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

Serie nouă, Anul III, Numărul 50, 17-23 martie 2017

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

În contextul în care enunțul teo-
retic al „Europei cu mai multe 
viteze“ se transformă, pas cu 

pas, într-un instrument de restruc-
turare al instituțiilor și mecanis-
melor unionale, România are 
toate șansele de a-și vedea măre-
țul și grandomanul vis îndeplinit: 
România lider regional. Este o 
etichetă absolut suficientă pentru 
măgulirea calpelor noastre vanități 
naționale, este poleiala, – străluci-
toare, nici vorbă – cu care acope-
rim gropile din existența noastră. 
Pentru că, da, vom clama noua 
noastră calitate de lider regional 
(o altă mucava penibilă din suita 
de decoruri pe care le construim, 
mimînd forme fără fond), dar nu 
vom recunoaște în ruptul capului 
și care este reala dimensiune a regi-
unii europene în care sîntem măreț 
lider. Dacă aveți în minte Europa 
Centrală, vă pot spune că optimis-
mul unei asemenea gîndiri a ajuns 

în fază de delir. Dacă, mai modești, 
veți clama o regiune a Europei de 
Sud-Est și a Balcanilor, tot cam 
prin aceeași zonă de integritate 
mintală v-ați (ne-am) situa, chit că, 
la orizont, mai apar și oarece spe-
ranțe de însănătoșire.

Adevărul este însă mult tragic: 
regiunea în care România devine 
lider după oficializarea acestei 
Europe din categoria bicicletelor de 
curse (cu mai multe viteze, adică), 
este strict delimitată de Cîmpia 
Panonică, rîul Prut, Dunăre și des-
cendenții fostei Iugoslavii. Și cam 
atît, nimic mai mult.

Pesimismul nu este deloc exce-
siv. Este doar realism. Nici grupul 
de la Versailles (Franța, Germania, 
Italia) nu ne vrea și nu ne bagă în 
seamă, nici Beneluxul (Belgia, 
Olanda, Luxemburg), nici Grupul 
de la Vișegrad (Ungaria, Cehia, 
Slovacia, Polonia), nici balticii 
(Letonia, Lituania, Estonia). Și 

cu asta am cam enumerat vitezele 
prevăzute în tacitul nou acord 
european. Desigur, mai există, ca la 
orice vehicul normal, și o a cincea 
viteză, dar și aici figurează tot alții: 
Austria, Slovenia, Croația... Așa 
că nouă ne-a rămas viteza cu care, 
evident, sîntem obișnuiți și nu de 
ieri, de azi, ci de oarece secole: 
marșarierul!

Desigur, este o amară ironie. 
Dar și o amară realitate. Actualele 
declarații ale liderilor Uniunii, 
făcute în timpul și după reuniunea 
de la Roma indică, cu suficientă 
transparență, că U.E. rămîne des-
chisă funcționării într-un cadru 
inclusiv, fără state și cetățeni de 
mîna a doua. Dar, numai pentru 
cine vrea și poate să țină pasul cu 
locomotiva Uniunii Europene. 
Ceilalți, ca la orice cursă de fond, 
semifond, maraton etc, vor rămîne 
în mod natural în urmă cu unul, 
două, nouă tururi de pistă.

Ceea ce, tradus, sună cam așa: 
după un deceniu și ceva mărunt 
de cărat bolovanii în spinare (noi, 
bulgarii, grecii), ajungînd în faza 
de blocaj instituțional și funcțio-
nal, Uniunea Europeană se leapădă 
fără ezitare de adepții poveștii cu 
„muieți ți-s posmagii“. Și trece, cu 
realism, la darwinismul geopolitic: 
rezistă numai cel puternic, cel adap-
tat. Restul, pe pielea și pe barba lor, 
devin victime colaterale. Uniunea 
și-a făcut datoria, a încercat, dar ar fi 
trebui să vrem și noi să ținem pasul. 
Nici chiar acum nu ne trîntește ușa 
în nas, dar nici nu mai trage de noi 
să ținem pasul cu țările al căror 
fuleu este considerabil. Doar că, 
noi, în calitate de măreț lider regio-
nal al unei secvențe din spațiul car-
pato-danubiano-pontic (temeinic 
ancorat în dîmbovițisme) ședem 
culcați cu mîinile sub ceafă și cău-
tăm soluții pentru a trișa. Din nou. 
Căci sîntem über alles.

România über alles
Cornelius POPA
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Scripcaru 
și „virgina 
fierbinte“
 Săptămâna aceasta a avut loc ședința de consiliu 
local în care s-a votat bugetul. Bugetul ăsta este un 
fel de sens giratoriu la care cel mai bine se pricepe 
primarul Scripcaru. Un sens în care se intră și se 
iese cum vrea el. Spun asta pentru că observând 
modul în care s-a desfășurat ședința, nu am 
putut să nu remarc irascibilitatea, chiar accentele 
agresive ale primarelui giratoriu ca urmare a unor 
interpelări. Probabil domniei sale nu îi place ca 
după atâția ani în care a jucat rolul lui Zeus, să i se 
pună întrebări. Desigur, a uitat legea care spune că 
El-Primarul, este executiv, cel care pune în aplicare 
ce decid consilierii. Care în marea lor majoritate 
încă execută ce spune Zeus. Bine, a uitat el mai 
multe legi, dovadă stau dosarele de la DNA
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Contraeditorial

În aceste situații limită, am 
putea stabili oare cine ar trebui 
să aibă întâietate în a decide o 

direcție de acțiune privind inte-
resul suprem al cetățeanului? Am 
putea oare „bate în cuie“ sau „înșu-
ruba în dibluri“ vreun principiu 
care să subordoneze în mod feri-
cit întâietatea dintre argumentele 
medicale și cele administrative 
legate de drepturile medicale ale 
cetățeanului?

Greu, extrem de greu! Mai ales 
că toată lumea își arogă compe-
tențe naturale atât în ale medi-
cinei, cât și în ale administrației, 
bazându-se pe calitatea  conside-
rată suficientă în acest sens, aceea 
de „absolvent al școlii vieții“.

Mi-am petrecut ceva timp doar 
gândind (că de muncă în paralel, 
nici nu a putut fi vorba dacă ținem 
seama de filosofia anilor '90, știți 
voi, aceea cu „noi muncim, nu 
gândim!“), încercând să dibui un 
astfel de principiu care să se aplice 
măcar în această relație, dacă nu 
chiar în mod universal. Și cred că 
l-am găsit!

„Primum non nocere!“ - spu-
neau anticii pe vremea lor (și, mai 
apoi, și urmașii acestora, până în 
vremurile de azi), promovând 
un mod de gândire și de acțiune 
extrem de înțelept, acela de a te 
abține de la orice acțiune îndrep-
tată asupra pacientului aflat în 
suferință (chiar caracterizată de 
efecte benefice) dacă îi producea, 
concomitent, și efecte negative. 
Oricât de aparent nesemnificative 
ar fi fost!

„În primul rând să nu faci rău!“ 

– era îndemnul lansat pentru post-
eritate de medicii vremii, care, 
deloc surprinzător pentru sensul 
extrem de  larg al expresiei, erau, 
nu întâmplător, și „un pic filosofi“. 
Căci cum să fi fost considerată 
medicina altfel decât o îndeletni-
cire la care aveau acces doar inițiați 
aleși cu mare grijă, dacă nu ar fi fost 
dăruită cetățenilor mai cu seamă 
de gânditori, decât de practicieni?

Ăsta bate câmpii! – veți spune, 
nu fără a greși, văzând că vorbesc 
aparent în dodii.

Dar, nu. Am apelat la acest 
prolog doar pentru a mă face 
bine înțeles în continuare, acum 
când încerc să abordez un subiect 
extrem de sensibil al vieții medi-
cale a cetății brașovene: acela al 
deciziei de renovare și moderni-
zare a uneia dintre clădirile actua-
lului spital de urgență. A celei mai 
noi dintre ele, căci, spre deosebire 
de celelalte (dintre care unele 
sunt seculare), aceasta nu împli-
nește „decât“ 45 de ani! Că doar 
nu degeaba i se spune „clădirea 
nouă“ a spitalului! În pofida orică-
ror comentarii malițioase, această 
clădire (atât de disprețuită de 
unii...) este pentru întregul spital 
echivalentul biologic al aparatului 
cord-pulmon, care, dacă cedează, 
moare și spitalul!

Pentru cei care se bucură de 
orice optimizare a sistemului de 
spital de urgență, probabil că deci-
zia administrativă privind investi-
ția unor resurse financiare impor-
tante în restul de două treimi 
nemodernizate a clădirii din Calea 
București 25-27 este un lucru bun, 

merituos chiar. La fel ca și pentru 
pacienții care vor scăpa de condi-
țiile ante-revoluționare de cazare 
din această porțiune a imobilului. 
Pentru toți aceștia, măsura admi-
nistrativă de începere a lucrărilor 
pare, deci, oportună și bine-venită.

