estasia. Acum, denumirile sînt 
altele: Statele Unite, Federația 
Rusă, Uniunea Europeană.

Și de aici lucrurile încep să se 
lege. Noua reîmpărțire a lumii 
este în block-starturi. Doar că de 
data aceasta nu mai este vorba de 
Africa sau America de Sud, ci de 
chiar Europa. Ceea ce a „stricat“ 
Gorbaciov, repară acum înțelege-
rea dintre Trump și Putin. 

Și acum explicația: Uniunea 
Europeană reprezintă efectiv doar 

un bloc ideologic și, cît de cît, eco-
nomic. Dar, în nici un caz nu unul 
militar. Bruxellesul s-a bazat, încă 
de la începuturi (și se bazează) pe 
umbrela NATO. Adică pe Statele 
Unite, țară care a depus, pînă în pre-
zent, cel mai mare efort economic 
pentru menținerea Organizației 
Atlanticului de Nord. Declarațiile, 
deloc întîmplătoare, făcute cu obs-
tinație de noul lider de la Casa Albă 
pot fi interpretate într-un singur 
fel: SUA își ia mîinile de pe NATO, 
abandonînd nu numai alianța, ci 
și Uniunea Europeană. Fapt care 
este în beneficiul Federației Ruse, 
care astfel își lărgește sfera de influ-
ență nu numai asupra fostului bloc 
răsăritean, ci și asupra Vestului 
continentului.

Cu alte cuvinte, SUA și 

Federația Rusă au pus deja pe masă 
un tort nou spre a fi înghițit de cei 
doi coloși: Europa. Trump inaugu-
rează astfel noua ordine mondială, 
o ordine din care dispare, și nu 
într-un interval prea lung de timp, 
Uniunea Europeană ca factor de 
influență. Așa se explică și entuzi-
asmul președintelui SUA față de 
Brexit, precum și încurajarea altor 
state UE de a urma exemplul Marii 
Britanii. Iar pe cale de consecință, 
deja Uniunea Europeană se con-
fruntă cu o dublă criză: pe de o 
parte criza propriilor instituții și 
alunecarea spre un deficit major de 
autoritate și credibilitate și, pe de 
altă parte, criza imprimantă de fac-
torii externi, SUA și Federația Rusă 
care fac deja primele mișcări spre 
înghițirea tortului numit Europa.

Europa, un tort pe masa altora
Cornelius POPA

Noua reîmpărțire 
a lumii este în 

block-starturi. Doar 
că de data aceasta 

nu mai este vorba de 
Africa sau America 
de Sud, ci de chiar 
Europa. Ceea ce a 

„stricat” Gorbaciov, 
repară acum 

înțelegerea dintre 
Trump și Putin.

Editorial

Strigoaia Brașovului

» pag. 8, 9, 10

Dacă râcâi un pic sub fardurile frumos 
colorate și scuturi frizurile politicienilor, dai 
de mătreață. O mătreață râncedă, puturoasă 
și dezgustătoare . Descoperi un chip al 
minciunii, lăcomiei, foamei și țățismului. Un 

model al mahalalei de care ne dorim să scăpăm 
dar de care nici nu dorim sau nu putem să 
ne desprindem.  Un model al politicianului 
care se „respectă”, care pune mâna și botul 
la orice furăciune. Foame, circ și pâine. Ăsta 

este modelul folosit pentru minciuna ce 
ne înconjoară în fiecare zi. Și aici la Brașov 
avem acest model. Fără frică, fără să le pese 
de anchetele DNA, fomiștii din politica locală 
continuă înșelăciunile.
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Contraeditorial

Până în 2004, România con-
tractase o grămadă de cre-
dite, semnase mai multe 

acorduri internaționale legate de 
privatizarea societăților comerci-
ale ale statului, lichidase o serie 
de mari întreprinderi, tăiase și 
vânduse la fier vechi tone de 
echipamente ale acestora. Din 
cenușa „tranziției“ au răsărit 
baroni semidocți, miliardari de 
carton și politicieni de mucava. 
Combinatorii lumii tranziției și-au 
asigurat bătrânețea, iar poporul a 
dovedit că marea lui calitate este 
știința supraviețuirii cu salarii mici 
și pensii și mai mici printre ruinele 
unui prezent trist.

Din 2004, pentru că lucrurile 
trebuiau organizate, un marinar 
a anunțat că se ia la trântă cu sta-
tul mafiot pentru ca poporul să 
trăiască bine. Trânta s-a dovedit o 
îmbrățișare tandră cu blonde, bru-
nete, frați de sânge sau de cruce, 
îmbrățișări care au produs copii 
de mare valoare în toate instituțiile 

dedicate supravegherii și protecției 
poporului. Viguros, în ciuda coloa-
nei vertebrale fragile, noul preșe-
dinte și-a hrănit copiii cu tot ce 
avea țara mai bun de oferit: bani de 
toate culorile (dar mai mult negri), 
funcții, autoturisme care mănâncă 
jar, palate de marmură. I-a legat cu 
lese scurte de ceasurile de nepre-
țuit și i-a dresat să facă aport cu 
fiecare ciolan mai cumsecade. 
Între nunțile marilor familii de 
nobili rromi și creditele de multe 
milioane de euro luate de nea-
murile sale de la băncile statului, 
măria-sa și-a plimbat în sunet de 
trompete jivinele pe axa București-
Londra-Washington, punându-le 
să facă frumos la fiecare expoziție 
internațională.

Armonizarea trompetelor nu 
a fost deloc dificilă. Făcute din 
alamă ieftină, ușor de îndoit, 
măria-sa le-a oferit ceea ce părin-
ții lor nici nu visaseră: șansa de a 

face parte din fanfara principală. 
Muștiucurile, acoperite sau nu, au 
dovedit talent și au dat vânt din 
pupa măriei-sale. Statul mafiot a 
devenit statul de drepți, iar țepele 
din Piața Victoriei s-au echipat în 
portocaliu și s-au aliniat corect, în 
sunet de fanfară, în siajul corăbiei 
de la Cotroceni.

Sub domnia măriei-sale, educa-
ția, cultura, sănătatea și, mai ales, 
bunăstarea poporului au cunos-
cut multe coborâșuri, ajungând 
aproape de colaps. Medicii au fost 
invitați cu drag să plece spre alte 
zări, o serie de spitale s-au închis, 
autostrăzile au refuzat să crească, 
iar economia a dat rateu după 
rateu. Statul de drepți s-a consoli-
dat, iar o nouă generație de epoleți 
și-a asumat apărarea acestuia de 
privirile curioase ale cetățenilor. 
Iar poporul care nu s-a dispensat 
de satele cu toalete pitorești în fun-
dul curții a continuat să se târască 

între facturi și magazine second-
hand, așa cum îi șade bine unui 
popor asigurat cu o centură de 
siguranță mai tare decât orice aliaj 
de aluminiu: centura FMI.

Anii au trecut, mandatele 
comandantului s-au terminat, iar la 
cârma de la Cotroceni a fost așezat 
un sas de sticlă tăcut ca un bibelou, 
cu suficiente case pe inventar ca să 
fie cuminte și să nu se certe decât 
cu paltonul fără aghiotant. Puii de 
lele au devenit dulăi, și-au marcat 
teritoriile fiecare, iar de la statutul 
de șef de scară în sus nimeni nu 
putea progresa fără binecuvânta-
rea câinilor de serviciu. Cei bine-
cuvântați și-au făcut vacanțele 
în paradisuri fiscale ca Insulele 
Seychelles, iar poporul și-a conti-
nuat parcursul fericit între maga-
zinele second-hand și casele de 
amanet, cu mici pauze în farmacii 
și dispensare.

Odată cu mutarea matelotului 

într-o bărcuță de apă dulce și pro-
fitând de venirea bibeloului de sti-
clă, dulăii mai puternici s-au înfipt 
în carnea celor mai slabi. După 
o perioadă în care puterea exe-
cutivă a fost încredințată nu știm 
din ce motiv unei echipe transeu-
ropene a cărei performanță a fost 
menținerea inițială a condițiilor 
de trai ale poporului, s-a trecut 
la alegeri. Reorganizarea s-a lăsat 
cu vânătăi și chiar cu dispariții 
definitive. Trompetele dotate cu 
muștiucuri noi cântă spre pupele 
ambarcațiunilor revopsite, iar 
o iarnă aprigă a cuprins spațiul 
carpato-danubiano-pontic. 

 A fost odată un președinte care a muncit pentru ”liniștea noastră”. Iar ca  
să fim foarte ”liniștiți”, s-a înconjurat de patrioți antimaghiari și de mineri  
cu epoleți și a dus România spre culmile consolidării fostei Securități. După el, 
a venit președintele care a deranjat ”minerii” de tip nou, iar la final de mandat 
s-a declarat învins de sistem și a dat ștafeta vechiului președinte, care a 
câștigat în turul al doilea luptând cu reprezentantul ”patrioților”. În fața răului 
mai mare, românii au ales răul mai mic, iar ”patrioții” și ”minerii” și-au strâns 
mâinile cu satisfacție

Tudor 
ARTENIE

Poveste cu pitbulli 
și epoleți

 „Bate un vânt rece din 
baltă / La Chilia în port / 
Uite stuful cum se înalță 
/ Ca să-l tai nu pot”. 
Pentru cei necunoscători 
ai fenomenului, această 
melodie lăutărească 
a apărut în pușcăriile 
comuniste undeva pe 
la începutul anilor '60, 
și a fost popularizată 
foarte mult la începutul 
anilor '90, când Ștefan 
Iordache jucând magistral 
în pelicula „Cel mai 
iubit dintre pământeni“, 
fredonează această melodie 
acompaniat  
de Nelu Ploieșteanu,  
într-o scenă filmată  
într-o bodegă infectă 

Pe scurt, ea sintetizează chi-
nurile, bătăile și aspirațiile 
unui condamnat la închi-

soare, cuprinzând elemente fami-
liare detenției tip lagăr de muncă.

Spre surprinderea mea, se pare 
că, conform spuselor fugarului 
Ghiță „Ploieșteanul“, om cu con-
tacte la nivel înalt al serviciilor 
secrete și al Primului Ministru la 
un moment dat, această melodie a 
fost cântată la o petrecere dată de 
dânsul în via proprietate, unde erau 
invitați și prezenți... țineți-vă bine...
Victor Ponta, fost Prim Ministru 
al României și Laura Codruța 
Kovesi, Procuror Șef al DNA. 
Și conform spuselor lui, madam 
Procuror a cântat această melodie 
împreună cu el, Ghiță „Asesoft“. 
Bine, varianta modificată, după 
spusele dânsului, varianta „Statului 
de drept“ (nu-mi imaginez ce ver-
suri are această variantă ). 

În schimb îmi imaginez scena. 
Cinematografic. O masă lungă sub 
un umbrar, cu fața de masă albă. 
Căteva frapiere cu gheață pe lângă 
masă, ca să țină vinul și sifonul la 

temperatură bună. Lume multă, 
veselie, clinchet de pahare. Șprițul 
curge, berbecuțul se învărte la pro-
țap undeva mai în spate. Chelneri 
în ținute impecabile cu mănuși 
albe, și având mișcări demne de 
corpul de balet. Și lăutari. Neapărat 
lăutari. 

Autentici! Mici, negri, știrbi, 
rânjiți, răgușiți, trăgând de 
vioară, țambal și acordeon 

La așa o masă nu merge să pui 
muzică de pe telefon sau de pe 
tabletă. N-are ștaif dacă nu cântă 
lăutarul în carne și oase. Ratezi 
momentul și te ține lumea minte. 
Și inevitabil se ajunge la melodia 
„La Chilia în port“. Meseni, prin-
tre care și Procuroarea noastră 
Șefă, stând jos, ridică mâinile, și 
pocnind din degete și bâțâindu-se 
puțin, cântă liber varianta „Statului 
de drept“.  Paradoxal, cântă o melo-
die despre ceea ce gândește, simte 
și face un condamnat la închi-
soare. Ea, Procuroarea Șefă care 
face tot posibilul să trimită oameni 
acolo „la greu și la necaz“. Curată 

fatalitate! Chiar dacă scena nu 
este adevărată, în sensul că nu s-a 
întâmplat în realitate, chiar dacă 
Codruța nu știe, n-a auzit/cântat 
melodia vreodată, scena este de 
neprețuit.   

