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Prostia omenească“ este una dintre geni-
alele povestiri culese și adaptate de Ion 
Creangă. Da, da, taman povestea aia cu 

drobul de sare, cu căratul soarelui în casă cu 
obrocul (coșul), cu aruncatul nucilor în pod cu 
țăpoiul ori cu trasul cu sfoara a vacii pe șură, să 
mănînce fînul.

Evident, de la povestirea lui Creangă, prostia 
a dovedit că știe îmbrăca multe forme și, mai 
ales, știe a se răspîndi cu repeziciune în toate 
straturile omenirii. Inclusiv în contemporanei-
tate, inclusiv – sau mai ales – în zona politicului 
nostru suficient de imund. Zic mai ales, por-
nind și de la celebră vorbă rostită de Napoleon 
Bonaparte: „În politică, prostia nu este un 
handicap“. 

A exemplifica la acest capitol este inutil. 
Superflu. Mult mai dificil este să găsești exem-
ple taman inverse. O astfel de căutare ar fi 
similară cu efortul – și rezultatele – expediți-
ilor în căutarea Sfîntului Graal. Dar să nu ne 
îndepărtăm de la eternul și fascinantul subiect 
(Vorba lui Alexandru Paleologu, „Prostia este 
eternă și invincibilă“). Și să o cuantificăm prin 

versurile mai puțin cunoscute, dar incredibil de 
adevărate, ale lui Ion Pripeagu (n. 1887, Sulina  
– d. 1971, Tel Aviv): „Odă proștilor“:

Ion Pribeagu  
- Oda proștilor 

De-ar fi să-i luăm pe toţi la rând,
Și actualii, dar și foștii,
Cei mai deștepţi de pe Pământ
Au fost întotdeauna… PROȘTII.

Nu te ruga la ursitoare
Să-ţi facă-n viaţa ta vreun rost,
Mai bine urlă-n gura mare:
„Iubite Doamne, fă-mă… PROST!“

 De ce să tragi ca la galeră,
Să-nveţi atâtea fără rost,
De vrei să faci o carieră,
Ajunge numai să fii… PROST.

În lumea asta cu de toate,
Unde se-nvaţă contra cost,
Păcat că nici o facultate
Nu dă și diploma de… PROST.

Avem impozite cu carul,
Dar înotăm în sărăcie
și ce buget ar avea statul
Dintr-un impozit pe… PROSTIE.

Ei sunt ca iarba, cu duiumul,
Să nu-i jignești, să nu-i împroști !
O, Doamne, de ne-ar crește grâul
Cum cresc recoltele de… PROȘTI.

Și-n lumea asta răsturnată,
Unde cei strâmbi sunt cei mai drepţi,
Savanţii noștri mor de foame 
Și numai PROȘTII sunt deștepţi.

Și dacă, citind aceste versuri aveți senzația 
că vă uitați la știrile politice și/sau parlamen-
tare, dragi cititori, este treaba dumneavoastră. 
Noi nu facem altceva decît să îl cităm pe Vasile 
Ghica: „Prostia ar putea contribui la progresul 
societății numai dacă devine impozabilă.“

N.A. Orice trimitere 
 la întîmplările acestui început  

de an  nu sînt deloc o pură întîmplare.

Despre prostie
Cornelius POPA
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Foame 
la Căpitănie?
Păi dacă nu ai fost în stare să controlezi și să acționezi 
corect și legal acasă la tine, cine ne garantează că nu vei 
face la fel și acasă la noi? Că e diferență mare între a fi 
arendaș pe o moșie mică și a fi Șef la Căpitănie! 
Adică cum, ce contează că se dau bani pe lucrări 
supraevaluate, doar sunt bani! Destui! Mă întreb doar 
dacă nu ai moștenit și năravul ăla cu parandărătul – 
adică plătim supraevaluarea dar diferența vine la noi, 
sau la partid, nu? După necesități dară! Rușinică! Sau așa 
fomică e că o lăsăm dreacu de rușinică? Vestea despre 
Adrian Veștea (foto), președintele Consiliului Județean 
Brașov, noul căpitan de județ sună cam așa: „La Primăria 
Râșnov, în conformitate cu raportul Curții de Conturi, 
prejudiciile au o valoarea totală de 367.000 de lei, la care 
se adaugă abateri financiare în cuantum de 490.000 de 
lei. În conformitate cu acest raport, au fost descoperite 
în evidența contabilă aferentă anului 2015 o serie de plăți 
fără bază legală.
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Contraeditorial

O societate  
cu multiple fracturi

Dacă ar fi intrat în detalii, pre-
ședintele ar fi fost în situația de 
a descrie întreaga realitate. În 
ciuda nenumăratelor voci care 
susțin că România este împăr-
țită în doar două „bucăți“ mari, 
societatea românească e formată 
din mult mai multe grupuri dife-
rite, cu interese diferite. Grupuri 
care nu comunică unele cu altele. 
Mitingurile din marile orașe sunt 
mai ales ale tinerilor. Dar tinerii 
din orașele mici sau din mediul 
rural se raportează diferit la pro-
test. Bătrânii din marile orașe au 
altă agendă. La fel, pensionarii din 
sate au o altă agendă. Oamenii de 
vârstă medie se împart și aceștia: 
unii numără facturi, alții își caută 
de lucru, unii sunt la miting, iar 
alții preferă tihna televizorului. 

Mass-media relatează diferit 
aceleași evenimente. Artiștii (o 
parte) sau, mai nou, academici-
enii privesc desfășurarea eveni-
mentelor din perspective diferite. 
Politicienii locali au alianțe și 
proiecte de interes local, adesea în 
contradicție cu agenda mare a pro-
priului partid. Parlamentul este, de 
asemenea, un spațiu al manifestă-
rilor eterogene (iar uneori plictisi-
toare până la adormire). Pe scurt, 
parafrazând titlul unui film ame-
rican, fiecare vede altceva. Pe cale 
de consecință, fiecare poate dori 
altceva. În cel mai democratic mod 
cu putință. Președintele nu a vrut 
însă să intre în detalii, a arătat clar 
că are propria baricadă și un nou 
mandat în pregătire.

Un stat al cetățenilor liberi

Prima variantă de construcție 

și funcționare a statului este cea 
care pune accentul pe drepturile 
și libertățile cetățenilor. Un stat 
în care bunul public se produce 
transparent la toate nivelurile, iar 
puterea care guvernează, indife-
rent de nivelul acesteia, nu are un 
„for“ secret deasupra societății. Un 
cerc închis, în care accesul e des-
chis doar unor „inițiați“ care știu 
mai bine ce trebuie făcut într-o 
direcție sau alta. Un cerc care poate 
manipula, care poate manevra bani 
fără să dea socoteală nimănui, care 
poate cotrobăi prin folder-ele ori-
cărui computer sau care poate 
„aproba“ numiri în funcții sau chiar 
candidaturi și candidați.

Un stat controlat

A doua variantă este cea a sta-
tului bine controlat de instituțiile 
speciale. Instituții care pot produce 

cercetări sociologice pentru pre-
ședinte care să îi arate că 80% din 
populație spune că țara merge 
într-o direcție greșită. Remarc, din 
nou, faptul că dl Iohannis nu spune 
lucrurile până la capăt. În acest caz, 
nu ne-a spus cine a făcut cercetarea 
la care s-a referit în discursul rostit 
în Parlament. În statul cu „instituții 
puternice“ deciziile importante se 
iau în CSAT sau în umbra acestei 
construcții speciale. De altfel, chiar 
sintagma „instituții puternice“ 
ascunde o capcană: instituțiile sta-
tului trebuie să fie eficiente, corecte 
și transparente. Cetățenii ar trebui 
să fie puternici, iar instituțiile să 
fie puse exclusiv în slujba acestora. 
În modelul acesta de stat contro-
lat, serviciile de informații pot 
intercepta telefoane (și nu numai) 
și pot înregimenta jurnaliști, jus-
tiția poate fi câmp tactic pentru 

operațiuni secrete, iar procurorii 
pot coopera cu ofițerii de informa-
ții întocmai ca în vremurile pe care 
le socoteam apuse.

Într-un astfel de stat, bătăliile 
pentru putere nu se dau la lumină. 
Votul este depreciat și, indiferent 
de rezultatul din alegeri, puterea 
devine un rezultat al negocieri-
lor din umbră. Doar într-un ast-
fel de stat protestul cetățenilor 
se îmbracă în cuvântul „rezist“. 
Sigur, semnificațiile sunt, dar a 
rezista înseamnă a trăi tolerând 
ceva ce nu corespunde ființei 
tale. Poporul român a rezistat sub 
comuniști, a rezistat perioadei de 
tranziție, cred că ar fi momentul să 
nu mai reziste. 

„Ce fel de Românie ne dorim?”, a întrebat dl Klaus Iohannis de la tribuna 
Parlamentului săptămâna trecută. Nu reiau întreg discursul Domniei sale; 
rezumând, președintele țării i-a întrebat pe senatori și pe deputați dacă își 
doresc o țară puternică, respectată și cu instituții adevărate sau își doresc o 
țară pe dos. Întrebarea a avut un evident caracter retoric, dar între cele două 
„modele“ de structuri statale există o deosebire semnificativă care ar trebui să 
ne pună pe gânduri. Problema ține de exercitarea puterii. Președintele nu a vrut 
să detalieze, așa cum nu a vrut să detalieze opțiunile alianței PSD-ALDE privind 
prea-puținul îndepărtării ministrului Justiției din Guvern și prea-multul 
alegerilor anticipate. O cale de mijloc între două granițe foarte îndepărtate

Tudor 
ARTENIE

Ce fel de țară vrem?

Paradoxal, mitingurile 
antiguvernamentale 
arată exact dorința 
de schimbare a 
paradigmei în care 
funcționează statul 
român. Un stat slab, cu 
vreo câteva instituții 
prea puternice. 
Aceleași.

 În toate ţările Pământului 
există, de regulă, la modul 
oficial, un singur fel de 
deţinuţi: deţinuţii de 
drept comun. Doar în mod 
excepţional, ca excepţie 
de la regulă şi în perioade 
de democraţie şchioapă, 
mai apare încă un fel de 
cetăţeni privaţi de libertate, 
dar pe care doar cei din 
afara ţărilor respective îi 
declară ca atare, pentru că 
altfel, nimeni nu recunoaşte 
public existenţa lor: 
deţinuţii politic. 

Practic, dacă ne gândim bine, 
pentru cei care i-au vrut 
încarceraţi, ei sunt acolo 

pe bună dreptate, fiind încadraţi 
cu mare profesionalism juridic și 
partinic în zona încălcării unor 
legi de drept comun. În acest mod 
e mult mai simplu de cosmetizat 
imaginea cu tente democratice a 
conducătorilor deranjaţi de „neli-
niștea socială“ a celor care vor ceea 
ce  managementul politic nu le va 
da niciodată de bună voie.

Ţara noastră, dar numai ţara 
noastră, este piciorul de plai și 
gura de rai a căror virtuţi au per-
mis apariţia și a unei alte categorii 
conceptuale de penitenţă, extrem 
de asemănătoare detenţiei, ai cărei 
subiecţi sunt pacienţii internaţi 
în spitalele publice, de stat, ale 
naţiunii. Pentru cei care, internaţi 
măcar o dată în aceste spitale, m-ar 
contrazice pe motiv că ei se pot 
lăuda doar cu experienţe remarca-
bil de pozitive, ei bine, lor le spun 
că numai raţiuni care ţin de noroc 
chior sau de funcţionarea unor 
relaţii privilegiate i-au scăpat de 
condiţiile greu de suportat ale unei 
perioade asemănătoare în multe 
privinţe celei de detenţie.

Argumente? Multe, cunoscute 

și recunoscute public, dar niciodată 
analizate ca repere de iniţiere a unei 
schimbări de paradigmă în această 
zonă de interes public, tocmai prin 
expresia dezinteresului dovedit al 
conducătorilor politici și profesio-
nali ai domeniului.

Să luăm de pildă, în discuţie, 
raţia de hrană, entitate financiar-cu-
linară care, în spitale, se ascunde 
sub voalul sintagmei „meniu nor-
mal“. Până nu demult, ea avea 
valoarea incomensurabilă de 7 lei 
pe zi, valoare menţinută  mai bine 
de 10 ani de guvernele succesive 
ale României până anul trecut, deși 
tandemul preţuri/inflaţie a ros per-
manent din celălat tandem, cel al 
cantităţii/calităţii, acesta din urmă 
aflat oricum, ca urmare a acestei 
lupte incorecte prin inegalitatea ei, 
în permanentă disoluţie. Abia Vlad 
Voiculescu a reușit să impună apro-
barea unei creșteri cu circa 40% 
a valorii normei de hrană, care a 
ajuns la 10 lei. 

Victorie? Pe naiba! Chiar și în 
aceste „noi condiţii“, deţinuţii din 
penitenciare sunt, din acest punct 
de vedere, „ţinuţi pe palme“ de 
guvernanţii societăţii, ei având alo-
cată o sumă de minim 25 de lei pe zi. 
De care, evident, se declară extrem 

de nemulţumiţi. Într-atât de nemul-
ţumiţi încât, dacă dânșii, deţinuţii 
din România, ar primi de mâine 
hrana unui pacient considerat obiș-
nuit (așa-numitul „meniu normal“, 
acela în valoare de 10 lei), sunt 
convins că în maxim 24 de ore s-ar 
declanșa proteste masive, simultan, 
în toate penitenciarele din țară. Am 
zis proteste? Puţin spus, proteste! 
Greva foamei, nu alta! 

Ca să nu mai vorbim despre ce 
s-ar întâmpla dacă s-ar sista sup-
limentele de hrană pe care le pri-
mesc, cu diverse ocazii festive pen-
tru popor. Doar trebuie și ei să simtă 
sărbătorile naţionale, cumva, nu?