Însă pentru cei care înțeleg că 
spitalul, ca instituție cuprinzând 
915 paturi (adică 915 locuri de 
recâștigare a sănătății bolnavilor 
internați), va funcționa doar cu 
620 (adică cu 67% dintre ele), 
atunci nu este de bine! Mai mult, 
vorbind despre faptul că din cele 
aproape 500 de paturi aflate în 
clădirea renovată, nu vor mai func-
ționa 295, abia atunci se poate per-
cepe dimensiunea acestei hemora-
gii de resurse de sănătate din zona 
cea mai performantă a instituției 
pe care o mai putem  încă numi 
cu suficientă mândrie profesională 
și universitară  ca fiind Spitalul 
Clinic Județean de Urgență! Din 
punct de vedere medical, pier-
derea posibilității de a interna 
aproape 300 de bolnavi zilnic, pe 
o perioadă declarată de 22 de luni 
(cât a estimat constructorul că vor 
dura „în cel mai bun caz“ lucră-
rile), se traduce în aproape 30.000 
de bolnavi care nu își vor putea 
găsi locul în spital. Se traduce și în 
suma corespunzătoare bugetată de 
Casa de Asigurări, care depășește 
45 milioane de lei (RON), adică 
aproximativ 10 milioane de euro 
(la cursul actual), cu care bugetul 
spitalului va fi văduvit, cu implica-
ții directe în posibilitatea de plată 
a salariilor și, în cele din urmă, 
aceea de a achiziționa suficiente 

medicamente și materiale sanitare. 
Se mai traduce și în chinul paci-
enților și personalului medical de 
a suporta, o perioadă încă nedefi-
nită exact, zgomotul infernal pro-
dus de pick-hammer-ele care vor 
decoperta zidurile sau vor dărâma 
o parte dintre ele, de lifturile de 
materiale ale constructorilor și, nu 
mai puțin important, de avertiză-
rile sonore vocale emise de mun-
citorii din șantier. Toate acestea 
în timp ce pacienții vor fi operați, 
treziți din anestezie, pansați și câte 
și mai câte!

Sunt convins că cifrele brute pe 
care le-am folosit la baza calculelor 
de mai sus, așa cum sunt ele vehi-
culate în spațiul public, vor putea 
fi prezentate diminuat, parte a 
unei dinamici a minimizării efec-
telor. Chiar și așa, efectele condi-
țiilor în care vor fi realizate aceste 
modernizări vor afecta într-un 
mod negativ, greu de măsurat, nu 
numai „viața“ bolnavilor din spital, 
cât, mai ales, credibilitatea ulteri-
oară a sistemului în măsura în care 
mulți dintre pacienți vor migra în 
spitalele private din Brașov sau în 
spitalele de stat din imediata sau 
mai îndepărtata lui apropiere.

Mărturisesc că toate aceste 
gânduri au făcut parte din zona 
mea de frustrări profesionale inte-
rioare pe care eram decis să nu le 
fac publice. Și totuși, oare de ce 
nu am putut să mă țin de cuvânt 
față de mine-însumi? Ei bine, nu 
aș fi abordat acest subiect dacă, 
în urmă cu câteva zile, unul din 
colegii mei medici (știe el cine!), 
nu m-ar fi oprit în curte și nu mi-ar 

fi spus, cu un ton de reproș nedisi-
mulat: „Păi bine, măi Dane, DACĂ 
TOT AȚI DECLARAT PUBLIC 
CĂ FACEȚI SPITALUL CEL 
NOU, de ce NU ÎL FACEȚI întâi 
pe acela, mai rezistăm încă patru 
ani așa, ne mutăm cu totul acolo, 
și apoi PUTEȚI FACE CE VREȚI 
VOI în acesta, mai ales că nu va 
rămâne spital de urgență! Că e mai 
bine în condițiile actuale decât să 
ne chinuim cu toții doi ani!“

Faptul că eu, ca persoană, am 
fost asociat deciziei administra-
tive de modernizare desfășurate 
în modul descris anterior, m-a 
tulburat profund. Mai ales că, în 
ultimul timp, am comunicat (și 
public, și personal, cui conta) o 
abordare ce se suprapune aproape 
identic cu cea a colegului meu, 
ca fiind cea optimă mai ales pen-
tru pacienții beneficiari ai actului 
medical. Instantaneu, mi-am dat 
seama că nu pot rămâne pasiv în 
primul rând ca medic, și în același 
timp ca promotor al proiectului 
Noul Spital al Brașovului, în fața 
unei decizii administrative pe care 
nu o consider corectă din punct de 
vedere medical. Și o fac în pofida 
simpatiei și considerației pe care le 
împărtășesc pentru reprezentan-
ții instituționali ai acestei decizii, 
care cred că nu se vor supăra prea 
tare pe mine.

 Măi, fraților! Nu cred să fie printre noi cineva care să nu fie de acord cu 
mine că medicina e medicină, iar administrația e administrație. Și că ambele au 
propriile reguli de existență instituțională, care le permit să-și „vadă de treabă”, 
fiecare cu scopurile și prioritățile ei. Adevăratele probleme apar doar când, 
datorită existenței destinatarului comun al scopului urmărit, adică interesul 
cetățeanului, cele două se intersectează în funcționarea lor. Și cu atât mai mult 
în situațiile în care apare o concurență privind prioritatea decizională. E un fel 
de echivalență a dilemei privind întâietetea existențială a oului, ca produs al 
galinaceelor, și galinaceele însele

Primum non nocere!

Pentru că, „prieten mi-e 
Platon, dar mai prieten 
mi-e adevărul!” Și pentru 
că nu trebuie să uităm 
niciodată că, atunci când 
este la mijloc cetățeanul, 
mai ales în postura lui 
de pacient suferind 
de nesănătate, nu este 
permis să nu ținem cont 
de faptul că „primum non 
nocere”! Iar argumente 
mai sunt, gârlă!

(Trad.: „Mai întâi să nu faci vreun rău!” - Scribonius Largus, medic al împăratului roman Tiberius)

Eu Accinte, recunosc, sunt un etern 
îndrăgostit. Iubesc fumosul. Când 
mă refer la frumos nu mă refer doar 

la sexul opus. Iubesc frumosul unui răsărit 
de soare, artele vizuale, iubesc frumosul ca 
și formă de exprimare, iubesc atunci când 
oamenii dau dovadă de condescendență, 
de respect unul pentru altul. Iubesc când 
oamenii muncesc cu bucurie și munca le 
este apreciată.  Ei și cum să nu-ți placă și 
să nu te ungă la inima atunci cand repre-
zentantul UDMR mulțumește Consiliului 
Local că a mărit bugetul și drept mulțumire 
anunță că va cere mai mult? Cum să nu-ți 
placă si să nu ai fluturi în stomac, atunci 
când dupa ce 8.000 de familii rămân 6 luni 

fără apă caldă, furnizorul agentului ter-
mic e pus pe butuci, o grămadă de dosare 
penale inclusiv pentru primar și în conse-
cință Consiliul Local ce face? Consilierii 
PNL mai bagă 11.000.000 de lei în această 
gaură neagră! Ei nu e magistral? Ce dovadă 
mai mare de nonșalanță poate exista? 
Nu mai există în lume... Nu ai cum să nu 
iubești o asemenea manifestare de ingenu-
itate. Si nu e doar părerea mea. În ultima 
ședință de consiliu local, un consilier din 
opoziție, respectiv domnul Arnold Ungar 
și-a asemuit colegii cu niște flori, respec-
tiv ghiocei. Ce delicat ! A spus ca o mare 
parte din consilierii de la PNL sunt niște 
ghiocei. Oare o fi vrut să spună că sunt 

supuși – ghiocei având capul plecat – și 
că nu gândesc (florile nu au creier!) și fac 
doar ce li se spune? Nu! Cu siguranță,  nu! 
Sigur a vrut să spună că sunt, puri, ingenui 
și integri ca și albul petalelor de ghiocel. 
Și la fel de sensibili. Și avem și consilieri 
învățați, acuma că mai confundă revoluțiile 
intre ele, nici o problemă,  oricum revoluți-
ile au trecut, ce contează, nu-i așa domnu' 
viceprimar Mihai Costel? Un alt consilier, 
independent, Șerban Șovăială, atrage aten-
ția asupra faptului că de la cancelaria unui 
oraș înfrățit cu Brașov, oraș din Austria, se 
trimit mesaje disperate pentru că aceștia 
vor să vină în Brașov, să viziteze, să poarte 
niște discuții. E bine că sunt occidentalii 

interesați de Brașov, nu? E bine, poate ies 
niște oportunități pentru urbe. Doar ca pe 
austriecii ăia nu-i bagă nimeni în seamă! Ce 
dacă ei vor? Nu le răspunde nimeni. Păi așa! 
Foarte bine! Făceți-i să înțeleagă faptul că 
românul e puternic și face ce vrea, frate! De 
altfel, consilierul care atrage atenția asupra 
acestui lucru este certat de domnul primar. 
Ce se bagă el? Ce? E primăria lui? Și nu în 
ultimul rând, am auzit glasuri noi! Una din 
ducese a vorbit! Domnișoara Crivineanu 
a prins glas pentru prima oară,  respectiv 
i-a certat că nu au strâns – cum trebuie – 
gunoiul în cartierul Răcădău. E un început 
ducesă, bravo !