Acum Ghiță, încolțit fiind, a 
început să spună. Să verse tot! Din 
pribegie, fiind „pe goană“ pentru 
că este căutat de către organele 
în drept. Și l-a pictat bine de tot 
pe Generalul Coldea, care a fost 
lăsat „la vatră“, și acum se pare că 
se orientează către Procuroarea 
Șefă, care i-a cântat, fatalist, la ceas 
de mare chef, melodia fatidică. Și 
care zice ea acum, nici usturoi n-a 
mâncat, nici gura nu-i miroase. 
E, ca să zic așa, malițios, o mare 
sfântă, care nu a urmărit penal la 
comandă politică sau a serviciilor. 
Nici măcar nu-l cunoaște pe Ghiță, 
și nu a auzit de „Cucuveaua Mov“. 
Nu a instrumentat dosare părti-
nitoare, și nu a făcut recomandări 
în afara legii. Doar a îndeplinit la 
tocmai și la timp ceea ce legea pre-
vede, conform ei și în limitele ei. 
Și după spusele ei, n-are scheleți 

în dulapuri, iar teza de doctorat e 
neplagiată. Nu a fost propulsată de 
fostul Președinte Băsescu, alături 
de Liliana Stanciu, Florian Coldea 
și Alina Bica. Și nici măcar nu este 
ofițer acoperit al vreunui serviciu 
secret.

Sunt curios ce o să mai zică 
Ghiță despre ea. Că doar s-au 
pupat în bot sub vie, după spusele 
lui, „ca să fie bine, să nu fie rău“. 
Dar sunt convins că din povestea 
asta, ori dispare Ghiță cu totul, ori 
demisionează Codruța. Care ori-
cum e vânată acum de PSD care 
vrea să destructureze DNA-ul și să 
smulgă balanța din brațele justiției. 

Sunt convins că acum, în acest 
moment, au loc negocieri dure, 
departe de ochii opiniei publice. Se 
împart sfere de infuență și funcții, 
și se ascund adânc dosare de cerce-
tare penală. Stat mafiot? Să am par-
don, dar așa l-a descris fostul preșe-
dinte, care paradoxal, fiind căpitan 
de vas de profesie, adică marinar, 
știe cum e treaba cu portul. Chiar 
dacă e cel de la Chilia! Și cică îi mai 
place și șprițul. Fatalitate.

La Chelia în port

Dan VÂJU

O iarnă a vrajbei noastre 
care l-ar face invidios pe 
Steinbeck, dar care îi face 
fericiți pe pitbull-ii cu 
epoleți. Ei mușcă strâns, 
așa cum au fost dresați, 
din viitorul unui popor 
care parcurge aceleași 
drumuri între magazinele 
second-hand și casele 
de amanet. Cu pauze 
din ce în ce mai lungi în 
farmacii și dispensare
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Cătălin
LEONTE

Dar vorba aia, „Marfă este, 
bani să ai“. Putem să cir-
culăm liberi, un pașaport 

poate să primească oricare dintre 
noi, nu ca pe vremuri când asta era 
o raritate. Sunt și lucruri care sunt 
mai rele. Industria s-a distrus, pe 
locul fostelor fabrici răsărind de 
cele mai multe ori centre comer-
ciale, străine și ele. Agricultura nu 
mai este așa cum o știam de pe vre-
muri, s-a distrus sistemul național 
de irigații. Jumătate din terenurile 
agricole aparțin astăzi străinilor. 
Terenurile rămase românilor sunt 
mai mult nelucrate sau lucrate 
rudimentar în lipsa tractoarelor și 
instrumentelor mecanizate la pre-
țuri accesibile. Industria de trac-
toare care a ajutat la mecanizarea 
agriculturii românești nu mai este.

Rezultatul tuturor acestor dis-
trugeri este acela că peste 3 mili-
oane de români trăiesc astăzi și 
muncesc în străinătate, în: Italia, 
Spania, Germania, Marea Britanie 
sau în alte țări, românii noștri pro-
duc, și-au întemeiat familii și nu dau 
semne că s-ar întoarce acasă. De ce 

ar face-o când după 27 de ani nu 
avem încă autostrăzi peste Carpați 
care să lege provinciile istorice ale 
țării noastre, spitalele sunt adevă-
rate bombe cu ceas, funcționând 
sub limita de avarie, cu medici 
jigniți de către Statul român prin 
modul în care sunt tratați. Apoi sis-
temul de învățământ este învechit, 
axat pe memorare și nu pe coope-
rare între elevi și pe dezvoltarea 
capacității de studiu individual și a 
capacității de sinteză, un sistem care 
nu este corelat cu nevoile de astăzi 
ale economiei, fără să mai vorbim 
că este complet inapt să anticipeze 
evoluții ale societății românești sau 
umane la scară globală.

Inițiativele private în loc să fie 
stimulate sunt mai mult blocate 
printr-o legislație stufoasă, ambi-
guă și făcută parcă pe dos, în care 
întreprinzătorul primește amenzi 
din toate părțile și ajunge să fie ca în 
bancul ăla în care iepurașul oricum 
ia bataie, că nu are bască.

Profitorii Revoluției

Și totuși printre atâtea tonuri 
de gri sunt și unii români care au 
prosperat. Nu o să ma refer la acei 
câțiva care au prosperat pe munca 
lor, pe inteligență și pe sacrificiile 
lor, pe stresul și pe nopțile nedor-
mite, ci o sa mă refer la acei câțiva 
aleși pentru care aceeași legislație 
care era pentru unii ciumă, pentru 
ei a fost mumă și încă una bună. 

Acestia sunt profitorii Revoluției, 
sunt acei „aleși“ care au fost prezenți 
la privatizările făcute în această țară, 
sunt aceia care astăzi au cele mai 
bune spații comerciale, și nu moș-
tenite de la vreo mătușa Tamara, ci 
cumpărate de la stat, de la firmele 
de stat ajunse astăzi cele mai multe 
dintre ele în insolvență sau chiar și 
în faliment. Sunt aceia care au hote-
luri, cumpărate pe bani de câteva 
apartamente la bloc. Sunt aceia 
care au cumpărat fabrici, pe care 
le-au vândut la fier vechi, au muls 
de pe ele tot ce era de muls și apoi 
le-au vândut dezvoltatorilor imo-
biliari români sau străini pe bani 
buni. Toate acestea nu se puteau 
face fără să existe o dublă măsură. 
Acești câțiva „aleși“ au fost protejați 
și favorizați de sistemul democratic 
din ultimii 27 de ani. Au fost oco-
liți de controale iar concurenții lor 
au fost îngenunchiați de aceleași 
instituții de control. Se poate spune 
că ăsta este capitalismul, că supra-
viețuieste cel mai bun. Nu este așa. 
Nu a supraviețuit cel mai bun, ci cel 
mai puternic politic și cu proptele 
mai mari, cel care, să citez un clasic 
încă în viață din lumea lor de poli-
ticieni/oameni de afaceri veroși „au 
știut tabla împărțirii“. S-au gene-
rat sume uriașe de bani din genul 
acesta de vânzare a țării la bucată 
după ce au luat-o pe mai nimic la 
preț de en-gros. S-au adăugat și mai 
mulți bani în aceleași conturi din 

afacerile cu statul. Fie că vorbim 
de lucrările de investiții realizate de 
ministere, fie că vorbim de aface-
rile făcute în 27 de ani cu bugetele 
primăriilor și a consiliilor județene 
din întreaga țară s-au adunat bani, 
foarte mulți bani în conturile unora 
pe care astăzi îi mai vedem defilând 
pe la ușa parchetelor DNA din țară. 
Însă sunt și câțiva profitori pe care 
nu-i cunoaște nimeni. Aceștia sunt 
adevărații păpușari care trag sforile, 
lumea-i înjură pe politicienii care se 
expun fără a-i cunoaște pe cei care 
sunt puternici și bogați în mod real.
Dar ăsta e capitalismul. Capitalism 
fără capital nu există. Poate că dacă 
aceste sume uriașe de bani erau 
investite în mod înțelept în țară, 
producând plus valoare pentru 
români, găseam o justificare aces-
tui adevărat proiect de îmbogățire 
selectivă a doar câtorva persoane. 
Dar nu s-a întâmplat asta. Banii au 
fost scoși în afara țării, în paradisuri 
fiscale din Cipru până în Caraibe 
fără ca ei să producă bunăstare 
pentru români sau au produs doar 
pentru câțiva, copiii lor, puși la adă-
post pentru următoarele generații. 
Și iată cum un proiect, pentru că ce 
s-a întâmplat nu are cum să fie doar 
rezultatul întâmplării, a scăpat în cel 
mai balcanic mod de sub control. 
În loc să avem un capital românesc 
puternic care să investească în bănci 
locale sau regionale, care la rândul 
lor să finanțeze investiții autohtone 

mici dar extrem de necesare pentru 
o societate, care să permită milioa-
nelor de români care lucrează astăzi 
afară să stea și să muncească în țara 
lor, alături de părinții și de copiii 
lor, în loc de asta sunt doar câțiva 
oameni foarte bogați, care nici nu 
mai aparțin acestei țări, pentru ca 
din momentul în care au făcut ce 
au făcut, au trădat țara și neamul 
nostru.

Sigur că toate acestea nu se 
puteau întâmpla, fără ca unii, care 
trebuiau să vegheze să nu se întâm-
ple asta, să nu-și fi făcut datoria. Nu 
sunt dintre cei care lovesc în insti-
tuții și care generalizează când fac 
acuzații, însă au fost oameni în ser-
viciile de forță ale statului care nu 
și-au făcut treaba. Au devenit păr-
tași închizând ochii, bucurându-se 
la o vacanță exotică sau la un plic cu 
bani sau la o casă primită de la stat 
peste rând sau la o bursă în străină-
tate pentru copiii lor. Au făcut-o! 
Să trăiască cu conștiinta lor dacă o 
mai au! 

Dar instituțiile din care 
aceștia făceau sau fac 
parte, care sunt formate în 
marea lor majoritate din 
ofițeri patrioți, care și-au 
ales o meserie în baza unor 
idealuri de a proteja țara și 
poporul, trebuiau sa aibă o 
funcție de auto-protecție și 
să-i elimine pe aceștia din 
organizație. Și dacă nu au 
făcut-o până acum, poate 
că e timpul să nu mai tacă 
în mod culpabil!

Tonuri de gri și dublă măsură

Nu vom fi mai tineri dacă ne întoarcem în '90

 Unde sunt eu e cald și cântă 
Frank Sinatra. Nu am crăpat, deși 
câteodată mă gândesc că nu ar 
fi rău. Sunt într-un purgatoriu 
dragnian, am tot ce vreau dar 
aș vrea mai mult. Aș vrea să fiu 
acolo, să ies în Piața Universității, 
să îmi înghețe urletele împotriva 
gunoiului pesedist, să se transforme 
în gratii care să îi închidă pe 
infractori în pârnăi aerisite din care 
nu mai pot ieșii 42.000 de ani, până 
la următoarea încălzire a planetei

Pe facebook, deputați ai opoziției plă-
pânde ne cer să apărăm justiția, cum 
prieteni, că d-aia v-am ales să ne ară-

tați calea. Ne spun deputații că încă suntem 
în faza în care nu am pierdut tot, că împre-
ună învingem. Mi se pare mie sau sună a 
reclamă proastă la rachiu de pufoaică?

În Polonia, Bulgaria, Spania sau Italia 
ies sute de mii de oameni la un protest, 
milioane în Coreea de Sud. În Mexic, 
profesorii își pun bandane, ocupă străzi, 
se bat parte în parte cu poliția. Unii sunt 
asasinați de statul criminal, dar nimeni nu 
stă la teorii de ceainărie: suntem în faza de 
apărare sau de rezistență, am pierdut tot 
sau mai avem metru ăla pătrat în care să 
ne înghesuim și să așteptăm miracolele. Să 
nu uităm, soborul de preoți nu e cu noi ci 
cu ei.

În librăria Amate din Oaxaca sunt 22 
de rafturi cu literatură politică, de protest, 
Chomsky și Klein, Zapate vive, la lucha 
sigue! Pe un scăunel de plastic, înconju-
rat de cărți tăcute despre proteste vocale, 
americanul patron, să-i spunem Steven, îmi 
povestește cum a făcut în 1971 facultatea la 
Berlin și, for one reason or other, all my fri-
ends were romanians.

Cum e România acum?
Captivă ca o muscă în bucățica ei de isto-

rie din care nu poate să scape.
E Balcani și practic nu poate biata 

Românie să își ridice fustița și să sară Alpii, 
să se așeze pe malul lacului Como și să 
aștepte înserarea.

Steven oftează și îmi arată cărți despre o 
altă lume pe care zapatiștii o fac, încet dar 
sigur, în sierra și îmi spune să le cumpăr căci 
vin vremuri în care cu toții o să avem nevoie 
să știm sub ce bolovan să ne ascundem, cum 
se trage cu un arc cu săgeți și ce plante puse 
pe rană opresc sângerarea.

