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Editorial
Cornelius POPA

Cel mai grăitor exemplu
al „ființării“ ALDE este
chiar la Brașov, unde
partidul există doar
prin cîțiva oameni
care se întîlnesc cînd
se întîlnesc, povestesc
ce povestesc și cu asta
basta. Au mai bătut
un cui în copîrșăul
partidului. Că nu există
în teritoriu, asta nu se
mai pune, din moment ce
a rezolvat... Tăriceanu.

Partidele parazit
A
șadar, PSD a luat tot.
Impunînd
menținerea
unui singur tur de scrutin
pentru primari, PSD își conservă
marea majoritate a primăriilor
cîștigate sub titulatura USL. De
altfel, nici nu este greu de văzut că,
sub „marca“ USL, primarii au fost,
în majoritatea cazurilor, ai PSD,
iar viceprimarii ai PNL.
PSD a luat tot nu numai pentru
că, în acest fel, își conservă primarii. Sau, mă rog, marea lor majoritate. PSD a luat tot pentru că a
reușit să îngeunucheze și „interesul național“. Adică UNPR. Cu un
Oprea prins rău la colț, cercetat
penal pentru săvărșirea infracțiunii de abuz în serviciu, UNPR
s-a predat, practic PSD-ului lui
Dragnea. Nu fără jocuri de glezne,

nu fără sclifoseli, dar s-a predat.
PSD a luat tot și pentru că i-a
adus și pe cei de la ALDE cam în
aceeași situație: să semneze un
protocol de colaborare – de fapt,
de susținere nemijlocită a partidului lui Dragnea. Este adevărat, la
ALDE sînt cu totul și cu totul alte
motive. În primul rînd, Tăriceanu
poate fi acuzat de multe, dar
numai de prostie nu. După un an
și ceva mărunțiș de la înființarea
în fapt a partidului domniei sale
(PLR, ab inotio), Tăriceanu și-a
dat seama că, exceptînd vreo două
sau trei județe, PLR (actualmente,
după fuziunea cu Conservatorii,
ALDE), nu există. Și nu există nici
cealalaltă latură a ALDE, adică
PC-ul. Construit a fi un partid de
tip balama, dar fără a fi validat de

vreun tur electoral ca formațiune
de sine stătătoare, Conservatorii,
ca și UNPR, au parazitat tot timpul alte formațiuni, pe listele
cărora s-au strecurat.
Cel mai grăitor exemplu al
„ființării“ ALDE este chiar la
Brașov, unde partidul există doar
prin cîțiva oameni care se întîlnesc cînd se întîlnesc, povestesc
ce povestesc și cu asta basta. Au
mai bătut un cui în copîrșăul partidului. Că nu există în teritoriu,
asta nu se mai pune, din moment
ce a rezolvat... Tăriceanu.
În fine, PSD a luat tot și pentru
că unirea asta cu forța (UNPR și
ALDE) vine să dea, în plan politic, și un alt semnal: PNL este
condamnat la izolare. Partidul
Alinei Gorghiu, partid care

oricum nu se simte din cale afară
de bine dată fiind infestarea sa cu
virusul Blaga, va trebui să facă față
de unul singur alianței construită
astfel de Dragnea (reconstruită,
după ce tot el a desfăcut-o). De
unul singur și pentru că Mișcarea
Populară este întoarsă irevocabil
cu fundul spre PNL.
De unde și concluzia: Dragnea
joacă cel puțin interesant anul
2016. Cu un test puternic în localele din această vară, locale în care
și-a atras deja, acolo unde l-a interesat, liste comune, dar, mai ales
cu parlamentarele din toamnă,
unde vizează clar majoritatea,
Dragnea punctează nestingherit. Și punctează pe termen lung,
polarizînd, la poalele PSD, partidele parazit.
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Ne trebuie un manual al candidatului

Mariana
SEBENI-COMȘA

H

ai, c-am zis-o, nu-i așa?
Numai că eu chiar vorbesc
serios. Pe bune, chiar ne
trebuie un manual al candidatului
în alegerile locale. Dar unul care
să fie, cumva, menținut în timpul
în care au loc alegerile. Adică, un
instrument pentru candidații din
2016, unul pentru cei din 2020,
din 2024 și tot așa. Pentru că nu
mai vreau să aud și în 2016 ce am
auzit în 2012, în 2008 sau în 2004.
Ce Dumnezeu? Chiar nu mai vreau
să aud iar și iar cum viitorii aleși
ne fac un spital ultramodern, identic cu cel făcut de predecesorii lor
candidați, eventual tot la Hărman.
Sau cum ne fac aeroport, identic
cu cel făcut de candidatul Aristotel

Căncescu în 2000, 2004, 2008 sau
2012 la Ghimbav, cum ne fac ei
nouă rost de investitori plini de bani
care ne vor oferi sute, ba nu, mii de
locuri de muncă extraordinar de
bine plătite sau cum ne vor aduce ei
fonduri europene nerambursabile.
Tocmai nouă ni le vor aduce pe
toate. Pe bune, voi mai vreți să auziți
la nesfârșit aceleași promisiuni?
De aceea, spuneam, ne trebuie
un manual al candidatului în alegerile locale. Manualul ar conține
două capitole. Unul referitor la ce
să spună, altul la ce să nu spună nici
picați cu ceară. Aș începe cu cel referitor la lucruri pe care să nu le spună.
De exemplu, să nu ne mai spună
minciuni. Știu că nu se pot abține,
dar trebuie. Chiar nu mai suntem
fraierii din 1990. Nici măcar nu mai
semănăm cu cei din 2000. Ba chiar
aș spune că suntem diferiți și de cei
din 2012. Ne-am schimbat, suntem
mai bine informați, știrile ne vin
acum pe telefonul mobil inteligent,
pe tableta pe care o purtăm cu noi
oriunde, ba chiar și pe rețelele de
socializare în care avem cont cu
toții, candidați și alegători. Nu mai
merge, fraților, cu bazaconiile care
ne impresionau până nu demult.
Apoi, să nu mai dea banii pe

găleți. Vom lua găleata, sau nu. E
decizia noastră. Însă nu ne mai
impresionează ca acum 10 ani, pentru că deja ne-am obișnuit cu ea. Și
mai avem, că doar ne-au mai dat.
Să nu ne mai vorbească de sus, ca
și cum ar trebui să pupăm pământul pe care calcă. La urma-urmei nu
vin la noi să ne dea, ci vin la noi să
ne ceară ceva. Să ne ceară votul. De
ce atâtea aere de superioritate?
Să nu se mai jignească între ei. Și
când spun asta mă refer la ei, candidații, la nevestele lor, la mamele, soacrele sau cumetrii lor. Să nu-și mai
atace familiile. În 2016, conform
manualului care nu există, candidații se bat în idei, în soluții, în strategii, în proiecte viabile. Ai sânge în
instalație pentru asta, candidezi. Nu
ai, mai aștepți patru ani sau te duci
de pe acum pe pustii. Așa ar scrie în
manualul de care avem nevoie.
Conform aceluiași manual, candidații la locale nu trebuie să fie,
în viața lor de zi cu zi, niște ratați.
Adică, să aibă măcar o cămăruță a
lor, să nu le plătim tot noi chiria,
cum am mai făcut-o și în alți ani.
Să aibă după ce să bea apă, altfel le
dăruim cel puțin un mandat pentru a lua de la noi cât să se pună pe
picioare. Și nu mai avem nici timp,

Teoria Conspirației
Dan VÂJU
iața de produse farmaceutice, sau piața
„Pharma“, într-un limbaj mai pretențios, reprezintă totalitatea medicamentelor și a produselor parafarmaceutice (leucoplast, bandaje, feșe). Asta însemnă că atât
medicamentele pe care le găsim la farmacie
sau sunt administrate în spitale fac parte din
așa numita piață „Pharma“. Bun, dar de ce ne
intereseză această industrie? Pentru că vrei,
nu vrei, cel puțin o dată pe lună, pentru tine
sau pentru cei din jurul tău, intri într-o farmacie pentru a cumpăra ceva. Și pentru că
piața de produse farmaceutice pe lângă faptul
că ne vizează pe toți, este și una din cele mai
profitabile afaceri de pe suprafața pămîntului,
după industria petrol și producătorii de arme.
Medicamentul este inventat de un producător de medicamente, care îl brevetează și
testează pentru o anumită afecțiune. Pe baza
studiilor făcute cu medicamentul, se adresează ministerului sănatății din țara în care
dorește să îl vândă și după aprobare, îl comercializează prin farmaci. În funcție de patologia pe care trebuie să o vindece sau să o țină
sub control, un medicament într-o farmacie
poate fi vândut liber ca de exemplu aspirina și paracetamolul, pe bază de prescripție

P

nici chef să le tot dăm.
Să nu aibă orgolii prostești.
Nimeni nu vrea un primar în război
cu consilierii. Am pățit deja asta și
nu mai vrem. Vrem bărbați și femei
cu soluții, nu țațe puse pe harță.
Dar, cred că ați prins ideea.
Haideți să vă spun ce ar fi în capitolul referitor la ce să facă un candidat
la alegerile locale.
În primul rând, candidații trebuie să aibă față de candidat. Adică,
să nu mă apuce râsul când mă uit la
el.
Apoi, să aibă creier de candidat.
Să mă uimească mereu cu inteligența lui. Să aibă răspunsuri credibile la întrebări despre viitorul său
mandat.
E important să fie demni de titulatura de întâi gospodar al urbei.
Adică, să nu mai vedem fel și fel
de ceambauamba aspirând la un
fotoliu în fruntea urbei. Conform
manualului, candidații la locale
trebuie să fie, la ei în comunitatea
din care fac parte, un nume. Să fie
cineva. Să însemne ceva. Să fi făcut
ceva până atunci, altceva decât să
latre pe la partide.
Să știe limba română. Să nu-i mai
aud spunând care în loc de pe care,
decât în loc de doar sau altele ca

astea. Să-mi vorbească astfel încât
să-mi câștige respectul, nu sila.
Apoi, să citească neapărat legea
administrației locale. De acolo vor
afla ce atribuții au ca și aleși locali.
E de râsul curcilor un candidat
la un consiliu local care promite
accesarea de fonduri europene. Sau
aeroport. Nu e treaba lui să facă asta
și nici nu poate. El este legislativul
localității, nu altceva. Poate cel mult
să conceapă un proiect de hotărâre
de consiliu și să spere că acesta va
fi votat de colegii săi. Chiar dacă va
fi votat, până la aplicarea și soluționarea problemei pentru care a fost
conceput proiectul e cale lungă. Și,
oricum, nu depinde doar de alesul
local respectiv. Ca și primar, reprezintă executivul, adică poate și trebuie să pună în aplicare hotărârile
luate în consiliu. De aceea spun că
trebuie citită legea înainte de orice.
Dacă m-ar întreba pe mine
cineva, i-aș spune că manualul candidatului la alegerile locale trebuie
scris urgent și distribuit gratuit la
partide. Să aibă și poze dacă trebuie, un cd, orice i-ar ajuta pe cei ce
vor fi aruncați în lupta pentru votul
nostru. Un manual intitulat simplu
„Manualul bunului simț și al bunelor maniere, pentru candidați”.

Episodul 5 - Piața de produse farmaceutice

medicală simplă ca de exemplu antibioticele,
sau pe prescripție medicală specială pentru anumite afecțiuni mai grave sau cronice.
Unele medicamente de pe rețetele cu regim
special sunt gratuite sau la un preț subvenționat în farmacie, deoarece sunt compensate
de către Casa de Asigurări de Sănătate.
Cum ajunge medicamentul de la fabrică
la pacient? Existența unui lanț producător-importator-distribuitor-medic-farmacie
ce asigură acest lucru. Până aici toate bune și
frumoase.
Dar ce îl determină pe medic, indiferent
de specialitate, fie el medic de familie, fie el
chirurg, ginecolog sau cardiolog ? Experiența
ați fi tentați să spuneți. Țineți-vă bine că ne
urcăm în carusel.
Cum află medicul de un medicament nou,
mai ales că sunt zeci de medicamente lansate
anual? Din literatura de specialitate? De la
conferințe și congrese? De la colegi de breaslă? Mai puțin. El află de la Reprezentantul
Medical care este angajat al producătorului
de obicei, și are în fișa postului descris faptul că trebuie să-l convingă pe medic si farmacist de eficiența medicamentului. Până
aici nimic ciudat, medicii și farmaciștii trebuie informați. Dar reprezentanții medicali
mai au în portofoliu, în cazul în care medicul
sau farmacistul nu-i crede pe cuvânt, și mici
materiale ajutătoare, ca de exemplu achitarea
unei taxe de participare la un congres în străinătate, și a transportului, și a cazării pentru
medic. Sau poate un mic buget pentru niște
aparatură medicală, sau un laptop. Și toate
acestea pentru prescripții către pacienți. Spre
lauda medicilor, sunt foarte puțini care încep
să prescrie prostește, mai întâi testează pe un

grup de pacienți și observă evoluția tratamentului. Primează în fond calitatea medicamentului și abilitatea lui de a însănătoși sau de a
ține sub control o afecțiune precum și prețul.
De pe prescripțiile medicului află farmacistul de un medicament, dar farmacia în
sine este o afacere. Același reprezentant medical face oferte foarte bune, uneori mai adaugă
și niște tichete cadou. Și foarte des se întămplă ca o farmacie să aibe în portofoliu zeci sau
sute de cutii dintr-un medicament pe care l-au
achiziționat la ofertă de la distribuitor, uneori
cu intervenția Reprezentantului Medical. Cei
care merg lunar într-o farmacie cu rețetă pentru o boală cronică, sunt obișnuiți cu întrebarea „Ce luați?“ adresată de farmacist. Păi în
principiu ce scrie pe rețetă. Da, dar pe rețetă
medicul e obligat să scrie substanța activă a
medicamentului, și nu denumirea comercială
în sine. Și aici intervine farmacistul, care are
interesul să crească valoarea bonului. Fie îți va
recomanda un preparat scump, fie îți va recomanda un preparat din care are sute de cutii
achiziționate la ofertă. În cazul în care cauți
un medicament care nu este pe stocul farmaciei, ei promit că îl vor comanda de la distribuitor. În unele cazuri îl aduc, în unele nu,
interesul de a scădea stocul și de a face profit
fiind mai mare. Și asta pentru că un medicament cu o anumită substanță activă poate fi
regăsit sub zeci de denumiri comerciale, de la
zeci de producători. Unele excepționale din
punct de vedere calitativ, unele mediocre.
Unde mai pui că prețurile în farmacie sunt
mici, mici de tot. Adică sunt scrise mic, de nu
vezi. Ceri ceva pentru răceală, sunt câteva zeci
de produse, fi sigur că îți este recomandat cel
mai scump. Așadar o răceală poate costa 20

de lei sau 100 de lei pentru o săptămână de
tratament. Dreptul tău de a alege este oarecum viciat. Farmacistul nu va zice niciodată
că are paracetamol începând cu 2 lei per cutie
până la 30 de lei per cutie. Interesul lui e să
vândă cel mai scump paracetamol.
Și acum vine piesa de rezistență. Cel mai
mare profit pentru producător-distribuitor-medic-farmacie este boala cronică. Fie că e
vorba de diabet, hipertensiune arterială, afecțiuni psihiatrice, afecțiuni oncologice, ele au
un numitor comun. În fiecare zi pacientul este
îndopat cu medicamente. Care nu vindecă,
doar atenuează starea. Ai zice ok, dar pacientul
se simte bine și din punct de vedere social el
este asemănător unui om sănătos. Corect, dar
exact boala lui netratabilă bagă bani în sistemul acesta. Și interesul producătorului-distribuitorului-medicului-farmaciei este să nici nu
se însănătoșească. Nu educă nimeni un hipertensiv să aibe grijă la alimentație și să facă mișcare. Nici un diabetic să-și țină glicemia sub
control din alimentație. Nici să orienteze un
om cu afecțiuni psihice ușoare spre un psiholog-terapeut. Nu, nicidecum. Pastile, pastile,
pastile! Ne îndopăm cu pasile ca să avem senzația că suntem sănătoși și putem bea 3 cafele
pe zi, alcool cu băuturi energizante, să mâncăm grăsime animală și pâine albă, și mezeluri,
și margarină. Nu are nimeni nici un interes ca
noi să fim sănătoși. Absolut nici un interes.
Boala înseamnă profit
pentu ”stăpânii” noștri, și o
modalitate sigură de a ne scoate
banii din buzunar. Nicidecum
un plus de calitate vieții.
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Amor ghebos
Ovidiu VRÂNCEANU