ACCINTE

Consiliul Local, iubirea mea
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Funcționarii

Deși majoritatea nu au vreo 
putere de decizie, ei pot influența 
deciziile luate de șefii lor, care la 
rândul lor au nevoie de ei ca să 
fure. Așa că o mână spală pe alta și 
ambele spală fața, una dintre vor-
bele preferate ale funcționarilor.

Nu fac bani mulți, dar au avan-
taje pe care le primesc în schimbul 
favorurilor făcute. Își creează o 
rețea de influență pe care o exploa-
tează la maxim pentru propriul 
avantaj. Majoritatea au soți și soții 
angajați prin tot felul de regii auto-
nome cu directori ai căror soți și 
soții lucrează în alte instituții, pe 
bază de reciprocitate.

Nu au secretare și sunt sprinteni 
din fire, tocmai pentru că mișcarea 
pentru ei înseamnă câștig.

Odată cu trecerea timpului 
prind putere tot mai mare, dacă 
sunt cuminți și învață mersul lucru-
rilor. Astfel ajung conducători de 
facto ai instituțiilor din care fac 
parte, atunci ajung să facă bani 
mulți și chiar să împartă ei directo-
rului partea cuvenită.

Directorii, șefii  
de serviciu și alți șefuți

Aceștia sunt pe o scară mai sus 
față de funcționari și sunt adevă-
rate legende prin instituțiile prin 
care funcționează. Au avantajele că 
fie ei decid și semnează, fie ei sunt 
cei care fac mapa șefului, decid ce 
documente pun sau nu la semnat 

și de cele mai multe ori sunt și cei 
care prezință șefului oportunitatea 
încheierii unui contract și astfel pot 
influența deciziile acestora.

Au ca acoliți zeci de cioflingari 
cu firme, majoritatea seminanalfa-
beți fără  capacitatea mentală de a 
înțelege că oricând pot fi arestați 
pentru că fură. Lor le direcțio-
nează lucrări și contracte de pre-
stări servicii iar ei își trag partea 
prin fime ale afiliaților, nași, fini  
și cumetri.

De multe ori, soțiile sau soții 
acestor specimene au firme care 
prosperă cu bani de la buget dar 
fără a avea legătură cu activitatea 
lor, aceștia exercitându-și doar 
influența pentru ca respectivele 
firme să câștige licitații.

Au și ei o întreagă rețea de influ-
ență formată din cei care benefici-
ază de contracte dar și cei care ar 
vrea să beneficieze de contracte.

Au toți haine de firmă, case fru-
moase pe numele soției sau copilu-
lui dar la capitolul autoturisme nu 
excelează pentru că acestea sunt 
cele care atrag atenția și încearcă să 
se protejeze.

Aleșii locali

Fac bani destul de mulți pentru 
că sunt acolo când se împart chestii 
pe la primării și consilii județene, au 
informația dinainte și de cele mai 
multe ori își împart între ei. Și nu 
vă gândiți că sunt de la vreun par-
tid sau altul, toți sunt la fel, sau că 
le pasă ce partid reprezintă, impor-
tant pentru ei este să fie acolo.

Consilierii beneficiază de avan-
tajul că președinții sau primarii au 
nevoie de votul lor pentru a trece 
așa-zisele proiecte, drept urmare 
exercită un șantaj de multe ori pe 
față pentru a primi și ei ceva.

În folclorul urban circulă 
povești cu consilieri care intrau în 
biroul primarului înainte de ședin-
țele consiliilor locale cu liste scurte 
de doleanțe pe care le doreau 
împlinite pentru a vota într-un sens 
sau altul.

Țin minte și cum dinspre con-
siliile județene veneau către pri-
măriile din mediul rural banii de 

investiții aduși de către consilierii 
responsabili de zona respectivă, 
la pachet cu firmele care urmau să 
execute lucrările. Primarii nu aveau 
decât să se conformeze, altfel pier-
deau banii.

Mai nou, circulă zvonul că prin-
tr-un oraș reședință de județ se cer 
25.000 de euro pentru o autoriza-
ție. Cam riscant, aș spune, mai ales 
în contextul actual al luptei anti-co-
rupție, probabil vom vedea cât de 
curând o arestare.

Mai toți aleșii locali au firme 
pe numele unor apropiați care 
beneficiază de avantaje din partea 
administrației locale. Consilierii 
fac afaceri de sute de mii de euro 
iar primarii și președinții de consilii 
județene de milioane. Riscul este 
însă direct proporțional cu cifra de 
afaceri iar cei mai bogați sunt și cei 
mai vizați de procurori.

Parlamentarii

Aici deja trecem la un alt nivel, 
pentru unii dintre aceștia banii deja 
nu mai înseamnă nimic, puterea 
este cea care contează. Cu toate 
acestea, fac munți de bani.

Un exemplu (cel mai banal) este 
atunci când guvernul vrea să treacă 
o rectificare bugetară. Atunci fie-
care parlamentar al puterii primește 
cam 50.000 de euro pentru chel-
tuieli în teritoriu, contra unui vot 
cum trebuie. Bineînțeles că aceste 
cheltuieli nu există, dar facturile se 
decontează direct din bugetul de 
stat către firme apropiate acestora.

Prin 2008 făcusem un calcul că 
pentru un loc eligibil de parlamen-
tar trebuia să cotizeze la partid cam 
100.000 de euro. Apoi doar la rec-
tificările bugetare, cam două pe an, 
parlamentarul lua câte 50.000 de 
euro bucata, adică 100.000 de euro 

pe an. 400.000 de euro în patru ani 
de mandat, un câștig minim garan-
tat destul de bun, doar ca să ridice 
mâna. Dacă știa să facă jocuri nu 
stătea doar în rectificări.

Circulă pe holurile Casei 
Poporului legenda unui parla-
mentar de la Arad care a făcut 
300.000.000 de euro în două man-
date. Dacă este și adevărată nu știu.

Majoritatea au haine de firmă, 
cei și mai parveniți suportă doar 
haine croite la comandă din stofe 
fine, au automobile de marcă, biro-
uri luxoase și secretare sexoase, 
opulența nu are limită.

Singurele momente când se dez-
bracă de lux și bogăție este atunci 
când merg în teritoriu, atunci par 
umili și modești.

Miniștrii și înalții 
funcționari

Aceștia sunt oameni făcuți pen-
tru că nu trebuie să facă nicio pre-
siune, ei sunt cei care au în mână 
pâinea și cuțitul. Ei nu trebuie să 
exercite niciun șantaj, ei sunt cei 
care împart și decid totul. Singura 
negociere se poartă când se face 
bugetul de stat, pentru a-și atrage 
mai mulți bani spre ministerul pe 
care îl servesc sau conduc.

De obicei, au dat atâta șpagă ca 
să ajungă în funcția respectivă încât 
nici Dumnezeu nu îndrăznește să-i 
tragă de mânecă pentru modul în 
care cheltuie banii publici. La acest 
nivel este fiecare pentru el, trebuie 
să facă mulți bani pentru ei și pentru 
partid în așa fel încât să se mențină 
în grațiile conducerii și la alegerile 
următoare. În același timp trebuie 
să dea bine la popor și să se ferească 
de probleme cu justiția, lucruri des-
tul de complicate și de aceea aceste 
funcții nu sunt pentru toți.

Ei lansează proiecte și ei le 
aprobă, au oameni implantați în 
toate nivelurile procesului decizio-
nal, care ajută la scurgerea banilor 
publici spre firmele care trebuie.

Au putere și o folosesc numind 
apropiați în funcții de conducere la 
companiile de stat sau în consilii de 
administrație ori propunând legi pe 
sprânceană sau amnistii pe șpagă.

*
Toată această încrengătură for-

mează Sistemul iar acesta nu este 
interesat de oamenii normali, singu-
rul său scop este de a face mai mulți 
bani pentru că aceștia reprezintă 
sângele care le curge prin vene.