Săptămâna aceasta e inaugurarea lui 
Trump. E cald și cântă Sinatra și îmi amin-
tesc de Suzanne care spunea că speră să îl 
împuște cineva pe Trump, la inaugurare 
chiar, ca să nu mai lungim gluma. Iar soțul 
ei, Dan, dădea din capul împodobit cu barbă 
albă, ochii albaștri blânzi aprobând ce spu-
nea Suzanne. Da, și el spera același lucru. 
Ca și cum uciderea unui clovn oxigenat ar 
readuce lumea în, să zicem, 18 august 2007, 
înainte ca rahatul să lovească ventilatorul.

Dar jocul ăsta de Piticot pe care îl jucăm 
noi ne aruncă pionii, atunci când viața 
lovește nervoasă cu pumnul în masă, în 

cutele ălea de timp unde nu ai vrea să ajungi.
Uite, noi, cu grațierea și amnistia, am 

ajunge în anii 90. Ce, o fi rău să ne întoar-
cem în anii 90? Eram toți tineri, nu aveam 
celulită și ficatul mărit. Dar atunci erau toți 
gușații la putere și nu visai să te atingi de ei, 
Triță Făniță și Culiță Tărâță, Hrebenciug, 
generalu Militaru, FSN-ul prinsese țări-
șoara sub borcan, ca pe o lăcustă, și înce-
puse cu răbdare să îi smulgă picior și aripi-
oară, încet, încet. Dinescu era slab și Petre 
Roman era la prima nevastă, minerii erau 
de neatins, conturile lui Ceaușescu golite, 
nimeni nu vorbea despre Securitate. De ce 
ai vorbi? Doar învinsesem. Ne spusese asta 
Sorin Roșca Stănescu și Cristoiu, Sârbu și 
Vântu.

Năstase era o lumină pe lângă ei și uite, 
anul ăsta se fac 20 de ani de când Niculae 
de la Prescon a cumpărat ziarul ca să mă dea 
afară pentru că scrisesem despre cum a pus 
mâna pe Brașov. Așa erau anii 90.

Să tot te întorci în timp, nu-i așa?
Unde sunt eu acum e cald afară dar e 

frig înăuntru. Fac cistită la suflet și aia nu se 
tratează.

Ieșiți în stradă și pentru mine. Ieșiți tu-le 
muma-n cur de ticăloși.

 In anii care au trecut de la Revolutia din 1989 s-au schimbat unele lucruri in 
tara noastra. Unele lucruri sunt mai bune, cum ar fi libertatea cuvantului, faptul 
ca putem sa ne exprimam liber opiniile fara teama de a fi anchetat sau inchisi, ca 
putem sa votam in mod real conform dorintelor si simpatiilor noastre.  Apoi mai 
este abundenta de marfuri din magazine, fie ele alimentare sau de alta natura

Raluca
FEHER
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Tinerii sunt viitorul României, resursa 
strategică a țării, pentru care statul 
român are datoria să asigure toate 

condițiile unei vieți decente și prospere. 
Sportul trebuie să fie prioritate națională, 
atât pentru performanță, cât și pentru că este 
un mod de viață sănătos. 

Din momentul în care am preluat porto-
foliul Ministerului Tineretului și Sportului, 
mi-am asumat angajamentul de a impune 
corectitudinea, transparența și comunicarea 
în relația cu cetățeanul, cu societatea civilă, 
precum și în relațiile intra și interinstituțio-
nale ale MTS. 

Tineretul și sportul sunt domenii strate-
gice. Avem obligația să le abordăm cu deplină 
responsabilitate și profesionalism în așa fel 
încât să le asigurăm tinerilor un viitor și să 
redăm gloria și respectul sportului românesc. 

În acest sens, suntem în procedură de 
analiză și evaluare a situației existente, la 

momentul de față, de la nivelul Ministerului 
Tineretului și Sportului, cu scopul de a 
identifica elementele care împiedică buna 
și corecta funcționare a ministerului, a le 
corecta și de a implementa soluții viabile. 

În ceea ce privește programul de guver-
nare, implementăm măsuri cu impact eco-
nomic și social. Respectăm promisiunile 
asumate, astfel că, de la 1 februarie, salariul 
minim crește la 1.450 de lei, salariile din 
administrația publică locală sunt majorate 
cu 20%, salariile actorilor și ale personalului 
din instituțiile de spectacole cresc cu 50%, 
pensiile mai mici de 2.000 de lei nu vor mai fi 
impozitate. Finanțarea drepturilor asistenți-
lor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor 
cu handicap grav,  se asigură integral de la 
bugetul de stat. Până acum, finanțarea se asi-
gura în proporție de maxim 90% de la bugetul 
de stat. Pentru a stimula și mediul economic 

a fost eliminat formularul 088, impozitul pe 
cifra de afaceri pentru microîntreprinderile 
cu venituri mai mici de 500.000 de euro va 
fi de 1% și a fost eliminat impozitul pe profit 
pentru primii 10 ani pentru firmele cu activi-
tăți de inovare și cercetare-dezvoltare.

Apreciez, în mod deosebit, măsurile care 
au fost luate pentru studenți. Astfel, studen-
ții înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvență, în instituțiile de învățământ supe-
rior acreditate, beneficiază de gratuitate la 
transport intern feroviar la toate categoriile 
de trenuri, clasa a II-a.  Totodată, bursele 
sociale cresc de la 83 la 201 lei/ lună pe peri-
oada derulării activităților didactice/student 
de la învățământul cu frecvență, fără taxă de 
studii. Studenții au nevoie de sprijin, accesul 
la educație trebuie încurajat. 

Toate măsurile adoptate de Guvern sunt 
măsuri normale menite să crească nivelul 
de trai al fiecărui român. Creștem salariu-
lui minim pentru a nu mai fi „sclavi“ în țara 
noastră. Redăm demnitatea artiștilor prin 
dublarea salariilor. Avem grijă de cei aflați 
în nevoie. Sprijinim mediul de afaceri prin 
debirocratizare și reducerea taxelor.

Așa cum am demonstrat, încă  
de la constituirea Parlamentului și 

investirea Guvernului,  
PSD își respectă promisiunile  

și le va oferi motive românilor  
să creadă în România  

și în viitorul lor aici, acasă.

Marius-Alexandru DUNCA,
Președinte PSD Brașov

Cum poate salva PNL România

 Plec la drum cu crezul 
că persoanele care 
citesc articolele scrise 
de mine pentru Gazeta 
Brașovului înțeleg că 
acestea reprezintă trăiri 
de moment, expresie a 
personalității mele și 
a informațiilor de care 
dispun la momentul în 
care le scriu. Nu dau 
lecții nimănui

În plus, scriu la Gazeta Brașovului 
pentru că eu simt nevoia să fac 
acest lucru (să scriu) iar această 

publicație mi-a oferit această opor-
tunitate. În plus, am și libertatea de 
a ataca orice subiect, în limita tim-
pului de care dispun.

Nu ma interesează să intru în 
polemică și nu fac jocul vreunui 
partid politic, nici măcar nu fac 
vreun joc personal, pentru că am 
remarcat că multe lucruri pe care 
le scriu aici sunt interpretate împo-
triva mea…

Sunt și am fost un liberal con-
vins, cu toate că exprimarea mea 
în politică nu a respectat acest crez. 
Știu că nu am procedat bine, dar am 
considerat că PNL la momentul 
respectiv nu mă reprezenta, cum 
sunt destul de convins și acum de 
acest lucru.

Cred că toate măsurile care au 
resuscitat climatul din România 
ultimilor ani au fost în esență libe-
rale, chiar dacă au fost propuse și 
adoptate de partide care nu au de-a 
face cu liberalismul. De aseme-
nea, cred că dreapta când a ajuns 
la putere a făcut o greșeală capitală 
când a acceptat mutarea în plic pri-
mită de la Traian Băsescu cu crește-
rea TVA și reducerea cu 25% a sala-
riilor bugetarilor. Practic, aceasta 
a fost o măsură eminamente de 
stânga, însemnând împărțirea sără-
ciei la mai mulți. O dreaptă adevă-
rată ar fi început un proces profund 
de reformă a statului, dar puterea 
de atunci a fost speriată de posibi-
litatea unor mișcări de stradă, care 
oricum s-au întâmplat într-un final.

Știu că doar un liberalism bine 
înțeles și asumat de români poate 
duce această țară mai departe, spre 
a deveni o putere în Europa. De 
aceea îmi pare rău când văd degrin-
golada care marchează dreapta în 
ultimii ani.

PSD a crescut în ultimii ani prin 
măsuri de stimulare a mediului de 
afaceri, dublate de celebrele pomeni 
specifice socialismului, creșteri de 
pensii și salariu minim (fără a avea 
creștere a productivității). Au pro-
movat prin programele electorale 
măsuri de dreapta, liberale, dar pe 
care ei și le-au asumat mecanic, 

fără a înțelege cum trebuie imple-
mentate și de ce. De aceea cred că 
această guvernare a socialiștilor va 
fi un eșec, pentru că nu poți să com-
bini armonios o relaxare fiscală cu 
creșteri de alocații acordate pentru 
nemuncă.

Problema partidelor de dreapta, 
fie că s-au numit PDL sau PNL, 
este că au fost și sunt conduse de 
oameni care nu au nicio legătură 
cu liberalismul și nu înțeleg acest 
fenomen. Iar acest lucru se pro-
pagă de la centru spre filiale, vedem 
oameni care nu au nicio meserie, 
nicio expertiză, s-au remarcat doar 
prin faptul că au făcut politică toată 
viața lor.

Cum ar putea înțelege capita-
lismul, un sistem economic emi-
namente liberal, o persoană care a 
fost funcționar public toată viața 
sa, apoi a intrat în politică pentru 
a împușca un post de parlamentar? 
Dar un politruc care a trăit toată 
viața pe holurile actualelor partide 
și a început prin a căra mapa vreu-
nui om politic al momentului?

Brătienii au fost membri ai 
Academiei Române, chiar dacă de 
onoare, oare ce membru al PNL de 
azi poate fi onorat astfel ?

Faptul că la vârful PNL sau PDL 
au fost postate persoane lipsite de 
identitate sau expertiză, bune doar 
pentru a servi intereselor unui lider 
suprem, aflat de obicei în afara par-
tidului, au adus aceste două partide 
(care între timp au devenit unul sin-
gur) unde sunt azi.

Politica de cadre trebuie schim-
bată profund în PNL, trebuie pro-
pulsați spre vârf oameni cu valoare 
în comunitatea în care trăiesc, 

oameni care aduc propriul aport la 
imaginea partidului și nu doar buni 
gestionari sau executanți. Apoi, 
acelor oameni nu trebuie să li se 
cenzureze opiniile.

Avem exemple clare din USR, 
care au atras oameni de succes din 
mediul de afaceri pe listele pentru 
alegerile parlamentare și acest lucru 
i-a făcut mai puternici.

PNL trebuie să înțeleagă că 
Dumnezeul liberalilor nu trebuie să 
fie unul gelos, răzbunător sau elitist. 
Formulări de genul „PSD este un 
partid de comuniști“ nu trebuie să 
mai existe în condițiile în care mulți 
dintre cei care reprezintă azi acest 
partid nu se încadrează ca vârstă să fi 
fost membri ai partidului comunist.

O altă pistă greșită pentru PNL 
a fost lozinca „PSD este un partid 
de hoți“, folosită intens în timp ce 
oameni din propriul partid erau 
condamnați prin tribunale. Această 
ipocrizie a fost taxată de electora-
tul de dreapta, care s-a repliat către 
USR, măcar ei nu aveau membri 
urmăriți penal.

PNL trebuie să se impună prin 
valoarea pe care o aduce, nu bazân-
du-se pe denigrarea adversarului 
politic.

O trăsătură definitorie a libera-
lismului trebuie să fie libertatea de 
exprimare. Nu se poate ca în inte-
riorul unui partid de dreapta să nu 
fie permise voci critice, sau cei care 
nu sunt de acord cu parcursul de 
moment al partidului să fie margi-
nalizați. Politica pumnului în gură 
și excluderea din structură sunt 
specifice comunismului și nu tre-
buie perpetuate.

Frumusețea activității politice 

trebuie să fie dezbaterea. Aceasta 
trebuie să fie una reală, astfel par-
tidul va ieși mai puternic în urma 
frământărilor din interior și va răs-
punde nevoile mai multor oameni. 
Politica alinierii în spatele unui 
lider suprem nu poate duce PNL la 
progres.