Întorcându-mă „la chestiune“, 
nu pot să nu mă revolt, întrebând 
direct și, în niciun caz, retoric: Păi 
cum e posibil? Sunt citove la cap 
instituţiile române și conducătorii 
lor, care consideră că e normal să 
se aloce pentru hrana bolnavilor 
din spitale de două ori și jumătate 
mai puţin pentru un deţinut sănă-
tos? Adică de două ori și jumă-
tate mai puţin pentru a asigura 
hrana unui pacient internat cu 
toate bolile pământului (cardiace, 
renale, pulmonare, gastrice etc) 
sau operat (pe cord, pe plămân, 
pe aparatul digestiv sau renal, 
pentru traumatisme simple sau 
complexe etc)?

Dacă grija faţă de bietul încar-
cerat este dusă până la nivelul de 

a fi înţeles că nu își poate îndeplini 
penitenţa decât dacă primește de 
mâncare dublu decât se cheltuie 
cu un pacient ars grav, cu cancer 
sau cu ciroză (acestora sistemul 
de asigurări dându-le „dreptul“ la 
hrană în valoare de maximum15 
lei), atunci înseamnă că bolnavii 
internaţi sunt trataţi mai îngrozitor 
pe acest palier al subzistenţei decât 
deţinuţii din penitenciare.

Ce ar mai rămâne de făcut? 
Simplu din punct de vedere juri-
dic! Bolnavi din toate spitalele! Hai 
și voi la CEDO! Poate așa veţi fi 
trataţi de viitorii guvernanţi măcar 
la același nivel valoric cu infractorii, 
voi, cei a căror infracţiune majoră 
este aceea că v-aţi îmbolnăvit și că 
sunteţi obligaţi la penitenţa de a 
fi, periodic, „deţinuţi ai bolii“... în 
spitale care, pentru unii care pro-
testează în piaţă, ar putea fi trans-
formate, fără prea mari modificări, 
în veritabile penitenciare.

Mai spun ceva, acum la final, tot 
interogativ.

Dacă pacienţii au ajuns să fie 
consideraţi „deţinuţi ai bolii“ din 
cauza lipsei în spitalele de stat a 
unor condiţii normale ca urmare 
a deciziilor politice incorecte ale 
conducătorilor naţiunii, nu ar fi 
și aceasta, filosofic vorbind, tot o 
formă de detenţie politică?

Și întreb cu riscul de a fi mai 
brutal ca niciodată!

Deţinuţii bolii
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Multinaționalele

Acestea sunt companii înregis-
trate în România de cele mai multe 
ori, dar al căror capital este deți-
nut de companii străine, fonduri 
de investiții sau firme off-shore. 
Ultima variantă de deținere este 
tot mai rar întâlnită, pentru că nu 
dă deloc bine în fața Fiscului sau a 
opiniei publice.

Au venit în România pentru 
a beneficia de avantajele 
oferite de legislația fiscală 
destul de permisivă, prețul 
scăzut al proprietăților i-a 
făcut să cumpere de cele 
mai multe ori terenuri pe 
care apoi le-au vândut 
cu profituri mari. În plus, 
plătesc salarii de mizerie 
pentru lucrătorii de rând, 
singurii care câștigă destul 
de bine sunt managerii.

Să luăm de exemplu un mare 
lanț de magazine, nu-l voi nomi-
naliza din motive lesne de înțeles. 
Prezența firmelor care doresc să își 
vândă produsele pe rafturile acestui 
magazin este taxată extrem de efici-
ent de către aceștia, prin solicitarea 
unui discount de minim 15% față 
de prețurile de vânzare de la raft. La 

acest discount se adaugă cele pen-
tru promoții sau alte acțiuni inițiate 
de lanțul de magazine.

Apoi li se pune sub nas un con-
tract de zeci, poate chiar sute de 
pagini, de multe ori în altă limbă 
decât cea națională, care este impo-
sibil să fie parcurs și înțeles în tota-
litate, datorită limbajului de lemn 
special folosit pentru a-l face greu 
inteligibil.

Chiar dacă o societate are 
resursa umană necesară pentru a 
desluși toate chichițele unui astfel 
de contract, acesta nu este nego-
ciabil, adică cine vrea să își vândă 
marfa semnează, cine nu, nu.

Practic, prin acest contract firma 
care dorește să își vândă produ-
sele în marile rețele de magazine 
dă libertate acestora pentru a face 
orice cred de cuviință cu produ-
sele sale, aderă și este de acord în 
avans cu orice condiție sau intenție. 
Vânzătorul primește doar facturile 
care rezultă din acest acord, care 
sunt pur și simplu aberante: taxa 
de publicitate la radio-ul magazi-
nului, prezența în revista acestuia, 
alte și alte taxe aberante care pur-
tau denumirea de „off-invoice“. Nu 
vă imaginați că aceste taxe puteau 
fi refuzate la plată, pentru că erau 
direct compensate cu sumele pe 
care lanțul de magazine i le datora 
vânzătorului, acesta primind doar 
soldul.

În 2016 a apărut o lege care 
interzice marilor lanțuri percepe-
rea oricăror taxe suplimentare de la 
vânzători, așa că aceștia au desfiin-
țat „off-invoice“-urile și le-au mascat 
sub forma unor discounturi supli-
mentare cerute la marfa vândută.

Am făcut o analiză la un vânză-
tor de produse alimentare, acesta 
vindea un bun într-un lanț de maga-
zine cu 2 lei, costul de obținere 
al acestui produs era de 1 leu iar 
sumele suplimentare percepute de 

lanț sub formă de reduceri comer-
ciale erau de încă 1 leu. Practic, el 
vindea cu marjă zero.

Deci multinaționalele fură în 
primul rând de la producătorii și 
importatorii din România, pe care 
îi aduc la sapă de lemn pentru ca 
ulterior să îi înlocuiască cu alții 
străini sau să își creeze propria linie 
de produse.

Multinaționalele mai 
fură și de la client, prin 
produsele proprii. De multe 
ori marile lanțuri dezvoltă 
una sau mai multe mărci de 
produse proprii, pe care le 
promovează intensiv, acest 
demers reprezentând o 
concurență neloială față de 
ceilalți vânzători cu produse 
în magazinele lor. Oare s-a 
sesizat vreodată Consiliul 
Concurenței ?

Inițial produsele de marcă pro-
prie sunt de o calitate superioară, 
probabil le importă pe cele care se 
comercializează și în vest. Apoi, pe 
măsură ce este eliminată concu-
rența de la raft, calitatea produse-
lor marcă proprie începe să scadă, 
ambalajele devin de o mai proastă 
calitate, semn că s-a schimbat furni-
zorul. Câte unii chiar încep să mai 
și fure la gramajul produselor.

Multinaționalele mai fură prin 
contabilitate, umflându-și chel-
tuielile prin facturi primite de la 
companiile mamă, în aceste facturi 
fiind trecute prestații care nu se jus-
tifică. Fiscul din România se face 
că nu vede și judecă deocamdată 
doar forma lucrurilor și nu fondul, 
adică dacă multinaționala are toate 
documentele în regulă și toate 
anexele prezente la o factură (con-
tract, situații de lucrări, dosar al 
prețurilor de transfer), atunci este 
lăsată în pace. Și credeți-mă, toate 

multinaționalele au armate întregi 
de hârțogari care numai cu asta se 
ocupă în fiecare zi, cu producerea 
de documente acoperitoare.

Și nu vâ gândiți că facturile 
provin de la firme din Cipru sau 
Panama, nici vorbă. Dă extrem de 
rău pe piață să ai relații de afaceri cu 
astfel de firme din paradisuri fiscale 
iar multinaționalele știu asta. Astfel 
că se folosesc de un terptip care 
presupune plimbarea banilor prin 
mai multe țări, înainte de a ajunge 
în conturi de firme off-shore.

Iau ca exemplu multinaționalele 
franceze din România. Firma fran-
ceză emite facturi de servicii către 
societatea din România. Totul 
acoperit de acte foarte bine puse la 
punct de cei de la firma mamă, așa 
că Fiscul român îi lasă în pace. Până 
la urmă, Franța nu este paradis fis-
cal... sau nu ?

Franța are relații fiscale privile-
giate cu țări francofone ca Elveția, 
așa că banii odată ajunși la firma 
franceză pleacă spre o altă firmă din 
Elveția. Din nou, acoperiți de fel și 
fel de documente, iar francezii sunt 
cel puțin la fel de birocrați ca și noi, 
deci totul pare în regulă. Doar că 
Elveția nu are nicio problemă în a 
transfera bani către firme off-shore 
iar statul elvețian nu întreabă pe 
nimeni dacă are justificare pentru 
facturi primite de la o firmă din 
Panama. Asta pentru că în Elveția 
firmele și persoanele fizice își mai și 
pot negocia impozitele plătite către 
stat și plătesc o sumă fixă în fiecare 
an fără a avea probleme.

Și iată cum banii ajung în paradi-
suri fiscale, cu acte în regulă.

Și mai este și furtul de creier. 
Românii sunt foarte buni la multe, 
gândesc repede și descurcă bine. 
OK, majoritatea românilor...

Firmele multinaționale s-au 
prins de acest lucru și au început 

să deschidă birouri în România 
unde angajează ingineri, softiști și 
alte meserii, toți români. Aceștia 
lucrează pe salarii de mizerie, 
bune pentru România dar proaste 
comparativ cu cele din Uniunea 
Europeană.

Și să nu credeți că rămâne vreun 
beneficiu de pe urma muncii lor în 
România, în nicun caz, se lucrează 
direct pe serverele de afară, totul 
se transmite în timp real prin mij-
loace electronice, nimic nu se valo-
rifică în România. Firmele care fac 
angajările în România sunt de cele 
mai multe ori fără vreo legătură 
aparentă cu grupul străin pentru 
care prestează, dă rău să spui că ai 
software din România pe un auto-
vehicul „Made in Germany“. Dacă 
v-aș spune că majoritatea softwa-
re-ului de pe BMW și Audi se face 
la Brașov, Cluj sau Iași nu m-ați 
crede dar este adevărat !

Mulți români posesori 
de creier s-au prins că 
pot câștiga mai mult 
dacă pleacă din țară și se 
angajează direct la firma 
mamă, dar s-au prins 
și statele din Uniunea 
Europeană de acest lucru și 
au început presiuni asupra 
firmelor care angajează 
personal din țările din 
Europa de est, tocmai 
pentru ca aceștia să fie 
întorși în țară.

Așa că gândiți de două ori îna-
inte de a ridica în slăvi marii anga-
jatori strategici veniți din vest, sunt 
aici pentru a face profit și nu au 
vreo misiune umanitară. Dar, așa 
este în afaceri, toată lumea vrea 
să facă bani. Unde trebuie să ne 
impunem noi ca țară este în a păs-
tra o parte din acest profit aici prin 
impozite și taxe.

Cum se fură prin România (I)
„Multinaționalele”
Introducere
Am decis să fac în sfârșit ceva util pentru 
comunitate și să scriu câteva articole despre 
chestiile pe care le mai aud și le văd prin lumea 
în care mă învârt în fiecare zi, mediul de afaceri. 
Așa că voi porni această serie de articole despre 
cum fură unii și alții din România, atât români 
cât și străini, că nu s-a inventat hoția în România. 
Diferența dintre cele două tehnici de furt este că 
străinii folosesc tehnici mult mai elaborate și își 
asumă mult mai multe cheltuieli pentru a fura, nu 
ca românii care folosesc tehnici mai rudimentare. 
Este de înțeles, străinii au avut timp mai mult 
pentru a le rafina. Sper că, dacă veți avea răbdare 
să citiți tot ce am scris, vă veți schimba puțin 
percepția despre marile companii strategice din 
România, care obțin venituri extrem de mari dar 
dau înapoi statului extrem de puțin

Sorin 
BÂSCĂ
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Cu toții ne dorim aceste lucruri, toți 
trebuie să ne implicăm pentru a le 
avea și fiecare reprezentant al admi-

nistrației locale sau centrale trebuie să își 
facă datoria, cu profesionalism și în confor-
mitate cu prevederile legale.

Noi suntem angajații cetățenilor și tre-
buie să răspundem în fața lor!

Depun toate eforturile, sunt deschis 
oricărei colaborări și fac tot ceea ce este 
legal pentru ca Brașovul să aibă aeroport, 
autostradă, spital, oportunități și per-
spective de dezvoltare!

La modul general, vorbind despre amen-
damentele depuse de către parlamentarii bra-
șoveni din alte partide, vreau să clarific faptul 
că nimeni din această țară nu se poate „juca“ 
cu bugetul de stat ca și cum ar fi propriul 
SRL sau pușculiță. Fiecare alocare buge-
tară, fiecare amendament trebuie să îndepli-
nească o serie de prevederi legale în așa fel în 
momentul în care se solicită, spre exemplu, 
5 lei, pentru acești 5 lei trebuie să existe o notă 
de fundamentare bazată pe proiecte reale și 
viabile – trebuie să existe o documentație 
specifică fiecărei solicitări la ministerul care 
face solicitarea. Proiectele Brașovului trebuie 
să fie realizate, dar nu o să vină nimeni de la 
București să facă lucrurile elementare pe care 
trebuie să le facă administrația locală. 

Cum să ceri bani pentru aeroport când 
nu ai un proiect clar? Cum să ceri bani câd 
nu știi pe cei îi vei cheltui? Cum să ceri 
alocări bugetare când deja s-au cheltuit 
mult prea mulți bani inexplicabil? 

Românii sunt în stradă pentru a se 
respecta principiul fundamental al 
corectitudinii, consider că această nouă 
generație de politicieni trebuie să fie 
CORECTĂ și să nu mai manipuleze prin 
vorbe aruncate fără fundament. Haideți 

să fim profesioniști și responsabili, sti-
mați parlamentari!

Punctual, în ceea ce privește:
AEROPORTUL:
În acest moment, Consiliul Județean 

Brașov și nimeni altcineva nu a depus 
niciun proiect, referitor la aeroport, care să 
întrunească condițiile legale la Ministerul 
Finanțelor Publice sau la un alt minister. 