Trăiesc într-o lume paralelă iar 
singurele lucruri care îi mai aduc cu 
picioarele pe pământ sunt zornăitul 
de cătușe sau apropierea alegerilor. 
Atunci devin pisoi albi și pufoși.

Cum se fură prin România (II)

„Bugetarii”
 Încep prin a face mențiunea că aud din ce în ce 
mai rar despre furturi actuale ale bugetarilor, de 
când cu intensificarea acțiunilor procurorilor.  
În plus, majoritatea persoanelor pe care le cunosc 
și lucrează la stat sunt oameni cinstiți, cu frică de 
Dumnezeu. Și mai am o mențiune de făcut, am 
inclus oamenii politici în rândurile bugetarilor, 
pentru că sunt cei care se hrănesc cel mai mult din 
banii publici.

Sorin 
BÂSCĂ
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Producția industrială generează cele 
mai multe venituri în economie: un 
producător industrial creează locuri 

de muncă și dă de lucru la multe firme care 
furnizează produse și servicii. Prin crește-
rea producției industriale România începe 
să scape de industria de lohn, care exploata 
salariații români pe salarii mici și începe să 
se orienteze pe industria cu valoare adăugată 
mare, cu locuri de muncă mai bine plătite. 
O dovadă în acest sens este creșterea cifrei 
de afaceri din industrie cu 9,1% și creșterea 
salariului mediu net cu 18%.

Oamenii încep să simtă ceea ce le-am 
promis în timpul campaniei electorale. Mai 
mulți bani în buzunarele românilor. Nu avem 
doar creșteri pe hârtie, pe indicatorii macro-
economici. Românii simt la propriu că încep 
să câștige mai mulți bani în propriul buzunar.

De la începutul anului până în prezent, 
avem o creștere a numărului contractelor 
de muncă cu 44.000 față anul 2016. Iar cea 
mai mare parte sunt contracte de muncă pe 
perioadă nedeterminată și au fost încheiate 
înainte de creșterea salariului minim care a 
intrat în vigoare de la 1 februarie. Mai mult, 
1 din 3 angajatori din România declară că 

intenționează să facă angajări în trimestrul 
următor. 

Este pentru prima oară din 2008 când 
previziunea netă de angajare este pozitivă 
în toate regiunile României și în toate cele 
10 mari sectoare de activitate. Se dovedește 
că antreprenorii au încredere în programul 
PSD și încep să simtă efectele celor 32 de 
miliarde lei pe care guvernările PSD le-au 
lăsat în economie.

Statul român trebuie să aibă grijă în egală 
măsură de două categorii: agenții economici 
și salariații. În perioada 2015-2018, mediul 
de afaceri primește 32 de miliarde lei:
   Reducerea TVA cu 6 pct de la 24% la 

18% cât va fi în ianuarie 2018: 16 miliarde de 
lei lăsați în economie.
   Reducerea TVA cu 15 pct de la 24% 

la 9% pentru produsele alimentare, turism, 
restaurante: alți 1,5 miliarde lei lăsați în 
economie.
   Reducerea dividendelor de la 16% la 

finalul anului 2015, la 5% în ianuarie în acest 
an și la 0% în ianuarie 2018: încă 2 miliarde 
rămase la agenții economici.
    Reducerea accizelor în medie cu 20% 

pentru carburanți și alcool și până la 0% 

pentru țițeiul extras în România: încă 5 mili-
arde pentru agenții economici.
   Eliminarea taxei pe construcțiile speci-

ale de la 1 ianuarie: încă 1,5 miliarde lei.
   Taxele de la Registrul Comerțului, 

taxa radio-TV și taxa de timbru: toate împre-
ună mai lasă 100-200 milioane la agenți 

economici.
Scopul creșterii economice este bunăsta-

rea cetățenilor. Creșterea economică obți-
nută din stimularea mediului de afaceri tre-
buie să ajungă în buzunarul cetățenilor.

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Programul economic al PSD 
– un program de succes
 Este extrem de important că în prima lună a anului am avut 5,8% 
creștere a producției industriale, după ce în 2016 avem o scădere 
de -1,8%. Acest fppt demonstrează că oamenii de afacere au 
încredere în programul economic al PSD

 Odată ce OUG 13 a fost 
„ştearsă” ca act normativ, 
prin acţiunea în acest sens 
a Parlamentului, atenţia 
s-a mutat spre proiectul 
de lege a graţierii unor 
pedepse. Remarc faptul că 
în primul caz, politicienii 
în general, şi PSD în 
particular erau blamaţi că 
nu au trimis proiectul de la 
bun început în Legislativ. 
În această a doua situaţie, 
Parlamentul este cel 
asupra căruia este pe cale 
să fie aruncată o vină. 
Deputaţilor şi senatorilor li 
se reproşează cu pot veni 
cu amendamente care 
ar ajunge să favorizeze 
corupţii. În acest moment 
sunt în discuţie mai multe 
iniţiative. Ele sunt normale 
sub aspectul iniţiativei 
parlamentare, dar au ajuns 
să fie, cumva, socotite 
acţiuni concertate

Într-un stat de drept (pentru 
că așa ne place să caracterizăm 
România atunci când facem 

referire la sistemul ei de justiţie) 
infracţiunile catalogate ca fiind de 
corupţie, și în general toate infrac-
ţiunile, trebuie să beneficieze de o 

reglementare strictă, fără echivoc 
și previzibilă, astfel încât orice 
persoană care ia cunoștinţă de 
conţinutul lor să fie în măsură să-și 
cenzureze comportamentul con-
form preceptelor legislaţiei penale. 
Acest fapt este puţin realizabil 
atunci când, având la îndemână 
un set de infracţiuni cu un conţi-
nut general, lax, cum este cel de 
la infracţiunile de trafic de influ-
enţă, abuz în serviciu sau conflict 
de interese, organele de anchetă 
pot declanșa anchete penale doar 
în scop de intimidare. Consecința 
e afectarea gravă a procesului de 

guvernare și legiferare a unei ţări, 
demnitarii, senatori și deputaţi, 
devenind astfel doar „unelte san-
tajabile“ în mâna instituţiilor de 
forţă.

Efectele unei legi sau ordo-
nanţe de graţiere privesc doar 
cauzele definitiv judecate, iar nu 
cele aflate în curs de judecată 
(urmărire penală sau judecată 
propriu-zisă). Graţierea este o 
cauză care înlătură sau modifică 
executarea pedepselor, deci nu se 
aplică așa acum am mai auzit în 
această perioadă, celor „care sunt 
în anchetă penală“.

Perspectivele adoptării acestor 
măsuri și analizării lor de către cei 
interesaţi sunt mult mai largi și 
nu trebuie circumscrise doar unei 
categorii de politicieni aflaţi în 
curs de urmărire penală. Trebuie 
evitată această abordare, întrucât 
există riscul de antrenare a unor 
forţe sociale imposibil de cenzu-
rat, care duc la o decredibilizare 
a instituţiilor statului, în special a 
celor care asigură ordinea în stat 
prin elaborarea legilor.

Conţinutul unei legi sau ordo-
nanţe de graţiere trebuie să fie 
precis și cât mai restrâns în ceea 
ce privește infracţiunile a căror 
pedeapsă se graţiază, astfel că 
includerea unui număr mare de 
infracţiuni în cuprinsul actului de 
graţiere deviază de la scopul sau, 
atât actul în sine cât și institu-
ţia graţierii. În această situaţie se 
poate vorbi de „favoritism sau soli-
darizare“ fapt neacceptat într-un 
stat de drept.

Totuși, sunt cazuri când se 
impune să se țină cont și de prin-
cipiul umanismului. Sunt de acord 
cu propuneri privind graţierea 
condamnaţilor aflaţi în situaţii 
speciale sau de excepţie cum sunt: 
vârsta înaintată, starea de gravi-
ditate, starea de minoritate a per-
soanelor aflate în îngrijirea unor 
condamnaţi.

Am mai văzut o propunere, ca 

graţierea să fie acordată doar cu 
condiţia recuperării prejudiciului. 
Potrivit art. 160 alin. (3) din Noul 
Cod Penal, „Grațierea nu are efect 
asupra măsurilor de siguranţă și 
asupra drepturilor persoanei vătă-
mate“. Se poate observa din acest 
alineat că graţierea nu produce 
impunitate pe latura civilă, per-
soana vătămată/victima putând 
să solicite tragerea la răspundere 
civilă pentru recuperarea prejudi-
ciului a persoanei graţiate.