Un ultim aspect pe care PNL ar 
trebui să îl schimbe este abordarea 
propriilor membri. Politica mem-
brilor disciplinați care trebuie să 
parcurgă toate etapele ierarhice ale 
partidului pentru a accede la con-
ducere sau demnități publice este 
una de tristă amintire și nu cred 
că mai poate fi respectată, mai ales 
într-un partid care nu dispune de 
mari personalități la vârf. Să impui 
unui om care vrea să facă politică, 
conduce o afacere, are expertiză, să 
participe la ședințele organizațiilor 
de cartier, cu tot respectul pentru 
oamenii care fac parte din aceste 
structuri, este un factor descurajant.

PNL poate schimba 
România, dar nu prin 
îngâmfare, autism politic 
și servilism pentru un 
lider maxim. PNL trebuie 
să se schimbe profund, 
nicio piatră nu trebuie să 
rămână neîntoarsă, toate 
cadrele trebuie evaluate 
cu standarde clare, de bun 
simț și nu prin prisma 
faptului că sunt buni 
soldați ai partidului ci prin 
aceea a valorii adăugate 
pe care o pot aduce.

Respectăm ce am promis

Sorin BÂSCĂ

 În prezent, activitatea sportivă și de tineret din România se 
află într-un moment de cotitură. În ciuda măsurilor luate în 
ultimii ani cu privire la stimularea acestor domenii grav afectate 
îndeosebi de deficitul de finanțare, se simte nevoia unei restartări 
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 În spațiul public se vorbește, din nou, despre 
amnistie și grațiere. Înainte de a defini, pe scurt, 
termenii aflați în atenția opiniei publice, menționez 
că fiecare stat  are propria politică penală

 Stimați colegi, Au trecut șase 
luni de când ne-am început 
activitatea în Consiliul Local 
Brașov. Unii la al doilea, 
sau chiar al treilea mandat, 
alții, asemeni mie, la prima 
experiență în acest for. Destul 
timp pentru noi toți, chiar 
și cei novici, să înțelegem 
cum merg lucrurile și în ce 
constă răspunderea noastră. 
Au trecut și sărbătorile, am 
început un nou an, iar orice nou 
început presupune și o serie 
de rezoluții, de lucruri pe care 
ni le propunem a fi realizate. 
Astfel încât, iată, eu mă adresez 
Dumneavoastră, colegii mei din 
Consiliul local Brașov, cu ceea 
ce vă propun eu să încercăm să 
facem în noul an, în consiliu

Mai multă rigurozitate  
și seriozitate

M-ați mai auzit cerând asta în repetate 
rânduri în ședințele de plen ale CL. Nu sunt 
vorbe goale, pentru că ne „jucăm” cu decizii 
care influențează viața a mii și zeci de mii  de 
oameni, locuitorii orașului. Nu se poate să 
apară pe ordinea de zi propuneri de hotărâri 
de consiliu local (Legi locale) care încalcă 
flagrant alte hotărâri de CL deja votate (și 
nu de ani de zile, ci doar de câteva luni erau 
votate, deci e greu de presupus că fuseseră 
uitate). La fel de greu de înțeles este și vota-
rea aprobării unui Plan urbanistic de detaliu 
(PUD) înainte de votarea aprobării ca acel 
PUD să fie efectuat. Exemplele pot continua.

Trebuie să punem pe primul plan 
Interesul Comunității!

Este greu de înțeles unde și cum a fost apă-
rat acest interes în dezastrul numit Tetkron. 
Am cerut de la primele noastre întâlniri să 
achităm datoriile față de furnizorul de gaze, 
utilizate în producerea apei calde în iarna 

2015-2016. Acele datorii erau de cca 2.5 mili-
oane de euro. Nu le-am plătit decât în noiem-
brie, cu rezultatul că am plătit și penalități de 
jumătate de milion de euro! Iar mai apoi a tre-
buit sa aprobăm în CL plata gazului în mod 
anticipat pe 2 luni, altfel nu ni se furniza gazul 
necesar funcționării instalațiilor. Cum le 
explicăm asta brașovenilor care ne-au votat?

Mai puține contre  
și șicane pe motive politice sau de 
simpatii și antipatii 

Am asistat la multe gesturi, luări de pozi-
ții, decizii, sau simple vorbe, care nu aveau 
altă justificare decât ideea de „a-i da în cap” 
celuilalt, pe motiv că este de la alt partid, sau 
nu ne place de el. Astfel a ajuns un consilier 
care este foarte bine pregătit în zona juridică 
să nu facă parte nu numai din comisia juri-
dică, ci din nici o comisie a Consiliului local 
Brașov. Nu cred că orașul a avut de câștigat 
din aceasta. Tot așa s-a refuzat ascultarea 
actorilor greviști în CL, ceea ce ar fi putut 
dezamorsa conflictul de luni de zile. Nu 
au fost ascultați, astfel că Brașovul a ajuns 
în paginile tuturor ziarelor de cultură și nu 
numai, ca locul în care se face cultură cu 

pumnul în gură. Sunt convins că este o ima-
gine greșită a orașului nostru, dar asta am 
lăsat noi să se vadă în exterior. Și, iarăși, nu 
este bine. Exemplele pot continua și aici.

Să nu uităm rolul nostru  
în administrația locală!

Consiliul local este forul care propune 
anumite proiecte de legi (hotărâri), proiecte 
care o dată votate trebuiesc puse în fapte de 
către primar, împreună cu întreg aparatul 
primăriei. Sigur că unele proiecte sunt gene-
rate exclusiv de către primărie – cum ar fi 
cele legate de buget și rectificările bugetare, 
și altele, însă și noi, consilierii, trebuie să 
ne manifestăm interesul față de buna func-
ționare a comunității propunând diverse 
proiecte pe care le considerăm importante 
și benefice. Este posibil să nu fi înțeles eu 
pe deplin cum s-au făcut lucrurile până 
acum, dar nu mi s-a părut că ar fi fost măcar 
un singur proiect de hotărâre generat de 
către o parte a Consiliului local, ci senzația 
pregnantă mi-a fost că totul venea dinspre 
primărie și noi, consilierii, făceam doar un 
act de „legalizare” a respectivelor proiecte. 
Altfel sunt convins că ar fi avut loc discuții, 

dezbateri, încercări de a-i convinge pe cei-
lalți că proiectul merită votat. Ceea ce nu am 
văzut să se întample.

Ocuparea posturilor  
din primărie

Primăria Brașov funcționează la cota de 
avarie. Foarte multe posturi nu sunt ocupate, 
iar mulți directori nu mai au voie să ia legă-
tura unii cu alții, sau cu primarul. Secretarul 
instituției, cu rol esențial în desfășurarea 
activității primăriei și a Consiliului local, s-a 
retras din schemă, iar în locul lui, în două 
luni, au fost deja două persoane pe această 
funcție. Așa nu se poate gestiona un oraș 
de sute de mii de locuitori. Sigur că salari-
ile sunt demotivante, dar cred că putem să 
găsim căi prin care să atragem oameni capa-
bili, bine pregătiți, să se angajeze în primă-
rie. Haideți să căutăm aceste metode de 
a-i motiva, de a-i recompensa pe cei ce ne 
pot ajuta să fim mai eficienți, mai rapizi în 
soluționarea diverselor probleme cu care se 
confruntă administrația locală. O soluție ar 
putea fi construirea de locuințe de serviciu, 
spre exemplu. Or mai fi și altele, trebuie doar 
să le căutăm. Împreună.

Brașovul este un oraș frumos, dar sunt 
multe lucruri care nu funcționează cum tre-
buie în el – pornind de la trafic, cu blocajele 
zilnice la orele dimineții și serii, cu nenumă-
ratele și deocamdată de neoprit accidente pe 
trecerile de pietoni, cu parcările prea puține, 
sau prost gestionate, cu deszăpezirile făcute 
prost, cu transportul în comun care lasă mult 
de dorit, la eternele cozi la administrația finan-
ciară, la neatractivitatea orașului pentru inves-
titori (majoritatea firmelor noi se deschid în 
localitățile învecinate orașului, din cauza taxe-
lor, birocrației etc), cu urmarea că nu sunt prea 
multe locuri de muncă etc. etc. etc. Putem să 
rezolvăm aceste probleme, totul este să vrem!

Acesta este apelul meu către 
Dumneavoastră – să lucrăm ÎMPREUNĂ, 
SERIOS, RIGUROS și ÎN INTERESUL 
COMUNITĂȚII.

Șerban ȘOVĂIALĂ, 
consilier local independent

Primarul Scripcaru și amnistia

Apel către colegii mei 
din Consiliul local Brașov

Conform dispozițiilor 
Codului penal, coroborate 
cu cele ale Codului de pro-

cedură penală, amnistia înlătură 
răspunderea penală  pentru infrac-
țiunea săvârșită, adică acțiunea 
penală nu poate fi pusă în  mișcare 
iar când a fost pusă în mișcare nu 
mai poate fi exercitată.

Practic, procesul penal înce-
tează iar în cazul celor aflați în 
executarea pedepsei restul de 
pedeapsă nu se mai execută.

Grațierea are ca efect înlă-
turarea, în totul sau în parte, a 

executării pedepsei ori comutarea 
acesteia în alta mai ușoară.

Conform dispozițiilor 
Constituției, atât amnistia cât 
și grațierea colectivă se acordă 
de către Parlament prin lege 
organică, adică ea trebuie să fie 
votată de majoritatea membrilor 
Parlamentului iar dreptul de iniția-
tivă legislativă aparține Guvernului 
și membrilor Parlamentului, fiind 
exclusă inițiativa legislativă a 
cetățenilor.

Se pune întrebarea, legitimă: ce 
legătură are primarul Scripcaru, 

reales de peste 18% dintre brașo-
venii cu drept de vot, cu acești ter-
meni care țin de politica penală a 
statului, în condițiile în care ar tre-
bui să se ocupe de administrarea, 
în condițiile legii, a municipiului 
nostru?

Răspunsul se află în cele trei 
dosare penale în care este actorul 
principal și care i-au fost întocmite 
de către DNA, Serviciul Teritorial 
Brașov, pentru infracțiuni de 
corupție.

Iată de ce primarul nostru, când 
visează, visează la libertate, la fel 
cum visa și liderul populației de 
culoare din SUA,  Martin Luther 
King, cu deosebirea că acesta din 
urmă visa la egalitatea cetățenilor, 
indiferent de rasă și la libertatea 
acestora pe când primarul nostru 

cel gospodar visează neîncetat la o 
lege de amnistie care să se refere și 
la cei condamnați sau aflați în curs 
de condamnare pentru corup-
ție, adică pentru jefuirea banilor 
publici și transferarea lor în para-
disuri fiscale de peste mări și țări.

Acesta este un vis de-al său des-
pre viitor dar în vis își mai amin-
tește și de vremurile bune, pentru 
el și alții ca el, când România părea 
a fi raiul corupților și iadul cetățe-
nilor simpli, când el făcea naveta la 
București cu elicopterul, încărcat 
de genți umflate, mai ceva ca păpu-
șile gonflabile, cu deosebirea că 
păpușile se umflă cu aer iar gențile 
lui numai aer nu conțineau.

Referitor la oportunitatea 
adoptării unei legi privind amnis-
tia și/sau grațierea, remarc doar 

că aceasta rezolvă  doar temporar 
problema suprapopulării închi-
sorilor întrucât deja Napoleon a 
sesizat faptul că „daca sinucide-
rile și infracțiunile se înmulțesc în 
țară, e semn că starea poporului a 
devenit, pentru o cauză sau alta, 
primejdios de rea“.

Îndemnul lui Simion Bărnuțiu, 
filosoful revoluției române de la 
1848 din Transilvania: „Țineți cu 
poporul, să nu rătăciți“  să-i călă-
uzească pe cei aflați, vremelnic ca 
întotdeauna, la putere sau, cum 
spun interlopii, la butoane!

Arnold UNGAR,
Consilier în Consiliul  
local Brașov, membru  

în Forumul Democrat al 
Germanilor din România
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#   Graffiti 
adevărat!