Dacă se recurge la varianta ca aeroportul 
să fie construit de Ministerul Transporturilor 
se poate face doar prin ajutor de stat, ajutor 
care poate fi acordat în urma acordului prea-
labil al Uniunii Europene.

Cea mai bună variantă de construcție a 
aeroportului este un parteneriat public-pri-
vat, cu inițiator Consiliul Judeșean Brașov, 
care să respecte, întocmai, prevederile legale.

Și ca să lămurim întreaga poveste a 
aeroportului, solicit public, în calitate de 
cetățean al județului Brașov, Consiliului 
Județean Brașov să ne prezinte situația 
reală detaliată, la această oră, a aeroportului 
Brașov de la momentul începerii acestui 
proiect până astăzi.

AUTOSTRADA
Autostrada București – Brașov este buge-

tată de către Ministerul Transporturilor, 
astfel:

• 459.793 mii lei (459.793.000 lei) cre-
dite de angajament

• 100.189 mii lei (100.189.000 lei) cre-
dite bugetare

În plus, în județul Brașov, pe parcur-
sul anului 2017, Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, va:

Continua implementarea proiectelor de 
infrastructură în domeniul rutier: 

• Modernizare DN 73, Pitești - 
Câmpulung – Brașov (36,25 km pe raza 
județului Brașov, alocate 100.978 mii lei 

fonduri nerambursabile); 
• Varianta de ocolire Brașov (lot 3, DN 

11 – DN 13, alocate 51.734 mii lei fon-
duri nerambursabile);  

• Modernizarea infrastructurii privind 
siguranța circulației (DN 1 Lot 3, 7,583 
km pe raza județului Brașov, 51.712 mii 
lei)

Finaliza procesul de elaborare a studiilor 
de fezabilitate pentru autostrăzi: 

• Autostrada Comarnic – Brașov  
(revizuire SF);

• Sibiu – Făgăraș (revizuire SF); 
• demararea procedurii pentru elabo-

rare Studiu de Fezabilitate pentru Făgăraș 
– Brașov.

- Finaliza studiile de fezabilitate pentru : 
• proiectele aferente variantelor de 

ocolire pentru localitățile: cu finanțare de 
la Bugetul de stat (Săcele – alocare 1.000 
mii lei – 10,62 km, Fișer – 350 mii lei 

– 3,8 km), cu finanțare POIM 2014-2020 
-  Făgăraș – 5.341 mii lei – 13,876 km

• podurile de pe DN10 km 133+053 
Teliu (350 mii lei) și de pe DN13 km 
39+754 Hoghiz (350 mii lei)

 Finaliza procedura de licitație pentru 
execuția lucrărilor: Tronson Comarnic – 
Brașov  Lot 1: sector Comarnic - Predeal, 
km 111+300- km 115+300 si  Lot 2: sec-
tor Predeal- Cristian, km 162+300 - km 
168+600 si Drum de Legătură

Nu mai avem timp de pierdut, nu mai 
avem voie să aruncăm vina pe unul sau pe 
altul. Dacă s-au comis ilegalități, instituțiile 
abilitate își vor exercita atribuțiile. 

Brașovul merită să găzduiască competiții 
de rang mondial, merită să fie o destinație de 
top, trebuie să ne unim forțele pentru a con-
strui infrastructura necesară.

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Dezvoltare pentru Brașov, 
respect pentru cetățeni
 Brașovul și brașovenii sunt prioritari pentru mine, ca ministru și 
senator, pentru parlamentarii brașoveni și pentru Partidul Social 
Democrat. Brașovul va avea autostradă, Brașovul trebuie să aibă 
aeroport, Brașovul merită spital performant!

 E bine ca societatea civilă 
să se organizeze, e bine 
ca societatea civilă să aibă 
lideri și vreau să îi felicit 
pe cei care și-au asumat 
această initiative. Cred că 
toți românii ar trebui să-și 
exprime părerile în cadrul 
democratic. Referitor la 
manifestările din stradă este 
absolut democratic și corect 
ca orice cetățean să se poată 
exprima. Dreptul la protest 
este un drept legal, este 
recunoscut și de legislația 
europeană și de legislația 
românească

Curtea Constituțională este 
instanța suverană vizavi 
de punerea în acord a 

dispozițiilor generale cu legea 
supremă a țării, cu Constituția 
României, și aici discutăm despre 
o decizie a Curții care a declarat 
neconstituțional articolul vizavi 
de abuzul în serviciu, cu îndrumă-
rile de remediere a situației. Fără 
să fac acum foarte multă teorie 
o să vă indic decizia 405 a Curții 
Constituționale în care se spune că 
trebuie remediate anumite aspecte 
legate de latura obiectivă a infrac-
țiunii de abuz de serviciu, infracți-
une care are o conotație mult prea 
generală, lasă la interpretarea ori-
cărui organ de anchetă sub aspec-
tul laturii obiective, elementul de 
care se face vinovat funcționarul 
public. Și ceea ce spune aici: abu-
zul de serviciu este o infracțiune 
de drept comun, o infracțiune 

prevăzută de codul penal, nu este 
o infracțiune de corupție, este 
infracțiunea pe care funcționarii 
publici o pot săvârși potrivit actu-
alului cod penal prin îndeplinirea 
defectuoasă a atribuțiilor de servi-
ciu. Termenul este extrem de larg 
iar legea penală trebuie să fie de 
strict interpretată și într-un stat de 
drept trebuie să respectăm într-un 
totul legea, dar în principal prin-
cipiile prevăzute în Constituția 
României, principii care apără 
drepturile și libertățile fundamen-
tale ale cetățeanului, principii care 
sunt sfinte. Acesta este ideea de 
bază, nu vreau să apăr ordonanța 
13, dar este clar, că dacă trăim 
într-un stat de drept noi trebuie 
să luăm măsuri extrem de rapid 
și sunt convins că Parlamentul și 

Președintele României care cunosc 
aceste lucruri vor acționa din acest 
moment în această direcție, discu-
tând despre abuzul de serviciu.

Mihai POPA, deputat

Între protest și lege
 Fără să fac acum foarte 
multă teorie o să vă 
indic decizia 405 a 
Curții Constituționale 
în care se spune că 
trebuie remediate 
anumite aspecte legate 
de latura obiectivă a 
infracțiunii de abuz de 
serviciu, infracțiune 
care are o conotație mult 
prea generală, lasă la 
interpretarea oricărui 
organ de anchetă sub 
aspectul laturii obiective, 
elementul de care se face 
vinovat funcționarul 
public.
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 Ani de-a rândul primarul nostru s-a prezentat și a 
fost fericit să fie prezentat drept un bun gospodar 
al orașului, comparându-se, în special  în primul 
mandat, cu predecesorul său

Primarul Scripcaru și sfârșitul 
mitului bunului gospodar

O analiză succintă ne dove-
dește faptul că, în afara 
unor calități primare certe 

în acest domeniu, evidențiate în 
primii ani ,  de când se află în frun-
tea bucatelor și a unor manifestări 
dictatoriale patologice, el a benefi-
ciat de o serie de factori favorizanți 
care au dus la realizările de fațadă 
care i-au determinat pe brașoveni 
să-l realeagă de mai multe ori.

Dintre acești  
factori amintesc:

 consilii locale în care a avut 
majoritate sau pe care le-a putut 
manipula prin metode asupra 
cărora nu insist, lipsind ”coopera-
tiva” care l-a boicotat sistematic pe 
predecesorul său.
 mulți ani la rând a avut ”guver-

nul meu” care i-a acordat finanțări 
generoase.
 noua legislație care, în spiri-

tul respectării autonomiei locale, 
a permis comunităților locale 
accesul la o parte mai însemnată 
a veniturilor realizate în unitățile 
administrativ teritoriale.
 accesul la fonduri externe, 

după aderarea României la 
Uniunea Europeană.
 „Umbrela“ președintelui 

Băsescu, pe care a încercat să-l 
imite în atitudini și fapte.

Un gospodar cu adevărat bun 
și eficient are grijă să chibzuiască 
banii aflați la dispoziție astfel încât 
cheltuielile să nu depășească veni-
turile dar să nici nu rămână cu bani 
necheltuiți la sfârșitul exercițiului 
bugetar, în condițiile în care există 

numeroase obiective de utilitate 
publică care pot fi finanțate legal.

Ordonatorul principal de credite 
al municipiului Brașov, primarul 
Scripcaru, ne-a surprins când a pre-
zentat încheierea execuției bugetu-
lui local al municipiului nostru pe 
anul 2016, când am aflat că în buget 
există o sumă necheltuită de peste 
50 milioane euro, bani care, folosiți 
eficient, ar fi schimbat în bine fața 
orașului și ar fi îmbunătățit viața de 
zi cu zi a brașovenilor inclusiv prin 
îmbunătățirea serviciilor publice 
oferite de municipalitate ca, de 
exemplu, transportul public local.

Pentru acest serviciu public se 
putea găsi modalitatea legală de 
achiziționare de autobuze noi, cu cli-
matizare, pentru a le înlocui pe cele 
vechi în care brașovenii îngheață 
iarna și se topesc, la propriu, vara, 
eventual la pachet cu un autoturism 
Skoda superb pentru primar.

În spațiul public și printre stele 
se vorbește că vechile autobuze, 
achiziționate începând cu sfârșitul 

anului 2005, puteau fi cu 5000 
dolari/buc. mai ieftine dar eventu-
alele amănunte se află și în Belarus, 
ultima dictatură din Europa, mare 
producătoare de autobuze.

Când m-am referit la stele, nu 
m-am gândit la cele din sintagma, 
dragă lui Kant, ”…cerul înstelat și 
legea morală…”  și îl las pe primar 
să explice, când și unde va fi cazul.

Fără îndoială ca noile autobuze, 
achiziționate sub îndrumarea nou-
lui director general RAT, Gheorghe 
Gabriel Antohe, fost candidat din 
partea PMP la demnitatea de sena-
tor la alegerile din decembrie 2016, 
vor fi mai ieftine și mai bune întru-
cât distinsul domn a fost oarecum 
coleg cu Băsescu în dosarul ”Flota” 
iar în perioada 1990-1992 a fost 

”Export Manager” la ”Carpatex” 
Brașov, când s-a prăbușit exportul 
acestei fabrici textile tradiționale 
din Brașov iar în final fabrica a ajuns 
ceea ce vedem astăzi: nu mai există.

Se pune întrebarea, tip Băsescu,  
”ghici ghicitoarea mea”: Cine a fost 
delegat de către primar, prin Disp. 
Primarului nr. 2295/29.06.2016, 
”să ia măsuri pentru organizarea 
executării și executarea în concret 
a activităților din domeniile prev. 
la art. …. precum și art. 36 alin. 
(6) lit. a) pct.14 numai cu privire 
la energia termică și transportul 
public (s.n)”,  să coordoneze și să 
răspundă de activitatea RAT și să 
asigure ”implementarea proiecte-
lor cu finanțare europeană/guver-
namentală din domeniile de acti-
vitate ale instituțiilor/serviciilor 
publice coordonate”

Ați ghicit,  viceprimarul Mihai 
Costel, președintele PMP Brașov!

Cu alte cuvinte, frăția băsistă nu 
doarme! Nici noi!.

Cred că brașovenii au dreptul să 
afle de la primar ce înțelege acesta 
prin echilibru bugetar care este, 
oricum, altceva decât echilibristica 
politică pe care o stăpânește, crede 
el, cu măiestrie, ca toți ”aviatorii 
politici” și jefuitorii banului public 
din trecut și prezent.

Acest mod de a administra neefi-
cient finanțele publice locale, adică 
banii noștri, ai brașovenilor și dosa-
rele penale în care este vedetă, mă 
duce cu gândul la vorba lui Churchill 
din timpul războiului mondial: 
”acesta nu este sfârșitul, nici măcar 
începutul sfârșitului dar este, în mod 
cert, sfârșitul începutului”.