Am lăsat la final propunerea 
celor 11 parlamentari ai PNL, 
ca executarea pedepselor de mai 
puţin de patru ani să se facă în 
weekend. Proiectul mi se pare 
neserios, în contradicţie cu ati-
tudinea care trebuie să existe la 
întocmirea unui asemenea proiect 
de ordonanţa de graţiere în spe-
cial, și la adoptarea oricărei legi în 
general. De fapt, parlamentarii în 
cauză propun executarea pedepse-
lor la „fără frecvenţă“.

Rămâne cert un fapt, că ne 
aflăm în dezbaterea unor măsuri 
care să scutească România de a 
mai cheltui banii contribuabi-
lilor cu amenzi CEDO. Iar din 
Parlament va ieși o lege care va 
reuși să se subsume acestui dezi-
derat, fără a aduce atingere altor 
legi corecte, aflate în vigoare.

Mihai POPA,
Deputat PSD

Graţierea, de la „fără frecvenţă”, la „favorizare”



5POLITICĂ / ADMINISTRAŢIE
numărul 50, 17-23 martie 2017

 Acum aproape un an 
am luat decizia de a 
candida pentru un loc 
în Consiliul Local al 
Brașovului pentru că, în 
mod evident, nu eram 
mulțumit de modul în 
care se administra orașul, 
în toate aspectele care 
intră în competența 
aleșilor locali. Deci dacă 
cineva și-a închipuit că 
am mers în Consiliul 
local să îi bat pe umăr 
pe cei „vechi” și să le 
spun „Bravo, bună treabă 
faceți voi aici”, se înșală 
amarnic

Am avut zilele trecute o dis-
cuție cu managerul orașu-
lui, una din multele verigi 

inventate de un legislativ în căutare 
de eterni interpuși între cel care ia 
decizia (în cazul nostru primarul, 
care are grijă să îi dea o aură de lega-
litate trecând-o, pe ea, decizia deja 
luată, prin votul consiliului local 
obedient) și cel care, la o adică, 
răspunde de punerea deciziei în 
practică (în cazul nostu managerul 
orașului). Discuția era legată de 
dezvoltarea haotică a Brașovului 
în zona Tractorul – Coresi. Tocmai 
mă întorsesem dintr-o excursie 
/ expediție în Filipine și aveam 

proaspăt în minte ce înseamnă 
un oraș dezvoltat haotic și fără o 
gândire clară a infrastructurii  – în 
principal rutiere, dar nu numai – pe 
mulți ani înainte, dar și cât de greu 
este să vii post factum și să încerci 
să refaci ceea ce nu ai gândit la timp.

Astăzi cartierul Tractorul – 
adică toată partea orașului aflată 
dincolo de calea ferată ce duce la 
Târgu Mureș – este legat de restul 
orașului printr-o singură stradă cu 
acces direct, strada 13 Decembrie, 
un drum cu 4 benzi, câte două pe 
sens. Indirect, este legat prin strada 
Independenței și prin minunatul 
bulevard Zaharia Stancu, dar aceste 
legături de fapt sunt două ieșiri 

în lateral din cartier, nu îl leagă de 
oraș decât prin alte artere, respec-
tiv Hărmanului în nord și Griviței 
în vest. Dacă legătura prin Griviței 
este oarecum folositoare, cea prin 
strada Hărmanului este un ocol pe 
care nu îl face nimeni, cu excep-
ția, eventual, a celor care au rude 
în cartierele Triaj / Hărmanului. 
Totuși, bulevardul Zaharia Stancu 
(cel din fața centrului comercial 
Coresi) ar fi putut avea o rațiune de 
a exista (alta decât aceea de a le faci-
lita celor din nordul orașului și din 
localitățile din acea zonă, Hărman, 
Prejmer, mergând pâna la Sfantu- 
Gheorghe accesul la centrul comer-
cial Coresi), dacă se prelungea până 

la DN 13 (Bulevardul Griviței) și, 
ideal, mai departe, până în Calea 
Feldioarei și spre Avantgarden 
Bartolomeu. Dar ghici ce? NU se 
poate prelungi, pentru că în conti-
nuarea lui sunt construite o sume-
denie de case, toate autorizate de 
primăria Brașov. Iar mai nou se 
construiesc zeci de blocuri, de la 
patru etaje la opt, sau chiar mai 
multe. 

În aceste condiții, primăria 
Brașov vorbește despre proiecte 
fantasmagorice, legături prin 
poduri peste calea ferată unde este 
cel mai lat, respectiv peste întreaga 
gară Brașov. Legătura printr-un 
pod ar ajuta, dar, din nou, ghici ce? 

Această idee este doar atât, o idee. 
Nu se lucrează la nici un proiect, 
nu se fac pași reali înainte. În aceste 
condiții podul nu are cum să fie 
gata înainte de cinci ani, în vreme ce 
2800 de apartamente se află în dife-
rite faze de execuție numai în blo-
curile din fața Coresi. Apartamente 
care vor fi gata anul acesta.

Mai mult, viziunea manageru-
lui orașului este de a lega cartie-
rul Tractorul prin noi străzi de…. 
Centura Brașovului!!! Domnule 
manager, și după ce îi scoatem pe 
centură, cei care au treabă în oraș, 
adică majoritatea traficului, pe 
unde vor intra înapoi în Brașov? 
Nu cumva tot pe biata stradă 13 
Decembrie?

Acest mod de a gândi nu este 
singular, din nefericire. În urmă cu 
mulți ani ministrul transporturilor 
de la acea dată spunea că nu ne tre-
buiesc autostrăzi, deoarece traficul 
din țara noastră nu este suficient de 
intens pentru a justifica investiți-
ile în autostrăzi. Astăzi plângem în 
continuare de blocajele de pe DN1 
și nu numai, dar respectivul fost 
ministru a fost, între timp, zece ani 
președintele țării. 

Oare așa să fie blestemată țara 
noastră, incompetența să fie cali-
tatea necesară pentru a urca în 
funcții?

Șerban ȘOVĂIALĂ
consilier local independent

Descoperirea afacerii cu dezinfectan-
ţii diluaţi, comercializaţi și utilizaţi 
în unităţile sanitare, instituţii și alte 

persoane juridice, publice, este cel mai recent 
exemplu de pericol social al unor fapte.

Dintre bunurile confiscate de-a lungul 
timpului de autorităţi, ca dăunătoare omului, 
poate fi menţionată toată gama de produse, 
de la cele alimentare, încălţăminte, îmbră-
căminte, accesorii pentru telefonia mobilă, 
produse cosmetice, materiale igienice, ţigări, 
jucării, piese de schimb auto, CD-uri, etc., etc.

Dintre alimente, frecvent se contraface 
carnea tocată (de mici și mezeluri). Se înlocu-
iesc componente valoroase, cu unele de evi-
tat (grasime, șorici, tendoane etc.) se adaugă 
aditivi pentru culoare și aromă (soia sau făină 
pentru consistentă; sare ori condimente în 
exces, pentru mascarea alterarii etc.). În locul 
cărnii de porc ori de vită se vând uneori părţi 

de animale animale mai puţin consumate 
(carnea de măgar, de cal, de rozătoare etc.) 
Sunt vizate însă și uleiul de măsline extravir-
gin, făina prin amestec cu făina altor cereale, 
vinul, mierea sau lactatele.

În Romania avem până și situaţia de a se 
distribui în farmacii produse falsificate și con-
trafăcute. Și asta pentru practica internaţio-
nală de control a concentraţiei și compoziţiei 
medicamentelor și suplimentelor alimentare 
existente în farmacii, nu se face inopinat 
și cu o anumită regularitate, sub raportul 
corespondenţei dintre compoziţia înscrisă în 
prospect și medicamentele sau suplimentele 
alimentare respective.

Cele mai frecvente falsificări și contrafa-
ceri la produsele industriale s-au constatat 
prin înlocuirea metalelor preţioase cu metal 
comun, plastografierea mărcilor de control; 
vânzarea de produse cosmetice, în special 

parfumuri, în recipiente, flacoane, ambalaje 
etc., purtând mărci originale, comercializarea 
de piese auto. 

În toate cazurile este nevoie de expertiza 

unor specialiști, a unor laboratoare bine puse 
la punct, dar și de concursul producătorilor 
originali. Plecăm de la premisa că totuși, unii 
producători nu au calități diferite, unele pen-
tru Vest, altele pentru Estul Europei, dar tre-
buie cercetat și acest aspect. 

E necesar ca legislaţia să fie punitivă faţă de 
această gravă infracţiune.

Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor califică producerea, importul 
și comercializarea produselor falsificate sau 
contrafăcute, drept contravenţie. La capito-
lul sancțiuni, pentru art. 4, amenda este de la 
3000 - 30.000 de lei. Atenţie! Se aplică aici și 
OUG 2/2001, adică se plătește jumatate din 
minimum. Este cât se poate de clar, amenda 
contravenţională nici nu-i afectează pe 
făptuitori.