Karla TITILEANU
decorator

Deși poate ar fi fost drăguț 
ca pentru primul articol 
din acest an să vă scriu 

despre îmbrățișări iernatice sub 
copaci ninși, nu pot. Poate data 
viitoare, pentru că în zilele astea 
am alt pitic ce nu-mi dă pace. 
Parcă cineva cu un marker verde, 
merge înaintea mea și hop țop se 
apucă de mâzgâlit. Și asta pentru 
că observ din ce în ce mai des, pe 
ușile scărilor de bloc, în lifturi, 
pe porți, pe tocurile geamurilor, 
aceeași tâmpenie. Ceva cu RAVE 
On si o inimioară. Nu știu ce e, 
despre ce e... și nici nu cred că mă 
interesează, câtă vreme insistența 
obsesivă a mâzgâlitorului nu face 

altceva decât să urâțească locurile 
pe care își așterne pe ascuns sus-
ținerea față de ceva. La mine-n 
lift spre exemplu s-a ambiționat. 
A venit și-a mâzgâlit. O vecină 
căreia îi place ca liftul să fie stră-
lucitor, a intervenit cu spirt și 
a șters urmele „marcatorului“. 
Ființa cu markerul și-a făcut iar 
apariția si hop iară cu „reiv on-ul“ 
cu inimioară pe argintiul strălu-
citor al liftului. Vecina s-a sesizat 
și a scos-o iar pe Mona la treabă. 
Și uite-așa! Până când i-o fi spus 
careva „artistului“ că e cameră de 
supraveghere în lift  și s-a potolit. 
Da, s-a potolit cu liftul. Că acum 
s-a gândit că ușa de la scara blo-
cului este la fel de vizibilă ca liftul. 
Și hop și-acolo! Și ăsta este doar 
unul dintre cazuri. Mai știu câteva 

locuri, chiar la distanță unele de 
celelalte, ceea ce mă face să mă 
gândesc la mai multe lucruri: 
avem aceleași destinații, cercuri 
de cunoscuți sau pur și simplu 
ființa cu markerul este agitată, 
are acoperire largă sau... mai are 
adepți cu care colaborează. Da, 

pare hilar. Dar chiar nu e. 
Am încurajat mereu arta și 

manifestărie ei, în orice formă ce 
are la bază respectul față de cei-
lalți, dar nu pot decât să condamn 
porcăriile care hidoșesc și mai 
mult zidurile și-așa urâte. Da, imi 
plac grafismele făcute de artiști și 

aș vrea să le putem admira minu-
natele lucrări, adevărate capo-
dopere, pe zidurile orașului, așa 
cum vedem că le promovează 
mari orașe. Noi, din păcate, rămâ-
nem la nivelul „numele proștilor 
pe toate gardurile“.

Week-end fain!

Prima Școală Profesională în Industria Hotelieră  
și Gastronomică după model dual, la Brașov

Reprezentanții principalilor ope-
ratori din domeniul HoReCa din 
Brașov, ai Camerei de Comerț și 

Industrie Brașov, ai Ministerului Educației, ai 
Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, ai 
Federației Industriei Hoteliere din Romania, 
precum și ai Colegiului Tehnic Maria 
Băiulescu s-au reunit săptămâna trecută, la 
sediul unității de învățământ, pentru a pune 
la punct detaliile privind înființarea a trei 
clase profesionale în domeniul turism-ali-
mentație publică la colegiul amintit. Aceste 
clase, a anunțat unul din organizatorii eve-
nimentului, consilierul local și președinte al 
Asociației pentru Promovare și Dezvoltare 
Turistică a Județului Brașov, Cristian 
Macedonschi, urmează a  funcționa în sistem 
dual după model german, având în vedere 
succesul înregistrat de Școala Profesională 
Germană Kronstadt. El a precizat că pen-
tru acest an școlar se dorește înființarea la 
Colegiul Tehnic Maria Băiulescu a trei clase 
profesionale, una pentru calificarea în mese-
ria de bucătar, alta pentru calificarea în mese-
ria de ospătar, iar a treia pentru calificarea 
în meseria de cameristă. „Este un prim pas, 
pentru că, având în vedere numărul mare de 
solicitări din partea agenților economici din 
domeniul industriei turismului din Brașov, 
precum și disponibilitatea acestora în susţi-
nerea proiectului, în anii următori este posi-
bil ca numărul de clase să crească“, a explicat 
Macedonschi. 

Cereri pentru 63 de bucătari,  
59 de ospătari şi 43 de cameriste 

Colegiul Maria Băiulescu din Brașov are 
deja experienţă în calificarea tinerilor în 

meserii din domeniul HoReCa. „În urmă 
cu doi ani, am înfiinţat o clasă în domeniul 
turism alimentaţie publică, în activitatea de 
formare implicându-se cei doi agenţi eco-
nomici din Brașov Hotel Kolping si Hotel 
Kronwell. În momentul de faţă, pentru spe-
cializările din acest domeniu, dispunem de 
două săli pentru alimentaţie publică, una de 
servire și un mini-laborator de alimentaţie. 
La întâlnire au participat reprezenentanţi 
de la aproximativ 22 de firme din domeniul 
hotelier și alimentaţie publică, care, deo-
camdată verbal, au solicitat un total 165 de 
locuri, dintre care 63 pentru calificarea în 
meseria de bucătar, 59 pentru meseria de 
ospătar  și 43 pentru calificarea în mese-
ria de lucrător hotelier (cameriste – n.r.). 
Potrivit reglementărilor în vigoare, o clasă 
profesională trebuie să aibă minim 20 de 
elevi și maxim 30. 

Reglementările privind 
învăţământul dual ar putea  
fi aprobate în scurt timp

Coordonatorul pentru Regiunea Centru 
a Centrului Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic 
(CNDIPT) din cadrul Ministerului 
Educaţiei,  Gabriel Radu, a precizat că, după 
ce a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă 
privind învăţământul dual, dar mai trebuie 
aprobată metodologia specifică în acest 
sens. „În ședinţa de Guvern din cursul aces-
tei săptămâni ar trebui să se definitiveze 
organizarea Ministerului Educaţiei, după 
care se poate supune aprobării metodolo-
gia privind învăţământul dual“, a declarat 
reprezentantul Ministerului Educaţiei. El 
a precizat că și potrivit metodologiei aflate 
în stadiul de proiect, încă nu se poate vorbi 
despre un sistem dual „pur“, există câteva 

constrângeri: „Noi ne adresăm elevilor care 
au terminat ciclul gimnazial, aceștia fiind 
încă în perioada de 10 ani în care învăţă-
mântul este obligatoriu. În aceste condiţii 
apare o constrângere, pentru că nu se poate 
încheia un contract de ucenicie ci doar unul 
de practică. În statele în care acest sistem 
este consacrat, această formă de învăţământ 
începe după ce se termină învăţământul 
obligatoriu“. Pe de altă parte, el prezentat 
și câteva prevederi ale metodologiei pri-
vind sistemul dual, precizând că în unele 
situaţii s-au folosit măsuri aplicate la Școala 
Profesională Kronstadt. „Un aspect impor-
tant în ceea ce privește sistemul dual este că 
din Consiliile de Administraţie ale Școlilor 
fac parte reprezentanţi ai agenţilor econo-
mici care sunt implicaţi în proiect, ai părin-
ţilor, ai consiliilor locale și primăriilor“. În 
ceea ce privește activitatea educaţională, el a 
afirmat că în proiectul metodologiei se pre-
vede ca în primul an, practica de specialitate 
să aibă o pondere de 20%, în al doilea an de 
58%, iar în al treilea an de 72%. 

În cadrul ședinței CLDPS din data de 19 
ianuarie, organizată la Inspectoratul Școlar 
Județean Brașov legată de planul de școlari-
zare pentru clasa a IX-a, învățământ profesio-
nal de zi, cu durata de 3 ani, pentru anul șco-
lar 2017-2018, au fost votate și aprobate trei 
clase profesionale la Colegiul Tehnic Maria 
Băiulescu inițiate de APDT Brașov și unități 
din domeniul hotelier și gastronomic. Aceste 
clase urmând a avea următoarele specializări: 
una pentru calificarea în meseria de bucătar, 
alta pentru calificarea în meseria de ospătar, 
iar a treia pentru calificarea în meseria de 
cameristă.
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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

Cine este Prințesa? Cum, nu 
știți cine este Prințesa? Geniul 
politic brașovean, tânăra și 

salvatoarea politicii brașovene. Mi 
se pare firesc să fie deputat, normal 
că a fost pe liste. De la o poștă i se 
vede geniul creator la nici 25 de ani. 
Ce mai, nici Brătienii în istoria lor 
politică nu au atins forța creatoare a 
domnișoarei Mara Mareș, nici măcar 
nu se pot compara. Ei bine, silitoarea 
Mara Mareș, deputat din partea PNL 
Brașov, cel mai tânăr deputat al acestei 
legislaturi, la prima sa conferinţă de 
presă susţinută de pe această pozitie, 
are opinie, frate!

Deputățica noastră, nu demult 
ieșită din pamperșii grădiniței, are 
opinii politice și ca și cum asta nu este 
mai mult decât suficient, mai este dez-
amăgită. Este dezamăgită de mersul 
Parlamentului, este dezamăgită de 
felul în care funcţionează Parlamentul 
în România. Ne întrebăm cum o per-
soană care până nu demult alerga pe 
holurile școlii la clasa pregătitoare 
după doamna învățătoare cu pâra: 
„Doamna, doamna, elevul Costel s-a 
căcat pe el!“, cum, poate o astfel de 
persoană să emită ipoteze în ceea ce 
priveste aparatul legislativ, Guvern, 
Parlament etc  prin comparație cu ce? 

Unde a mai activat, pentru a putea 

face comparații?
Prințesica noastră mult adulată, 

dacă a fost pusă acolo, nu ar fi fost rău 
mai întâi să privească și să învețe câte 
ceva de la cei mai în vârstă,  nu să-i 
certe. Să înțeleagă că astea sunt chestii 
pentru oamenii mari, iar ea este acolo 
printr-un accident nefast pentru țară 

și printr-un exercițiu de obediență slu-
garnică a colegilor de partid vis a vis 
de deciziile celor ce conduc partidul. 
Dar nu este problemă că se va plictisi 
curând. Ar trebui colegii să-i pregă-
tească o cutie de carioci, hârtie și un 
puzzle cu Albă ca Zăpada, pentru că 
nu numai că se va plictisi dar multe 
lucruri nu le va înțelege pentru că nu 
are cum – la vârsta fragedă pe care 
o are, nu a avut când să acumuleze 
noțiunile necesare – și atunci trebuie 
să-și ocupe timpul cu ceva. Dar bine-
înțeles la adăugarea domnișoarei pe 
liste, colegii mai în vârstă nu au luat 
în seamă aceste aspecte pentru că în 
ciuda vârstei mai înaintate, nici baga-
jul lor de cunoștințe nu este prea mare. 
Nu mare mi-ar fi mirarea să fie urmă-
toarea Gorghiu și să sperie copii pe la 
uși sau cine știe ce trăsnăi și bazaconii 
îi poate tuna știm cu toții, copiii sunt 
imprevizibili, sper că i-a dus capul 
pe colegii de partid să stea pe rândul 
cu ochii pe ea. Are și planuri, planuri 
pentru îmbunătăţirea sistemului edu-
caţional și modificarea legii voluntari-
atului. În conferinţa de presă la sediul 
PNL Brașov, prințesa a făcut balet 
adică și-a expus ideile în acest sens: 
ne zice ca a optat pentru a activa în 
Comisia pentru învățământ, tineret, 
știință și sport a Camerei Deputaților 

și în Comisia pentru egalitate de șanse 
între femei și bărbați, unde a fost 
aleasă și secretar. Își propune ca prin 
activitatea în aceste două comisii să 
reușească să promoveze proiecte care 
să stimuleze întoarcerea tinerilor în 
țară, să fie îmbunătățită calitatea sis-
temului educațional românesc, să fie 
mai adaptabil nevoilor pieței muncii 
din România. Speră să reușească să eli-
mine violența domestică asupra feme-
ilor și copiilor. Cuvinte frumoase, 
păcat doar că adaptabilitatea siste-
mului de învățământ la piața muncii 
este o idee ALDE, emisă în campa-
nia electorală si de asemenea ALDE 
Brașov a publicat articole în ceea ce 
priveste violența domestică și egali-
tatea de șanse între bărbați și femei. 
„Tot legat de activitatea mea parla-
mentară din aceste trei săptămâni, 
am depus alături de mai mulți colegi 
liberali prima inițiativă legislativă. 
Ea vizează eliminarea de la impozi-
tarea pe venit a tuturor pensiilor din 
România, nu doar a celor sub 2.000 
lei, cum a legiferat noua guvernare.“ 

Păi tot PNL-ul a sărit în sus că nu 
sunt bani pentru așa ceva, că nu sunt 
bani pentru varianta cu 2.000 de lei 
și acum ce faceți? Esti cam tulburată 
pisi!

Am zis!