Arnold  UNGAR, consilier în 
Consiliul local al municipiului 

Brașov, membru în Forumul 
Democrat al Germanilor  

din România

milioane de euro este suma 
necheltuită din bugetului 

local al municipiului 
Brașov pe anul 2016, bani 
care, folosiţi eficient, ar fi 

schimbat în bine faţa orașului 
și ar fi îmbunătăţit viaţa de 
zi cu zi a brașovenilor prin 
îmbunătăţirea serviciilor 

publice oferite  
de municipalitate 

Pentru a putea să dezbatem problema 
ce urmează trebuie mai întâi sa ne 
familiarizăm cu o serie de termeni, 

respectiv: „homunculus-fiscal“ și „Anaf “.  
„Homunculus fiscal“ – este acea entitate 
fizică, spirituală sau acel enunţ scriptic, 
afectat de însușirile caracteristice ale hao-
sului decizional sau/și ideologic, care prin 
comportamentul său grobian, imbecil sau 
prin enunţul exprimat, încalcă nonșalant 
elementare și fundamentale drepturi – ale 
omului – consfinţite de  Constituţie si este 
total lipsit de logică și de orice ergonomie 
constructivă, în chiar rolul său pentru care 
există. „Anaf “ – fiinţă androgină fantastică, 
din mitologie, hâdă, care naște sau adoptă și 
îngrijește homunculuși fiscali. Pentru hido-
șenia sa este urată și detestată chiar și de 
Hades, zeul  Infernului. Tanatos zeul morţii 
fuge din calea ei iar la ultimul concurs de 
frumuseţe, Gorgona, Scylla și Caribda au 
fost declarate mai frumoase. Cand Zeus l-a 

chemat pe ciclopul Polifem și i-a zis că tre-
buie să o ia de soţie pe Anaf , acesta a făcut un 
atac cerebral, în asemenea hal este de urâtă. 
Ei bine să purcedem, homunculusul despre 
care vom vorbi astăzi este Ordonanţa de 
Guvern nr 39/2015 cea care reglementează 
cazierul fiscal. Încalcă abuziv, flagrant și cu o 
nonșalantă nesimţire drepturi elementare și 
fundamentale ale omului. Interzice abuziv, 
dreptul de asociere, dreptul la proprietate 
privată, libertatea economică si dreptul la 
moștenire. Vă și explic de ce. Păi în cazul în 
care în cazierul fiscal sunt stipulate abateri 
fiscale, conform ordonanţei din speţă per-
soana afectată nu mai poate sa înfiinţeze o 
societate comercială, nu se mai poate asocia 
într-o  asociaţie sau fundaţie, nu mai poate 
exercita o activitate independentă, nu mai 
poate primi părţi sociale prin cesiune, nu mai 
poate moșteni părţile sociale. Nu mai vor-
bim de faptul că se fac foarte multe abuzuri 
și te poţi trezi cu cazier fiscal în urma acestor 

abuzuri, sau a incompetenţei unei „tanti“ de 
la finanţe – slavă Domnului e plină grădina 
– sau, cea mai tare, nu ai depus bilanţul sau 
declaraţiile. Amendează-mă. Există doar 
două modalităţi de a-mi îngrădi drepturile. 
Justiţia, instanţa, îmi poate îngrădi drepturile 
în urma unui proces de justiţie ca și pedeapsă 
complementară, așa se numește și asta doar 
în cazuri și infracţiuni foarte grave și cu cir-
cumstanţe agravante. Altă modalitate este  
prin lege, dar exerciţiul unor drepturi sau al 
unor libertăţi poate fi restrâns numai, numai 
dacă se impune, pentru: apărarea securităţii 
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei 
publice, a drepturilor și a libertăţilor cetăţe-
nilor; desfășurarea instrucţiei penale; preve-
nirea consecinţelor unei calamităţi naturale, 
ale unui dezastru ori ale unui sinistru deo-
sebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă 
numai dacă este necesară într-o societate 
democratică. Măsura trebuie să fie propor-
ţională cu situaţia care a determinat-o, să fie 

aplicată în mod nediscriminatoriu și – foarte 
important - fără a aduce atingere existenţei 
dreptului sau a libertăţii.

 Eu înţeleg încercarea statului român de 
a ne constrânge la corectitudine, dar asta 
înseamnă să ne condamne la inaniţie dacă 
avem fapte în cazierul fiscal? Păi cizmarul, 
sau tâmplarul cu 3 copii care are ghinionul 
să aibe fapte în cazierul fiscal ce să facă? Păi 
nu mai are dreptul să aibe activităţi indepen-
dente. Moare de foame? Clar că da. Pe langă 
faptul că încalcă abuziv constituţia, anulează 
chiar statului roman orice șansă de a-și recu-
pera creanţele. Dacă nu mă lași să lucrez, cum 
să-ţi plătesc? Dacă am datorii la stat, păi dă o 
ordonanţă, prin care pană la plata integrală a 
acesteia să fiu oarecum partener cu tine și să 
plătesc datoria, dar nu-mi intezice să lucrez, 
lasă-mă să activez, supraveghează-mă și ia-ţi 
partea. Ei nu e un cretinism la mijloc? Este și 
încă din plin!

Bogdan GABRIEL

Condamnare prin inaniţie sau Anaf şi-ai săi homunculuşi
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Înainte  să ajungă la New York în căuta-
rea desăvârșirii , cheesecake-ul era servit 
sportivilor la primele Jocuri Olimpice, 

în Grecia Antică. Apoi în jurul anului 
1000 a ajuns în Europa de Vest, în Italia și 
Anglia. Grație imigranților, la sfârșitul seco-
lului XIX, New York-ul gustă acest delicios 
desert.

De atunci, restaurantele americane au 
în meniu propria variantă de cheesecake. 
Acesta se găsește și în Europa conceput dupa 
rețete diferite, în funcție de specificul țării.

Urmează o frumoasă incursiune pe 
meleaguri străine, să vedem cum fiecare țară 
își aduce elemente diferite și îți creeaza pro-
priul cheesecake.

America de Nord

Astfel, vorbim de New York cheesecake 
care are o consistență bogată, densă, netedă 
și cremoasă.

Pennsylvania Dutch cheesecake care 
foloseste o brânză ușor picantă și cu un con-
ținut scăzut de apă și se numește cheeseca-
ke-ul fermierului.

Philadelphia cheesecake are o textură mai 
ușoară, dar mai bogat în aromă decât cheese-
cake-ul New York.

Chicago  cheesecake este acel cheesecake 
ferm la exterior, dar cu o textură moale și cre-
moasă la interior.

Europa

Cheesecake-ul italian este făcut cu ricotta 
și miere , fiind mult mai dietetic.

Cheesecake-ul franțuzesc este foarte ușor, 
cu gelatină și are 3-5 cm înălțime. De obicei 
este făcut cu brânză  Neufchâtel.

Polonezii se mândresc cu propriul lor 
cheesecake, care este una dintre cele mai 
populare prăjituri în Polonia și poartă 
numele de sernik. 

Deși Grecia a inventat aceasta delicatesă, 
multi greci cred că este o prăjitură  ameri-
cană și o numesc cheezz cake. Cheesecake-ul  
grecesc este făcut cu o  brânză proaspată, 
nepasteurizată numita mizithra.

În Anglia și Irlanda cheesecake-ul se 
găsește foarte des în meniurile restaurante-
lor, iar sortimentele cele mai des întâlnite 
sunt cele cu cireșe negre, coacăze negre, 
căpșuni, fructul pasiunii, zmeură și lămâie.

Pe lângă aceste sortimente clasice, Anglia 
se mândrește și cu sortimente afrodisiace 
precum: banoffee(banana, crema și toffee), 
cafea, ceai, irish cream, ciocolată albă și chiar 
cu marshmallows.

Scoția se mândrește cu cheesecake-ul cu 
somon afumat si cimbru.

Cheesecake-ul s-a dovedit una dintre cele 
mai ușoare prăjituri ce pot fi făcute în casă. 
Este banal de preparat și necesită un minim 
de efort.

Minunata poveste 
a cheesecake-ului

Ingrediente

Biscuiții - 350 gr - se măcină în blender 
și se pun într-un bol. Se pune untul  - 200 gr 
- topit în prealabil și se amestecă. Se poate 
pune o lingură de zahăr.

Pentru blat

Se pun apoi biscuiții pe fundul formei 
de tort, formând un strat uniform și gros de 
vreo 6-7 mm, iar ce-a rămas se urcă în sus pe 
pereți. 

Încălziți cuptorul la 180 de grade și puneți 
forma cu biscuiții în ea pentru 10 minute. 
După 10 minute, scoateți forma afară și 
lăsați-o să se răcească natural.

Pentru cremă

400 g brânză Philadelphia, 600 g mascar-
pone, 125 g zahăr pudră (puteți pune mai 
mult), coaja unei lămâi mari dată prin răză-
toarea fină, 3 ouă, 30 de mililitri de cognac.

Puneți-o în forma de tort peste biscuiți, 
nivelați-o ușor cu o lingură și puneți-o la 
cuptor la 140 de grade timp de aprox. 50 de 
minute, dar timpul variază în funcție de can-
titatea totală.

Se scoate din cuptor , se răcește și se lasă 
la frigider cca 3 ore.

Puteți încerca cu topping fructe de pădure, 
puteți topi ciocolată și apoi să o turnați în 
strat fin peste cheesecake-ul scos de la rece, 
ca să facă rapid o glazură. Caramel, smântână 
dulce turnată peste brânză, poate amestecată 
cu mentă fină, ananas, ce vreți voi.

Tips : în loc de biscuiți se poate folosi o 
combinație între migdale, alune de pădure și 
nucă de cocos.

Se servește cu un  
spumant roze  

de la Crama Gârboiu

Perfect? E careva perfect?
Perfect? Drumul spre ideal e pavat cu erori. 

Sunt blând când spun erori, sau sunt corect? 
Perfect înseamnă să nu greșești sau înseamnă 
ca suma erorilor la sfârșitul zilei să fie mai 
mică decât suma lucrurilor bune? Iar am folo-
sit cuvântul „erori“. Mă gândesc la mine, desi-
gur, și atunci sunt blând. Sau sunt egoist?
Perfect cu înjurături

O tipă mi-a tăiat calea la prima oră a dimi-
neții. Un Ford Fiesta mic, alb, cu portierele 
inscripționate. A întors de pe un sens de 
mers pe altul, avea un copil în mașină și a 
oprit în fața unei școli. Am claxonat, enervat, 
și am înjurat printre dinți. M-am gândit apoi 
că se grăbea, trebuia să lase copilul la școală, 
iar apoi să ajungă la firma cu numele pe por-
tiere. Să îmi pară rău că am înjurat? Să nu îmi 
pară? Cui folosește dilema asta, m-am între-
bat după aceea, accelerând.
Caragiale în acțiune

Ne grăbim, scuipăm pe jos, disprețuim 
„inferiorii“, știm politică, fotbal, marketing 

sau medicină întotdeauna la un nivel supe-
rior. Superior altora, desigur. Limbajul nu ne 
mai exprimă pe noi, ci exprimă superiorita-
tea ființei noastre în fața celorlalte ființe. Așa 
că apăsăm claxonul cu putere, de parcă sune-
tul ascuțit ar fi mai puternic. Să se audă, frate!

Mereu în centrul atenției.  
Perfect pentru Facebook

Lumea se învârte în jurul meu, ce e greu 
de priceput? Nu mai folosesc pluralul, e 
nedrept, nu mă pune în valoare. Fac ce tre-
buie (facturi, cumpărături, job), dar… eu 
sunt eu. Și atunci, și după. Modestie? Care 
modestie? Fără modestie, frățicule. Semeț ca 
un selfie. Sau ca fotografia cu pisica, cu tortul, 
cu grătarul sau cu centrul vechi. Istoria trece 
prin mine. Dacă vreau, #rezist (uite-așa, cu 
hashtag-ul ăsta fac o incursiune în politica la 
zi). Dacă nu vreau, îmi bag picioarele. Fără 
drame, spaime, examene de conștiință. Fără 
dileme. Fără dezacorduri. Fără nimic. Curat-
murdar, nene Iancule! (Tudor ARTENIE)



FAPT DIVERS 7
numărul 49, 17-23 februarie 2016

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

Acum, FC Brașov nu trece 
prin momente deloc bune. 
Echipa, care împlinește 80 

de ani, este aproape de desfiinţare. 
Indiferent însă de deciziile tribuna-
lului, FC Brașov sau Steagu, rămâne 
o stare de spirit, iar muzeul dedicat 
acesteia, va continua să atragă pri-
virile microbiștilor, în apartamen-
tul înfocatului „stegar“ Constantin 
Oprea. „Am făcut fotbal la Steagu 
Roșu, începând din 1967. Am 
avut ca antrenori nume mari în 
fotbal, precum Hașoti, Campo sau 
Hidișan. În perioada respectivă, la 
juniorii echipei fanion, am fost în 
echipă cu Anghelini, care a ajuns 
la Steaua și în echipa naţională. În 
paralel, la FC Brașov au jucat, din 
generaţiile mai tinere atunci, Șulea, 
Bucur, Clipa, Șișcă și alţii. Am avut 
o pasiune mare pentru echipa 
Brașovului, o echipă care impunea 

respect și aducea oameni mulţi 
în tribune. Din dragostea pentru 
echipă, pe care am avut-o de mic, 
m-am gândit să strâng tot, legat de 
FC Brașov, am făcut eforturi mate-
riale și sufletești și am adunat până 
în prezent nenumărate poze, trico-
uri, insigne, fanioane, mingi, brelo-
curi, care fac parte din istoria echi-
pei, din 1969 încoace. Chiar am 
depus eforturi considerabile pen-
tru această colecţie, pentru că nu 
am ratat nicio noutate referitoare 
la echipa mea de suflet. Consider 
că echipa este practic un copil al 
meu, pe care l-am urmărit pas cu 
pas“, ne-a spus Constantin Oprea.  

În „Muzeul FC Brașov“, împă-
timitul „stegar“ deţine peste 100 
de albume cu poze, reprezentând 
practic viaţa acestei echipe și nu 
numai. ,,Sunt peste o mie de foto-
grafii, care reprezintă momente din 

meciuri, personalităţi ale echipei, 
jucători, care au evoluat de-a lun-
gul timpului, embleme ale echipei 
brașovene, în frunte cu Nicolae 
Pescaru, care este cea mai impor-
tantă realizare a fotbalului brașo-
vean. De altfel, Pescaru, Adamache, 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Gyorffy, 
Cadar, sunt nume de fotbaliști, 

care-și găsesc locul în fotografiile 
din muzeu. Mă antrenam pe lângă 
aceste personalităţi și îi conside-
ram adevăraţi zei. Era o echipă 
fantastică, de mare impact printre 
suporteri. Păstrez, de asemenea, 
în albume și anumite articole, 
din presa vremii, cu foștii jucă-
tori stegari. Voi continua să strâng 

mărturii, pentru că istoria merge 
mai departe. Au fost și momente 
mai puţin faste, prin care a trecut 
echipa, este vorba de retrogradări, 
dar toate au trecut. De-a lungul ani-
lor, au vizitat muzeul personalităţi 
ale echipei brașovene, așa cum sunt 
Nicolae Pescaru, Mihai Ivăncescu, 
Răzvan Lucescu, un antrenor deo-
sebit, Dinu Gheorghe, Marian 
Paraschivescu, Petre Cadar,  
Marian Constantinescu, Cristi 
Ionescu, Marian Ivan sau Romeo 
Pașcu. Pe lângă mărturiile legate 
de FC Brașov, am albume și cu 
vedete ale sportului românesc, pre-
cum Nadia Comăneci și, mai nou 
Simona Halep“, ne-a spus Oprea. 