Sunt co-iniţiator, alături de colega mea 
Roxana Mînzatu,  al unui proiect legislativ 
prin care, propunem câteva amendamente 
de completare și modificare a unor regle-
mentări din actualul Cod Penal în vigoare. 
Infracţiunile acestea sunt prea grave pentru o 
simplă amendă. Făptuitorii trebuie să ajungă 
după gratii, chiar dacă asta ar însemna să mai 
aglomerăm puţin închisorile.

Mihai MOHACI,
deputat PSD

Pedepse mai grele pentru 
contrafacere şi falsificare

Despre gândirea administrativă brașoveană 
în trei viteze – încet, încetișor și pe loc

 Contrafacerea şi falsificarea mărfurilor a devenit o afacere 
foarte profitabilă, atât pentru cei care le manufacturează, le 
importă sau le comercializează. Este favorizată de dorinţa de 
scădere a costurilor, manifestată de orice producător într-un 
mediu concurenţial.  Un produs fals în domeniul alimentar, dar și 
produsele de folosință îndelungată pot periclita viața și siguranța 
celor care le cumpără
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PENTRU 4 PORŢII

 Spanac proaspăt: 500 g
 Ceapă: 1 bucată mică
 Paste late: 400 g
 Ulei de măsline: 1 lingură
 Seminţe de pin: 1 lingură
 Smântână pentru gătit: 20 ml
 Sare, piper măcinat
 Cașcaval ras: 2 linguri

Se curăţă cu grijă spanacul și se spală bine 
sub un jet de apă rece. Frunzele mai mari se 
rup în bucăţi, după preferinţă. Se curăţă și se 
toacă mărunt ceapa și usturoiul.

Se fierb spaghetele al dente, într-o can-
titate suficientă de apă cu sare, conform 
instrucţiunilor de pe ambalaj.

Se călesc ceapa și usturoiul într-o 
tigaie mare, în ulei, amestecând conti-
nuu, până se moaie. Se adaugă spanacul și 
seminţele de pin și se călește totul împre-
ună, câteva minute, până ce se pleoștește 
spanacul.

Se adaugă smântâna, se sărează, se pipe-
rează și se fierbe până se îngroașă, ames-
tecând continuu. Se strecoară pastele, se 
adaugă în sos, se amestecă, se presară dea-
supra cașcavalul proaspăt ras și se amestecă 
din nou.

SFATURI UTILE:
În loc de spanac proaspăt se poate folosi 

și spanac congelat. Spanacul poate fi chiar 
înlocuit cu mangold. Frunzele de mangold 
se toacă mărunt, iar tijele în fâșii, se fierb 2-3 
minute, apoi se prepară conform reţetei.

Spanacul proaspăt poate fi găsit tot tim-
pul anului. Spanacul de iarnă are frunzele 
mai groase, mai mari și cu marginile zimţate 
mai adânc. Gustul acestuia este uneori amă-
rui-sălciu. Se găsește începând de toamna 
târziu, până în primăvară. În luna martie 
apare așa-numitul spanac de vară, ce are 
frunzele mici, fragede, verzi-aprinse, cu un 
gust moderat. Spanacul proaspăt poate fi ori-
când înlocuit cu spanac congelat, însă după 
decongelare se recomandă să se preseze bine.

Bunica mea făcea tăiței de casă: întindea 
foile de aluat cu sucitorul, le lăsa la uscat 
prin toată casa, pe te-miri-unde, așezate pe 
bucăți mari de pânză curată, iar când aluatul 
era suficient de uscat, tăia tăițeii subțiri ca un 
fir de ață. Parcă simt și acum mirosul de supă 
limpede de pui galben, servită fierbinte-fier-
binte cu tăiței de casă și pătrunjel proaspăt! 

Am să vă povestesc despre tagliatelle și 

surorile lor: tagliolini, fettuccine si pappar-
dele. Toate sunt paste lungi și plate iar sin-
gura diferență dintre ele este cea a lățimii. 
Tagliolini (sau taglierini) sunt tăițeii de 
supă despre care vă vorbeam mai devreme, 
însă în Italia sunt preparați cu diverse sosuri 
aromate cu lămâie, smântână, rozmarin, ciu-
perci, flori de dovlecel, pește sau carne. Deși 
nu există o lățime standard pentru aceștia, 
regula este ca tagliolini să fie tăiați cât mai 
subțire cu putință. Urmează fettuccine – late 
de 3-4 milimetri, tagliatelle – late de 8 mili-
metri și pappardele – late de 3-4 centimetri.  

Rețeta de bază pentru aluatul de paste se 
calculează după urmatoarea regulă: pentru 
fiecare 100 grame de făină se pune câte un 
ou de mărime medie și un praf de sare. 

Pentru colorarea pastelor în mod natu-
ral se poate adăuga în aluat piure de spanac 
sau pastă de roșii, însă pentru a obține paste 
frumoase și galbene, încercați să adăugați în 
aluat câteva fire de șofran înmuiate prealabil 
în puțină apă sau un vârf de cuțit de praf de 
turmeric. Eu am folosit turmeric pentru a 
obtine o culoare galbenă naturală a acestor 
tagliatelle.

Paste cu spanac  
şi smântână

Savurați ritmul alert 
al tonurilor proaspete 
de zmeură și căpșuni 
care definesc acest 
rose din Cabernet 
Sauvignon și Fetească 
Neagră, completate 
frumos de note citrice 
inconfundabile. Prin 
savoarea sa, vinul poate 
însoți cu lejeritate orice 
moment. Excelent cu 
pește, în special cu 
somon și păstrăv, homar 
la grătar, preparate lejere 
din carne de pasăre, 
mezeluri ușoare, pizza 
și paste. Foarte bun cu 
moussaka și salată de 
vinete cu ardei copți.
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Gadgeturi? „Gadgetăria” 
salvează sau omoară omeni(re)a?

Georgescu-Roegen  
a revoluționat atât de mult 
economia încât imensa 
majoritate a economiștilor 
i-au întors și continuă  
să-i întoarcă spatele

Și, pe bună dreptate, au și de ce! 
După două secole de progres teh-
nologic nemaivăzut în istorie și o 
creștere continuă a confortului și 
bunăstării (cu gadgeturi cu tot!), te 
trezești la ușă cu Thomas Malthus. 
Un TM versiunea 3.0, updatat la 
știința secolului XX, care mai face 
și mișto de noi, spunând că „ome-
nirea va ajunge la dezvoltare dura-
bilă când va face diferența dintre 
plăcere și bucurie“.

Îi înțeleg pe cei din lumea 
academică, au reflexele lor 
de autoapărare

Nu-i înțeleg însă pe politicieni, 
mai ales pe cei ce conduc UE. De 
ce amestecă lucrurile? Au luat 
bioeconomia, economia circulară, 
„creșterea verde“, emisiile zero de 
carbon (varianta macro la „Coca-
cola zero zahăr“) și încearcă să 
facă din ele o husă atractivă pentru 
vechiul și ruginitul PIB, indicatorul 
economic la care încă se închină 
toată lumea, indiferent de religie. 

Și care trebuie să crească, e musai!

Înțeleg că „indicatoarele de 
bord” nu se schimbă ușor 
nici la o mașină, darămite la 
o ditai economie globală

Dar semne că am vrea cumva 
să schimbăm ceva ar fi trebuit să 
apară. Să vedem o șurubelniță 
uitată la vedere sau câte un aparat 
de măsură atârnând neglijent. Să 
vedem ceva in discursul public al 
politicienilor, al mai marilor siste-
mului bancar. Isărescu, care făcea 
parte din Clubul de Roma din cele 
mai vechi timpuri, nu a pomenit 
niciodată, în niciun context,  de 
riscuri ecologice! (Dacă ai cântat 
vreodată cu Beatles, tot mai fredo-
nezi câte un Obladi-oblada…așa, 
de formă). Să nu vorbim totuși cu 
păcat. Vaticanul, prin circularele 
papale, trage periodic niște sem-
nale de alarmă în ceea ce privește 
dezvoltarea socio-economică; tot 
respectul! S-a mai mișcat puțin 
și Biserica Ortodoxă, dar incoe-
rent și neconvingător. Iar Thomas 
Picketty, acest Robin Hood al eco-
nomiștilor secolului XXI nu are în 
traistă merele de aur la care visăm. 
Le are pe cele cumpărate (pe card) 
de la supermarket.

Nu doar că nimeni nu schimbă 

indicatorii globali ai dezvoltării, 
dar și această dezvoltare se bazează 
pe creșterea consumului de lucruri 
inutile. Multe gadgeturi.

Acum să nu vă las  
cu ochii în Soare:  
ce este bioeconomia?