Dezamăgirile Prințesei 

Accinte
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Duduia în cauză este mai pre-
sus de personajul Agatha Slătineanu 
(Strigoaia) interpretat de Magda 

Barbu în filmul „Misterele Bucureștilor“! 
După ce a fost candidatul pentru postul de 
primar la Brașov din partea PER, aceasta 
a reușit să câștige de două ori: un post de 
consilier județean pentru ea, un post de con-
silier local pentru soțul ei, și desigur foarte 
mulți bani din contractul cu propriul partid. 
Mai exact, Strigoaia (cerșetoarea nobilă din 
„Misterele Brașovului“) a păpat banii colegi-
lor de campanie. 

Concret, s-a hrănit prin intermediul 
firmei MS Expert PR. Nu mult. Aproape 
30.000 de lei. Alte 10.000 de lei le-a plimbat 
prin intermediul firmei  Agentia Century 
Image coordonată de un domn numit Horia 
Moașa. A reușit să fie persoana care a câștigat 
cel mai mult din campania electorală pentru 
alegerile locale. Deși nu a cheltuit nici un 
ban, a câștigat și bani, și poziții sociale. Mai 
mult, ca o veritabilă precupeață de mahala, 
l-a atacat pe cel care i-a finanțat campania, iar 
pe cea a cărei bani i-a cheltuit pentru a-și face 
campanie a numit-o, simplu și murdar, curvă.

Multă lume se întreabă care este rolul 
acestui articol. E simplu. Noi dorim să ară-
tăm adevărata față a Strigoaiei, ființă lacomă 
și vicleană ca mulți alți politicieni de mică 
anvergură. Dăm jos fardul și vedem adevă-
rata față. Mai mult, situația se înscrie în sche-
mele de deturnare a banilor publici.

Să începem din „momentul zero“. Adică 
din momentul în care doamna S. a decis să 
completeze echipa de candidați a Partidului 
Ecologist la Brașov, pe atunci condusă de 
Ionel Goidescu. La acel moment, doamna 
respectivă colabora și la ziarul noastru. Când 
a decis să devină candidat,  am suspendat 
colaborarea și nu am mai preluat articole 
semnate de ea. Normal, logic și moral, spu-
nem noi. Deranjant pentru ea, dacă ținem 
cont de faptul că a obiectat la această decizie.

Mariana Sebeni  
intră în campania electorală

La sfârșitul căreia PER Brașov obține trei 
posturi de consilier județean și două posturi 
de consilier local. 

Ionel Goidescu, exclus din partid

Și începe țircusul care ne ridică primul 
semn de întrebare. În urma unor jocuri de 
culise, Ionel Goidescu este exclus din partid. 
Conducerea centrală a partidului justifică 
decizia prin declarația că Goidescu nu res-
pectă deciziile partidului. Ionel Goidescu 
declară că a fost înlăturat pentru că a refu-
zat să se subordoneze și să colaboreze cu 
primarul George Scripcaru pentru a asigura 
majoritatea în Consiliul local. În prezent 
este pe rolul instanței o acțiune inițiată de 
Ionel Goidescu pentru anularea deciziei 
partidului. De remarcat este graba cu care 
a fost înlăturat acesta și înlocuit cu domnul 
Cătălin Nămăescu, un domn care s-a grăbit 
și el tare să semneze decizii de partid îna-
inte de îndeplinirea procedurilor legale. În 
fapt, acțiuni de natură penală. Iar acuzele 
lui Ionel Goidescu se confirmă: Mariana 
Sebeni și Marius Comșa s-au subordonat lui 
Scripcaru și au asigurat majoritatea!

Să revenim la Mariana Sebeni Comșa. 
Deși a fost puternic susținută de Goidescu, 
la ședința de investire a consilierilor jude-
țeni, după ce deja soțul ei fusese investit con-
silier local, aceasta „a întors-o ca la Ploiești“. 
Goidescu a ajuns indezirabil, partidul are drep-
tate, Goidescu nu a făcut nimic.  Eu am cheltuit 
o grămadă de bani și Goidescu vrea să benefi-
cieze. Iar aia care trăiește cu Goidescu este o…  
Cam asta declara Mariana Sebeni Comșa.

Și așa a apărut primul semn de întrebare! 
Ce a făcut-o pe Sebeni să întoarcă roata? 
Mirajul postului de consilier județean pen-
tru ea și de consilier local pentru soțul ei 
– Marius Comșa? Banii? Posibile contracte 
profitabile? Vom vedea. 

Săptămâna trecută a apărut pe site-ul tran-
silvania365.ro, sub semnătura redactoru-
lui-șef Cristi Florea, un articol care prezenta 
sumele cheltuite de PER Brașov în campania 
locală. Surpriză! Soții Comșa au contribuit 
cu ZERO lei (foto1) iar Goidescu era cap de 
listă, cu cea mai mare sumă cotizată. M-am 
gândit că așa a fost înțelegerea, că este treaba 
lor internă. Dar de ce a mai declarat Sebeni 
Comșa că a cheltuit o căciulă de bani pentru 
candidatura la primărie care s-a terminat cu 

Strigoaia 
 Mariana Sebeni ne-a fost pentru scurt timp colegă de redacție. Mai bine ne lipseam… Între timp, am râcâit un 
pic sub fardurile frumos colorate și am descoperit adevărata ei față. Un chip al minciunii, lăcomiei, foamei și 
țățismului politic. Asta este o Mariana Sebeni, rebrenduită în Mariana Sebeni-Comșa. O fostă jurnalistă care a 
devenit politician clasic român. Și ca orice politician care se „respectă“, pune mâna și botul la orice furăciune 
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un scor fabulous - 1,6 % ?
Și m-am decis să cercetez. Așa am ajuns 

la firma MS Expert PR, care ne-a oferit la 
rândul ei mari surprize! Conform datelor 
oficiale, extrase în data de 17 ianuarie, firma 
aparține chiar distinsei doamne Mariana 
Sebeni-Comșa, în proporție de 95, iar admi-
nistratorul firmei este chiar doamna Mariana 
Sebeni-Comșa.

Pentru siguranță am verificat și adresa 
la care este înregistrată firma. Și pentru 
că ne-am obișnuit cu surprizele, ați ghi-
cit, aparține aceleiași doamne Mariana 
Sebeni-Comșa!

Și se naște altă întrebare: este legal ca un 
candidat să producă materiale electorale 
folosind propria sa firmă? Nu este și asta tot 
regie proprie? La această întrebare aștep-
tăm răspunsul de la Autoritatea Electorală 
Permanentă. 

Să revenim la PROBLEMA 
MORALITĂȚII! Respectiva doamnă care se 
comportă de fapt ca o precupeață obraznică 
nu se sfiește să afișeze public că este chiar 
proprietara acestei firme. Se laudă chiar cu o 
vastă experiență, dar din datele oficiale agen-
ția este doar o chioșcăreală de scara blocului 
care timp de patru ani a activat sporadic. Dar 
na, lauda și poleiala iau ochiul.

Să vorbim despre bani. Pentru că legea 

are prevederi clare, fostul președinte PER 
Brașov, Ionel Goidescu, emite o hotărâre 
prin care se stabilesc sumele alocate pen-
tru campania electorală. Hotărâre din care 
reiese că pentru Afișe electorale se alocă 
suma de 9.120 lei, iar pentru broșuri, pliante 
etc, suma de 33.795,70 lei. Adică sumele 
care ne interesează pe noi (foto2).

După această decizie absolut legală, fata 
noastră se apucă de treabă. Adică, de absor-
bit banii colegilor candidați. Conform unui 
desfășurător pe care îl avem și noi, numita 
Mariana Sebeni-Comșa a efectuat materia-
lele de campanie pentru colegii ei în marea 
lor majoritate. Totul în cuantum de 27.002 
lei. O sumă frumușică încasată mascat prin 
intermediul firmei MS Expert PR, repetăm, 
firmă a numitei Sebeni. Un alt aspect inte-
resant este faptul că atât contractul  cu PER 
Brașov cât și facturile sunt semnate de un 
director de vânzări. Pe care noi l-am veri-
ficat în REVISAL unde, ce credeți, acesta  
nu apare! Iar semnăturile de pe facturi sunt 
diferite, în marea lor majoritate purtând 
semnătura cui? Hai, că ați ghicit! 

Pentru o simplă exemplificare vă prezen-
tăm factura (foto3) pentru materialele exe-
cutate pentru Ionel Spinean de la Ghimbav. 
Desigur, avem toate facturile emise de 
firma doamnei către PER Brașov. Ar mai fi 

o întrebare referitoare la domnul Spinean: 
sub ce formă ați pus la dispoziție spațiul din 
cartierul Noua care a fost sediu de campanie 
declarat al candidatei Sebeni? Sau poate ne 
răspunde tot Autoritatea Electorală.

Este bună afacerea, candidezi, devii con-
silier și iei și banul! 

Haideți să vedem cum s-au făcut materia-
lele de campanie pentru primăreasa Sebeni, 
și pe ce bani. Surse din interiorul partidului 
ne-au declara că banii depuși de candidata 
Adina Donosă, în cuantum de 10.000 de lei, 
au fost folosiți de Sebeni. Mai exact, pentru 
candidata Donosă nu s-a executat nici un 
material de propaganda, iar sursele spun 
că banii au fost deturnați de Sebeni pen-
tru propria imagine. Aceasta a contractat 
cu Agentia Century Image coordonată de 
domnul Horia Moașa execuția de materiale 
pentru propria imagine. Conform datelor 
aflate în posesia PER Brașov, suma decon-
tată a fost în cuantum de 9.410,70 lei, adică 
aproape tot din cei 10.000 de lei depuși de 
doamna Adina Donosă. UPS! Aici inter-
vine situația hilară! În goana după încasat, 
Strigoaia noastră nu a mai așteptat avizul de 
la Autoritatea Electorală și a folosit banii! 
Fapt care a dus la „tăierea“ sumei de 8.000 
de lei, bani care nu se returnează. Așa că 
Adina Donosă a pierdut banii, iar doamna S. 
a stabilit și declarat că doamna Donosă este 
o c…ă!. Pentru probarea afirmației mele, 
puteți urmări acest articol pe site-ul gaze-
tabrasovului.ro unde veți găsi un link către 
înregistrarea respectivă!

Revenind la Agenția Century Image, 
declarăm că în urma investigației am con-
statat că firma este de bună credință și sunt 
buni profesioniști. Dar a ridicat alt semn de 
întrebare: de ce a declarat telefonic domnul 
Horia Moașa - patronul Agenției- că a efec-
tuat producția materialelor de propagandă 
pentru Mariana Sebeni-Comșa, iar pe afișul 
primăresei apare la observații că este exe-
cutat de firma MS Expert PR. Adică, fix în 
regie proprie? Eroare sau ilegalitate? (foto4)

La finalul acestui prim articol, ne punem 
în mod firesc o serie de întrebări: doamna 
Mariana Sebeni-Comșa este Strigoaia 
ecologiștilor brașoveni? Este PER-ul din 
Brașov doar o interfață a primarului George 
Scripcaru? Are ea legătură cu faptul că, după 

Brașovului

continuare în pagina 10
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decontarea sumelor cheltuite de către PER 
Brașov, decontare făcută de către AEP, au fost 
reținuți la București 20% din bani pe  motiv 
că trebuie susținută activitatea de la nivel 
central? Sursele din interiorul PER Brașov 
așa spun. Și transferul bancar spune așa. Noi 
cercetăm în continuare. Și așteptăm răspun-
surile oficiale de la Autoritarea Electorală. 

Tot despre acțiunile distinsei doamne 
Mariana Sebeni-Comșa vom face vorbire în 
următorul număr al ediției tipărite. De data 
asta în calitate de consilier județen și mem-
bru al Comisiei nr.7. Unde activează alături 
de alte personae publice precum Andrei 
Iluna Kadas și Gabriela Brebeanu. Ca mem-
bru al respectivei comisii s-a făcut remarcată 
prin atacuri virulente la adresa directorului 

de la spitalul TBC, Laura Ioana Bratosin. 
După ce a ieșit la atac și a cerut schimbarea 
acesteia, a doua zi i-a transmis un mesaj prin 
care cerea subtil (trafic de influență) angaja-
rea unui prieten. Pentru că a fost refuzată, a 
trecut iar la atac. Penibil, doamnă Bratosin! 
Trebuie să ieșiți public și să arătați încercarea 
de intimidare. În materie de trafic de influ-
ență, niciodată nu e prea târziu! (foto 5)

Apoi nu vom uita nici incidentul Brădet. 
Și nici încercările de convingere a unor 
primari să facă contracte la care se pricepe 
Strigoaia.