Referitor la perioada nu prea 
fastă, traversată de echipa bra-
șoveană, Constantin Oprea ne-a 
spus: „Echipa este practic în pra-
gul falimentului. Consider că vina 
principală o are fostul patron Ioan 
Neculaie dar și toţi factorii, de la 
politic la alte domenii, care s-au 
dat la o parte și nu au intervenit 
pentru a salva echipa. Au ajuns 
să fie mai mulţi suporteri ai Stelei 
sau ai lui Dinamo la Brașov, decât 
stegari adevăraţi. Asta este cea mai 
mare durere“. 

Dorin DUȘA

Din FC Braşov ar putea rămâne doar... muzeul 
înfocatului ,,stegar” Constantin Oprea
 Braşoveanul Constantin Oprea este un împătimit 
„stegar“, un om care a jucat fotbal la Steagu 
Roşu, începând cu echipa de pitici... Pasiunea 
braşoveanului pentru culorile „galben-negru“  
au atins un vârf, atunci când Constantin Oprea  
a transformat o parte din locuinţa sa într-un 
veritabil muzeu al „stegarilor”
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 Cu totii știm cum arată 
o lebădă. Sunt lebede 
albe și foarte rar apar și 
lebede negre. Sunt păsări 
frumoase care l-au inspirat 
pe Ceaikovski să scrie 
celebrul „Lacul lebedelor“ 
iar pe Mihai  Eminescu în 
„Somnoroase păsărele" să-i 
dedice o întreagă strofă

Lebede roșii nu am văzut. 
Asta doar până de curând. 
Uitându-mă la televizor, 

pe toate emisiunile de știri, m-a 
lovit imaginea președintelui KW 
Iohannis care era scăldat de lumi-
nile camerelor de filmat, mer-
gând încet, înconjurat de zeci de 
bodyguarzi, participând la mar-
șul celor nemulțumiți de decizia 
Guvernului de a promova celebra 
Ordonanță numărul 13. Și atunci 
am avut imaginea lebedei, a unei 
lebede roșii însa. Marșul în sine 
nu este de condamnat, este o reac-
ție normală a unor oameni nemul-
țumiti de o anumită decizie. Acest 
lucru intră în firescul formelor de 
protest și este până la urmă un 
drept la liberă exprimare câști-
gat. Nu vreau să comentez decizia 
PSD-ului de a promova o astfel de 
hotărâre, este dezbătută și răzdez-
bătută. E clar că nu a fost adec-
vată și nici corect comunicată. Aș 
remarca însă inexistența comuni-
cării și a comunicatorilor care să 
iasă din partea PSD-ului să pre-
zinte viziunea lor asupra proble-
mei. La cât de bine au comunicat 

în campania electorală, pe atât de 
deplorabil s-au prezentat acum.

Și ma reîntorc la lebăda roșie. 
Lebăda roșie care nu mergea 
„între trestii să se culce“ ci se eri-
jase în lider, în lider părtinitor 
care îmbrățișa o anumită poziție 
și ținea fățiș partea cuiva. Asta este 
o problemă din punctul meu de 
vedere. Rolul președintelui este 
acela de mediator la nivelul socie-
tății, între cei angrenați fățiș, într-o 
luptă de idei. El ar trebui să fie un 
factor de echilibru, un factor care 
ar trebui să facă societatea româ-
nească să se unească și să-și folo-
sească sinergic forțele pentru a se 
dezvolta. Un lider care ar trebui să 
aibă înțelepciunea să dea deoparte 
ceea ce ne deosebește și să ne facă 
să ne concentrăm pe ceea ce ne 
unește și ne pune în valoare. Sub 
nicio formă nu ar trebui să fie cel 
care ne dezbină. Societatea vestică 
s-a dezvoltat prin cooperare. Și în 
Germania și în Austria comunită-
țile s-au dezvoltat prin cooperare 

la nivel de comunitate, fie comu-
nitate locală, regională sau la nivel 
de țară. S-au ajutat unii pe ceilalți 
de câteva sute de ani și au prospe-
rat cu toții. Nu înțeleg de ce sau 
pentru ce, la noi există interesul de 
a se băga bățul prin gard și a nu lăsa 
lucrurile să intre pe un făgaș nor-
mal. Nu spun că asta ar trebui să 
însemne lipsa de reacție sau că toți 
să gândim în același fel dar ar tre-
bui să învățăm să fim toleranți și să 
avem respect față de opiniile celor-
lalți. Discuțiile legate de părerile 
politice nu trebuie să dezbine și să 
învrăjbească prietenii sau vecinii. 
Și nu aș vrea să mai aud niciodată 
că sunt unii care pun etichete. Ăia 
sunt răi și toți ăilalți sunt buni. 
Nu există culpă colectivă. Există 
culpă individuală care trebuie 
demonstrată și sancționată cores-
punzător. Nu de alta, dar a fost în 
secolul trecut un conducător de 
stat care se născuse în Austria, care 
punea etichete oamenilor pe cri-
terii etnice, religioase sau politice; 

de culori diferite: verzi, negre sau 
galbene, care a construit ghetouri 
și apoi lagăre de exterminare și s-a 
folosit de aceleași tehnici de dez-
binare în cadrul societății acelei 
vremi. El se numea Adolf Hitler. 
Nu aș vrea sub nicio formă ca 
acele atrocități să se repete pentru 
ca niște minți înfierbântate scapă 
de sub control unele manifestări și 
promovează intoleranța. 

Cătălin LEONTE

Lebăda roșie

Schimbarea societății 
se face cu instituțiile 
statului și instrumentele 
legale existente în 
societate la un moment 
dat respectându-se însă 
obligatoriu drepturile și 
libertățile fundamentale 
ale omului. Fără excepții 
și fără justițiari de ocazie!

Mi-a atras atenția cel mai recent 
raport al Curții de Conturi care 
a descoperit iar ceva nereguli. În 

urma controlului efectuat de către Camera 
de Conturi Brașov la Consiliul Județean 
Brașov au fost descoperite o serie de nereguli 
asupra situației financiare din 2015, valoarea 
totală a prejudiciilor și a abaterilor fiind 
de 8.808.000 de lei. În conformitate cu 
raportul Curții de Conturi, valoare totală 
a prejudiciilor constate la CJ Brașov este 
de 5.409.000, iar cea a abaterilor financi-
are de 3.399.000 de lei.

Iar cel mai mare prejudiciu constatat este 
la proiectul Aeroportului, în sumă de de 3,41 
milioane de lei, și se referă la contracutul 
semnat în anul 2012 pentru execuția pistei. 
Probabil nu au luat în calcul castorii lui Mihai 
Costel. Trebuie și să recunoaștem că toate 
aceste nereguli au fost în perioada dinainte 
de descălecarea lui Veștea (foto).

Veștile sunt însă altele, și trebuie private 
prin prisma adevărului. Și adevărul este că 
noul Căpitan de Județ a fost discipolul celui 
care a a avut puterea absolută aproape toți 

anii de după 1990. Bine crescut în umbra stă-
pânului, că mă și mir cum s-a bronzat așa fru-
mos, a deprins însă toate năravurile. Înclusiv 
arătatul cu degetul – toașa, nu ne dau ăia bani 
să ne jucăm de-a aeroportul!

Deci frumoșii de la Consiliul județean vor 
iar bani de păpat. De ce nu cer ei altceva – o 
asociere cu Ministerul transporturilor, de 
exemplu. În care Consiliul județean vine cu 
ceva evaluat la o valoare, ministerul vine cu 
teren și bănuți de la guvern. Vă spun eu de 
ce: pentru că așa nu mai au acces la ciupeală. 
Nu mai pot plăti firmele de casă să mai toarne 
oleacă de beton sau pe altele să facă un gard, 
eventual de nuiele, că tot îl vor roade castorii.

Și mai am o întrebare la „pârâciosul“ de 
la cejeu: cum vrei tu să primești bani pentru 
ceva ce nu ai demonstrat că este viabil? Mai 
mult, cum ne garantezi tu că vei gestiona 
corect acești bani, dacă la Râșnov unde păs-
toreai doar straturi de flori în propria grădină 
a găsit curtea de conturi ilegalități și nereguli? 
Ia să vedem ce a găsit acolo curtea:

„La Primăria Râșnov, în conformitate 
cu raportul Curții de Conturi, prejudi-
ciile au o valoarea totală de 367.000 de 
lei, la care se adaugă abateri financiare în 
cuantum de 490.000 de lei. În conformi-
tate cu acest raport, au fost descoperite în 
evidența contabilă aferentă anului 2015 
o serie de plăți fără bază legală. Printre 
acestea se numără 59.000 de lei pentru 

lucrări de reparații străzi, fiind calculate 
accesorii de 3.000 de lei, la care se adaugă 
88.000 de lei pe contractul l de modernizare 
străzi 6.554/29.04.2015 (fiind calculate 
accesorii de 13.000 de lei), și alte 18.000 
de lei, plăți nelegale pe un alt contract de 
modernizare străzi, respectiv contractul nr. 
1925/10.02.2015, în acest caz fiind calcu-
late accesorii de 2.000 de lei. Tot la capitolul 
infrastructură stradală, auditorii Curții de 
Conturi susțin că s-au făcut plăți nelegale în 
cuantum de 136.000 de lei și pentru lucră-
rile de modernizare a DJ 101, fiind calculate 
accesorii de 4.000 de lei. Alte 7.000 de lei 
au fost stabilite de auditori drept plăți fără 
bază legală pentru execuția aleii pietonale 
care face legătura între centrul orașului și 
Cetate, pe partea cu liftul pe plan înclinat.

Și la lucrările de la Piața Agroalimentară 
comisarii Curții de Conturi au stabilit plăți 
nelegale de 20.000 de lei  (calculându-se 
accesorii în valoare de 1.000 de lei), iar alte 
plăți nelegale în sumă de 14.000 lei efectuate 
în baza Contractului nr. 2468/28.02.2011 
având ca obiect Execuție trambulină K90 
și zonă acces Valea Cărbunării, „urmare 
acceptării la plată a unor situații de lucrări 
care cuprind lucrări supraevaluate.”

Păi dacă nu ai fost în stare să controlezi și 
să acționezi correct și legal acasă la tine, cine 
ne garantează că nu vei face la fel și acasă la 
noi? Rușinică! Sau așa fomică e că o lăsăm 
dreacu de rușinică?

Foame la Căpitănie?

Iar în timp ce băieții ăștia exersau vorbele de budoar, 
Aeroportul Brașov a rămas așa o chestie betonată,  

cu castori supărați, ca o fată virgină abuzată  
de sus-pușii zilei. După cum se vede, doar oral…

Alexandru
PETRESCU

Cătălin
LEONTE

 Aeroportul, vechea dragoste a „căpitanilor de județ“. O 
adevărată telenovelă întinsă pe parcursul a mai multor ani, de 
prin 2008 mai exact. Deja mai mult decât un simplu subiect 
electoral, aeroportul este de fapt un magnet pentru cei care miros 
banul. Sau banii, bani aruncați, mai mult sau mai puțin spălați 
prin diferite firme de casă
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O mică istorie 
a revoltei în România

De aceea vreau – și de 
această dată – pe lângă 
rolul de informare 
și educare al acestui 

material, pe lângă îndemnul uni-
versal dacă vreți, de a se gândi cu 
propriul cap, vreau sa fac un apel la 
unitate și calm, atât pentru tabăra 
din stradă cât și pentru aceea care 
încă nu a ieșit. Acest articol va apă-
rea în trei părți și anume, prima 
parte: antichitatea, răscoalele și 
luptele dacilor liberi și a dacilor 
aflați sub ocupație romană  împo-
triva romanilor, Răscoala de la 
Bobâlna, Răscoala românilor bănă-
țeni și Răscoala lui Horea, Cloșca si 
Crișan. Partea a doua: Pintea, Iancu 
Jianu și Avram Iancu, 1907. Și par-
tea a treia: Trădarea Occidentului 
și rezistența anticomunistă din 
munți și protestele sau recitalurile 
de lozinci din ziua de azi. 

Primele răscoale pe teritoriul 
României de astăzi sunt cele 23 
de revolte ce au avut loc între anul 
106 și 271 ale dacilor din teritoriile 
ocupate, cu ajutorul dacilor liberi, 
împotriva Imperiului Roman.

În opinia mea, printre cele mai 
importante sunt răscoala din anul 
117, cea din anul 167 și cele din anii 
249 si 253. În răscoala din anul 117, 
care începe cu atacuri sincronizate 
ale dacilor din teritoriile ocupate cu 
dacii liberi, aliați cu iagizii și roxo-
lanii este ucis chiar guvernatorul 
roman Gaius Iulius Quadrantus 
Bassus. Pentru a opri înaintarea 
armatelor răsculaților și ale alia-
ților acestora, romanii – întrucât 
nu i-au putut învinge pe răsculați 
pe calea armelor – sunt nevoiți să 
ardă podul de peste Dunare de la 
Drobeta. În anul 167, în timpul 
împăratului Marcus Aurelius, dacii-
carpi și dacii-costoboci, aliați cu 
iazigii, roxolanii și sarmații pornesc 
o răscoală care degenerează într-un 
adevarat război, devastează așeză-
rile și forturile romane de pe coasta 
Marii Negre, din  Macedonia, 
Tracia și Moesia și ajung să devas-
teze așezări și forturi romane din 
Atena și Tesalonic. Sunt numiți 
„Federația Barbara“. Cu greu 
Marcus Aurelius îi înfrânge și insti-
tuie un comandament militar unic 
pentru Moesia și Dacia ocupată, 
comandament aflat tot timpul în 
stare de alertă. În anul 249 aceeași 
daci-carpi, cu sprijinul dacilor din 
teritoriile ocupate și aliați cu goții, 
vandalii și bastarnii, atacă Dacia 
ocupată, și atenție (!) ocupă Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, invadează 
Macedonia și Moesia Superior 
devastează legiunile romane din 
Pannonia surprind un al doilea 
corp de armată romană în timp ce 
aceasta se retrage peste Dunăre si îl 
ucid pe însuși împăratul Imperiului 
Roman Decius și pe fiul acestuia.