L

a Brașov, partidele vor conviețui întotdeauna
pașnic, chiar dacă din când în când, doar
de amorul artei și pentru justificarea în fața
mai-marilor de la București, liderii politici se vor mai
scuipa din când în când. Așa s-a făcut în fiecare an, la
fiecare alegeri. Băieții se adunau la o masă, stabileau
cine trebuie să fie câștigătorul, iar mai apoi mizau
toată suma pe băiatul acela.
De aceea am ajuns să avem propuneri hilare la funcția de primar, gen Răzvan Popa sau Adrian Oprică.
Jocurile sunt făcute pentru actualul primar, care, dacă
nu pățește nimic rău în următoarele două luni, așa
cum se aude, ar urma să candideze independent și să
zdrobească atât PNL-ul, cu un candidat mascaradă,
cât și PSD-ul cu un candidat extrem de amuzant.
Dar dacă se întâmplă ceva rău, PNL îl va scoate la
rampă pe Adrian Gabor, un candidat nu atât de rău
pe cât sună, dar ceva mai descurcăreț decât Oprică.

Și cu ceva experiență de viceprimar, iar acum cu ceva
acțiuni în plus în ochii publicului ca vicepreședinte al
CJ Brașov. Și omul actualului primar, că nu se cade să
scoatem candidați din afara liniei impuse.
Că tot veni vorba de CJ, aici doar PNL pare să își fi
fixat un candidat țintă pentru președinție, pe Adrian
Veștea, primarul din Râșnov. Asta deși se vorbea inițial de Claudiu Coman, omul care a peluat conducerea de la fostul președinte, plimbat puțin pe la DNA
din cauze strict terapeutice. În sensul că în acest fel se
tratează foamea de șpăgi. Iar unii de prin CJ începuseră să ia proporții din cauza acestei boli autoimune.
Dar nu a fost să fie, pentru că domnul cu foamea este
liber, umblă, are telefon și poate suna pe cine are el
chef. Chiar și pe cei care votează candidatul la șefia CJ.
Și să le mai și spună să nu voteze cu nu știu cine că nu
a stat drepți, nu a dat „sărut mâna“ la timpul potrivit și
nu a fost entuziast la propunerile terapeutice ale omului plimbat de DNA.

Și acum, dacă nu v-ați săturat de
politică, vă doresc să vă pregătiți în
continuare de un vot care va schimba
fața orașului și a județului în galaxie,
care ne va pune pe orbita investițiilor
străine, că mai sunt ceva oameni care
dețin terenuri pe ici-pe acolo și care
trebuie vândute, că doar a trecut criza…

Trădarea - obicei național la români
L
a o simplă răsfoire a istoriei
românilor, de la Burebista
încoace, oricine poate
observa foarte ușor cum s-au trădat românii între ei. Bineînțeles, ne
referim, în special, la oamenii care
au condus destinele țării, conducătorii militari sau politici, „înjughiați“ pe la spate sau părăsiți de
apropiați în favoarea adversarilor.
Antropologic vorbind, actul de
trădare datează din vremuri străvechi, dacă ținem cont de cum l-a
vândut Iuda pe Isus pentru câțiva
galbeni. Însă, poporul român pare a
fi străbătut, în filonul său, de o tară
puternică – înșelătoria. Fie că este
vorba despre prieteni, vecini, rude
sau parteneri (politici ori de afaceri), trădarea se manifestă deopotrivă. Toți oamenii sunt predispuși
să trădeze și, într-un fel sau altul,
chiar o fac, fie că nu păstrează un
secret, chiar și de mică importanță.
Însă, ne referim la acte de trădare
care au schimbat mersul istoriei.

Vlad Țepeș, asasinat
de proprii boieri
Este, poate, cel mai cunoscut
domnitor peste hotarele ţării. Turcii
îl numeau Ţepeş, din cauza pedepsei sale preferate, trasul în ţeapă.
Vlad Ţepeş a murit într-un mod
brutal, fiind asasinat. Corpul său a
fost decapitat şi capul trimis sultanului, care l-a aşezat într-o ţeapă, ca
dovadă a triumfului asupra lui Vlad
Ţepeş.
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Mihai Viteazul,
domnitorul incomod

Mihai Viteazul a fost trădat și
asasinat la Câmpia Turzii după ce
a reușit prima unire a românilor. În
1601, după mai multe neînţelegeri
şi reconcilieri de formă cu generalul
Basta, după mai multe confruntări
cu nemeşii unguri, se punea din nou
problema stăpânirii Ardealului. La
Turda, Mihai Viteazul a fost arestat
de un detașament de 300 de germani
și valoni, trimiși de de generalul
Basta. A fost împușcat de un valon,
iar ceilalți l-au lovit cu halebardele.

Horea, Cloșca și Crișan,
vânduți pentru bani
La 27 decembrie 1784, câţiva
ţărani s-au apropiat de Horea şi
Cloşca și, pretinzând că umblă după
vânat, au fost primiți în colibă de cei
doi. La un semnal, s-au năpustit asupra lor, i-au legat şi apoi i-au predat
autorităţilor.A urmat judecata, apoi
execuţia lui Horea şi a lui Cloşca
printr-o pedeapsă extrem de crudă
– tragerea pe roată.

Alexandru Ioan Cuza,
abdicare silită
Liberalii radicali au făcut front
comun cu conservatorii, ceea ce
a slăbit mult pozițiile domnitorului alimentând monstruoasa coaliție (așa cum a fost denumită de
presa lui Cuza). Complotiștii l-au
constrâns pe domnitor să abdice

în februarie 1866. Restul vieții sale
și-a petrecut-o în exil, locuind majoritatea timpului la Paris, Viena și
Wiesbaden.

Nicolae Ceaușescu,
trădat de „fiul adoptiv“
Elena Ceaușescu a spus răspicat
că au fost trădați de toți: „Trădare
de sus şi până jos! Şi, în primul rând,
Securitatea ne-a trădat!“ Nicolae
Ceaușescu a fost chiar mai concret,
la procesul de la Târgoviște, arătând spre „instanța“ în care se afla și
Victor Atanasie Stănculescu: „Vezi,
totdeauna trădătorul este lângă tine“.

Trădarea în era
postdecembristă
Datorită evoluției sociale, trădarea după 1990 a căpătat nuanțe mai
rafinate. În politică, cel puțin, traseismul și formarea de partide din
destrămarea altora sunt formele cele
mai întâlnite ale trădării.
Datorită evoluției umane, trădarea după 1990 a căpătat nuanțe mai
rafinate. În politică, cel puțin, traseismul și formarea de partide din
destrămarea altora sunt formele cele
mai întâlnite ale trădării.
Traian Băsescu l-a trădat pe
Petre Roman și a preluat conducerea PD, după ce i-a spus „Petre, ești
cel mai bun!“ Elena Udrea a trădat
PSD pentru PNL, apoi PNL pentru PDL și, în final pe acesta pentru
PMP-ul lui Băsescu. Grupul de la
Cluj l-a trădat pe Adrian Năstase

și l-a pus la șefia PSD pe Mircea
Geoană, care îi trădează și el. USL
și Victor Ponta este trădat de Crin
Antonescu, care, l-a rândul lui, este
îndepărtat de apropiații săi din partid – in principal Eduard Helvig - în
favoarea lui Klaus Iohannis. Vasile
Blaga îl tradează și el pe Băsescu,
preia șefia PDL și apoi desființează
partidul. Nu mai aproape de noi,
candidatul USL la Primăria Brașov
în 2012, Cătălin Leonte este trădat
pe ultima sută de metri de șeful lui
de partid, Constantin Niță, și pierde
lupta în fața lui George Scripcaru.
Altfel, poziția de șef de partid ar fi
fost șubrezită iar șansele să ajungă
ministru se duceau spre zero. Nu
întâmplător, în seara alegerilor la
publicarea exitpoll-urilor, televiziunile Realitatea și Antena 3 au început emisiunile de la ora 21 cu „Blatul
ordinar de la Brașov“. Aristotel
Căncescu, președintele Consiliului
Județean Brașov, a fost trădat de către
copilul crescut la sânul său, Mihai
Pascu, cel care a turnat la DNA și
ce nu a făcut șeful lui. Românul are
o atracție deosebită pentru trădare,
complot, denunț. Această din urmă
formă de manifestare a dragostei
față de aproapele nostru a existat
și în perioada de dinainte de 1989,
când turnai (denunțai ) la Securitate
și pe mama și pe tata.
Trădarea, complotul și denunțul la fel de răspîndite ca strănutul
și tusea, ca fumatul, băutul cafelei
și a berii. Sunt considerate firești, în
ordinea lucrurilor. Asta pentru că

sunt socotite drept mijloace de neînlocuit pentru a supraviețui. Pentru a
face carieră, pentru a reuși în viață,
pentru a te îmbogăți… Nici nu e
de mirare. În lumea românească
depinzi de o vorbă, de o scrisoare,
de o calomnie, de un zvon.
În zilele noastre denunțul este la
ordinea zilei, mai ales intre pudelii
politici. Vrei să scapi basma curată
și fără să respiri aer filtrat, te duci
matale la DNA și dai informații despre toate potlogăriile colegului de
partid, ale contracandidatului, ale
șefului de partid care nu te-a pus pe
poziție eligibilă, și asta doar pentru a
te pune sub protecția sistemului.
Dar ceea ce nu știi tu de fapt,
pudelule turnător și trădător, este că,
în același spirit românesc al trădării,
și colegul de partid, contracandidatul sau șeful de partid s-au dus la același hotel și au aplicat tehnica denunțului față de tine. De aceea sunteți
luați toți: pentru că toți vă turnați pe
toți. În purul și neprihănitul obicei
românesc al trădării.
Propunem smeriților reprezentanți ai BOR. să propună instituirea
unei noi sărbători: Sfântul Pudel
Trădătorul. Vom avea festivaluri,
mese festive, chiolhanuri, la care se
va întâmpla ceva prevăzut și nespus:
va fi o sărbătoare națională, unde vor
fi organizate puncte speciale pentru
predarea denunțurilor, pentru organizarea puciurilor și pentru luatul
gâtului. Hai la sărbătoare, să trădăm
cu mic și mare!
Cristi PREPELIȚĂ
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Ne pleacă vindecătorii…
C
e-i cu tine? Nu arăți bine de
loc. Ești în regulă?, am întrebat-o eu, după vreo două
săptămâni în care nu ne mai întâlnisem pe coridoarele spitalului. Sunt
frântă! Nu mai pot! Nu mai putem!
Nu se mai poate!, a răbufnit ea,
oftând imediat mai apoi, înainte de
a se așeza cu ultimele puteri pe scaunul din piele ecologică pe care și-l
făcuse rost din sponsorizări.
Dacă mai continuăm așa, ne
ducem naibii! Iar primii suntem
noi, ăștia puțini, care am mai rămas.
Abia ce am început să-mi încrețesc
fruntea a mirare, că a răbufnit din
nou: „Mi-a mai plecat un coleg din
secție de o săptămână și, de atunci,
tot ce făcea el s-a împărțit la câți
mai suntem. Și unde mai pui și gărzile! Murim! La propriu! Și nimănui nu-i pasă…“ Acesta nu este un
dialog inventat. E unul care a avut
loc. Cu adevărat! Vi se pare grav?
Și dacă v-aș spune că este valabil
pentru mai multe (hai să le spunem) secții ale spitalului de urgență
al Brașovului, vi s-ar părea și mai
grav? Când întreb, îi întreb de fapt
pe concitadinii mei, în calitatea lor
de viitori pacienți și de actuali apropiați ai pacienților de azi, de ieri…
Toți știm că în ultimii ani ne-au
plecat din țară mii, chiar zeci de mii
de brancardieri, infirmiere, asistente medicale și medici, într-un
cuvânt, ne-au plecat vindecătorii.
Sângerarea țării a început acumvreo zece ani, după ce ultimul fost
președinte le-a arătat ușa nu numai
tinerilor, ci și, deopotrivă, părinților
lor, când le-a dat de înțeles pe față
că nu mai avea de gând să le poarte
de grijă, ocupat cu gândul de a le
lua pământurile pentru a trăi din
arendă. Credeți că urmare acestor
îndemnuri au plecat doar agricultorii la cules căpșunii altora, doar
muncitorii cu brațele la ridicat construcțiile altora, doar femeile cu șale
tari la îngrijit bătrânii altora?
Nu, ne-au plecat în cele din urmă

și specialiștii, printre care și cei din
sănătatea publică. La început nu ni
s-a părut important, ca în situația
în care furi din pădurea deasă întâi
un copac, apoi un altul, crezând că
nu se vede. Când eram copil, așa
făceam și eu, după ce găseam, după
căutări minuțioase, câte o cutie cu
bomboane de ciocolată pe care
mi-o cumpăraseră, cu greu, părinții
mei pentru vreun prilej viitor. Golit
de voința de a rezista în fața tentației, luam întâi una, răsfirându-le pe
celelalte rămase. A doua zi, la fel. A
treia zi deja trebuia să mă conving
singur că nu se observă lipsa celor
dispărute. După alte câteva bomboane degustate pe furiș, cutia mi
se arăta, chiar și mie, golașă. Nu mă
mai puteam minți nici măcar pe
mine… Și începea să-mi fie teamă
de viitoarele priviri dezamăgite ale
părinților mei. Așa și în medicină.
Ceea ce este însă și mai de neacceptat este că, aceia care au mai
rămas, sunt jigniți chiar de ministrul sănătății, care le dă de înțeles că
nu muncesc îndeajuns, că trebuie
să muncească „ca afară“ (cacofonia
nu este întâmplătoare!).
Păi, domnule ministru, cadrele
medicale ar fi chiar bucuroase să
lucreze „ca afară“, că le-ar fi și mai
ușor, și ar fi și mult mai bine plătite!
Credeți, domnule ministru, că este
vina „muncitorilor sanitari“ că sunt
mai puțini decât chiar legea pe care
o reprezentați spune că ar trebui să
fie, și că, din această cauză muncesc
mult mai mult decât ar trebui? Vreți
să muncească din ce în ce mai bine,
Rămânem, pe zi ce
trece, fără vindecători
suficienți pentru
cetățenii comunității
ajunși pe nepusă masă
în nesănătate. Adică
atunci când devin urgențe
medicale și chirurgicale.