 Dar, toate la timpul lor, pas cu pas, cum 
spune un clasic în viață. 

No, nu-i așa că e frumos în politică? 
Alo DNA!

Alexandru PETRESCU

Reclama, sufletul comerțului
 Cu siguranță sunteți sătui până 
peste cap întrucât sintagma de 
mai sus este cum s-ar zice: „super-
fumată“. Însă cu toate astea, vrem 
nu vrem, ne place nu ne place, ne 
enervează la ProTv sau Antena când 
se întrerupe filmul, dar este LEGE, 
reclama e sufletul comerțului. 

Ce este reclama? Reclama este un fac-
tor economic valoros fiindcă este 
modalitatea cea mai ieftină pentru a 

vinde marfa, în special dacă aceasta e lipsită 
de valoare, ca si definire generală. În contex-
tul social de astăzi, având în vedere avântul 
în ceea ce privește dezvoltarea mijloacelor 
de comunicare și a mijloacelor media, inter-
net, televiziuni, telefonie mobila, facebook 
etc, reclama, de regulă, constă într-un mesaj 
media plătit și creat de o firmă, instituţie, aso-
ciație sau grup de interese nenumit și necon-
cretizat ca entitate juridică, mesaj media 
prin care se dorește să crească probabilitatea 
ca cei care recepţionează mesajul să se com-
porte așa cum emiţătorul dorește ca ei să se 
comporte. Nu abordez acum conceptul din 
punct de vedere moral, atâta timp cât e fără 
„aranjamente“ subliminale și nu se minte,  din 
punctul meu de vedere e în regulă. E un pro-
dus de proastă calitate, fă-i reclamă până nu 
mai poți, dar nu minții. Nu pune oamenii pe 
drumuri pentru că odată ajunși în sucursalele 
sau magazinele tale, angajații tăi aroganți să 

încerce să-i convingă pe clienți că nu au înțeles 
și că de fapt pentru a beneficia de ceea ce ai 
transmis în reclamă ar mai trebui să cumpere 
aia și aia și aia. Pentru că asta nu mai e reclamă,  
asta e șobolănie ! Și acum să intram în concret.

Este vorba de reclamele prim SMS ale 
companiei de telefonie mobilă DIGI iar epi-
soadele de mai jos s-au petrecut la agenția de 
pe strada Mureșenilor de trei ori și la sediul 
„mare“ în Centrul Civic odată.  Și anume: 
subsemnatul sunt abonat la DIGI, compa-
nie de ale cărei servicii nu am a mă plânge, 
băieții sunt în regulă, acoperirea națională 
este bună, sunet clar al apelului, internetul 
destul de bun și ieftin și oamenii sunt ele-
ganți cu termenele de plată a facturilor, dar, 
un mare „DAR“! În octombrie 2016, primesc 
un SMS: „Vino cu numărul tău la Digi Mobil 
și-ți iei smartphone 4G acum cu ZERO avans 
și REDUCERE de până la 280 de lei! Vino în 
magazinele Digi sau așteaptă echipa Digi, la 
tine acasă“. Și m-am dus, și ce dacă. În maga-
zinul Digi de pe Mureșenilor, o domnișoară 
Digi, frumușică rău JUR, îmi zâmbește dulce: 
„Spuneți vă rog!“ Îi arăt mesajul, ea confirmă 
bucuroasă și mândră tare de compania puter-
nică la care lucrează. O întreb: „Așa este?”, 
răspunde: „Da!“, eu: „Ce telefoane aveți în 
aceste condiții,  ce pot să iau?”, ea: „Păi, vă 
alegeți un model din standul de pe perete și 
dacă e în stoc îl luați, dacă nu, îl comandăm. 
Dacă nu aveti răbdare vă alegeți altul“ și mă 
fixează cu ochii ei umbroși și migdalați și iar 

îmi zâmbește dulce si devastator, că-mi venea 
să-i zic „Nu vrei și tu unul? Plătesc eu ratele!“

Mă duc la stand, văd ceva ce-mi place 
și îi spun: „Ăsta te rog, îl aveți în stoc?“, ea: 
„Da“, eu: „Bine, fă-mi te rog contractul și-l 
iau, poftim buletinul“, ei bine și acum începe 
ACȚIUNEA, ea: „Nu se poate“, eu: „Poftim?“, 
ea ridicând puțin vocea: „Nu se poate așa“. Eu 
nedumerit: „Păi, altfel cum?“, răspuns: „Oferta 
asta este pentru cei cu internet fix, adică de la 
noi să aveți internet acasă!“ probabil i s-o fi 
părut că-s tâmpițel. Bineînțeles că în SMS nu 
scrie asta, scrie doar,  genere: dacă ești la noi 
vino și îți dăm în rate, fără avans, un telefon 
4G. „Domnișoară, nu scrie în SMS așa ceva, 
acolo scrie: „….“, nu mai repet aici, am redat 
SMS-ul mai sus. Bineînțeles ca a dispărut zâm-
betul dulce, ochii au devenit de gheață iar ati-
tudinea distantă și foarte oficială: „Domnule, 
ca să vă lămuriți, consultați site-ul nostru, nu 
mai insistați vă rog că nu are rost!“ Sincer, 
m-am aprins puțin și zic: „Mă fată ce-ai? Cu 
ce am greșit eu? Voi m-ați chemat aici, nu am 
intrat să cerșesc si la urma urmei nu e gratis, e 
pe buletin în rate cu avans zero ce-i drept, dar 
îl platesc, hai să citim SMS-ul împreună!“ S-a 
mai muiat, i-a revenit atitudinea umană și a 
dispărut cu telefonul personal în mână.  După 
6-7 minute se întoarce și-mi spune că dacă fac 
abonament de internet poate să mi-l dea și 
internetul e doar 28 de lei pe lună.

Sunt de acord, îmi dă telefonul, bagă sim-ul  
și  surpriză,  nu-l poate activa. DE CE? Pentru 

că SIM-ul se activează doar după montarea 
internetului fix, adică, peste trei săptămâni.  
Bineînțeles, am renunțat cu scârbă.  I-am dat 
înapoi aparatul și am rugat-o să rupă contrac-
tele făcute, ceea ce s-a și întâmplat.  Am mai 
primit de atunci sms-uri din astea, m-am mai 
dus de curiozitate și la fel, fără sa scrie în SMS, 
oferta MINCINOASĂ era condiționată de o 
grămadă de alte avataruri, dar despre care nu 
s-a scris nimic în SMS-uri. Dintr-o curiozitate 
cetățeneasco-consumatoristă, m-am dus la 
sediu. Și ce dacă,  aceeași atitudine diploma-
to-arogantă, marcată însă de un imbecilism 
de tip „creier spălat“ la team-buildinguri de 
week-end, ca la multinaționale, ca la compa-
niile mari.

Nu ai ce vorbi cu ei în afară de segementul 
lor. Că vorbești cu un robot care îți zice: „pen-
tru încărcare apăsați tasta unu“, sau vorbești 
cu ei, tot aia este. Sincer, nu știu cum dracu 
reușesc departamentele astea de resurse 
umane, personal, recrutări și „head-hunting“ 
să facă din niște tineri plini de viață, de ener-
gie și de inițiativă, să facă niște mecanisme 
impersonale, niste gome lipsite de voință cu 
ochii goi și care repetă la nesfârșit ceea ce au 
de repetat și nu-i scoți din matrița aia nici să-i 
tai. Niște oi. Interesant este că reușesc asta 
și cu oameni maturi dar asta e o altă discu-
ție.  Bine, copiii nu au nici o vină, este un sis-
tem de fecale ! Dar nu e în regulă, ASTA E 
ȘOBOLĂNIE !

Bogdan GABRIEL

urmare din pagina 9
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Ce nu poate pricepe Iohannis

Considera că președintele 
nu trebuie să-și exercite 
competențele decît asupra 

marilor mize, care țineau de suve-
ranitatea sa, pe care, după cum 
scrie colaboratorul său apropiat, 
Jaques Attali, le-a și precizat: apă-
rarea, politica externă, respectul 
instituțiilor. „Miniștrii trebuie să 
fie adevărații patroni ai adminis-
trației lor“, spunea el iar adnotarea 
cea mai frecventă pe care o întîl-
neai pe notele colaboratorilor săi 
era „Lăsați miniștrii să hotărască“. 
„Guvernul trebuie să guverneze iar 
Palatul Elysee trebuie să rămînă 
retras…“ a fost un principiu 
impus de cel care preluase Franța 
cu 14 la sută inflație, 1,5 milioane 
de șomeri, 40 de miliarde deficit 
extern și căruia, cînd, în ultimele 
luni înainte de moarte,  ieșea să 
se plimbe prin cartierul unde 
ocupa un apartament – nu șase 
case etc. – oamenii se opreau și îi 
spuneau simplu: „Mulțumesc!“ 
Asta după patru coabitări în care 
Parlamentul, pe care De Gaulle 
îl lăsase fără prerogative, a rede-
venit prima putere, cea din care 

Guvernul își trăgea legitimitatea.
Că un mitocan cu cultură de 

bodegă și bordel de port, cu apu-
cături de fante violent de cartier ca 
Băsescu nu ar fi putut pricepe acest 
lucru e clar. Chiar dacă zice că a 
citit o carte! Iată însă că președin-
tele șmenar de case, colaborator al 
traficanților de copii, arogantul – 
știți povestea cu ăla care dacă nu-i 
fudul parcă nu e prost destul… 
– Iohannis Klaus Werner, dornic 
de privilegii – inclusiv din partea 
Justiției, care e pe cale să producă 
pentru el cea mai mare măgărie 
posibilă – după ce a dat un „tun“ de 
vreo 25 de miliarde cu „Guvernul 
meu“ – asta de la 1 decembrie pînă 
la finele anului 2016, cînd deficitul 
din PIB a crescut ca Făt Frumos de 
la 0,7 la sută la 2,9 la sută, se dove-
dește un violator al democrației și 
mai periculos! Evident, nu numai 
din pricina uriașei lăcomii – de ce 
dracului nu dă casa aia luată prin 
fals, pierdută în toate instanțele, 
înapoi, statului român? – a atitudi-
nii disprețuitoare față de poporul al 
cărui vot nu contează, ci a culturii 
precare, lucru vizibil nu numai din 

tăcerile ce se vor „semnificative“ ci 
și din puținele fraze pe care le ros-
tește. În fond, dacă Băsescu a citit 
o carte, Iohannis a scris mai multe 
cărți decît a citit. Adică 2(două). 
Doar că, „pas cu pas“, face mult rău 
acestei țări pe care o vrea vasală, asta 
din orice direcție ai privi, pentru că 
el a reușit să distrugă și o dreaptă 
foarte necesară pentru echilibrarea 
scenei politice și instaurarea unei 
democrații în interesul cetățeanu-
lui. Vrea dreapta lui, guvernul lui, 
palatul lui, avionul lui, imobilele 
lui… șpăgile contra jefuirii resurse-
lor țării tot la el…Și mai ce?

P.S. Așa pentru precara cul-
tură a fostului primar de Sibiu: 
Mitterrand a fost cel care, împo-
triva „valului“ – inclusiv a Doamnei 

de Fier, Margaret Thatcher,  care 
spunea: „I-am învins de două ori 
pe germani, iar acum sînt din nou 
în fața noastră“ –  a fost alături 
de Kohl în procesul de unificare 
a Germaniei. Asta face diferența 
între un mare conducător și un 
mărunt și lacom profitor, dornic de 
osanale și privilegii, lipsit de orice 
viziune, acționînd în funcție de 
interesele sale meschine. Totul e să 
priceapă și Grivei, pardon, Rex al 
nostru! Care, în materie de politică 
externă, în doi ani de mandat, nu a 
realizat NIMIC! În afară de „fița“ 
cu  paltonul aruncat pe autoturism, 
într-o scenă dezgustătoare, pro-
dusă dintr-o necunoaștere a proto-
colului elementar…

Eduard HUIDAN

 A devenit de manual scena în care proaspătul 
ales președinte al Franței, Francois Mitterrand, 
cel despre care se spune că a dat întregul sens 
democrației franceze reușind alternanța la putere 
de patru ori, a refuzat să deschidă documentul – 
proiect prezentat de Colectivul Bugetar: „Numai 
Guvernul are dreptul să-l vadă!“ Concepția lui 
despre putere era clară: GUVERNUL VA GUVERNA, 
PREȘEDINTELE VA PREZIDA

Doar că, „pas cu pas“, 
face mult rău acestei țări 
pe care o vrea vasală, 
asta din orice direcție 
ai privi, pentru că el a 
reușit să distrugă și o 
dreaptă foarte necesară 
pentru echilibrarea scenei 
politice și instaurarea 
unei democrații în 
interesul cetățeanului.
Vrea dreapta lui, guvernul 
lui, palatul lui, avionul 
lui, imobilele lui… șpăgile 
contra jefuirii resurselor 
țării tot la el… Și mai ce?