Anul 253, împăratul 
Trebonianus Gallus  251-253, 
plătea subvenții către dacii-carpi 
și catre goți, pentru ca aceștia să 
nu mai calce granițele Imperiului 
Roman în incursiuni de jaf si 
pradă. În anul 253 s-a decis să nu 
mai plătească. A greșit, dacii-carpi 
aliați cu goții văzând că nu mai 
primesc banii s-au decis să-i dea 

bătaie, și i-au dat. Au invadat și au 
prădat Moesia. Revolte, răscoale 
și războaie civile ale dacilor împo-
triva romanilor au fost 23 de care 
se știe, e posibil sa fi fost mai multe. 
Poate unii dintre voi se întreabă 
de ce am scris „dacii-costoboci“, 
„dacii-carpi” si nu am scris simplu, 
carpi și costobocii. Mi-era teamă că 
majoritatea tinerilor din ziua de azi 
nu ar fi știut că este vorba tot despre 
daci. Ori eu vreau ca în primul rând 
aceștia să știe că strămoșii lor dacii 
nu au fost ușor de supus și că se trag 
dintr-un popor mândru și să fie 
mândri că au rădăcini de luptători 
și să nu mai asculte toate ironiile 
intenționate și bine gândite ale ocu-
panților-flămânzi și ale slugilor lor, 
entități puhave care ne-au căpușat 
care încearcă să ne șteargă istoria și 
identitatea națională care manipu-
lează, pentru a jefui și pentru a suge 
mai ușor și fără griji. 

Vorbim și despre Răscoala de 
la Bobâlna, Răscoala Bănățenilor 
și Răscoala lui Horea, Cloșca, si 
Crișan. De la bun început trebuie să 
atrag atenția că aceste răscoale, mai 
ales a doua și a treia, au o compo-
nența etnică, toate cele trei răscoale 
au avut loc în Ardeal au plecat de la 
probleme sociale și economice,  dar 
bazate și pe o componenta etnică, 
populația majoritară în Ardeal 

fiind ca și acum populația româ-
nească, românii constituind – în 
acele vremuri în Ardeal – nu doar 
populația majoritară ci chiar pătura 
socială cea mai apăsată.

Răscoala de la Bobâlna

Papa Leon al X-lea a chemat 
populația creștină la cruciadă. 
Aceasta s-ar fi făcut prin recrutarea 
țăranilor maghiari, slovaci, sârbi, 
croați, români și secui ca soldați. Ei 
bine, acest aspect a dus la un con-
flict de interese cu marea nobilime 
din Ungaria și Transilvania, cu mag-
nații unguri, care doreau să-i rețină 
pe țărani pe propriile domenii. Prin 
participarea la cruciadă țăranii spe-
rau să-și îmbunătățească situația. În 
cazul în care i-ar fi zdrobit pe turci, 
prada ar fi fost uriașă și participanții 
si-ar fi schimbat nivelul de trai. Ei 
bine magnații maghiari, mari lati-
fundiari s-au opus ca țăranii sa plece 
în cruciadă pentru că nu ar mai fi 
avut cine să le lucreze pământurile. 
Aceasta a fost scânteia. Cruciada nu 
a mai avut loc, iar trupele strânse 
pentru cruciadă s-au transformat 
într-o oaste de răsculați pe teritoriul 
Ungariei și Transilvaniei, sub condu-
cerea lui Gheorghe Doja. Gheorghe 
Doja, un foarte bun ofițer, remar-
cat  în războaiele antiotomane, era 
un secui din din Ghindari, scaunul 
Chizd, astăzi Județul Covasna. Doja 
făcea parte din mica nobilime. Chiar 
dacă acesta era secui, pe lângă țărani 
maghiari, secui si sârbi,  i s-au alătu-
rat în răscoală și foarte mulți țărani 
români. Oastea țărănească sub 
conducerea lui Gheorghe Doja a 

fost  victorioasă la Cenad și Nădlac, 
unde răsculații l-au prins pe episco-
pul Csáki și l-au ucis. Urmează ata-
cul asupra Cetății Timișoara unde 
se refugiaseră marea nobilime, dar 
acesta este un eșec si Doja este ares-
tat. Acesta a murit fiind torturat 
cumplit în public. Ceea ce este de 
reținut este faptul că răscoala a fost 
atât de violentă, slăbind Ungaria 
care nu a reușit să se refacă până la 
1526 cand este înfrântă la Mohacs 
în fața turcilor, urmând 160 de ani 
de stăpânire turcească.

În anul 1717, Banatul devine 
posesiune a Coroanei Habsburgice. 
Orice drept de proprietate asupra 
pământului era anulat, împăratul 
având drept de proprietate exclu-
siv. Este introdus un nou sistem 
administrativ cu totul diferit față 
de cel otoman. Inițial austriecii au 
încercat să-i câștige pe băștinași 
de partea lor, dar situația este de 
fapt defavorabilă ţăranilor în gene-
ral și românilor în special. Fiind 
ortodocși, aceștia erau conside-
raţi schismatici și defavorizaţi de 
autorităţile habsburgice, care erau 
catolici ferventi. Țăranii sunt legaţi 
de glie pentru totdeauna și cumplit 
pedepsiţi dacă fug. În anul 1735, 
sub conducerea lui Pero Seghedinaţ 
din Pecica, 3.200 de români, 400 de 
sârbi și mai mulţi unguri și slovaci 
pornesc o răscoală antihabsburgică, 
dar la scurt timp sunt reprimaţi 
crunt de armatele habsburgice.  In 
1736, izbucneste războiul ruso-
turc și Banatul devine teatru de 
operațiuni. În același an, profitând 
că armata este angajată în război 

cu turcii, românii bănăţeni declan-
șează din nou răscoala antihabsbur-
gică. Slăbite de război, autoritățile 
habsburgice reinstaurează autori-
tatea doar în 1737. Represiunile au 
fost dure. Zeci de sate au fost rase 
de pe față pământului, nefiind cru-
ţaţi nici femeile, bătrânii sau copiii. 
Însă, ceea ce este de reținut este că 
administraţia habsburgică a stabi-
lit un nou regim fiscal, mai puţin 
aspru, scăzând drastic toate dările, 
corvoadele.

Rascoala lui Horea,  
Cloșca si Crișan

A izbucnit la 1 noiembrie 1784, 
în satul Curechiu, Hunedoara, și 
s-a încheiat la sfârșitul lui decem-
brie 1784, când Horea și Cloșca 
au fost capturați de către auto-
rități. Mișcarea se întinde în tot 
Zarandul și toată Hunedoara. În 
ziua de 4 noiembrie 1784, este ars 
castelul baronului Anton Iosika 
din Brănișca, iar în zilele urmă-
toare țăranii ard toate curțile 
nobililor din Sulighet, Bretea, Ilia, 
Sârbi, GuraSada, Tătărești, Leșnic, 
Dobra, Roșcani, Geoagiu de Jos 
etc. Sunt executați mulți nobili și 
preoți unguri. Se dă foc conace-
lor și castelelor nobililor până la 
granița cu Țara Românească. La 5 
noiembrie răscoala ajunge la margi-
nea orașului Deva, pe care însă nu 
reușesc să-l cucerească. Răscoala 
s-a întins și în Arad,  Maramureș 
și Sibiu, participând și țărani sași 
și maghiari. Pentru a câștiga timp, 
autoritățile militare și civile au sem-
nat armistiții cu răsculații la Tibru, 
Valea Bradului și Sălciua. La Brad 
(27 noiembrie 1784), Lupșa și 
Râmeț (29 noiembrie) au avut loc 
lupte grele între răsculați și trupele 
imperiale, succesul favorizându-i 
pe țărani. La 7 decembrie, țăra-
nii au fost învinși la Mihăileni, iar 
peste o săptămână, Horea a cerut 
oamenilor să se retragă la casele 
lor pe timp de iarnă. Pe capul lui 
Horea s-a pus un premiu de 300 de 
galbeni. Austriecii au intervenit la 
Poarta Otomană, ca aceasta să nu 
dea azil răsculaților și au suprave-
gheat foarte drastic pasurile de tre-
cere în Țara Românească. În cursul 
iernii Horia, Cloșca și Crisan au fost 
prinși prin trădare,  fiind vânduți de 
catre pădurarul Anton Melzer și doi 
preoți români greco-catolici. Au fost 
executați prin tragere pe roată iar 
Crișan s-a spânzurat în închisoare. 
Cu toate că răsculații au fost învinși, 
violența răscoalei i-a determinat – 
din nou – pe austrieci să schimbe 
regimul opresiv, astfel: moților li se 
acordă libertatea pășunatului, scu-
tirea de cărăușie, desființarea ser-
vituții personale și a legării de glie, 
se pot căsătorii fără consimțămân-
tul nobilului și primesc dreptul la 
învățătură. Răscoala a avut  ecou în 
toata Europa. S-au publicat broșuri, 
articole de presă, rapoarte diploma-
tice, gravuri privind liderii răscoalei. 
Unii oameni de cultură și filosofi au 
apărat și explicat acțiunea țăranilor. 
Horea a fost supranumit în presa 
europeană „Rex Daciae“.

Bogdan GABRIEL
(va urma)

 Vă propun dumneavoastră și chiar și mie însumi un subiect interesant și 
destul de ocolit și anume istoria răscoalei pe teritoriul ţării noastre.  La o 
analiză mai atentă aș spune nu ca avem o istorie a răscoalei, a revoltei, ci chiar 
aproape că pot spune linistit, că revolta este o tradiţie la români. Prea mult s-a 
vorbit despre supuşenia și obedienţa românului, despre vorba ardeleanului: 
„dacă-i musai cu plăcere” și prea tare se încearcă să ni se inducă părerea că 
românul trece cu vederea și suportă: să fie minţit, manipularea, să fie furat 
de resurse și de materii prime, să i se taie pădurile, să „înghită” tot felul de 
scenarii politico-mafioto-subversive etc. Ei bine, românul se revoltă, poate nu 
la fel de des sau isteric ca și alţii, dar când o face ceea ce rezultă este pârjol. 
Știţi cum e vorba aia: „Să te ferească Dumnezeu de furia omului liniștit”.

Ei bine, românul se 
revoltă, poate nu la fel de 
des sau isteric ca și alţii,  

dar când o face ceea  
ce rezultă este pârjol
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Disoluția 
autorității

Domnul F. Cu studii 
de drept și filoso-
fice, la București, cu 
doctorate la Viena și 
Berlin, cunoscător a 

șase limbi etc. F. a fost, în timpul pri-
mului război mondial, traducător al 
unui înalt demnitar german, apoi a 
făcut parte din conducerea asoci-
ației corespondenților de presă de 
la Paris, după care, ocrotit de cei pe 
care îi ajutase, a reușit să ajungă în 
Argentina, unde a lucrat – a editat și 
un ziar – pentru președintele Juan 
Peron. A intrat în conflict cu contro-
versata primă doamnă, Evita, ceea 
ce l-a determinat să fugă în Brazilia, 
la Rio de Janeiro. Acolo, necu-
noscînd pe nimeni, s-a angajat, ca 
vînzător, în cea mai mare librărie din 
oraș. A fost șansa lui faptul că patro-
nul, un neamț, i-a apreciat „supraca-
lificarea“ și l-a lansat într-o carieră 
excepțională. Pe scurt, domnul F. a 
fost șeful acelei librării, apoi avocat, 
cadru didactic la Universitatea din 
Rio de Janeiro, editor etc. reușind să 
obțină un statut social respectabil, 
ca și accesul în cele mai importante 
cercuri, politice, culturale dintr-o 
comunitate exclusivistă. Ca un ele-
ment de culoare, românul F. a reușit 
și în lumea fotbalului brazilian deve-
nind un fel de ministru de externe al 
Federației de Fotbal din Rio, calitate 
în care a avut o contribuție majoră 
la elaborarea Regulamentului de 
transferare a fotbaliștilor pe plan 
internațional! „Cestiunea“, ca să-l 
citez pe domnul F., este însă alta. 
Într-o noapte lungă, pe o terasă de 
pe Ipanema – plaja de lux a metro-
polei, vecină celebră cu Copacabana 
– am discutat, în fața unui platou cu 
aripioare de pui și la o bere, bineîn-
țeles, Heineken, de toate. Domnul 
F. nu mai fusese în țară din anii răz-
boiului. Știa însă tot ce se întîmplă. 
Și nu era deloc optimist, chiar dacă, 
în anii 90, avusese loc un fel de alter-
nanță la putere, „cu multe personaje 
vopsite“, spunea el. Ne-a vorbit, cu 
tristețe, despre șansa ratată după 
89, despre distrugerea economiei 
– „Ai putea, tinere, să scrii un tra-
tat despre cum se pune la pămînt 
o țară cu resurse extraordinare…“ 
– de transformarea României într-o 
colonie, într-un poligon de încer-
care al celor puternici. Asta, avînd 
experiența Americii Latine… La un 
moment dat, domnul F. m-a între-
bat care este numărul real al mor-
ților din 89. I-am spus că, „oficial“, 
1000 – 1200, poate mai mulți, nu 
se știe prea bine. Atunci l-am simțit 
– și a fost singura oară, căci ne-am 
mai întîlnit, inclusiv la o sindrofie 
a „reginei țiganilor“ (români) din 
Rio, doamna avocat S., cea care le 
făcea acte ilegalilor, unde a ținut 
piept celor care criticau România 

pentru exploatarea rromilor (!?!) 
– încordat. „Ar fi trebuit, prietene, 
să moară mult mai mulți, apoi, alți 
exponenți, șefi și trepăduși a ceea ce 
a fost sistemul comunist, să înfunde 
pușcăriile, după care să vină un 
regim militar, doi-trei ani, care să 
protejeze economia, industria, 
agricultura, să organizeze instituți-
ile statului de drept – și mă refer la 
cele care protejează cetățeanul…
sau ar trebui – după care, alegeri 
libere și drumul țării noastre spre 
un alt statut ar fi fost deschis! Așa, a 
rămas „lucru amestecat“, domnește 
compromisul și atunci cînd fireasca 
disoluție a autorității se va pro-
duce va urma haosul. Vor fi crime, 
nimeni nu va mai asculta de nimeni 
iar România va fi condusă și suptă 
de americani, de nemți sau de cine 
se va nimeri…“ Părerea lui. Nu am 
încercat să-l combat, nu avea rost. 
„Românului nu poți să-i faci bine 
decît cu pușca la spate!“ Cînd direc-
torul „Adevărului“ a fost asasinat 
– cam pe modelul de mai tîrziu, cu 
patronul de la Hexi Pharma, asta e 
convingerea mea – în anul următor 

întîlnirii de la Rio, cînd și el, parti-
cipant la un congres al Asociației 
Mondiale a Ziarelor, a luat într-o 
seară masa cu noi, mi-am adus 
aminte de previziunile domnului F. 
Era însă doar începutul… Disoluția 
autorității s-a produs, cu compli-
citatea unui sistem mafiot, care 
s-a „afirmat“ și consolidat în jurul 
unui „președinte jucător“, un per-
sonaj grobian, primitiv, pe princi-
piile comunist – securiste de genul 
„Cine nu e cu noi e împotriva noas-
tră!“, într-un timp foarte scurt. Este 
drept, guvernările anterioare pre-
gătiseră, într-un fel, terenul pentru 
jaful care a urmat, pentru încălcarea 

grosolană a oricărui principiu al 
satului de drept, devenit, chiar „arhi-
tectul“ sistemului recunoaște, un 
stat mafiot. Domnul F. mi-a scris, 
o vreme, constant, mi-a trimis și o 
serie de articole pe care le-am publi-
cat în Gazeta de Transilvania. Nimic 
rău despre România, texte sensibile 
– era și un suflet de poet – despre 
țara care îl adoptase, apoi altele, în 
care comenta cu distanțare subiecte 
de actualitate, generale, din cultură, 
economie și chiar politică.