dar și din ce în ce mai mult? Nu
ați vrea să luați locul, fie și numai
pentru o tură (de 8 ore, de 12, la
alegere!) unei asistente care are în
responsabilitate, singură, o secție
cu 30-40 de pacienți? Singură, fără
infirmieră, că nici ele nu sunt suficiente pentru a acoperi toate turele
în unele locuri! Ce v-ați face dacă ar
suna, în același timp, nu cinci, ci doar
doi pacienți imobilizați la pat, și v-ar
sosi și unul nou trimis intempestiv,
cu patul, din urgență? Ați mai veni
la serviciu știind că puteți fi acuzat
de malpraxis în orice moment, pentru că, extenuat de ultimele luni de
muncă în aceste condiții, este mai
mult ca sigur că veți greși? Și, evident, că veți și plăti, la fel ca nefericitele de la Giulești! Aveți vreo soluție pentru situația în care sunt cei
5 medici radiologi din Staționarul
central al spitalului, obligați, fiecare,
să interpreteze investigații pentru
câte 80 de pacienți pe zi? Și, atenție,
e vorba de diagnostice redactate și
alăturate unor dovezi palpabile:
radiografii, ecografii, CD-uri cu
RMN și CT, pe care, imediat ce au
fost realizate, scrie: „suspect de malpraxis“, în condițiile în care pot fi
interpretate de orice alt medic de pe
mapamond! Aveți vreo idee pentru
a le mai dizolva frustrările, de a le
alunga, medicilor și întregului personalul din UPU, insomniile și nervozitățile produse de inrteracțiunea
cu cei peste 80.000 de pacienți pe
lună pe care îi gestionează, în condițiile în care doar ei, medicii, sunt
puțin mai mult de jumătate decât
ministerul consideră (prin ordin)
că ar trebui să fie?
Cum i-ați putea atrage pe specialiștii de urgență fără job să vină
la Brașov și să nu se ducă aiurea în
vest sau să nu-și înceapă a altă specialitate, când supraaglomerarea,
suprasolicitarea și supraîncărcarea i-ar împiedica să rămână prea
mult timp cu mintea întreagă? Ce
decorație considerați că ar merita

Dr. Dan Grigorescu, medic primar chirurgie plastică,
iniţiator şi unul dintre cei 62 de membri fondatori
ai Asociaţiei Noul spital al Braşovului

urgentiștii rămași (și aici îi cuprind
pe toți cei care lucrează în UPU,
nu doar pe medici!), dacă au ales
să-și consume energiile negative
strigând unii la alții, pentru ca nu
cumva să ajungă să strige la pacienți (nevinovați, de altfel…)?
Știți care este traducerea în
viața de zi cu zi a acestei situații?
Rămânem, pe zi ce trece, fără vindecători suficienți pentru cetățenii
comunității ajunși pe nepusă masă
în nesănătate. Adică atunci când
devin urgențe medicale și chirurgicale. Credeți că cei rămași sunt de
ajuns pentru funcționarea viitoare
a sistemului? Dacă da, vă înșelați!
Îmi fac o datorie de onoare ca
să vă informez eu, dacă cei apropiați nu o fac! Ni se prăbușește prin
implozie sistemul de spital... De ce?
Dacă până în prezent cei mai mulți
dintre cei plecați s-au autoexilat din
țara lor pentru că s-au săturat să
muncească mai mult și mai din greu

ca aiurea, și încă pe bani mult mai
puțini, cei rămași înțeleg, pe măsură
ce trece timpul, că sunt subiecții
unui mod național de a fi bătaia de
joc a unora care, pe lângă că nu produc nimic, se hrănesc precum lăcustele, din munca lor neplătită.
Se pare însă că nu s-a ajuns la
momentul ca ăștia, zișii „demnitari“, să înțeleagă că așa nu se mai
poate, că mai este doar un pic până
la punctul de la care nu mai există
întoarcere. Și știți de ce? Pentru că
au început să ne plece, fără putință
de a-i întoarce din drum, flăcăii abia
răsăriți și fetișcanele abia înmugurite, proaspăt ieșiți din facultățile
de medicină, care nu mai au încredere că după rezidențiat nu vor fi
siliți să facă la fel. Și nici răbdare…
Din păcate, sunteți în situația de a fi
ministrul unui număr din ce în ce
mai mic de vindecători, care, mai
grav, scade continuu. Vă convine?
Nouă nu!

Ordinul Sutienului, o variantă românească pentru Ordinul Jartierei

D

upă unele surse, la 1340
(1344 sau 1348, după
alte surse), regele Angliei,
Eduard al III-lea, a înființat celebrul
Ordin al Jartierei. Acest Ordin se
acorda și se acordă în continuare
de către suveranii aflați pe tronul
Marii Britanii persoanelor care au
adus servicii deosebite statului britanic sau monarhilor săi. Ordinul
Jartierei nu se acordă doar cetățenilor britanici. Unul dintre beneficiarii înaltei decorații a fost domnitorul român Vlad Dracul.
Sunt două istorii despre felul în
care a apărut această distincție. Una
dintre acestea este legată de amanta
regelui Eduard al III-lea, Catherine
Montague, contesă de Salisbury,
care a lăsat să îi cadă jartiera în timpul unui bal, iar regele ar fi ridicat
acest obiect vestimentar intim,

totuși. Pentru a tăia elanul celor
care ar fi fost dispuși să comenteze
ironic sau răutăcios gestul regelui, acesta a spus: HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE – RUȘINE
CELUI CARE SE GÂNDEȘTE
LA RĂU. Aceasta a devenit deviza
Ordinului Jartierei. Eduard al IIIlea a mai spus atunci că cei care râd
de această întâmplare se vor simți
foarte onorați într-o zi în care vor fi
decorați și vor purta panglica acestui Ordin.
A doua poveste a nașterii
Ordinului Jartierei este legată de
Cruciade. Richard I a impus cavalerilor săi să poarte o jartieră pe gleznă
pentru a avea noroc în bătălii.
Astăzi, Ordinul este concretizat
printr-o broșă care reprezintă o jartieră și pe care este inscripționată
deviza HONI SOIT QUI MAL Y

PENSE. În centrul broșei se află un
scut alb cu o cruce roșie pe acesta.
Și la noi, Președinția acordă
anual decorații. Multe, binemeritate. Dar pentru că liderii politici din ultimul sfert de veac s-au
„remarcat“ prin deosebite fapte
care au adus societatea românească
la sapă de lemn, propun decorarea
personajelor vinovate de dezastru
cu Ordinul Sutienului. Înființarea
acestei decorații va putea fi consemnată în istorie ca fiind legată de ocazia unei vizite blonde la Cotroceni.
Mă gândesc că cele mai importante criterii de acordare a acestei
decorații ar trebui să fie: înșelarea oamenilor, minciuna și furtul,
iar Ordinul ar putea fi în grad de
Comandor, în grad de Cavaler și în
grad de Ofițer.
Faptele pentru care oamenii

politici ar trebui onorați cu acest
Ordin al Sutienului sunt și acestea
de mai multe categorii. Din prima
categorie de fapte premiate pe care
le propun amintesc: subminarea
economiei naționale, vânzarea
resurselor României, tăierea pădurilor, a salariilor, a pensiilor și, desigur, creșterea taxelor și impozitelor.
O a doua categorie de fapte,
pentru care s-ar potrivi acest Ordin,
dar un Ordin al Sutienului Mai Mic,
ar fi cele care țin de sfidarea continuă a populației: folosirea ilegală a
coloanelor oficiale, vacanțele petrecute în țări exotice pe bani publici,
casele primite de la stat în plus față
de proprietățile avute.
Un Ordin al Sutienului ar merita
și specialiștii: autorii de cărți din
pușcării (pentru cultură), deținătorii de averi ascunse prin paradisuri

fiscale (pentru finanțe), patronii de
firme abonate la contracte cu statul (pentru clarviziune). Ar fi un
Ordin al Sutienului Special.
Desigur, am putea găsi și o variantă a acestui Ordin pentru neîncetata reformă a sănătății. Sunt
câțiva binecunoscuți demnitari
care ar merita cu prisosință această
distincție.
Mă opresc aici, am lăsat frâu
liber imaginației și am încercat să
stârnesc un zâmbet printre dumneavoastră, dragi cititori brașoveni.
Nu știu dacă am reușit, situația în
care se află societatea românească,
într-o captivitate continuă controlată de (aceiași) politicieni nu este
de râs. Este, mai curând, de plâns...
Prof. Univ. Dr. MSC
Alexandru-Vlad CIUREA
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Pe baricade combatem evaziunea

 Într-un sistem fiscal schizoid cu personalități multiple și sinistre

D

oamne până unde poate
merge prostia și fanatismul celor care au senzația
că salvează România? Până unde
poate merge absurdul în țara asta
și cât de reali pot fi autori precum
Kafka sau Ray Bradbury, care din
păcate se dovedesc analiști și chiar
adevărați vizionari, întrucât scrierile lor sunt absolut reale, cel puțin
în societatea românească de azi. Să
vorbim despre TVA: există o serie
de ordine ANAF, care au stabilit
niște criterii dure pentru înregistrarea ca plătitor de TVA.
Să ne înțelegem: este vorba de
înregistrare ca plătitor, pentru a
le da bani, nu pentru a fi scutit de
vreo plată, deci în mintea rătăcită a
acestor handicapați neuropsihic ce
au elaborat aceste norme… trebuie
să te califici ca să le dai bani, trebuie
să meriți să-ți ia banii. „Cu scopul
de a diminua evaziunea fiscală
în domeniul TVA, ANAF restricţionează accesul societăţilor la
calitatea de persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA“ –
extras din „Revista de Actualitate
Financiara“.
Păi dacă tu restricționezi accesul companiilor la a se înregistra
plătitor de TVA – pentru a combate evaziunea – de ce te învinețești la față cand îmi vii în control
și-mi calculezi TVA – în condițiile
în care sunt înregistrat deja ca plătitor? Adică dacă sunt înregistrat
și nu-l plătesc – sunt un nenorocit
de evazionist, un element antisocial ce duc țara de râpă: la canal cu
mine. Dar daca nu eram înregistrat,
era ok, eram băiat bun. Păi nu tu
„finanțe“ ai dat ordine de restricționare a accesului? Deci realizezi că
propriul tău sistem de valori este
varză, realizezi că ești într-o ratăcire
continuă, realizezi practic (și dovedești asta prin atitudine) că sistemul tău este absolut artificial și fără
nici o bază naturală, sănătoasă, dar
noi suntem evazioniștii nenorociți
dacă nu ne supunem acestui sistem
schizofrenic cu personalitați multiple… Vrei să restricționezi „treaba“
cu TVA-ul dar nu pentru că sistemul tău e de fecale și nu mai știi ce
să mai bâlbâi ca să-l brodezi cumva
și să-l peticești… Nu, tu declari că
faci asta în lupta cu evazioniștii cei
răi! Doamne, or fi subdezvoltați?
Oare îi ia și îi pune în funcții doar
pe cei cu certificate de handicapat?
Eu cred că, oamenii care dictează
lucrurile în sistemul de stat, fac cercetări, prospecte la școli ajutătoare
(din ălea pentru cei cu deficiențe
de vorbire și orientare, unde predau logopezi) și îi caută pe elevii la
care nu a funcționat tratamentul, îi
găsește și îi face: directori de departamente, le dă funcții prin primării,
prin ministere, le dă să elaboreze
norme metodologice și ordine de
aplicare, rezultatul fiind ca atare.

Haideți să analizăm
aceste criterii punct
cu punct:
Criteriul 1. Societatea deține
un spațiu cu destinație sediu
social? Pe bune? Cum o fi fost
înregistrată altfel la Registrul
Comerțului?
Criteriul 2. Domiciliul fiscal
este diferit de sediul social? Și dacă
e diferit ce? E altă matematică la
impozitare?
Criteriul 3. Societatea deține
sedii secundare? În cazul existenței
acestor sedii secundare se urmărește titlul legal prin care se pot
utiliza aceste sedii secundare. Păi
dacă este înregistrată la Registrul
Comerțului cu sedii secundare
înseamnă că deține, dacă nu, nu.
E foarte simplu. Se poate cere un
certificat constatator.
Criteriul 4. Există declarate la
Registrul comertului toate modificările constitutive? Se urmărește corespondența între dosarul
societății și evidența existentă la
Registrul comerțului. Păi dacă nu
sunt declarate înseamnă că nu
există, sunt nule. Ce se întâmplă
în afara actului contitutiv este ilicit și rămâne de văzut dacădpdv
penal sau civil. Deci din nou este
simplu și banal.
Criteriul 5. S-a depus declarația privind respectarea legislației
din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protectiei muncii? Se impune existența
acestei declarații.
Se impune la calculul TVAului? Dacă nu sunt depuse
TVA-ul are alt procent?
Criteriul 6. Asociații sau administratorii au mai avut calitatea de
asociat sau administrator în cadrul
altor persoane impozabile?
Și dacă au avut ce? Le refuzi
plata? Dacă au avut o societate
care este în insolvență nu le mai
încasezi TVA-ul, măi voi chiar
sunteți retardați?
Criteriul 7. Asociații sau

administratorii dețin/au deținut
funcții la alte persoane impozabile
ce au datorii la buget?
Criteriul 8. Asociații sau
administratorii au înscrise în
cazierul fiscal fapte de natură
contravențională?
Ok, și dacă este așa ce? Le
refuzi banii? Iar vizavi de cazierul fiscal… evidențele nu sunt
la voi? Nu voi elberați foarte
drastici și mândri caziere fiscale?
Le împărțiți ca la pomană, inutililor! Dacă în prezenta societate
comercială au depășit plafonul
– dar au facut parte dintr-o societate cu datorii restante - tu le
refuzi TVA-ul? Doamne…cu ce
îi drogheaza? Ce dracu au in cap?
Chiar nimic?
Criteriul 9. Ce tip de viză dețin
cetățenii din afara comunității ce
au calitate de administrator?
Oare nu e mai simplu: „La
dosar depuneți vă rugăm fotocopie de pe viză”, atât. De ce trebuie
să facă în așa fel încât să reiasă că
trăim într-o uriașă anchetă continuă și într-un uriaș dosar penal
TOȚI. Nu înțeleg.
Criteriul 10. Pot indica asociații/administratorii 3 persoane din
Romania ce pot da relații despre
aceștia?
Să zică ce? CE? Dacă zic de
bine le iei banii pe tva iar dacă zic
de rău nu le mai încasezi tva-ul ?
Nu-i mai înregistrezi? Doamne
cât de redus pot avea IQ-ul cei
care au elaborat aceste norme
Criteriul 11. Societatea deține
conturi bancare în țară sau în
străinătate?
Poate
deține,
poate
nu… modifică asta baza de
impozitare?
Criteriul 12. Cum este condusa contabilitatea? Societatea
trebuie să prezinte persoanele care
au atribuții în ținerea și conducerea
contabilității.
Persoanele (contabil, economist) să aducă și prosopel, batistuță, și să aibă unghiile taiate?