Contrar tuturor deștepților 
ce l-au precedat și l-au urmat, 
Georgescu-Roengen consideră că 
legile economice se supun, ca și 
cele biologice, legilor implacabile 
ale termodinamicii. Iar legea a II-a 
spune că  în sistemele deschise 
cantitatea de entropie crește. Orice 
transformare din materie în ener-
gie și din energie în materie se face 
prin pierdere de energie.

În „Legea Entropiei și problema 
economică”, carte publicată în 

1970, GR compară energia liberă 
cu un magazin, în care toate sunt 
puse în ordine, iar entropia cu 
același magazin, după ce a fost 
devastat de o tornadă. Materia este 
aceeași, dar nu mai poate fi folo-
sită. Entropia este măsura cantită-
ții de energie care rămâne blocată 
într-un sistem termodinamic.

Din păcate, toată economia de 
piață nu face decât să transforme 
inputuri cu conținut mare de ener-
gie liberă în outputuri cu multă, 
multă energia chimică blocată. 
Definitiv. Adică în deșeurile ce 
ajung la groapă. 

Micul Prinț, în călătoriile lui, a 
dat la un moment dat de un negus-
tor ce vindea hapuri ce potoleau 
setea; cel ce lua o astfel de pastilă 
economisea cincizeci și trei de 

minute pe săptămână, conform 
oamenilor de știință! Ce ar fi făcut 
Micul Prinț cu timpul astfel econo-
misit? …ar fi pornit, în liniște, spre 
o fântână!

La nivel uman, așa stăm: tot mai 
puțini copiii autentici (nu intru aici 
in ingineria diabolică prin care le 
distrugem copilăria!), dar un fur-
nicar de oameni care caută să dea 
de lucru unor roboți. Roboți care 
la rândul lor, să facă jucării tot mai 
inutile pentru niște oamenii fără 
copilărie, dar care se maturizează 
din ce în ce mai greu. Vedeți vreo 
deosebire între „Toate îmi sunt 
îngăduite, dar nu toate îmi sunt de 
folos“ și „Libertatea este necesita-
tea înțeleasă?“ Eu nu. Și nu cred că 
e un lucru rău în asta.

Marian DRĂGOI

 Gadgeturi?… Din curiozitate, pentru a-mi lămuri 
niște concepte-cheie precum bioeconomia sau 
economia circulară, am început să citesc la modul 
serios scrierile lui Nicholas Georgescu-Roegen, 
românul nostru despre care vorbim atât de rar. 
Au fost două „fitile” ce mi-au aprins această 
curiozitate: profunda dezamăgire produsă de 
producția hollywoodiană numită  pompos Sfârșitul 
istoriei (a mult-prea-celebrului Francis Fukuyama, 
un guru al neoliberalismului, rămas undeva la 
jumătatea drumului spre Freud) și vizionarul 
filmului produs de Leonardo di Caprio după  
„o scurtă istorie a progresului”, carte  publicată  
de Ronald Wright în 2005

Călători fragili printr-o lume aspră
De fiecare dată când ajung la 

Aeroportul Henri Coandă 
mă cuprinde un dor de ducă. 

Îmi plac aeroporturile. Spațiile sunt 
luminoase și neliniștite și mă fac să 
mă gândesc cât de aproape sunt ora-
șele lumii. Și cât de aproape suntem 
unii de alții. Călători sau nu. Veseli 
sau nu.

Sunt la Sosiri, o aștept pe mama 
unei prietene. Soțul ei a fost dia-
gnosticat cu o boală grea. Femeia 
vine din Italia, muncește acolo. 
Prietena mea e la spital, cu tatăl 
ei, și-a luat liber de la serviciu, 
copiii, doi băieți în primii ani de 
școală sunt la o altă prietenă, soțul 
ei muncește tot în vestul civilizat. 
Știu că s-a săturat de promisiuni, de 

trădări, de lipsa de perspectivă.

Nu toți călătorii zâmbesc

Tabela electornică arată că 
avionul de la Bologna a aterizat. 

Așa cum au aterizat avioane de la 
Roma, Tel Aviv, Moscova. Șoferi în 
costume așteaptă oameni de afaceri 
al căror nume e scris pe un carton 
alb. Un bărbat scund, în costum, 

se plimbă cu un trandafir în mână. 
Două fete, par surori, se plimbă de 
mână în sus și-n jos. O comunitate 
mică s-a format dincolo de barele 
metalice care interzic accesul în 
burta aeroportului.

Rând pe rând, pasagerii ies prin-
tre ușile automate, îi caută cu pri-
virea pe cei care îi așteaptă, se mai 
aude și câte un strigăt, un nume 
care își caută destinatarul. Cei mai 
mulți zâmbesc, se îmbrățișează, 
gențile pe roți trec de la unii la alții. 
Dar nu toți călătorii zâmbesc.

Pumni călători  
între furie și tragism

Lucrează în Italia de șapte ani. 
Îngrijește pe cineva în vârstă. De 

când a plecat, își ajută, cum poate 
copiii. Are buzele strânse, știe 
să îndure. De câțiva ani, soțul ei 
suferă. El stă în România, are grijă 
de mama lui, bătrână și neajutorată. 
Doi bolnavi într-un apartament de 
bloc de undeva din Moldova noas-
tră. Au două fete: una, în Anglia, 
asistentă medicală, cea de-a doua 
– aici. Dar aici doar pentru încă 
puțină vreme. La vară, după ce ter-
mină copiii școala, vor deveni și ei 
călători. Mâinile femeii de la aero-
port sunt muncite. Când poves-
tește, strânge puțin pumnii. Dar nu 
tare. Pumni călători între furie și 
tragism.

Tudor ARTENIE



8 ANALIZĂ
numărul 50, 17-23 martie 2017

 Ținem să vă spunem că a fost 
interesant la ședința de Consiliu 
Local a municipiului Brașov.   
Cu interpelări și cu luări de 
poziție ca-n parlamentul 
britanic, vizavi de subiecte 
care ne interesează pe toți 
brașovenii din urbe. Subiecte 
ca de exemplu: Tetkron, 
RAT Brașov, contracte de 
deszăpezire

Ne amintim cu toții de faptul că 
vara trecută 10.000 de familii din 
Brașov au suferit de lipsa apei calde. 

Societatea care ar fi trebuit să distribuie apa 
caldă este SC TETKRON SRL. Mai amin-
tim brașovenilor faptul că această societate 
comercială este practic falimentară, fap-
tul că primarul orașului împreună cu alte 

persoane publice din Brașov este cercetat 
penal pentru aceasta societate și mai adu-
cem la cunoștință brașovenilor faptul că  s-a 
înființat un nou serviciu de termoficare la 
Brașov,  prin votul consiliului local Brașov.  

In aceste condiții Consiliul Local a apro-
bat ieri o sumă de 18.000.000 lei pentru 
TETKRON SRL. Având în vedere cele 
de mai sus, suntem de acord cu interpela-
rea domnului Arnold Ungar și ne punem 
și noi întrebarea de bun simț, după cum 
urmează: în condițiile în care ai un servi-
ciu nou de termoficare, în condițiile în care 
S.C. TETKRON S.R.L. generează procese 
penale și este falimentară, cum de aprobi tu 
18.000.000 de lei pentru această societate. 
Și nu numai că aprobi, dar o faci fără viza 
secretarului primariei respectiv fără viza 
doamnei Paula Pitiș, și o faci fără a avea 
nevoie de referate de specialitate, întrucât 
are la baza un HCL convocat „de îndată“. 
Într-adevar la ședințele de îndată nu este 

nevoie de referate, dar totuși nu vorbim 
despre o șaormărie, ci vorbim despre opt-
sprezece milioane de lei din bugetul urbei 
Brașov deci, lăsați-ne măcar să întrebăm: 
„de ce“? Informativ aducem la cunoștința 
dumneavoastră faptul ca Arnold Ungar și 
Cristian Macedonschi au votat împotrivă, 
iar Șerban Sovaială și Adina Donosă s-au 
abținut.  