Acum, cum a prezis, într-o 
Românie cu o disoluție a autorită-
ții totală, nimeni nu mai ascultă de 
nimeni! Instituțiile de bază ale sta-
tului au fost terfelite, tîrîte în zone 
care le-au distrus orice credibilitate. 
Biserica ortodoxă, situată, tradiți-
onal, pe primul loc într-un top al 
încrederii, este departe de misiu-
nea ei, atît în cea ce privește men-
ținerea flacărei speranței aprinsă în 
inimile enoriașilor, cît și legat de 
rolul avut și pe care ar trebui să-l 
aibă în educație, în cultivarea sen-
timentului patriotic – considerat 
acum rușinos, defazat… – misiune 

pe care slujitorii ei, cu sacrificii ini-
maginabile, au îndeplinit-o în timp. 
Lăcomia este marca lipită abil, este 
drept, susținută de exemple con-
crete, mizerabile, ale unei rapacități 
„diavolești“, de la vîrful BOR pînă la 
„părintele“, de la o mînăstire săracă, 
căruia i s-ar fi furat 100.000 de euro 
(!!!) de sub… saltea. Apoi, popi în 
conflict cu comunitățile unde slu-
jesc, cu superiorii lor, popi violatori, 
hoți de cea mai joasă speță, gata să 
le refuze serviciul religios – inclusiv 
înmormîntarea – celor care nu și-au 
plătit taxele, pentru că nu au avut de 
unde, popi escroci, care acționează 
asemeni vrăjitoarelor, inventatori 
de minuni, bețivani, băgați în poli-
tică pînă în gît etc. sînt scoși în față 
de cei care „lucrează“ pentru submi-
narea autorității.

Armata a devenit una de merce-
nari, defilările, de cîteva ori pe an, nu 
reușesc să mai declanșeze, în inimile 
participanților, vibrațiile firești, de 
patriotism, de respect față de uria-
șele jertfe de sînge date pe cîmpul de 
luptă de soldații români. Generali, 
făcuți la grămadă, pe pile, cume-
trii, pe interese de partid, pe șpagă, 
mulți cercetați, unii și condamnați, 
pentru că și-au dat case, s-au lăsat 
corupți, au furat sau cine știe prin 
ce alte fapte și-au mînjit uniformele.
Serviciul militar obligatoriu – rein-
trodus, în diverse forme, de țările 
care îl abandonaseră – a devenit o 
amintire și un subiect de glume gro-
siere, de dispreț. Industria de arma-
ment a fost pusă la pămînt, ceea ce 
a subminat și mai mult încrederea 
în capacitatea de a ne apăra în cazul 
unei agresiuni. Realitate dublată de o 
intensă presiune exercitată prin adu-
cerea în discuție a incapacității noas-
tre de a-i opri pe ruși, care ar urma să 
ne ocupe în șase ore, de „tropăitul“ 
soldaților NATO sau americani, pe 
la Kogălniceanu și pe la cîte un exer-
cițiu comun, prin cîte un poligon sau 
pe cîteva culoare de zbor. Tehnica 
militară, achiziționată, pe bani grei, 
pe interese, de la cele personale 
pînă la aranjamente la nivel de stat, 
la mîna a treia, în cele mai fericite 
cazuri, vezi fregatele sau avioanele F 
16, nu este nici ea în măsură să refacă 
autoritatea pierdută (și) de unifor-
mele Armatei Române.

Parlamentul, prima putere, 
care ar trebui să dea legitimitate 
Guvernului, exponent al voinței 
votanților, a fost aruncat în derizo-
riu, atît prin decredibilizarea mem-
brilor acestuia – care s-au dovedit, 
de la mandat la mandat, tot mai 
inculți politic, lipsiți de persona-
litate, în criză de idei, corupți…– 
cît și prin ignorarea sau demolarea 
hotărîrilor acestuia.

 Privind imaginile luate de televiziuni, la un club de fiţe din București 
– altul decît cel la care au murit cîteva zeci de tineri, pretext pentru 
a dărîma un guvern și a instaura altul, „personal“ – care ardea ca 
o torţă, gîndul m-a dus, fără să vreau, la cel pe care îl voi numi 
domnul F. Un personaj absolut fabulos, un bătrîn falnic, rasat, un fin 
intelectual, căruia, la optzeci de ani nu-i dădeai mai mult de șaizeci 
– șaptezeci, pe care l-am cunoscut, pe la începutul anilor 2000, prin 
intermediul domnului R., consulul nostru la Rio de Janeiro, care mă 
avertizase că întîlnirea va fi o experienţă unică. Și a fost! 

Eduard HUIDAN

Disoluția autorității s-a 
produs, cu complicitatea 
unui sistem mafiot, care 

s-a ”afirmat” și consolidat 
în jurul unui ”președinte 

jucător”, un personaj 
grobian, primitiv, pe 

principiile comunist – 
securiste de genul ”Cine 
nu e cu noi e împotriva 

noastră!” continuare în pagina 11
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S-a reușit chiar o întărîtare a elec-
toratului împotriva aleșilor, prezen-
tați obstinant ca dornici să-și tragă 
privilegii, incapabili să reprezinte 
interesele celor care i-au trimis să-i 
reprezinte, jalnici componenți ai 
unei mașini de vot. Astfel, în mod 
abil, cînd a fost cazul, Parlamentul, 
în general obedient față de preșe-
dinte sau față de partidele aflate 
la putere, a încasat la greu pentru 
toate relele.

Guvernele care s-au succedat 
au fost manipulate, direct, de către 
unii președinți ai „statului de drept“ 
sau de către partidele și grupurile 
de interese care le-au susținut, pre-
mierii fiind, de regulă, „de paie“. De 
fapt, ele devin subiect de atenție 
doar cînd păpușarii mai scot oarece 
demonstranți în stradă pentru a 
justifica anumite măsuri sau pentru 
a detensiona diverse situații. „Jos 
Guvernul!“ a ajuns un slogan în care 
nu mai crede nimeni. Guvernul nu 
este dat de demonstranți ci de cei 
din spatele acestora. Care, atunci 

cînd este cazul, plătesc. Nu mult, 
căci rrromânul se vinde ieftin! 
Altfel, cu fiecare nouă guvernare, la 
Palatul Victoria, la ministere, pe tot 
„lanțul“ administrației sînt angajați, 
fără criterii de competență, loaze, 
amante, rude, personaje care „bine-
merită“ pentru serviciile aduse etc. 
Care umflă cheltuielile și schemele, 
cîștigă litigiile de muncă dacă sînt 
dați afară, într-un cuvînt o pleavă 
extrem de costisitoare și decrebidi-
lizează administrația.

Sprijiniți în „elanul“ cu care își 
încalcă prerogativele constituțio-
nale de concepția rrromânilor care 
vor să aibă un „tătuc“, care trans-
formă orice rahat în mit, președin-
ții au compromis – în proporții 
diferite dar din ce în ce mai preg-
nant – funcția și, implicit, statul 
de drept, intrînd, pentru menține-
rea la putere, în cele mai murdare 
combinații. Folosirea instituțiilor 
care ar trebui să protejeze libertatea 
cetățeanului, să vegheze la dreapta 
aplicare a legii, în interes personal 
și de partid, a devenit obișnuință.
Cît despre oamenii de paie, puși în 

fruntea administrației, a instituțiilor 
amintite, nimic altceva decît că s-au 
dovedit slugi zeloase, care, ca orice 
servitori, au întors armele cînd a fost 
cazul. Justiția, infiltrată de oameni ai 
serviciilor aflate la dispoziția și che-
remul președintelui, nu mai este res-
pectată de nimeni. Judecătorii, pro-
curorii – un președinte a numit vreo 
4000 ! – în cîrdășie cu noii „secu-
riști“, polițiștii, scrofuloși la datorie, 
care fie, cei locali, sînt cîrpe de șters 
pe jos ale primarilor, fie, cei „națio-
nali“, nu prind pe nimeni arestînd, 
desigur, prompt, pe cine trebuie. 
Altfel, faptele de corupție, cîrdășia 
cu infractorii, numeroase modali-
tăți de încălcare a legilor în vigoare, 
bogăția afișată în mod ostentativ etc. 
vin să completeze haosul care bagă 
în ceață cetățeanul. Referitor la pre-
ședinții – spre care se uită, mai mult 
decît ar trebui, dar aceasta este o 
problemă în directă relație cu incul-
tura politică a rrromânilor – care 
se bagă în toate, rememorez o sec-
vență cu Francois Mitterrand, că tot 
ne (și) franțuzim în ultima vreme, 
cel care a trecut prin patru coabitări 

fără să împiedice, pe mofturi per-
sonale sau de partid, ascensiunea 
Franței. Cînd, proaspăt ales fiind, i 
s-a prezentat dosarul cu decretele 
de guvernare – abolirea pedepsei cu 
moartea, descentralizarea, relansa-
rea economică și socială, naționali-
zări, pensii, proiectul de buget etc. – 
Mitterrand a refuzat să-l primească 
spunînd: „Numai Guvernul are 
dreptul să-l vadă.“ Asta, în condiți-
ile în care, în Franța, prerogativele 
președintelui sînt mult mai largi 
decît la noi. Mitterrand însă știa 
și avea tăria să despartă lucrurile: 
„Guvernul guvernează, președintele 
prezidează. Palatul Elysee trebuie să 
rămînă retras!“ Ceea ce Grivei sau 
Rex ai noștri nu pot să priceapă…

Desigur, disoluția autorității se 
reflectă pe toate palierele, inclusiv 
în învățămînt, în familie, în relațiile 
de muncă, în conviețuirea zilnică. 
Cum afirmam, în România nimeni 
nu mai ascultă de nimeni. Singurul 
„buton“ care funcționează este frica.
Frica de cei care ar trebui să ofere 
siguranță, stabilitate, să mențină 
ordinea, să apere.

Cine conduce țara? Iată o între-
bare care frămîntă societatea româ-
nească generînd – și cu „partici-
parea extraordinară“ a armatei de 
intoxicare și manipulare – tot felul 
de scenarii. Nu mă hazardez să fac 
vreo analiză, nu are rost. Îmi amin-
tesc, ca să terminăm, totuși, cu un 
zîmbet, chiar dacă nu este al nostru, 
o secvență memorabilă dintr-un 
film din perioada fastă a neorealis-
mului italian. În zorii unei zile ce 
venea după o noapte de dezmăț, 
mai multe personaje, de genul celor 
din „La dolce vita“, se înghesuie 
într-un Fiat 500, cu care pornesc, în 
viteză, coborînd o pantă abruptă. La 
un moment dat se aude o voce: „Fii 
atent cum conduci!“ Răspunsul este 
antologic: „Păi, tu conduci, nu eu!“ 
La noi este mai simplu! Dacia, ca să 
folosim mașina patriotică, făcută de 
francezi, trag mulți de volan, acce-
lerează sau apasă pe frîne. Doar că, 
aici este diferența, „mașina“, numită 
Românica, este condusă prin tele-
comandă. De către cine? De către 
oricine POATE! Oricum, împotri-
vire nu există… 

Apel către părinţi: Vaccinurile salvează copiii
 Înțelepții spun, pe bună 
dreptate, că este mai bine 
să previi o nenorocire, 
decât să te lupți cu efectele 
acesteia. Asist, cu uimire, la 
disputele tot mai mari și tot 
mai răspândite în presă și 
pe internet care s-au creat 
în jurul vaccinării împotriva 
unor boli

Sunt consternat de faptul că oameni cu 
pregătire intelectuală serioasă pun la 
îndoială beneficiile vaccinării și, mai 

mult decât atât, consideră vaccinul un peri-
col pentru sănătate. De parcă nu ar fi de-ajuns 
situația precară a sistemului de sănătate, exo-
dul medicilor și al personalului de speciali-
tate sau scandalurile care au afectat puternic 
încrederea pacienților în medici.