Băi voi sunteți normali?
Criteriul 13. Care sunt persoanele care depun declarațiile fiscale
sau dețin certificatul digital pentru
depunerea acestora?
Ok. Îl depune la dosar. Asta
este o cerere pertinenta și pe un
ton firesc.
Criteriul 14. Societatea deține
salariați încadrați cu contracte de
munca?
Si dacă nu deține ce? Și dacă
deține? Ce? Se modifică TVA-ul.
Mai mult vă rog sa fiți atenți la
exprimare: Deține, păi ce îi ține
în pivniță? Vedeti subconstientul organului imbecil cum are
tendința de-a ne încarcera? Cred
că știu de ce îi interesează angajații firmelor: ca să știe în caz
de vreo „obraznicie“ din partea
firmei, să știe pe cine să cheme
la declarații și pe cine să intimideze ca să obțină probe.
Criteriul 15. Administratorii
și asociații au realizat venituri
brute în ultimele 12 luni anterioare
depunerii declarației?
Nu au voie să faca bani? Și asta
nu cumva este confidențial? Am
înțeles. Dacă sunt muritori de
foame sunt cinstiți, controlabili
și manipulabili. Am înțeles. Nu,
nu au câștigat bani în ultimele 12
luni, s-au hrănit prin fotosinteză.
Criteriul 16. Care sunt indicatorii realizați de asociați/administratori în ultimul an fiscal incheiat?
Păi ăstea sunt date care există
la voi rătăciților, se depun lunar!
Criteriul 17. Ce studii/profesii au administratorii persoane
fizice și cu ce s-au ocupat în ultimele 12 luni?
Este treaba lor ce studii au!
Este treaba lor ce au făcut! Nu
are nici o legătura asta cu cuantumul TVA-ului.
Criteriul 18. La câte persoane
au mai deținut calitatea de asociat/
administrator actualii asociați/
administratori în ultimii 5 ani?
La câte au vrut, este o țară
liberă măi imbecililor! Voi

într-un final vreți să plătim sau
nu?
Criteriul 19. Dacă anterior
actualii administratori/ asociați au
mai avut aceste funcții în alte societăți și au creditat aceste societăți,
care sunt soldurile de creditare?
Problematica expusă nu are
legătura cu esența. Alea sunt alte
societăți, cu alte taxe, cu alte tvauri cu alte povești de viață.
Criteriul 20. Anterior au mai
fost depuse declarații 088 pentru
aceeași societate?
Păi dacă au mai fost depuse trebuie sa fie la voi! Aha, am inteles,
voi știți că „la voi“ este varza și e
posibil să se fi pierdut, asta fiind
valabil și pentru „criteriul“ (criteriu’ frate nu rahat!) numărul 16.
Repet întrebarea: Anterior au mai
fost depuse declarații 088 pentru
aceeași societate? Știti cum apar în
formular variantele de raspuns: „o
dată, de două ori, de cel puțin trei
ori“… ca la lăutari: „un ban, zece
bani, 15-20 de bani“ și chiar sub
sancțiunea falsului și uzului de fals.
Mi-e rău! Păi dacă au fost depuse
sunt la ei în evidență! Lupii băi! Să
fugim!
Românule fii atent la
continuarea declarației:
„Ma oblig sa nu desfășor
activități taxabile din
punct de vedere TVA pe
teritoriul României până
la comunicarea deciziei”
Adică ce să fac? Să-mi
opresc activitatea? Să
trimit angajații acasă?
Să nu onorez comenzile
și contractele vechi, ce
să fac incompetenților
și ratăciților care ne
conduceți? Ce să fac?
Vă invit să vizualizați
magistralul facsimil.

Deci nu se mai poate cu cretinii,
nu mai pot cu imbecilii, nu mai pot
cu toți inutilii din aparatul de stat
care pe lângă faptul că sunt inutili,
și absolut nocivi când se apucă de
treabă, mai sunt și mândri (cine nu
e și fudul, parcă nu e prost destul)!
În speță ei se luptă cu evaziunea!
Probabil în somnul lor liniștit ei se
visează îmbrăcați în superman alergând după evazioniști pe străzi...
Nu mai pot… Și-mi promisesem
ceva și anume să stau departe de
lupta politică, să nu scriu despre
politică, dar nu pot să mă abțin. Nu
pot pentru ca rădăcina tuturor relelor și anume: aberațiile din finanțe,
circul cu arestările DNA, vânzarea
nesimțită de țară, slugărnicia față
de Europa, nivelul scăzut de trai,
aberațiile de genul celor de mai
sus, cretinismul aparatului de stat
etc… totul se reduce la politică din
păcate.
Pa CEANGA
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Lux ieftin
Karla TITILEANU
decorator

A

tunci când jumătate din viaţă
te-ai spălat la baia săptămânală cu
săpun LUX, crezi că orice e curat
înseamnă lux. Dacă ai curat în casă, nu
înseamnă că ai lux, deşi pentru mulţi, chiar
şi simplul săpun este un lux.
Deunăzi, mă izbeşte în faţă un anunţ de
închiriere apartament două camere, cică
lux. 1200 euro lunar. În Braşov. Şi mă uit.
Şi mă mai uit o dată la poze. Şi mă întreb...
care e luxul? Am zis că poate nu ştiu eu
ce înseamnă lux. Consult DEX-ul şi zice
aşa: LUX 2 s.n. Nivel de viață excesiv de
costisitor. Fast, eleganță, somptuozitate,

splendoare. ◊ Loc. adj. De lux = a) extrem
de confortabil; care nu reprezintă un lucru
de primă necesitate; elegant, somptuos; b)
de calitate superioară, de prim rang; select;
c) care are articole de calitate superioară și
de rafinament. Şi atunci zic: cum se face că
un apartament amărât de Braşov, cu două
camere, mobilier din pal şi lămpi de market de 100 de lei, e considerat de unii lux,
atât cât să pretindă 1200 € chirie lunară?
Şi lista poate continua, pentru că exemple
asemănătoare am mai întâlnit.
Nu pledez pentru lux, ci pentru folosirea corectă a termenului, astfel încât
să nu vă mai lăsaţi păcăliţi de tot soiul de
„dizainări“/vânzători, care vă bagă sub nas,
lux de supermarchet. Aşa că atunci când

întâlniţi amenajări interioare, fiţi atenţi
la aspectul general în primul rând, adică
o proprietate a cărei valoare de piaţă nu
poate fi mai mică decât costul interioarelor.
Apoi, detaliile de amenajare şi decoraţiuni
nu pot fi banale. Arhitectul sau designerul
cu care colaboraţi va şti să vă îndrume spre
tipul de finisaje pe care le doriţi şi care să
se încadreze în bugetul avut. Când vorbim însă de lux, ceea ce găsim în depozite

şi magazine de pe marginea drumului, nu
poate intra în această categorie. Vorbim
însă de concept, de design, de manufactură, de materii prime de excepţie, de montaj realizat impecabil de către profesionişti
şi un întreg pachet de elemente care transmit eleganţă, rafinament şi somptuozitate.
https://www.facebook.com/
ChicAmbient

Întoarcerea lui `89
Raluca FEHER

C

uptorul cu microunde e așezat pe gardul de la intrarea
în fermă. E un aparat vechi,
pătrățos, cu butoane negre, care
arată ca televizorul Sirius cu care
familia Feher obișnuia să se lupte,
încercând să spargă blocada informațională a anilor `80. Odată, prin
`88 cred, după câțiva pumni vârâți
în creștet, televizorul a prins semnalul unui program polonez. Printre
catralioanele de pureci, puteai cu
multă imaginație să distingi niște
urși. Ne-am strâns ciopor încercând
să descâlcim șarada, ce vrea să spună
programul polonez cu urși, prins
într-o zi cu furtună la Brașov?
– Chiar, cum era în România
atunci?
Șoferul microbuzului a încercat
cardul o dată, nu a mers.
– Nu aveți niște cash?
– Ba da, dar doar juma din sumă.
– Bună și aia.
A tăiat doar un bilet, a dat rest și
chitanță și acum ne duce la mama
dracului, unde am găsit un pat.
– Ceaușescu, 1989, cum a fost
atunci?, vrea să știe șoferul. Eu mă
uitam la televizor și mi se părea
extraordinar că asist la sfârșitul războiului rece, dar voi?
Cât de greu este să îi explici cuiva
ce înseamnă referințe diferite? Ce
era războiul rece pentru șoferul
microbuzului din Tasmania, ce era
sau este pentru mine?
Sau ce a fost Războiul rece pentru șoferul de taxi rus din Sydney.
– Gorbaciov a fost un criminal.
Nu zâmbi, un criminal care și-a omorât toți adversarii politici. L-a omorât

pe Ceaucescu al vostru care era om
bun și un patriot adevărat. A trădat
țara și a dat-o pe mâna Occidentului,
asta a făcut în `89 Gorbaciov.
Rusul are vreo 65 de ani, pantaloni scurți și o piele XL care îmbracă
un trup M. Anii, zilele, lunile și orele
au tocit cu pașii lor târșâiți mocheta
corpului taximetristului rus, l-au
lăsat puțin, cu țesătura expusă.
– Ba nu, nu e de la vârstă. E
pentru că m-am operat, oho, de 4
ori mi-am făcut operații estetice.
Sunteți români și vă spun. Eu sunt
fost spion. Sunt aici din `88. A trebuit să îmi schimb înfățișarea. Și
am luat din spitale o blestemată de
boală, se topește carnea pe mine.
Par slab dar sunt un urs și dacă iau
ICE, ați auzit de drogul ăsta, devin
supraom.
Să-i spunem Ivan. Ivan nu crede,
el știe că Stalin a fost cel mai bun
președinte sovietic. A urbanizat țara
și a transformat-o într-o superputere
dintr-o civilizație agricolă. În 1918
erau în haos, 50 de ani mai târziu,
datorită lui Stalin, sovieticii au avut
primii un program spațial.
Ivan caută privirea în oglinda
retrovizoare. Mă gândesc ce i-ar fi
zis Jude dacă eram cu el în mașină.
Îmi amintesc de Jude la o cârciumă
bucureșteană unde ne-am dus după
o filmare și cum își ținea cu greu
saliva în gură când lângă noi au apărut Badea, Gâdea și alte figuri emblematice ale mizeriei mass media. Dar
eu nu sunt Radu, așa că mi-am lăsat
găsită privirea și chiar l-am întrebat
pe Ivan inevitabila întrebare eliptică
de predicat:
Dar Putin?
Noroc că suntem opriți la stop.
Taximetristul renunță la oglindă,

drumul privirii spre ea și apoi reflexia până la mine are cu totul 97 de
centimetri. E mai scurt să te întorci,
să îți înfigi fața între scaune, maxim
32 de centimetri între ochii lui și ai
mei:
– E la fel de bun ca Stalin, dacă nu
mai bun. Lumii întregi îi este frică de
el și bine face. Pentru că este un om
care știe ce trebuie făcut. Ucraina e
a Rusiei, Crimeea e a Rusiei. Acum,
cu ISIS și mizeriile făcute de Statele
Unite în Orientul Mijlociu, a fost
nevoie de Putin să vină să rezolve
lucrurile. Iar economia e foarte
bună, mult mai bună decât cea a
americanilor care sunt vânduți complet chinezilor.
Cursa s-a terminat. Fostul spion,
cu trupul împuținat plutind în
pielea largă, ca o Rusie îmbrăcată
într-un costum al URSS-ului, a luat
un alt călător. Mă uit la clientul cel
nou care se urcă în mașina lui Ivan,
la hainele lui, pantaloni cu pense și
pantofi de broser, șosete albe. Mă
uit la fetele de lângă mine, pantaloni
scurți de blugi, talie înaltă, tricouri
scurte. Anul e 1989.
Din nou.
Ciaucescu, omul bun, e la putere
în mințile oamenilor. Fiul iubit, conducătorul înțelept, a industrializat
țara, l-a lansat pe Prunaru în spațiu,
un patriot ucis de occident.
Mă gândesc la cuptorul cu
microunde cum stă el ca un câine
credincios pe gardul fermei, așteptând întoarcerea stăpânului. Care se
va întoarce, așa cum se întorc toți.
Mode, panici, Stalini, Ceaușești,
pantaloni cu pense și războaie reci.
Așteptați cuminți pe gardul de lemn
al fermei și veți vedea. Nimeni nu
este lăsat în urmă

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.24
Telefon: 0268.418.956
Urgențe: Tel: 0740.088.714
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Biserica Neagră adăpostește de 157 de ani
cel mai mare clopot mobil din România