Eclipsa sfârșitului lumii
 Bărbatul rulează o 
țigară și explică doct: 
țările în care a fost 
vizibilă eclipsa de soare 
din 1999 sunt acum 
teatre de război. Toate

Dau să îi spun că la noi nu se 
bate nimeni, că eclipsa a 
luat o șpagă și ne-a lăsat să 

scăpăm fără conflict dar mă întorc 
la cafeaua mea și la știri și dau de 
Coldea, Ghiță, Udrea și Ponta și 

zic că totuși shamanu are dreptate. 
Suntem în război. De fapt, am pier-
dut războiul. Suntem 19 milioane 
de refugiați în indiferență, și dacă o 
să scape de pârnaie toți mamelucii, 
toți satrapii, toți securenii-meltenii 
ce? O să ne fie nouă mai bine dacă 
stau ei în pușcării? O să ne fie nouă 
mai cald sau o să dormim mai bine?

Nu.
Atunci să iasă domle, ce mare 

scofală chestia asta cu justiția.
Suntem o țară amorală în care 

3 cruci strecurate iute te spală de 

sudălmile aruncate înainte cu 50 
de metri în trafic, șoferului care 
merge prea încet sau respectând 
regulile sau conducând un Smart 
care, se știe, nu e mașină ci scrumi-
eră, fir-ai al dracului de Soroșist.

Shamanul ascultă muzică tri-
bală la boxe. Știe versurile și îngână 
vocile care se destramă în briză, 
le adună ca un câine ciobănesc, le 
bagă în țarc și trage din țigară pri-
vind pierdut oceanul. Trei pești 
lună morți au fost aduși de curent și 
tăvăliți pe plajă. Sunt albi, cu ochii 

negri, au țepi și gurile deschise. 
Au fost săltați de turiști din apă, ei 
s-au umflat și apoi au fost incapa-
bili să se mai scufunde. Au rămas 
la suprafață și au murit asfixiați, tră-
dați de propria biologie.

Românii sunt pești lună, îmi 
zic. Am fost ridicați de o Europă 
incapabilă să vadă că nu suntem 
mamifere, că nu putem respira 
aerul restului continentului. Ajunși 
la suprafață, ne sufocăm, vrem îna-
poi în apele din care am fost scoși. 
Avem nevoie să fim dezumflați, să 

fim înțepați și scufundați.
Evoluția a venit prea repede 

pentru noi.
Ghiță, Udrea, Dragnea, Ponta 

ne trag înapoi, în adâncuri, unde 
ne e locul. Iar noi, ăștia jumate 
pești-jumate oameni, vom crăpa pe 
plajă, prinși între două lumi ca mica 
sirenă care s-a îndrăgostit de prinț.

Și când te gândești că totul ni se 
trage de la o eclipsă de pe vremea 
când avocatul poporului era pri-
mar la București.

Raluca FEHER
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La prima ședinţă de pregă-
tire, jucătorii au alegat pe 
zăpada îngheţată din jurul 

terenul de joc de la „Tineretului“. 
A doua zi a venit și „principa-
lul“ Cornel Ţălnar, care fusese la 
București. Mihai Stere: ,,.Multe nu 
s-au schimbat faţă de anul trecut. 
Îmbucurător este faptul că jucăto-
rii au venit la antrenament și, după 
o discuţie pe care am avut-o cu ei, 
mi-am dat seama că sunt dornici 
să se pregătească, în ciuda incer-
titudinii care planează asupra clu-
bului. Este foarte bine că au venit 
aproape toţi jucătorii, mai puţin 
cei doi învoiţi, Istrati și Leca și de 
cei care au plecat. Din cei veniţi la 
reunirea lotului, niciun jucător nu 
și-a manifestat intenţia să plece de 
la echipă“. Cornel Ţălnar are pregă-
tite câteva transferuri importante, 
însă, așa cum precizează, totul este 
condiţionat de situaţia juridică a 
clubului și de ceea ce se va întâm-
pla în perioada următoare: „Am 
discutat cu băieții și le-am explicat 
situația reală. În funcţie de cum 

vor evolua lucrurile la nivel admi-
nistrativ, în două, trei zile vom 
putea spune mai multe. Pentru a 
putea să ne luptăm pentru promo-
vare, avem nevoie de 4-5 jucători. 
Eu am discutat deja cu mai mulţi 
și deocamdată sunt în standby. În 
funcție de ce premise vom avea 
pentru retur, voi spune și despre ce 
fotbaliști este vorba“. Legat de lot, 
au plecat Răsdan, Săftescu, Petra 
și Cordoș, primii doi întorcân-
du-se la Dinamo. Alţi doi fotbaliști, 
Istrati și Leca nu au fost prezenţi a 
reunire, fiind învoiţi. Lotul prezent 
pe „Tineretului“ la primul antre-
nament din 2017: portari - Iacob, 
Caucă, Ignat; jucători de câmp: 
Poverlovici, I. Șerban, Vagner, 
Stan, Ciobanu, Băjan, Sburlea, 
I. Popa, Vl. Munteanu, Manole, 
Goge, P. Iacob, Grigorie, H Popa, 
Răducan, Răchișan, Avram.

FC Braşov intră  
în zodia proceselor…

Echipa „stegarilor“nu va avea 
o perioadă liniștită în viitorul 

apropiat. Vor fi multe procese, cu 
un „vârf “ pe 8 februarie, după cum 
a precizat administratorul judiciar, 
Cosmin Gheorghe: „ICIM a emis 
o decizie, prin care a stabilit ca 
noul administrator să fie din nou 
Top Expert. Urmează ca această 
decizie să fie confirmată sau infir-
mată de judecător. Va fi și un nou 
termen în 8 februarie, cu foștii 
jucători care își cer drepturile sala-
riale. Dacă vor fi fonduri suficiente, 
se vor achita niște sume către aceș-
tia, pentru a tempera solicitările 
de faliment. ICIM, ca și creditor, 

a solicitat instanţei să fie repus în 
termen, pentru a formula planul 
de reorganizare. Precizez că doar 
ICIM poate formula acest plan“, a 
precizat administratorul judiciar 
Cosmin Gheorghe. 

Legat de perspective, acesta 
a mai spus: „Sunt mai multe 
puncte care ar trebui atinse. Există 
bunăoară o acţiune pe care am 
promovat-o pentru anularea tran-
zacţiei cu ICIM, astfel încât ar dis-
părea de la masa credală o sumă 
considerabilă, mai mult de jumă-
tate. Mai este un litigiu cu ANAF, la 

Înalta Curte, în care, în funcţie de 
soluţia instanţei, s-ar putea scădea 
sume considerabile. De asemenea, 
mai este și un litigiu cu fostul acţio-
nar Ioan Neculaie. Matematic, sunt 
șanse destul de mari ca echipa să-și 
continue activitatea. Va fi și un 
audit la club, în care voi analiza și 
pune pe tapet sumele care au fost 
cheltuite în perioada august, după 
ce au intrat tranșele în contul lui 
Chipciu, decembrie 2016. Aceste 
informaţii le voi pune la dispoziţia 
creditorilor, la termenul de jude-
cată din 8 februarie“.

„Stegarii“ şi problemele 
lor reintră în actualitate
 După o vacanţă destul de lungă, FC Braşov a avut 
programată reunirea lotului, în vederea declanşării 
campaniei de pregătire de iarnă. Prima mişcare 
după revenirea din vacanţă a fost condusă, la 
începutul acestei săptămâni, de antrenorul 
secund, Mihai Stere şi de antrenorul cu portarii, 
Andrei Şanta, supervizaţi de administratorul 
special Vasile Dochiţa

 Poloul braşovean la 
juniori a „explodat“!  
A crescut într-un an, cât 
alte sporturi, în trei...
La Corona, juniorii sunt 
crescuţi pentru marea 
performanţă, care va 
veni, într-un orizont de 
timp scurt

Dealtfel, a fost stabilită o stra-
tegie de dezvoltare în acest 
sport, iar competiţiile naţi-

onale ale juniorilor, desfășurate în 
ultima vreme la Bazinul Olimpic 
Brașov au venit ca o completare 
necesară. Astfel, la sfârșitul anului 
trecut, la Brașov s-au desfășurat 
întrecerile primului turneu de cali-
ficare la Campionatul Naţional pen-
tru juniori I. Surpriza plăcută a fost 
echipa Corona Brașov, care s-a cla-
sat pe locul secund, după o victorie 
în faţa echipei Viitorul Cluj. În acest 
fel, echipa pregătită de antrenorul 
Florin Turcu este ca și calificată 
pentru turneul final. La sfârșitul 
săptămânii trecute, Corona juniori 
II, care a organizat la Brașov primul 
turneu de calificare pentru turneul 

final, la acestă categorie de vârstă, 
a învins Viitorul Cluj, adversara 
directă și este virtual calificată pen-
tru ultimul act al Campionatului 
Naţional! În luna februarie, urmează 
un nou turneu de calificare, la juni-
ori III, iar în martie, la categoria 
copii. Este foarte promiţător faptul 
că la această ediţie a campionatelor 
naţionale, clubul brașovean a înscris 
echipe la toate categoriile de vârstă, 
ceea ce relevă că poloul brașovean 
este pe un drum bun. 

În grafic,  
cu echipele de juniori...

„Ultima realizare a secţiei de 
polo de la Corona a fost calficarea 
echipei de juniori II la turneul final 
al Campionatului Naţional. Despre 
acest lucru dar și despre perspec-
tive și obictive, antrenorul Florin 
Turcu ne-a spus: „M-au bucurat, 
mai nou, juniorii II, care au câști-
gat două meciuri, dintre care cel 
cu Viitorul Cluj, echipă contra-
candidată la calificare. Băieţii s-au 

mobilizat foarte bine și au câștigat 
pe merit. Foarte bine a jucat Vlad 
Tampa, care a marcat în meciul cu 
Cluj nu mai puţin de nouă goluri. 
El a devenit de curând și compo-
nent al echipei de seniori și este un 
jucător de care vom auzi în viitor 
numai lucruri bune. Până acum 
suntem în grafic cu ambele echipe, 
de juniori I și II. Cea mai mare per-
formanţă a noastră este faptul că 
am reușit să aliniem echipe la toate 
categoriile de vârstă. De remarcat 
că în luna martie vom participa 
la grupa de calificare și la catego-
ria copii, pregătită de antrenorul 
George Mihalache. Faptul că am 
reușit deja să ne calificăm la două 
categorii de vârstă, juniori I și II, 
pentru turneul final al campionate-
lor naţionale, este un lucru îmbu-
curător, pentru că practic intrăm 
în etalonul celor șase echipe de 
top din România. De asemenea, 
este foarte important că am furni-
zat și echipei mari, se seniori, doi 
jucători. Este vorba despre George 
Boriceanu și Vlad Tampa, care au 
fost promovaţi deja în lotul echi-
pei de Superligă Corona Sportul 
Studenţesc. Mai avem jucători 

care vin din spate, astfel încât anul 
viitor vom mai pormova în lotul 
echipei mari, astfel încât ar putea fi 
vorba de 3-4 jucători care să evolu-
eze la Sportul Studenţesc Corona. 
În perspectivă, avem ca obiectiv 
construirea unei echipe de seni-
ori, alcătuită exclusiv din jucători 
autohtoni, care să poată evolua cu 
succes în Superliga Naţională de 
polo. Ca orizont de timp, apreciem 
că în 4-5 ani se va întâmpla acest 
lucru“. 

Prezent la Brașov, la competi-
ţia juniorilor II, antrenorul federal 
Virgil Pleșca, ne-a spus: ,,Este o 
surpriză plăcută faptul că Brașovul 
a pătruns în forţă în elita polou-
lui românesc la nivel de juniori, 
urmând modelul echipei de seniori 
Sportul Studenţesc Corona, care 
anul trecut s-a clasat pe locul trei 
în Superliga Naţională. În ceea ce 
privește organizarea, avem numai 
cuvinte de laudă, echipa de aici 
și-a făcut datoria, plus că la meciu-
rile Coronei, tribuna a fost plină 
cu susţinători ai juniorilor de la 
această echipă, ceea ce denotă un 
interes din ce în ce mai mare pen-
tru polo, la poalele Tâmpei.

Braşovul va avea peste 4-5 ani o echipă de polo