Două boli ne-au ridicat probleme în 
aceste zile: rujeola și gripa. Nu știu dacă mai 
țineți minte, dar anul trecut, în toamnă, a fost 
declarată epidemia de rujeolă după ce au fost 
înregistrate aproape 1.000 de cazuri de copii 
bolnavi și 6 decese.

Nici anul acesta nu a început mai bine din 
această perspectivă, iar acum bate la ușă și 
epidemia de gripă. Chiar dacă încă nu a fost 
declarată oficial starea de epidemie, au fost 

înregistrate mii de cazuri de gripă și viroze. 
Centrul Național de Supraveghere și Control 
al Bolilor a comunicat faptul că în ultima săp-
tămână a anului ce tocmai a trecut au fost înre-
gistrate aproape 65.000 de cazuri de infecții 
respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și 
pneumonii). Cifra este cu 15,2% mai mare 
comparativ cu cea înregistrată în aceeași săp-
tămână a anului anterior (56.024) și în creș-
tere cu 1,7% față de săptămâna anterioară 
(63.466). 152 de cazuri au fost îmbolnăviri 
dovedite în laborator cu virusuri gripale.

Doar copiii sănătoși pot fi vaccinați

Unul dintre motivele invocate de părinții 
care refuză să își vaccineze copiii este faptul 
că vaccinarea poate avea efecte secundare 
grave. În campaniile împotriva vaccinării 
sunt citate așa-numite analize care ar atesta 
prezența metalelor grele în vaccin. Analize 
care sunt făcute întotdeauna în laboratoare 
din străinătate. Aici trebuie spus că vaccinu-
rile nu conțin astfel de substanțe cum sunt 
metalele grele, acest lucru este interzis de 
Agenţia Europeană a Medicamentului.

Un aspect important de care trebuie să 
țină seama atât părinții, cât și medicii care 
administrează vaccinurile este faptul că doar 
copiii sănătoși pot fi vaccinați.

Alte perspective ale bătăliei împotriva 
vaccinării sunt cele legate de apartenența 
la diferite religii sau cele legate de alegerea 
unui mod de viață ecologic, fără consum de 

proteină animală și fără medicamente pro-
duse prin sinteză chimică, inclusiv vaccinuri. 
Consecințele acestor campanii au făcut ca 
numărul copiilor vaccinați să scadă, conform 
studiilor Institutului Național de Sănătate 
Publică, cu 2,5-4%. Procentul poate părea 
mic la prima vedere, dar vorbim de mii de 
copii lăsați fără protecție în fața unor boli care 
pot fi grave și pe care ar fi putut să le evite.

Importuri de vaccin,  
prin proceduri complicate

Pe lângă lipsa de înțelegere a protecției 
medicale esențiale pe care o reprezintă vac-
cinul, publicul din România s-a confruntat 
și cu alte probleme. Prima și cea mai gravă 
este absența unei legi a vaccinării. La sfârși-
tul anului trecut, în decembrie, Ministerul 
Sănătății explica publicului că există un 
proiect de lege aflat în proces de avizare și 
care urmează să intre în dezbatere publică. 
Adaug aici problemele create prin punerea 
pe linie moartă, ani de zile, a Institutului 
Cantacuzino, fabricantul nostru de vacci-
nuri, lucru care ne-a obligat să importăm 
toate vaccinurile prin proceduri de achiziție 
complicate. Achizițiile „în salturi“ au făcut ca 
vaccinurile să lipsească din cabinetele medi-
cilor de familie, iar oamenii să fie trimiși să 
le cumpere. Toate acestea au contribuit la 
„inflamarea“ acestei probleme.

Ce este de făcut? Autoritățile medicale 
sunt obligate să lanseze campanii ample de 

informare în legătură cu beneficiile vaccină-
rii. Nu cred că este nevoie de introducerea 
vreunei obligativități, dar autoritățile, medi-
cii și personalul medical trebuie să convingă 
oamenii de beneficiile vaccinării. Un om 
convins este un câștig pentru societate, un 
om obligat se va opune prin orice mijloace. 
Pe de altă parte, pentru a evita suspiciunile 
legate de interesele firmelor care produc sau 
distribuie vaccinuri, achizițiile trebuie făcute 
conform unor programe de mai lungă durată, 
nu în criză și în regim de urgență. De aseme-
nea, Legea vaccinării trebuie adoptată cât 
mai repede. Nu în ultimul rând, România tre-
buie să reia producția de vaccinuri și să facă 
un etalon din Institutul Cantacuzino.

Prof. univ. dr. MSc 
Alexandru Vlad CIUREA,

neurochirurg

urmare din pagina 10

În campaniile împotriva 
vaccinării sunt citate așa-
numite analize care ar atesta 
prezența metalelor grele în 
vaccin. Analize care sunt făcute 
întotdeauna în laboratoare din 
străinătate. Aici trebuie spus că 
vaccinurile nu conțin astfel de 
substanțe cum sunt metalele 
grele, acest lucru este interzis  
de Agenţia Europeană  
a Medicamentului
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

Sportivul brașovean a intrat 
în competiţia de coborâre, 
pe poziţia 55 și a reușit să 

termine pe locul 46 cu timpul 
de 1:44:73, îmbunătăţindu-și 
cu patru secunde timpul, faţă de 
Campionatul Mondial desfășurat 
în urmă cu doi ani, în Statele Unite 
ale Americii. În prima probă, de 
Super G, Ioan Valeriu Achiriloaie 
a încheiat pe locul 42, intrând în 
concurs cu numărul 72. 

La finalul concursului, Ioan 
Valeriu Achiriloaie a declarat că 
este fericit de felul în care a înce-
put anul 2017, unul în care are 
bifat, printre alte reușite, un loc în 
primii 50 de coborâtori ai lumii. 
,,Chiar pot spune că sunt bucuros. 
Am început anul 2017 într-un fel 
în care nici nu mă așteptam, dar pe 
care mi-l doream, normal. După 
coborârea de la Kitzbühel, de care 
sunt mândru că am terminat-o, a 
venit acest  Campionat Mondial, 
de la care în trecut aveam mari 
așteptări, care iată că s-au realizat. 
Chiar mă gândeam că în urmă 
cu câţiva ani mi-am propus ca la 
această competiţie să scot mai 
serios capul în lume și sunt fericit 
că am reușit să fiu primul schior 
român care termină cursa de cobo-
râre la cea mai mică distanţă de 
primul clasat. Nu e chiar ușor să fii 
între primii 50 de coborâtori din 
lume, iar bucuria mea este cu atât 
mai mare cu cât am reușit să obţin 
acest lucru cu multe lipsuri faţă de 

cei din faţa mea. Nu a fost ușor, dar 
asta mă face și ami mândru acum“, 
a spus schiorul brașovean, legiti-
mat la  Corona. 

Sportivul Brașovului a spus că 
nu a avut deloc emoţii înaintea cur-
selor, povestind că tocmai impor-
tanţa competiţiei îl motivează 
foarte tare. „Sincer, știu că poate 
pare ciudat, dar nu am avut deloc 
emoţii. Știu că de regulă, o mare 
competiţie poate să aducă și trac, 
dar eu nu l-am simţit absolut deloc. 
Ba dimpotrivă, pot spune că în 
ultima vreme, de la cursă la cursă, 
sunt mai lipsit de emoţii. Cred că 
am ajuns într-un punct în care cu 
cât e mai importantă cursa, tocmai 
asta mă motivează fantastic de tare. 
Cumva, mă bucură acest lucru, dar 
sper să mă menţin în priză și la cur-
sele care nu au o importanţă atât de 
mare ca un Campionat Mondial, 
dar la care se câștigă puncte impor-
tante. Am încredere în mine că o 
să știu să rămân conectat și o să 
îmi văd de ceea ce am de făcut. Îmi 
doresc să îmi îmbunătăţesc timpii 
și implicit să urc. Sper să reușesc 
acest lucru, pentru că mi-l doresc 
foarte tare“, a spus Ioan Valeriu 
Achiriloaie. 

După mai multe concursuri 
în Europa, acolo unde a concu-
rat pe pârtii celebre, pentru Ioan 
Achiriloaie urmează Campionatul 
Naţional, la Azuga, acolo unde vor 
fi prezenţi și alţi sportivi de valoare, 
legitimaţi la clubul brașovean.

Schiorul Ioan Achiriloaie a ajuns 
între primii 50 de sportivi din lume
 Schiorul Coronei Brașov, Ioan Valeriu Achiriloaie 
a reuşit o comportare foarte bună la Campionatul 
Mondial de schi alpin de la St.Moritz, din Elveţia, 
reuşind să se claseze în primii 50 de sportivi ai 
lumii la coborâre 

În plin sezon competițional, cu un 
Campionat Mondial aflat în derulare, unde 
Brașovul este reprezentat de către singurul 
senior al clubului, Ioan Valeriu Achiriloaie 
(foto), ceilalți sportivi ai secției de schi, nu se 
lasă nici ei mai prejos. Astfel juniorul Mihnea 
Olteanu reprezintă România la FOTE care în 
acest an se desfășoară în Turcia, la Erzurum. 
La ora la care trimitem spre tipar acest nu-
măr de ziar, Mihnea urmează să susțina pro-
bele de Slalom și Team Eventul, care este un 
slalom paralel, pe echipe.

Cadeții și copiii participă în aceste zile 
la Cupa Harghita și Cupa Strindberg ce se 
desfășoară la Borsec și Toplița după ce au 
obținut rezultate foarte bune atât la Cupa 
României Husqvarna, desfășurată în Poiana 
Brașov, pe Pârtia Subteleferic. La aceasta, 
sportivii antrenați de către Dan Iliescu au 

obținut nu mai puțin de 7 clasări pe podium. 
De remarcat că pentru a treia oară în acest 
sezon, cadeții, sportivi de U16, băieți, au 
reușit podium integral Corona prin Horea 
Olteanu, Alexandru Bordi și Szoke Hunor.

Antrenorul Dan Iliescu s-a declarat mul-
țumit de performanțele sportivilor antrenați 
de el însă dorește să-i țină motivați pentru 
Campionatele Naționale ale României care 
urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii fe-
bruarie la Azuga.

Dacă această generație formidabilă de 
sportivi ar fi sprijinită mai mult de către 
mediul de afaceri brașovean, ajutor care să 
se adauge sprijinului oferit de către Clubul 
Corona și Primăria Brașov, am putea să avem 
mai mulți schiori brașoveni care să participe 
în anii următori în competițiile de anvergu-
ră de pe plan internațional.

Rezultate deosebite ale schiorilor de la Corona

 În ultima vreme, 
tot mai multă 
lume aşteaptă şi se 
gândeşte că sportul 
românesc, la nivel de 
mare performanţă, 
poare recăpăta 
strălucurea de 
altădată! 

S-au făcut schimbări la vârf, 
care ar trebui să reprezinte 
ceva. Iată că, deocamdată, 

nu se întâmplă nimic bun, iar 
coborârea continuă. Cea mai nouă 
astfel de „ispravă“ au realizat-o 
„Stejarii“, respectiv, componen-
ţii echipei naţionale de rugby a 
României, niște oameni puternici, 
bravi cu atâtea și atâtea ocazii, dar 
care au capotat rușinos în acest 
început de an sportiv. Tocmai 

acum, când Alin Petrache, fostul 
COSR-ist de marcă, s-a întors în 
fruntea federaţiei române de spe-
cialitate! Iar componenţii echipei 
naţionale de rugby i-au făcut, se 
vede, o primire de… cinci stele 
(verzi, desigur!). „Stejarii“ au 
fost de nerecunoscut, pierzând 

meciul de debut din Campionatul 
European, care contează și pentru 
calificarea la Cupa Mondială 2019 
din Japonia, în fața Germaniei, 
cu 38 - 41, prima înfrângere în 
fața germanilor după reunificarea 
acestei ţări, în 1990. Totodată, 
România, a înregistrat cu acest 

prilej, cea mai rușinoasă înfrân-
gere din istoria naţionalei de 
rugby. Germania, care în urmă 
cu zece ani de exemplu, când 
România se bătea cu onoare cu 
forţe, precum Franţa sau Italia, 
nici nu era „născută“, nici nu sco-
sese măcar capul în lumea acestui 
sport. Acum, a ajuns să ne bată, 
umilitor, pentru că echipa noastră 
a condus totuși și se părea că nu va 
avea probleme. Așa cum nu a avut 
anul trecut, când a câștigat, în faţa 
Germaniei, cu 61-7! Să fie vorba 
despre o relaxare sau despre înca-
drarea în regresul continuu al per-
formanţelor sportului românesc, 
la nivel de mare performanţă, 
relevat pregnant pe vremea minis-
tresei Lipă, când loturile naţionale 
au avut o comportare rușinoasă 
la Jocurile Olimpice de la Rio? 
Probabil și una și alta. Oricum, 
regresul continuă, pentru că nu 
avem o lege serioasă a sportului 
sau a sponsorizării, care ar putea 

impulsiona această activitate. 
Actualul ministru al Sportului, 
brașoveanul Marius Dunca, spu-
nea la instalare că „sportul este un 
ambasador al fiecărei naţiuni“. Păi, 
haideţi să-l facem un ambasador 
redutabil, reprezentativ, nu atât 
de…palid, precum s-a arătat după 
această înfrângere incredibilă de 
la rugby, cu Germania!

Faptul că pe plan intern regre-
sul continuă, pentru că nu avem o 
lege a sponsorizării, este clar rele-
vat și de faptul că o echipă de cupe 
europene la handbal fete, Dunărea 
Brăila, a ajuns în pragul colapsu-
lui, din cauza lipsei banilor, într-o 
ligă naţională, de unde recent a 
dispărut și Cetate Deva. Sau că 
Naţional Iași, este într-o ipostază 
asemănătoare, la baschet feminin.
Sau că FC Brașov, o echipă care a 
împlinit opt decenii de viaţă, are 
viitorul nesigur la fotbal, sportul 
cu cei mai mulţi microbiști. Sau 
că, sau că…

Să readucem sportului românesc gloria de altădată? 