Î

n anul 2009, clopotnița a fost
pentru prima oară descuiată
pentru vizitatori, pentru că
se împlineau 150 de ani de când
marele clopot, înalt de 1,70 m și
având o greutate de 6 tone a fost
montat în turn. Pentru a ajunge la
clopot, vizitatorii trebuie să urce
toate cele 163 de trepte ale turnului. Acum sunt 157 de ani de când
vesteşte ora în Braşov. Clopotul,
turnat în 6 tone de cositor, a fost
adus la Biserica Neagră cu un car
tras de 8 perechi de boi. Trei zile
le-au luat braşovenilor din acele vremuri să-l urce la 155 de metri înălţime, de unde vesteşte acum cele
mai importante momente din viaţa
comunităţii.
Povestea lui este una pierdută în
negura timpului, secretul realizării
de către Johan Andrachowski fiind
uitat pe vecie. Se mai ştie însă cine
l-a confecţionat şi cum a fost adus
la 155 de metri înălţime. Hanellore
Agnethler, preot la Biserica Neagră
spune că „Au existat mai multe versiuni ale clopotului mare, însă varianta
pe care o vedem acum este din anul
1858. Atunci, pe 11 decembrie, acest
clopot a fost turnat în faţa Porţilor
Braşovului Vechi, şi a fost apoi adus
cu un car special, cu 8 perechi de boi,

până aici la Biserică, unde a fost urcat
timp de cel puţin 3 zile”.
Din cauza dimensiunilor lui
impresionante, clopotul era foarte
greu de mânuit de un singur clopotar. Nu era suficienţi nici doi, nici
trei, ci opt. Acum, el este acţionat
electric.
Clopotul din turnul Bisericii
Negre este un instrument muzical
şi se află într-o strânsă legătură cu
vestita orgă din biserică. El este şi un
important simbol istoric. „Pe partea
de sus a coroanei se găsesc inscripţii
gotice. Este scris un început de cântec
coral al lui Martin Luther, reformatorul din Germania, care se numeşte:
cetate tare-i Dumnezeu şi armă apărătoare. Este un cântec foarte cunoscut în
biserica noastră. Apoi în partea de vest
este deviza reformatorului Johannes
Honterus, Vegheaţi şi rugaţi-vă”, mai
spune Hanellore Agnethler.
În Piața Sfatului din Brașov se mai
află un clopot de poveste. Cel din
turnul Casei Sfatului, aflată în imediata vecinătate a Bisericii Negre.
După 50 de ani de tăcere, clopotul
și-a reluat bătăile pe 26 martie 2010.
Clopotul din Casa Sfatului are un
diametru de un metru și 20 de centimetri și anunță sfertul de oră, dar
și ora exactă cu ajutorul celor două

ciocane acționate de ceas.
Clopotul a funcţionat până după
al doilea Război mondial şi a fost
aproape uitat până în anul 2010,
când a fost reparat. Istoricul brașovean Nicolae Pepene spune că tot
atunci s-a renunțat la sistemul electric care îl acționase până la finele
celui de-al doilea Război Mondial
și s-a revenit la vechiul mecanism
mecanic, de care se îngrijește singurul brașovean care se pricepe la
mecanisme atât de vechi, dl Zoltan
Boer, în vârstă de 80 de ani. Bătrânul
urcă în turnul Casei Sfatului o dată
la 30 de zile și curăță meticulos ceasul care acționează clopotul.
Clopotul din turnul vechii
Primării datează din anul 1520, dar
a fost distrus în marele incendiu
al Brașovului, la 1689. Clopotul
de acum a fost turnat din 400 de
kg de cupru și alte 400 de kg de
bronz în anul 1690, după 3 ani de
la Marele Foc. Rolul clopotului din
Casa Sfatului era acela de a arăta
timpul urban. Indica atât sfertul
de oră, cât și ora plină, pentru ca
meșteșugarii brașoveni care aveau
atelierele în locul unde acum se află
Maternitatea să știe, de exemplu,
când să scoată lâna din vopsea.
Mariana SEBENI-COMȘA

Aeroportul, da! Dar autostrada?!

C

onsiliul Local a aprobat
asocierea municipiului cu
forul județean în vederea
construirii Aeroportului. În principiu, după stabilirea reperelor economice ale colaborării, lucrurile
vor intra în linie dreaptă. În sfârșit,
după ani de dezbateri, controverse,
campanii electorale care au gravitat
în jurul acestui subiect, vom putea
trece la treabă concret.
Ce se va întâmpla sau, mai
corect, când vom vedea împlinindu-se proiectul autostrăzii
București-Brașov? O arteră care,
dincolo de simbolistica legării Capitalei și a sudului țării de
Transilvania, are o însemnătate
economică crucială pentru noi,
brașovenii.
Dincolo de știrile din fiecare
weekend despre aglomerația de
pe DN1, dincolo de nervii pe care
și-i fac toți cei care folosesc acest
drum în zilele în care traficul e
intens, autostrada este generatoare
de business, adică de creștere economică. Orice produs care pleacă
spre Brașov sau din Brașov trece
acum printr-o descurajantă pâlnie
a transportului de secol trecut. Sau
chiar mai de demult...
Destinul de oraș comercial al
Brașovului, așa cum a fost atâtea
sute de ani, este strangulat azi de

indeciziile și ezitările (ca să nu le
spun altfel) celor responsabili cu
marile proiecte de infrastructură
ale României. Aproape toate promisiunile electorale s-au dovedit
a fi vorbe în vânt. Casta conducătoare a găsit mereu explicații pentru lipsa realizărilor – de la procedurile de licitație și contestare a
acestora, până la traseu, preț, sau
chiar configurația dificilă a terenului. De parcă în Suedia se merge cu
sănii trase de reni...
Județul Brașov s-a ales, după

alegerile din 2012, cu 11 deputați
și 6 senatori. Locul de muncă al
acestor 17 oameni (e drept, justiția a mai împuținat echipa pe parcurs) este la Palatul Parlamentului
din București. Unii dintre acești
demnitari au avut birouri și la
Guvern sau în diferite ministere. Tot la București. Practic, cu
excepția vacanțelor parlamentare,
acești oameni au făcut și fac traseul Brașov-București și retur în
fiecare săptămână. Cum nu pot
străbate distanța cu avionul – nu
avem încă aeroport, nu-i așa?! - și
nici cu trenul nu e tocmai potrivit
să călătorească înalții reprezentanți
ai brașovenilor, aceștia folosesc
autoturismul. Tot pe DN1 merg și
dumnealor. Așa cum au mers aleșii
din ciclurile electorale de dinainte
de 2012. Dar, indiferent de poziția din Parlament sau din Guvern,
din poziția de șoferi sau pasageri
ai autoturismelor, nu au remarcat
drumul îngust pe care îl străbat
în fiecare săptămână. Dacă ar parcurge acest traseu în weekend, ar
avea de „înfruntat“ peste 50.000 de
mașini care se duc sau se întorc de
pe Valea Prahovei. Mai multe decât
numărul de voturi luate la oricare
dintre alegerile de după 1990.
Autostrada este o cale de comunicație modernă, rapidă, sigură.

Crește capacitatea de trafic de mărfuri, scade numărul de accidente
(statisticile privind accidentele
pe DN1 București-Brașov sunt
sinistre – peste 100 de decese pe
an, sute de răniți). Autostrada ar
reduce drastic timpul de deplasare și ar micșora impactul asupra
mediului în localitățile din care ar
scoate traficul.
Orașul nostru e pregătit pentru
autostradă. Centurile ocolitoare
așteaptă doar racordul la „marele

drum“. Discuții s-au tot purtat,
iar declarații de intenție și chiar
ferme promisiuni electorale s-au
tot făcut. Politicienii noștri, indiferent de poziția pe care o ocupă sau
de culoarea lor politică ar trebui
să facă front comun pentru acest
proiect. E drept, ar ajunge mai
devreme la serviciu, dar acest lucru
ar fi în avantajul nostru, al tuturor.
Doar dumnealor lucrează pentru
noi, nu-i așa?
Cătălin LEONTE

www.cramagirboiu.ro
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„Ce ar fi dacă?“
C
onsilierul Județean Lucian
Pascu – un politician liberal, parte a noii generații, care nu duce lipsă de viziune
și proiecte constructive pentru
comunitatea săceleană. Ocupând
și funcția de co-președinte TNL
la nivel județean, Lucian se află în
cursa internă pentru desemnarea
candidatului la funcția de primar al
muncipiului Săcele, în cadrul PNL.
Cel mai nou proiect al său, dezbaterea publică inițiată sub forma
retorică „Ce ar fi dacă?“, propune
o soluție în doi pași, prin care dezvoltarea Municipiului ar putea fi
continuată eficient: o reorganizare
teritorială la nivel local, care să
poată deschide porțile absorbțiilor
de fonduri europene: Subclasarea
Municipiului Săcele ca și Oraș, și
înființarea Comunei Gârcini, în

cartierul cu același nume.
Lucian Pascu susține: „Săcele se
bucură de mai bine de 16 de ani de
un titlu onorific de Municipiu, care
a atras după el atât o serie de majorări la nivel de taxe și impozite, dar
și limitarea numărului de fonduri
europene – sursă de capital atât de
necesar dezvoltării comunității“.
Tânărul liberal continuă:
„Proiectul «Ce ar fi dacă?», aflat
în dezbatere publică, își propune
să informeze cetățenii cu privire
la avantajele subclasării municipiului Săcele la oraș, cât și asupra
puterii de absorbție de capital
european din partea unei Comune
noi înființate – Gârcini. Nu putem
să nu observăm faptul că în acest
moment, cartierul cu același nume
este subdezvoltat, comparativ
cu celelalte zone din Săcele, iar

reorganizarea teritorială sub formă
de Comună independentă nu
doar că ar permite finanțarea unui
număr mare de proiecte europene
concentrate pe rural, ci ar crea
o obligație administrației locale
de a nu mai trata cu indiferență

cetățenii din zona respectivă.”
Deși propunerea a generat controverse atât local, dar și la nivel
județean, nu putem ignora viziunea tânărului Consilier Județean
Lucian Pascu: „Îmi doresc un
Săcele reformat, un Municipiu
în adevăratul sens al cuvântului,
un oraș cu care noi, săcelenii, să
continuăm să ne mândrim, și voi
lupta pentru drepturile cetățenilor
de a fi informați cu privire la toate
soluțiile cu potențial de dezvoltare
a Municipiului. Dacă ar fi să aleg
între a supăra douăzeci de politicieni prin proiecte îndrăznețe și
să reușesc să trezesc interesul altor
douăzeci de cetățeni săceleni cu
dorință de dezvoltare, voi alege
întotdeauna interesul locuitorilor.
Proiectul este complex, tocmai de
aceea este necesar să informăm
cetățenii cu privire la toate detaliile
acestuia în cadrul unor dezbateri
publice, însă există precedente –
comuna Crivăț, Jud. Călărași înființată ca urmare a reorganizării

orașului Budești, cât și nenumăratele municipii sau orașe care s-au
reorganizat au fost subclasate sub
formă de orașe, respectiv comune,
la cererea cetățenilor care nu beneficiau decât de un nivel de impozitare mai mare – însă nici o îmbunătățire a nivelului de trai. Iar dacă
acești oameni au văzut potențialul
într-o astfel de soluție, Săcele de ce
s-ar bloca în detalii de ordin administrativ? Depinde de dorințele
cetățenilor, iar următorul pas ar fi
un referendum pe acest subiect.“
Lucian Pascu susține reformarea clasei politice actuale și pune
pe primul loc comunicarea între
administrație și cetățeni: „O funcție de demnitate publică obligă la
o conexiune permanentă cu starea
de fapt a comunității și cu cetățenii pe care îi reprezintă, iar dacă
un primar nu înțelege asta, cum ar
putea el să ia cele mai bune decizii
cu privire la viitorul comunității pe
care o conduce?“, susține tânărul
liberal.

Săcele are nevoie de oameni potriviți
în administrație, nu de ghetouri pentru minorități

A

Cristian PANAIT,
consilier local Săcele
„Nu avem voie să lăsăm pe
nimeni în urmă,
ne-ar bate Dumnezeu dacă
ne-am spăla pe mâini
și nu ne-ar mai păsa de soarta
semenilor noștri.”

propierea campaniei electorale este de natură să
înfierbânte mințile unor
politicieni care se văd în postura
de candidați. E foarte bine că se
anunță mai mulți pretendenți la
funcția de primar al municipiului
Săcele, astfel oamenii vor avea de
unde alege, pentru că de cei care
ne conduc de atâția ani ne-am cam
săturat. Au știut să facă treabă doar
în propriul folos.
Ca om implicat atât în viața
orașului meu, cât și în competiția
electorală, nu pot să fiu însă de
acord cu stigmatizarea concetățenilor mei și nici cu transformarea
cartierului Gârcini într-un ghetou!
Asta ne propune unul dintre cei
care își doresc să conducă orașul.
Dl. Lucian Pascu, căci despre
acesta este vorba, a publicat pe
Internet, sub titlul „Ce ar fi dacă?“,
un text care arată că domnia-sa

nu numai că nu a înțeles care este
rostul administrației publice, dar
e chiar periculos. Dl. Pascu propune, nici mai mult, nici mai puțin,
decât transformarea cartierului
Gârcini, care este cea mai mare
comunitate rromă din România,
într-o comună.
Este adevărat, comunitatea de
rromi din Gârcini are probleme.
Dar sărăcia, lipsa de educație,
problemele sociale în general pe
care le au cam toate comunitățile
de rromi nu înseamnă că acestea
trebuie izolate în spatele unor
prejudecăți sau, și mai grav, în spatele unor garduri. Izolându-i, i-am
condamna pe acești oameni și mai
mult!
Domnul acesta care se visează
primar ar trebui să știe că o administrație bună funcționează pe
baza incluziunii sociale, care
presupune ridicarea condiției

sociale, economice și educaționale a fiecărui membru al comunității noastre. Nu avem voie să
lăsăm pe nimeni în urmă, ne-ar
bate Dumnezeu dacă ne-am spăla
pe mâini și nu ne-ar mai păsa de
soarta semenilor noștri. Credeam
că secolul discriminărilor a apus!...
Acum trebuie să lucrăm pentru
bunăstarea tuturor.
Dl. Pascu gândește în termeni
periculoși, din păcate. Pentru că
nu are proiecte puternice pentru creșterea Săcelelor, propune
schimbarea clasării de la municipiu la oraș și transformarea cartierului Gârcini în comună pentru că
ar avea acces la fonduri europene
de dezvoltare rurală. Dânsul nu
știe că există fonduri pentru toate
tipurile de probleme, inclusiv
pentru incluziune socială. Dacă e
să ne declasăm, să o facem recunoscând că, deși avem milionarii

noștri, administrația nu e în stare
să ridice orașul. Iar dacă e să susținem comunitatea de rromi, să o
facem arătând că ne pasă de acești
oameni și de copiii lor, care se pot
ridica și pot avea o viață mai bună.
Mai trebuie spus că din punct
de vedere administrativ, inventarea unei comune presupune
eforturi juridice, de clarificare a
proprietăților, alegeri și liste electorale. Pentru ultimele, este nevoie
ca oamenii aceștia de care vrea dl.
Pascu să scape măcar să aibă carte
de identitate...
O administrație eficientă poate
face multă treabă bună – de la
canalizare și asfalt, până la școli,
grădinițe, parcuri sau locuri de
joacă. Săcele are potențial, dar
comunitatea a fost condusă prost
și doar pe interese. Iar pentru
aceasta, are nevoie de oameni
potriviți.

Unde ești tu Cuza, Mihai, Ștefan, Vlad…?

P

rostia a atins cote maxime…
sper ca această bătaie de joc să
se transforme într-o glumă…
Ministerul Educației al cărui
ministru este domnul Adrian Curaj,
a mai născocit încă o prostie grosolană. Acesta a declanșat o vastă
operațiune de schimbare a disciplinelor și manualelor din învățământul pre-universitar românesc, nimic
rău în asta, însă abia acuma vine
„Prostia întruchipată“; din dispoziția ministrului a fost creată o echipă
de lucru formată din 11 persoane,
oameni de știință dar și oameni
politici; acest „grup de lucru“ a
dat naștere unui proiect intitulat
„Elaborare a arhitecturii curiculare“.
Un termen fastuos ce urmărește
de fapt desființarea unor discipline

vechi din învățământul preuniversitar românesc, mai exact pe lângă
desființarea materiilor: Chimie,
Fizică și Biologie cumulându-le sub
titulatura impersonală de „Științele
vieții“. Acest grup de lucru a emis o
decizie absolut revoltătoare: desființarea disciplinei istorie din licee
și școli! Acest proiect a fost deja
schițat pe hârtie și lansat încă din
luna decembrie, generând proteste
în mediul academic. Potrivit acestui grup de lucru de la Ministerul
Educației, istoria se va desființa și se
va numi „educație pentru societate“!
Cum să spui așa ceva? Nu numai
trecutul este ignorat, și murdărit dar
și istoria recentă. Este un semnal de
alarmă. Sunt de părere că o astfel
de „blasfemie“ trebuie să înceteze.

După cum spuneam și în precedentul material problema majoră a
sistemului educațional din Romînia
nu se află la baza acestuia (profesori/elevi) ci la vârful său (miniștri),
haideți dragi tineri frumoși și liberi
să nu ne lăsăm călcată istoria neamului românesc în picioarele frumos lucioase ale acestor indivizi,
nu așa trebuie adus aport sistemului educațional; nu pot concepe ca
identitatea noastră națională să zacă
într-un cufăr prăfuit… haideți să
fim români și să ne apărăm neamul,
valoriile, istoria… Această inițiativă, practic este un act de trădare
națională! Fapt ce demonstrează că
suspiciunea aşa zisului plan de desfinţare a conceptului de popor, naţie
se regaseşte în aceste propuneri

halucinante“ dorind ca populaţia
română să fie îndobitocită şi transformată într-o masă amorfă… este
inacceptabil ca el să fie pus în aplicare de un guvern ce se numește
Guvernul României, oare este sau
nu este guvernul ROMÂNIEI?
Chiar dacă suntem tineri, prin
venele noastre curge sânge românesc, nu apă de ploaie; este păcat
de sângele vărsat în apărarea identitățti neamului nostru. Nu permit batjocura, mobilizarea noastră
generală nu va permite o astfel de
atrocitate! Cred cu tărie că împreună ne vom folosi unica „armă“
împotriva tuturor neaveniților ce
„conduc“ această țară… Romania !
În consecinţă nu îmi rămâne
decât un singur lucru de făcut, voi

lansa o petiţie online către guvern,
parlament dar nu în ultimul rând
preşedintelui României, prin care
să reuşim amendarea acestei halucinante atrocităţi; aştept ca mediul
academic, universitar să achieseze
acestei petiţi alături de mine şi de
societatea civilă.
Silviu MOLDOVAN,
Prim-vicepreședinte
BPJ TNL Brașov
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Partidul Ecologist Român susţine educaţia

 Educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt cei mai importanți piloni pe care se poate clădi o societate dezvoltată. Fără educație
niciun stat nu poate progresa. Prin urmare, educația trebuie privită ca un vector de dezvoltare social-economică, ca o investiție în viitor
Prof. Nicolae Postolache,
candidat PER la
Consiliul Județean Brașov
Educaţia ar trebui să reprezinte
domeniul prioritar în cadrul paradigmei socio-economice-culturale actuale din România, deoarece pregăteşte generaţiile tinere,
modelează competenţe morale şi
profesionale, asigură un climat economic de stabilitate prin pregătirea
forţei de muncă. Din păcate, educaţia este în suferinţă cronică şi nu
sunt puţini beneficiarii sistemului
(părinţi, elevi, angajatori sau cadre
didactice) care sunt nemulţumiţi
de legislaţia incoerentă, curriculumul standardizat şi neadaptat
necesităţilor comunităţilor locale,
politizarea actului educaţional (din
2008 nu s-au mai organizat concursuri la nivel naţional pentru ocuparea posturilor de director). De
asemenea, lipsa unor softuri educaţionale autorizate pe specialităţi,
lipsa unor platforme informatizate
care să funcţioneze la nivelul instituţiilor şcolare, programe nerealiste şi manuale uzate sau depăşite
ca sursă informaţională sau ca
suport pentru activităţi interactive,
salarizare modestă pentru personalul didactic şi nedidactic etc. sunt
argumente care susțin necesitatea
reformării sistemului educațional.
Recent, cadrele didactice de la
ciclul gimnazial au fost solicitate
să se reunească pe specialităţi şi să
aleagă dintre 3 variante de planuri
cadru puse la dispoziţie de către
Ministerul Educaţiei Naţionale
şi al Cercetării Ştiinţifice. Au

Prof. Nicolae Postolache,
candidat PER la Consiliul
Județean Brașov

Prof. Lariza Kozak,
candidat PER
la Consiliul Local Teliu

Prof. Vladimir Jalba,
candidat PER
la Consiliul Local Ungra

întocmit procese verbale, au semnat ca dovadă a modului democratic în care se acţionează şi la final,
stupoare, a fost lansată pe piaţă
o a patra variantă. Ba mai mult,
ministrul de resort a înjghebat o
comisie de experţi pentru reformarea curriculumului gimnazial.
Nu comentăm propunerile acestei comisii, ci modul în care sunt
trataţi dascălii. Practic, tot efortul
lor a fost aruncat cu nonşalanţă la
coşul de gunoi, iar, ca atitudine,
nimeni nu şi-a cerut scuzele de
rigoare. Nu este o noutate, aceeaşi
modalitate de lucru a fost adoptată
şi în 2010 când se pregătea actuala
lege a educaţiei, Legea nr. 1 din
2011. Atunci s-au întrunit obligatoriu consiliile profesorale în şcoli.
După ore de dezbateri, propunerile
au fost înaintate pe suport electronic inspectoratelor şcolare şi apoi
ministerului. Zeci de mii de dascăli s-au implicat, au sperat, ca mai
apoi legea respectivă nici să nu fie
măcar discutată în parlament, fiind

adoptată doar prin asumarea răspunderii guvernamentale.
Organizaţia
Judeţeană
a
Partidului Ecologist Român susţine educaţia şi susţine orice
demers sustenabil care vizează
reforma în domeniul educaţiei, dar
apreciază că modalitatea actuală de
reformare a ciclului gimnazial este
sortită eşecului, având în vedere
modul în care a demarat. Mai mult
decât atât, orice reformă se realizează într-un orizont de timp mai
îndelungat, în funcţie de mai multe
categorii de resurse, nu de azi pe
mâine. Orice schimbare are nevoie
de o susţinere legislativă parlamentară, altfel se încalcă cel mai elementar principiu al democraţiei,
cel al voinţei majorităţii.
Prof. Lariza Kozak, candidat
PER la Consiliul Local Teliu
PER Braşov se va implica la
nivelul tuturor localităților din
judeţ pentru susţinerea procesului
educaţional şi respectarea cadrelor
didactice.

Reprezentanţii PER în Consiliul
Judeţean vor iniţia, anual, proiecte
care vor viza dotarea cu material
didactic modern şi informatizarea
şcolilor, amenajarea unor spaţii
corespunzătoare pentru servirea
mesei calde la prânz, pentru elevi
şi profesori, derularea unor programe de finanţare pentru formarea continuă a cadrelor didactice şi
acordarea unor bonusuri financiare
în funcţie de performanţe.
În aceeaşi măsură, vor fi iniţiate
proiecte pentru atragerea mediului
universitar în activităţi de parteneriat care vizează administrarea
eficientă a comunităţii. Braşovul
şi-a pierdut atributul unui oraş
industrial şi o nouă paradigmă
funcţională se impune, respectiv
susţinerea mediului academic şi
transformarea Braşovului într-un
oraş universitar, cu notorietate
internaţională, direcţie coroborată
cu funcţia turistică a municipiului. Din păcate, rezultatele deosebite obţinute de cadrele didactice

universitare în munca lor cu studenţii şi rezultatele implicării în
proiecte internaţionale sunt prea
puţin mediatizate şi valorificate.
PER îşi doreşte să implice mediul
universitar, în funcţie de specializări, în proiecte care vizează la
nivel de comunitate: eficientizarea
traficului, monitorizarea domeniului economic şi oferirea de consultanţă administraţiilor locale,
realizarea de studii sociologice şi
sondaje prin care se poate constata
într-un mod autorizat gradul de
satisfacţie a cetăţenilor, pentru a
stabili domeniile în care administraţia să investească cu prioritate,
implicarea în organizarea unor
festivaluri de artă şi cultură care să
atragă un număr cât mai mare de
turişti, susţinerea psihopedagogică
a absolvenţilor ciclurilor gimnazial
şi liceal în vederea obținerii calificărilor alese şi în integrarea pe piaţa
muncii, elaborarea unor strategii
care să vizeze consolidarea funcţiei
turistice pe termen mediu şi lung,
protecţia consumatorului, dezvoltarea turismului medical. Sunt
multiple modalităţi de colaborare
şi PER Braşov îşi propune să acţioneze în această direcţie.
Prof. Vladimir Jalba,
candidat PER
la Consiliul Local Ungra Filozoful chinez Confucius
aprecia că „natura ne aseamănă,
iar educaţia ne deosebeşte“. PER
Braşov se va implica, astfel încât
educaţia să ne asemene şi doar
trăsăturile temperamentale să ne
deosebească.

Bombă ecologică la Feldioara
 PER solicită autorităților publice să intervină de urgență

A

sigurarea unui mediu curat
ar trebui să se afle pe lista de
priorități a tuturor autorităților locale. Din păcate însă, lipsa
de educație referitoare la protecția
mediului și indiferența autorităților
își spun cuvântul, iar politicile nu
sunt gândite nici din perspectiva
respectului pentru mediu, nici din
cea a respectului pentru comunitățile locale.
Un astfel de exemplu este
comuna Feldioara, localitate situată în Țara Bârsei la 20 km de
Brașov, atestată documentar în anul
1211. Izvoarele scrise amintesc de
Feldioara cu ocazia venirii în Țara
Bârsei a cavalerilor teutoni, chemați de Regele Ungariei, Andrei al
II-lea pentru a apăra granițele de
sud-est ale Transilvaniei. Cavalerii
teutoni au dat cetății denumirea de
„Marienburg“ adică „cetate închinată Mariei“ sau pe scurt „Cetatea
Mariei“. În documentele scrise din
secolul al XVI-lea, Feldioara este

trecută cu denumirea germană
de „MARIENBURG“, fie cu cea
maghiară de „FOLDVAR“.
Se pare că valoarea istorică inestimabilă a acestor locuri nu a fost
apreciată de actualul edil, deoarece
manipulând consiliul local a întreprins activități care au avut efecte
negative asupra mediului înconjurator. Rând pe rând s-au demarat
proiecte care au determinat declinul
economic și social al comunității.
Stația de epurare construită exact
lângă cetatea istorică Marienburg
renovată cu fonduri în valoare de
aproximativ 5 milioane de euro
arată că nici valorile culturale nu
sunt respectate. Stația de epurare va
afecta grav activitatea turistică iar
darea ei în folosință a fost amânată
până la alegeri, când va fi prezentată
ca o mare realizare.
Până la marea inaugurare a stației de epurare ținem să atenționăm
autoritățile publice cu privire la
focarul de infecție care reprezintă

un real pericol pentru comunitatea
noastră. Acesta se află chiar lângă
calea ferată, în spatele actualei stații de epurare. E dezgustator ce-am
putut vedea acolo: o groapă imensă
formată în urma surpării malului în
care se scurg o parte din dejecțiile
venite din canalizarea comunei,
mirosul respingător parcă te pregătește pentru când stația de epurare
va fi pornită. Grădinile celor care
locuiesc deasupra chiar și casele
sunt în pericol să se dărâme, solul
fiind extrem de instabil și umed.
Țevile care în tinerețea lor legau
canalizarea comunei de râul Olt
sunt rupte și au luat-o la sănătoasa
care încotro. Dejecțiile au format
un lac neavând unde să se scurgă,
o parte din ele scurgându-se în Olt
și infiltrându-se în panza freatică.
Întrebarea firească ar fi de ce nimeni
de peste 2 ani n-a venit să remedieze această problema? Am vorbit cu
cei din zonă și mi-au mărturisit dezamăgiți că s-au făcut nenumărate

plângeri însă fără nici un rezultat.
Pe lângă acestea, cosider că mai
grav lucru este faptul că în apropierea localității s-a construit un
complex de creștere a porcilor
aparținând SC Landbruk care funcționează de aproximativ 4 ani deși
autorizația de mediu a fost eliberată
doar anul trecut în data 13.02.2015.
Practic, 4 ani de zile a funcționat
ilegal! Mirosul greu, emanat de
acest complex afectează grav calitatea aerului iar locuitorii trebuie
să suporte aceste condiții inacceptabile, deoarece primarul nu ia
nicio măsură. Potrivit Legii nr.104
din 15.06.2011, primarul participă
la elaborarea Planului de acţiuni
pe termen scurt şi aplică măsurile
prevăzute în plan, în cazul în care
activităţile care conduc la apariţia
unui risc depăşesc pragul de alertă
al poluarii .
Având în vedere situația existentă, organizația locală PER, care
reunește numeroși tineri entuziaști,

a demarat o campanie susținută de
strângere de semnături de la concetățeni pentru a obliga administrația locală să oprească URGENT
deversările dejecțiilor animale
direct în pârâul Vulcănița și pe
terenurile din imediata apropiere
a comunei și să ia măsurile care se
impun pentru rezolvarea gravelor probleme de mediu existente
în comună. Totodată, organizația
PER Feldioara va sesiza și autoritățile sanitare și de mediu asupra situației existente.
Alexandru CUCU,
organizația PER Feldioara
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Brașov - Capitala Economică a României
 Planul în 6 puncte care arată că se poate!

R

evista Forbes plasează
Brașovul pe locul 6 în topul
Forbes Best Cities 2016, același ca în 2015, cu observația pertinentă, de care ar fi trebuit să fim cu
toții conștienți până acum, că „dezvoltarea economică a Brașovului
este ținută în continuare în șah de
lipsa unui aeroport internaţional și
a autostrăzilor.“ Cursa pentru dezvoltare economică este - fie că vrem,
fie că nu - una contra-cronometru pe
care dacă nu pornim cu un plan strategic pe termen scurt, mediu și lung,
riscăm „să batem pasul pe loc“ sau,
mai grav, să pierdem rapid teren.
Deși sunt un susținător puternic
al pieței libere și al mecanismelor
sale, fiind eu însumi antreprenor cu
experiență, îmi doresc să văd cum
eforturile noastre sunt dublate și
susținute de viziunea strategică a
autorităților locale. Fără un model
clar de implicare din partea primăriei, prefecturii, consiliilor locale
și județene, dar și a instituțiilor din
subordinea lor, economia unui oraș
nu va atinge maturitatea necesară
care să-i permită să intre în concurență directă cu orașe mai bine
dezvoltate.
Ținta mea pentru anii care vin
este ca Brașovul să devină Capitala
Economică a României în termeni
reali, iar lucrul acesta să se simtă
în casele și în viețile brașovenilor.
Putem face din Brașov un Frankfurt
al României, un motor de dezvoltare sustenabilă în centrul țării.
Pentru a atinge acest obiectiv, vă
propune, stimați brașoveni, un plan
în 6 puncte, care am încredere că vor
genera rezultate pentru Brașovul de
azi și de mâine.
Primul punct se leagă de finalizarea construcției Aeroportului
Brașov-Ghimbav, atât pentru pasageri, cât și pentru curse cargo. De
aeroport se leagă numeroase dezbateri, însă prin acest plan ne vom
îndeplini în scurt timp 2 obiective
mari:
(1a) triplarea numărului de
turiști, ajungând de la 1 milion (in

2015, ceea ce face din Brașov chiar
și la ora actuală Capitala Turistică a
României) la 3 milioane și atragerea
de investiții în hoteluri, pensiuni și
infrastructură turistică;
(1b) transformarea Brașovului
într-un centru logistic în inima
României, prin oferta cargo a aeroportului ce va facilita schimbul
de mărfuri atât cu țările Uniunii
Europene, cât și cu mari puteri
economice din afara UE, precum
Turcia, China, Coreea de Sud sau
Israel.
Al doilea punct vizează crearea
unei Zone Libere la Brașov, în imediata apropiere a aeroportului, similară cu Zona Liberă Galați, pentru
facilitarea comerțului extern și pentru dezvoltarea economică locală.
Cel de-al treilea punct se referă
la conectarea imediată a Brașovului
la infrastructura majoră europeană
rutieră si feroviara, prin intensificarea activităților de lobby la Guvernul
României și la Uniunea Europeană,
urmărindu-se pe de-o parte
(3a) construcția de autostrăzi
moderne către Sibiu, Târgu Mureș,
Bacău și București și, pe de altă parte
(3b)
realizarea
Hub-ului
Intermodal de la Feldioara, prevăzut în strategiile Guvernelor
anterioare. Acesta din urmă, prin
apropierea față de aeroport, va contribui la transformarea Brașovului
într-un centru logistic strategic

pentru Sud-Estul Europei, facilitându-se astfel transportul mărfurilor
și creându-se numeroase locuri de
muncă.
Cel de-al patrulea punct urmărește legătura directă dintre dezvoltare economică și educație de calitate. Susținerea educației la Brașov
atât pentru copii, cât și pentru adulți
care vor să acceseze programe de
reconversie profesională și învățământ pe termen lung este un punctcheie în speranța de transformare a
Brașovului în Capitala Economică
a României. Pașii de îndeplinire a
acestui obiectiv sunt, în viziunea
mea, în număr de cel puțin patru:
(4a) introducerea unui program
de mentorat și consiliere profesională în școlile brașovene, conectat
la nevoile mediului economic și
prin care să fie coordonate activități
extrașcolare pentru elevii brașoveni,
direcționându-i pe aceștia către
domeniile în care vor să exceleze
(extinderea programului DWK /
Fit4Future);
(4b) replicarea modelului Școlii
Profesionale Kronstadt în întreaga
zonă metropolitană, în parteneriat
cu mediul privat, dar și diversificarea
meseriilor învățate aici;
(4c) crearea unei academii IT
după modelul de succes din Cluj
care să formeze specialiști IT pentru
companiile brașovene și să atragă și
alți investitori din domeniu la noi;

Pentru cei cu Faima Mare!

Î

n 1689, marele om de știință
Isaac Newton este ales în
Parlamentul Englez. În 1789
izbucnește Revoluția Franceză,
apoteoză a Secolului Luminilor,
moment istoric care marchează trecerea la statul de drept, de tip laic.
În 1989 are loc Revoluția Română,
moment de excepție și de mare

emoție colectivă în istoria națională.
În 2016 Liviu Dragnea oferă românilor Legea Defăimării!
Dar ce au în comun toate acestea?!
Este foarte simplu. Isaac Newton,
în capodopera științifică denumită
,,Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica“ enunță Principiul
Acțiunii și Reacțiunii. Reacțiunea
este naturală, deși pentru mulți,
supărătoare! Revoluția Franceză,
deși până la un moment dat consecventă unor idealuri esențiale societății umane, deviază și sfârșește într-o
mare Dictatură. Revoluția română
din 1989 este prima de acest gen
urmărită la TV! Totul a decurs conform graficului, mai puțin faptul că,
românul, specimen nerecunoscător,

nu s-a întors ca un bun tovarăș,
la muncă și a lălăit-o prin Piața
Universității nepermis de mult, în
opinia regizorilor din spatele politicii mioritice. Vremea a trecut și
grație puștiului Zuckerberg românul se dă în spectacol pă Facebook,
un fel de carnaval venețian, în care
masca este chiar chipul participantului, dar cam atât. Totuși, Rețeaua
virtuală oferă libertate și putere utilizatorilor. Se demitizează legende, se
supun oprobriului public personaje
care până mai ieri erau considerate
intangibile, se inițiază revolte, se
răspunde cu aceeași monedă, se flirtează, se activează social, cultural și
politic, se mobilizează oameni și cad
Guverne. Într-un cuvânt se exercită

(4d) colaborare intensă cu
Universitatea Transilvania Brașov
pentru a se crea programe de studii
duale, care să fie puternic corelate cu
cererea de pe piața muncii.
Al cincilea punct al modelului de implicare din partea autorităților locale pentru dezvoltarea
sănătoasă a Brașovului este crearea
unui Centru Expozițional modern
la Brașov, în care să se organizeze
expoziții și târguri naționale și
internaționale, pentru încurajarea
și promovarea antreprenoriatului
local dar si pentru a atrage investitori straini. Unul din tintele principale ar fi si promovarea produselor
„Made in Brașov“, proiect inceput
de 2 ani la Brașov cu ajutorul firmelor din Clubul Economic German si
Universitatea Transilvania pe perioada „Oktoberfest Brașov“.
Al șaselea și ultimul punct din
cadrul acestui plan este o idee cu
bătaie lungă, pentru viitor, ce urmărește reducerea birocrației la nivelul
administrației locale și creșterea
transparenței decizionale. Pe termen mediu și lung, astfel de măsuri
duc la combaterea corupției la nivelul administrației locale și la crearea
unui mediu concurențial sănătos și
echitabil în Brașov. Măsurile ce vin
în susținerea acestui punct sunt în
număr de patru, însă lista rămâne
deschisă:
(6a) crearea unui centru de
suport și informare pentru cei care
vor să-și deschidă o firmă în Brașov,
prin implicarea asociațiilor economice brașovene precum Camera de
Comerț și Industrie Brașov, Clubul
Economic German, Asociația
Femeilor de Afaceri din Brașov,
Export Club București-BrașovBavaria, JCI și a clusterelor existente
în regiune;
(6b) realizarea unei infrastructuri
moderne IT în municipiul Brașov
pentru a dezvolta conceptele de oraș
inteligent și eficient;
(6c) modernizarea și extinderea
transportului public în toată zona
metropolitană pentru a facilita
deplasarea rapidă către școli și locurile de muncă;

(6d) finalizarea și susținerea incubatorului de afaceri de la
Institutul Cartofului unde noii
antreprenori brașoveni să fie instruiți cum să facă primii pași în afaceri
și să beneficieze de o șansă corectă.
Toate aceste proiecte fac parte
dintr-o viziune de dezvoltare economică fără de care Brașovul ar putea
continua să bată pasul pe loc și în
viitor sau, mai rău, vom irosi chiar
și resursele pe care le avem acum și
viitorul tinerilor noștri. Ca să-i motivăm pe tinerii noștri să rămână aici
sau să dăm motive și altor tineri specialiști, români sau străini, să vină în
Brașov și să rămână mai mult de un
concediu, avem nevoie de o economie locală puternică, competitivă la
nivel național și chiar regional.
Creșterea economică sănătoasă
este obiectivul meu major pentru
că, în câțiva ani, va duce la creșterea
nivelului de trai al brașovenilor, atât
prin salarii mai bune, cât și prin condiții de muncă, de trai sau de odihnă
mai bune. O creștere economică
reală, care să se simtă pe mesele și
în casele tuturor. O creștere care să
ofere copiilor Brașovului speranțe
reale la un viitor sigur. Experiența
mea de ani de zile în mediul economic și în plan european m-au ajutat
să îmi dau repede seama de ce are
nevoie din partea autorităților locale
un antreprenor care oferă locuri de
muncă, plătește taxe și contribuie
în mod cinstit la binele orașului.
Nu voi scăpa nici o ocazie să prezint aceste idei de dezvoltare ale
Brașovului la conferințele nationale
si internationale pe care le organizez sau la cele la care am fost si voi fi
invitat. Îmi doresc un Brașov puternic, care să joace un rol important în
economia națională și europeană,
așa cum a fost încă din evul mediu
și pâna în perioada interbelică și așa
cum trebuie să fie în secolul 21: un
motor de dezvoltare, modernizare
și prosperitate pentru toți locuitorii
săi.
Cu respect pentru Brașov și
brașoveni,
Cristian MACEDONSCHI
Consilier local, FDGR

o formă de putere populară. Este
drept, uneori asta se face haotic, fără
coeziune, fără coerență și uneori fără
pic de morală. Dar asta înseamnă
societatea umană. Asta a fost dintotdeauna. Cu bune și cu rele. Iar
efectele unor scrieri pe facebook,
dacă se materializează, pot intra
sub incidența legii. Și nimeni nu ar
comenta asta! Parte discretă a emanației postdecembriste, stâlp al construcției stângiste de tip Partid-unic,
expert în Referendumuri ratate și
Puciuri politice interne câștigătoare,
Dom’ Liviu, veghează. El știe că nu
poate stăvili fenomenul comunicării online. Și este foarte frustrat că
nimeni dintre facebookiști nu mai
poartă cravată roșie. Iar alegerile se
apropie. Prin urmare se impune,
în viziunea sa, o lege, oglindire a
perimatului ,,ordine și disciplină“.

Precum în partid, așa și în țară! Este
foarte hotărât: El va rămâne în istorie
ca întemeietor al Departamentului
pentru Promovarea Demnității
Umane și Toleranței și legiuitor
al Defăimării. În traducere liberă,
politicienii rămân cu Demnitatea
nepătată iar cetățenii indisciplinați
de pe rețelele de socializare vor fi o
vreme Tolerați. Și dacă unii politicieni au o Faimă mare, e de la natură,
iar orice ar spune unii, ca să poți să-i
atingi cu vorba sau cuvântul trebuie
să ai stil, bună cuviință, gramatică și
mult, mult respect. Altfel, poate că ni
s-a urât cu democrația și Dom’ Liviu
odată se supără și ne ia la toți nereferendumiabilii de noi un bilet, doar
dus, în Coreea de Nord!
Mihai COSTEL
președinte
Mișcarea Populară Brașov
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Învățământul românesc post-decembrist în picaj

Ion NEGRILĂ,
profesor

Î

n momentul de față România
se confruntă cu o adevarată criză a elitelor - raportat la populaţie, ponderea celor
cu facultate e cea mai mică din
Europa. Nici 14%. Asta a justificat
nevoia politică de a creşte numărul absolvenţilor. Dar tot asta a
născut şcoala românească făcută
la normă şi fără rost, fără a crea
competenţe.
Din 2002 până în 2015 facultăţile româneşti au livrat mai bine de
jumătate de milion de economişti.
Sunt atât de mulţi încât ar acoperi
populaţia Buzăului, Piteştiului,
Sucevei, Slatinei şi Vasluiului… şi
tot ar mai rămâne câteva zeci de
mii de economişti care să populeze comunele din împrejurimi.
Oraşele de economişti s-ar putea
învecina cu oraşele de experţi în

studii juridice - într-un deceniu au
apărut aproape 200.000 de jurişti.
Numai în anul 2012, printre cei
mai slabi la producţia de absolvenţi, România a livrat aproape
13 mii de licenţiaţi în tainele
dreptului.
Pe lângă ei, recolta totuşi încă
slăbită de anii crizei, a mai inclus
3.500 de IT-işti, circa 5.000 de specialişti în studii politice şi aproape
7.000 de filologi şi jurnalişti.
Dându-i la o parte pe IT-işti, ceilalţi, când au diplomă în mâna, află
în sfârşit că firmele nu au nevoie
de majoritatea dintre ei. Dar e prea
târziu.
Din puşculiţa publică statul
finanţează anual circa 62.000 de
locuri la buget numai în primul
an de facultate, plus alte 35.000 la
masterat.
Ignorarea nevoilor pieţei e
atât de mare încât aruncă învăţământul pe teritoriul absurdului.
Majoritatea locurilor subvenţionate sunt tocmai la ştiinţe economice, juridice, studii europene şi
jurnalism.
Cuplate cu admiterea pe bază
de dosar şi nu cu examene de care
trec doar cei pregătiţi, sistemul a
făcut ca mai bine de jumătate din
înscrişii la facultate să studieze
ştiinţe sociale, drept şi economie,
arată datele Consiliului Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului
Superior. Toată lumea intră, toată
lumea termină, dar nu toată lumea
obţine şi loc de muncă.

„Brânză, zi zău cu limba
scoasă, Brânză, zi zău cu limba
scoasă!“ Și am zis „Dumnezău e
nea Gigi, Dumnezău e nea Gigi!“
– Bă băiatule, nu io-s
Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu,
m-ai înțeles!?
–
Da bre, nea Gigi, da’ nu
ai scris matale în Muntele Athos
că Gigi Becali a murit da’ a înviat
Gheorghe, așa, ca Hristos?
– Ba da, mă, am scris, mă,
da’ asta nu înseamnă, bă ciobane că Hristos sunt io. Io-s

Gheorghe, ciobane! Apărătorul,
binefăcătorul, Atotțiitorul Becali,
da, hahaleră?!
L-am lăsat pe nea Gigi în pace,
nu înainte să-i pup mâna și să-i
cumpăr două pachete de Insignia.
Dup-aia mă dusei în treaba mea
că pe hol, în dreptul la camera lu
nea’ Copos se auzea aşa, cum o
dădea baieţii la caterincă. Şi-am
tras cu urechea ca să mă deştept.
– De departe, existenţialismu’
secolului 20 a marcat toată cultura noastră contemporană.

8 din 10 absolvenţi ajung să
activeze în cu totul alt domeniu
decât cel studiat.
Astăzi, piaţa muncii poartă cicatricile adunate în 20 de ani de haos
în învăţământ. În anii 90 se livrau
zeci de mii de absolvenţi de metalurgie şi construcţii de maşini, valul
doi au fost economiştii - numărul
lor a crescut de peste 40 de ori
între anii 90 şi 2007. Dezvoltarea
economiei şi a sistemului bancar
a fost imboldul, dar s-au pierdut
proporţiile. Sute de mii de tineri
s-au pregătit pentru domenii unde
nu există sute de mii de joburi iar
rezolvarea putea fi chiar în şcoală.
Aşa se face că facultăţile au
livrat cantităţi uriaşe de specialişti
pregătiţi în ce era la modă, nu în
ce era necesar. Rezultatul e că deşi
numărul absolvenţilor era în punctul maxim în 2007, de 9 ori mai
mare decât în 90, totuşi aportul lor
în economie e foarte mic, aproape
marginal.
Licenţiaţii sunt o şeptime din
populaţia activă, dar ei produc mai
puţin de a 12-a parte din valoarea
adăugată din economie. Mulţi aterizează în slujbe unde facultatea
nu e necesară, sunt licenţiaţii în
finanţe bănci care vând în magazine
de haine sau lucrează în call centre.
Alţii nu se pot specializa în procese
cu valoare adăugată înaltă fiindcă
nu au competenţele necesare, în
ciuda calificării obţinute pe hârtie.
Din Uniunea Europeană, românii resimt cea mai mare diferenţă

Putem diferenţia toate rădăcinile
acesteia până la Freud şi Nice,
zice nea Copos.
– Nu ştiu dacă într-adevăr existenţialismul este atât de important. E ca şi cum ai spune că, de
fapt, toată fenomenologia primului Heidegger este fenomenologia însăşi fără să respecţi bazele
conceptuale puse de Husserl, îi
răspunde Meme.
– Da, ai dreptate, există o filiaţie a ideilor filozofice având
o morfologie teoretică fascinantă, însă nu trebuie să uităm
Wittgenstein și de Habermas.
Ori, filozofia limbajului, după
mine, bate fenomenologia.

dintre ce au fost pregătiţi să facă
la şcoală şi ce li se cere la locul de
muncă. În ţările cu adevărat productive, studenţii învaţă muncind.
Însă învăţământul românesc nu
poate livra viitori angajaţi, ci doar
absolvenţi.
Tehnic, în România nici nu se
poate, pentru că sistemul e rigid,
legea e făcută strâmb. Pentru a
coopta printre profesori oameni
care vin dintr-o fabrică sau dintr-o
bancă sau pentru a preda un curs
foarte practic trebuie trecute o mulţime de bariere birocratice. După
25 de ani de democraţie, învăţământul e încă puternic centralizat.
Statul decide ce şi cum se învaţă, iar
decizia îi priveşte pe toţi studenţii.
Sistemul rigid, sufocat de reguli
şi proceduri face că învăţământul
să fie incapabil să anticipeze mişcările din piaţa muncii. E centrat
pe acumularea de cunoştinţe teoretice în detrimentul aptitudinilor practice. Inevitabil apar lacunele iar problema pică în spatele

angajatorului.
Și toate acestea pleacă nu de la
sistemul de învățământ superior,
pleacă de la determinarea cu care
este abordată problema educației
încă din clasa a 7-a. Părinții sunt
derutați și nu mai știu încotro să
își îndrume copiii, se aleg colegii și
licee care nu au nici o legătură cu
abilitățile și talentul nativ al copiilor. Programa școlară este modificată mai des decât este modificat
Codul Rutier.
În aceste condiții nu putem să
ne așteptăm ca absolvenții de liceu
sa aibă definită o orientare bazată
pe necesitate economică și nu pe
dorințe nesatisfacute ale părinților. Sistemul de învățământ din
România trebuie stabilizat și nu
modificat în fiecare zi. Altfel nu
putem avea generații de absolvenți
care nu își găsesc locul pe piața
muncii.
Mai este mult de muncă, dar
cred în capacitatea noastră de a
schimba sistemul.

Din Uniunea Europeană, românii resimt
cea mai mare diferenţă dintre ce au fost pregătiţi
să facă la şcoală şi ce li se cere la locul de muncă.
În ţările cu adevărat productive, studenţii învaţă
muncind.Însă învăţământul românesc nu poate
livra viitori angajaţi, ci doar absolvenţi.
Tehnic, în România nici nu se poate, pentru
că sistemul e rigid, legea e făcută strâmb.

– Ok, boss, așa e! După
toate exegezele care le-am citit,
astea două e ca și cum ești pus
în ingrata situație să alegi între
Klose și Zidane, zice Meme.
– Dragă Meme, tind să îți dau
dreptate. Agree to disagree, cum
zicea englezu’.
Ascultând aşa, pe hol, cum
vorbeau, mă podidi plânsu. Că
zicea mintea mea, de ce ia băgat
pe aşa oameni la pârnaie, că n-a
făcut rău la nimenea?!
De aici și învățătura de minte
care am câștigato io de la beci:
„Brânză, când furi, dacă furi, să
nu știi nici tu că furi! Să vie așa,
natural, ca la daoiști, cum zicea

nea Meme.“
A fost și ceva amuzant. Am
aprovizionat Beciu Domnesc cu
un nou camion de cărți și referințe bibliografice. Și a venit băieții ca să-și ia.
– Păi bine mă săracule care
ești sărac, mi-aduci mie d-astea
jegoase, Solenoide d-astea, halaleră care ești! Zice nea Giovanii.
Bă, mie să-mi aduci Șecspir și
Ghiote, bă canalie! Și nu d-ale
de buzunar, bă ciobane! Mie-mi
aduci aia de la Macmillan, editată de Bate și Rasmussen, m-ai
înțeles?!
Brânză,
Jurnal dela Beciul Domnesc
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FOTBAL

Brașoveanul Octavian Goga, singurul
observator român pe lista FIFA!

V

icepreședintele Federației
Române de Fotbal și,
totodată,
președintele
Asociației Județene de Fotbal
Brașov, Octiavian Goga, este o persoană truditoare pe tărâmul fotbalului, pasionat de această meserie
și prins în multe acțiuni dedicate
acestui sport. De la începutul acestui an, omul de fotbal cu nume
de poet, care este și observator la
meciurile interne și internaționale,
sub egida UEFA, a mai dobândit
un statut: acela de observator pe
lista FIFA! Este o recunoaștere a
meritelor, un pas înainte, iar Tavi
Goga este acum singurul observator român, cu atribuții nu numai
în activitatea fotbalistică europeană, ci și în cea internațională.
Brașoveanul Octiavian Goga ne-a
vorbit despre acest aspect, dar
și despre alte lucruri, cum ar fi
recenta descindere la Brașov a președintelui FRF, Răzvan Burleanu.
Reporter: Președintele FRF,
Răzvan Burleanu a venit de curând
la Brașov. Care a fost obiectul acestei vizite?
Octiavian Goga: Am consemnat prima prezență a unui coonducător al FRF, în mijlocul nostru,
mai precis la o ședință cu membri
afiliați, cu antrenorii, cu observatorii, cu instructorii, care activează
în cadrul județului Brașov, în competițiile organizate de Asociația
Județeană de Fotbal. Răzvan
Burleanu a expus o strategie, care

privește și asociațiile județene,
respectiv la modificarea și completarea legislației în domeniul sportului și, de asemenea, ca o perspectivă, pentru anii viitori, construirea
a 400 de terenuri și stadioane, la
nivel național. A fost demarat în
această direcție, un studiu de fezabilitate, la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale. Firește,
acest proiect privește și județul
Brașov, însă instituțiile publice vor
trebui să identifice, împreună cu
AJF Brașov, modalitatea de punere
în practică a acestui proiect. Au fost
la respectiva întâlnire și întrebări
referitoare la modificarea Codului
Fiscal, pentru că în acest moment,
toți observatorii, toți arbitrii și
antrenorii trebuie să-și încaseze
drepturile, pentru jocurile la care
participă, în calitate de Persoane
Fizice Autorizate.
Rep.: Când se va relua campionatul județean de fotbal?
O. G.: Vom începe returul la liga
a patra în 12 martie, constrânși de
programul pe plan național, care,
anul aceasta, datorită calificării
echipei naționale la europene, va
impune terminarea campionatelor
mai devreme decât în mod normal.
Ne propunem ca în martie, când
vom avea Adunarea Generală, să
aducem modificări și completări la
statutul Ascociației. De asemenea,
vom demara toate competițiile de
juniori C, D, E și A1, cele ale căror
fază județeană este organizată de

AJF. De fapt, unul dintre obiectivele AJF este de a atrage cât mai
mulți tineri către fotbal, într-un
mod organizat. Chiar dacă nu se
observă o creștere spectaculoasă
a numărului acestora, se remarcă
faptul că în localități mici, cum
ar fi Dumbrăvița, Vulcan, Budila,
se înscriu echipe în campionatul
județean pentru copii și juniori,
ceea ce este un lucru important. De
asemenea, sunt tot mai multe cluburi de drept privat, care se înscriu
în competițiile organizate, în primă
fază, cea preliminară, de noi.
Rep.: Recent ați dobândit un
nou statut, în activitatea de observator oficial de meciuri...
O.G.: În urmă cu patru ani am
ajuns observator UEFA. De la
începutul acestui an, forul internațional, FIFA, a trimis unui număr
de cinci observatori din Europa

BASCHET

Să învățăm de la cei puternici!

O

limpia
CSU
Brașov
este echipa momentului, în sportul brașovean. Formația pregătită de Dan
Calancea a reușit să se claseze le
locul doi în Cupa României, după
ultimul act al final four-ului competiției găzduită de sala sporturilor
din Brașov. Este, cu siguranță, cea
mai bună performanță înregistrată
de vreo echipă brașoveană în ultimii ani... O performanță pregătită
cu migală, gândită și aplaudată. Și
chiar și această echipă de baschet,
care a reușit să umple din nou Sala
Sporturilor, cu spectatori pătimași,
așa cum nu s-a mai întâmplat de
pe vremea când Rulmentul făcea
furori în cupele europene de handbal. Olimpia CSU Brașov s-a ridicat
la nivelul unei astfel de competiții,
însă, în finală, a fost depășită de
o echipă mai bună, cu buget net
superior, aparținând unui oraș net
inferior Brașovului, ca număr de
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locuitori. Toți cei responsabili ar
trebui să fi învățat ceva, de la echipa
din Sf. Gheorghe, care poate fi
un exemplu în sport. La Brașov,
Consiliul Județean nu are ca prioritate sportul, banii alocați acestui
fenomen social fiind ca și inexistenți. Comisia Sport, din cadrul
Consiliului Județean Brașov dar
și conducerea echipei de baschet

au făcut eforturi imense, pentru
a susține echipa, care, iată, a făcut
și mai cunoscut Brașovul în țară și
nu numai... Merită toate felicitările și pentru faptul că se luptă cu
morile de vânt! De aici, este mult
de învățat...
La finalul partidei care a decis
învingătoarea în Cupa României,
antrenorul Olimpiei CSU Brașov,
Dan Calancea, a spus: ,,Fetele au
luptat, dar au fost depășite, în special mental, astfel încât au căzut
în sferturile trei și patru. A fost o
finală memorabilă, pentru baschetul feminin brașovean. După
această competiție, rămânem cu o
echipă brașoveană, care a disputat
o finală de Cupă, cu o atmosferă
ieșită de comun, în sala sporturilor,
dar scorul a reflactat, până la urmă
și diferența dintre galerii, pentru
că și din acest punct de vedere,
Sf. Gheorghe ne-a dominat...“
Elocvent, credem....

invitația de a face parte din corpul
de observatori FIFA. În acest scop,
vom participa la o pregătire în
aprilie la Geneva. Vom începe activitatea în luna spetembrie, odată
cu preliminariile Campionatului
Mondial din 2018. Asta nu
înseamnă cu nu vom fi delegați și
pe plan european. Drept urmare,
chiar în data de 18 februarie, am
o delegare la un meci din optimile Europa League. Până acum
am participat și la preliminariile

europenelor, dar, odată ce fac parte
din corpul de observatori FIFA,
voi fi delegat, atât pe plan european, dar și internațional, la turnee
finale și meciuri sub egida FIFA.
Red.: Sunteți singurul român în
această postură?
O.G.: Deocamdată, sunt singurul din România, cooptat de
FIFA. De-a lungul timpului, din
România, Cristi Bivolaru, care
a fost, o perioadă îndelungată,
observator internațional, în lotul
FIFA.
Rep.: Pe când restructurarea
fotbalului intern?
O. G.: Va intra în vigoare, începând din sezonul următor, noul sistem de desfășurare a ligii secunde,
cu o singură serie, precum și a ligii
a treia. Se fac tot felul de analize,
legate de numărul de juniori, care
să fie cuprinși în loturile echipelor, noi am propus obligativitatea
prezenței acestora chiar și la prima
ligă. Se va merge cu obligativitatea
ca la barajul de promovare din liga
a patra în liga a treia, să existe cel
puțin trei juniori pe teren.

Chiar dacă nu se observă o creștere
spectaculoasă a numărului acestora, se remarcă
faptul că în localități mici, cum ar fi Dumbrăvița,
Vulcan, Budila, se înscriu echipe
în campionatul județean pentru copii
și juniori, ceea ce este un lucru important.
POLO

,,Braşovul merită o competiţie
internaţională de polo

B

azinul Olimpic Braşov a
găzduit, la fel ca şi anul trecut, turneul final al Cupei
României la polo, competiţie care
a angrenat şapte dintre echipele
eşalonului de elită al acestui sport,
Superliga Naţională. Timp de
două zile, la Braşov s-au concentrat valorile poloului românesc,
componenţi ai lotului naţional,
care, au fost şi protagoniştii unui
meci demonstrativ, împotriva
veteranilor acestui sport, actuali
antrenori sau arbitri. Printre personalităţile prezente la Braşov, cu
ocazia Cupei României la polo, s-a
aflat şi fostul important poloist al
lotului naţional, Liviu Răducanu,
actualul preşedinte al Federaţiei
Române de Polo. Acesta a apreciat
rolul important al Braşovului, în
promovarea acestui sport: ,,Este

un oraş iubitor de sport, cu un
bazin foarte frumos, în care se
poate face performanţă. Am ales
din nou Braşovul pentru desfăşurarea Cupei României, pentru că
am dorit să vină la această competiţie cât mai mulţi iubitori ai acestui sport şi nu am greşit, pentru că
şi de această dată interesul spectatorilor a fost pe măsura competiţiei. “
Liviu Răducanu s-a arătat optimist: ,,Totul este posibil, pentru
că Braşovul merită acest lucru.
Problema este programarea din
timp a unui astfel de eveniment,
pentru a fi prins în calendarul oficial. Sperăm ca în viitorul apropiat,
să avem aşa ceva aici, în această
locaţie şi să organizăm o competiţie internaţională de seniori, juniori sau chiar la polo feminin“.

În urmă cu ani de zile părinții ne-au spus ca munții sunt simbolul măreției. Acum am înțeles că munții sunt cei care îți impun
respect, verticalitate și o prestanță nobilă, exact criteriile după care ar fi bine să ne clădim viața. Din iubirea pe care le-o
purtpm ne-am gândit să încercăm, să avem curajul de a încropi un super mic magazin de articole sportive pentru munte, care
să funcționeze după alte principii decât cele strict de afaceri. Dorim ca cei ce vor ajunge la noi să nu aibă statutul de clienți,
ci să fie prieteni, prieteni buni, oameni care să găsească o atmosferă caldă, deschisă și plină de pasiune. Acest magazin nu are
standardele reci și fixe a unui business cu notorietate, acest magazin este unul corect, cinstit și de incredere.