O altă problemă discutată a fost inter-
pelarea domnului Arnold Ungar în ceea 
ce privește RAT Brașov și anume, a făcut 
referire la eventuale achiziții de autobuze și 
a solicitat să se informeze Consilul local în 
amănunt. Domnul Arnold Ungar a mai afir-
mat că are informații că se pregătește coop-
tarea de noi acționari la RAT BV. Īntrebând 
pentru ce este nevoie de această asociere și 
cu ce ajută aceasta Brașovul, răspunsul vice-
primarului Mihai Costel a fost că este vorba 
despre Săcele, Sâmpetru și Prejmer, această 
asociere fiind benefică atât pentru societatea 

RAT BV cât și pentru zona metropolitană a 
Brașovului  prin crearea unui transport in 
comun unitar care să includă și aceste loca-
lități. De asemea aceasta va facilita accesa-
rea de fonduri europene care vor contribui 
la ridicarea atât a municipiului cât și a zonei 
metropolitane. Răspunsul viceprimarului a 
sunat bine, dar noi circumspecți fiind, vom 
monitoriza și vă vom ține la curent. De ase-
menea  s-au mai cerut detalii despre împre-
jurarea în care a fost concediat un jurist de 
la RAT BV, care ar fi martor sau denunțător 
într-un dosar DNA. Întrebările vizavi de 
acest subiect au rămas fără răspuns.  O altă 
intervenție ce merită amintită este aceea a 
lui Cristian Macedonschi, care reclamă din 
nou că nu s-au pus la dispoziție spre studiu 
contractele de deszăpezire. Mi se pare sim-
plu și aici: dacă este totul în ordine, dă-i-le 
frate să le citească. 

Bogdan GABRIEL

Interpelări cu semne de întrebare

Să revenim la buget! În marea 
lui alcătuire nu este rău. Se 
alocă banii necesari pentru o 

bună administrare, în general.  Însă 
apar semne de întrebare. 

Semne de întrebare în legătură 
cu alocarea unei sume de bani pen-
tru TETKRON, în paralel cu alo-
carea altei sume pentru Serviciul 
Public Local de Termoficare 
Brașov apă caldă și căldură în sis-
tem centralizat. Și ca să fie bine, 
să nu fie rău, se anunță la inves-
tiții majore realizarea cu Fondul 
Româno – Elvețian reabilitarea 
rețelelor de transport și distribu-
ție energie termică în zona rezi-
dențială Tractorul Brașov!

În august 2016, Tetkron a deve-
nit un șlagăr la modă. După  sista-
rea furnizării apei calde pe 7 aprilie 
2016 au început debranșările. Erau 
pe atunci aproximativ 11.000 de 
apartamente racordate la sistemul 
centralizat iar  în prezent estimăm 
la maxim 6.000 numărul celor care 
mai depind de acesta. Și  probabil 
că vor mai interveni debranșări, 
pentru că oamenii vor certitu-
dine și independență și nu vor să 
mai facă frigul în sezonul de iarnă 
2017-2018.

Tot la vremea aceea, se încerca 

cu disperare ascunderea gunoiului 
sub preș, probabil de ochii soacrei 
DNA care intrase pe firul afacerii 
TETKRON-BEPCO, adică pe firul 
înțelegerilor Scripcaru-David. Așa 
că 104 persoane dintre angajații 
TETKRON au fost disponibilizati. 
După disponibilizări, Scripcaru 
a demarat acțiunea de spălare la 
aburi a afacerii, înființând o nouă 
societate - Serviciul Public Local 
de Termoficare Brașov apă caldă 
și căldură în sistem centralizat, 
care trebuia să înceapă produc-
ția și distribuția de apă caldă și 
agent termic. Lucru altfel rea-
lizat dar cu eforturi și costuri 
deloc de neglijat.

Tot atunci, TETKRON datora 
15.314.000 de lei către producă-
torul de agent termic Bepco, 1,6 
milioane de lei salariile compen-
satorii pentru cei 104 disponibili-
zați, pierderile înregistrate la data 
de 31 decembrie 2015,   în valoare 
de 13,6 milioane  de lei. Datoria 
către BEPCO care ardea la degete 
pe toți cei implicați și pentru plata 
căreia care nimeni nu voia să sem-
neze, pentru că nimeni nu dorea să 
ajungă parte în dosarul de la DNA 
legat de afacerea aburului, era așa 
cum arătau datele oficiale, în valoare 

de 15.314.000. Sumă care dacă este 
actualizată conform acelui contract, 
ajunge cam pe la cei 18.000.000 de 
lei pe care i-a primit TETKRON-ul, 
sub formă mascată de „majorare de 
capital“! Așa că avem toate suspi-
ciunile, extrem de rezonabile, care 
ne fac să credem că este de fapt 
forma mascată prin care se încearcă 
plata datoriei către BEPCO. Și ne 
întrebăm: de ce nu s-a făcut atunci 
acest artificiu? Atunci nu era legal 
și acum este? Ciudat, dai oame-
nii afară, faci societatea aproape 
defunctă iar în paralel deschizi o 
nouă societate! 

Noua societate numită Serviciul 
Public Local de Termoficare 
Brașov apă caldă și căldură în 
sistem centralizat, a primit și ea 
bani de la bugetul local. Și s-a 
propus suma de 43,18 milioane 
de lei, defalcată astfel: cheltu-
ieli de personal - 2,89 milioane 
lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 

- 38,94 milioane lei și cheltuieli 
pentru investitii – 1,35 milioane lei!

Adică avem două societăți cu 
aproape același obiect de activi-
tate. Și fiecare primește o căciulă 
plină cu bani! Ce face una și ce face 
alta?  Nu se calcă surorile astea pe 
picioare? Sau este așa cum spunem 
noi, doar o încercare de a ascunde 
gunoiul produs de afacerile dubi-
oase din trecut?

Probabil că după „majorarea de 
capital“ BEPCO își va lua banii, 
pentru care a produs și furnizat 
agent termic conform contractului. 
Poate că DNA va coborî mai adânc 
cu cercetarea în afacerea respec-
tive. Și poate că în final, „defuncta“ 
TETKRON va putea să putrezească 
liniștită sub praful uitării.

Să revenim la proaspăta „virgină“, 
deocamdată călduța Serviciul 
Public Local de Termoficare 
Brașov apă caldă și căldură în sis-
tem centralizat . Deocamdată, căci 

sunt date care ne fac să credem că va 
deveni fierbinte, o adevărată cadână 
halitoare de bani. Pentru că onor 
primăria face vorbire la capitolul 
„investiții majore“ despre Fondul 
Româno – Elvețian, fond din care 
se va face reabilitarea rețelelor de 
transport și distribuție energie ter-
mică în zona rezidențială Tractorul 
Brașov! Nu în tot orașul, strict în 
zona rezidențială Tractorul Brașov. 
Adică restul rețelelor de distribuție 
sunt așa de performante că nici nu 
contează!

Noi spunem că nu este așa și ne 
punem multe întrebări. În primul 
rând, dacă ai un sistem de produc-
ție învechit și mare consumator de 
gaz, de ce nu se investește în cen-
trale performante, în cogenerare, 
așa cum are BEPCO?  De ce nu se 
ia metodic, prin înlocuirea în tota-
litate a rețelei de distribuție exis-
tente, învechtite și cu pierderi mari? 
De ce se dezvoltă rețeaua strict în 
zona Tractorul? 

Pentru că primarul și cei câțiva 
apropiați știu că sistemul centralizat 
este aproape mort. Pentru că trebuie 
eforturi uriașe să faci acest sistem 
să fie performant și este aproapte 
imposibil să convingi oameni care 
au simțit frigul să se întoarcă la 
cazanul tău, care nici o țuică acră nu 
poate face. Așa că preferă să facă un 
proiect nou pe o zonă în plină dez-
voltare, să cheltuie acolo cu dedica-
ție pentru anumite firme banii unui 
fond. Sunt curios dacă la momentul 
potrivit tot BEPCO, sau altă firmă 
„din cărți“ va asigura producția. 
În timp ce primăria va continua să 
acopere pierderile din vechea rețea. 
Doar nu contează, bani sunt și toată 
lumea trebuie să trăiască. 

Mai ridică bugetul ceva semne 
de întrebare. Legate de RAT Brașov 
și de ceva investiții. Dar asta într-un 
episod viitor.

Alexandru PETRESCU

Scripcaru și „virgina fierbinte“
 Săptămâna aceasta a avut loc ședința de consiliu 
local în care s-a votat bugetul. Bugetul ăsta este un 
fel de sens giratoriu la care cel mai bine se pricepe 
primarul Scripcaru. Un sens în care se intră și se 
iese cum vrea el. Spun asta pentru că observând 
modul în care s-a desfășurat ședința, nu am 
putut să nu remarc irascibilitatea, chiar accentele 
agresive ale primarelui giratoriu ca urmare a unor 
interpelări. Probabil domniei sale nu îi place ca 
după atâția ani în care a jucat rolul lui Zeus, să i se 
pună întrebări. Desigur, a uitat legea care spune că 
El-Primarul, este executiv, cel care pune în aplicare 
ce decid consilierii. Care în marea lor majoritate 
încă execută ce spune Zeus. Bine, a uitat el mai 
multe legi, dovadă stau dosarele de la DNA
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Rangofilia

Odată ajunși, m-a tîrît 
în fața unui cavou 
– „apartament“, nu 
„garsonieră“ – de 
marmură neagră 

și mi-a arătat, mîndru, inscripția, 
adică numele lui și al nevestei, cu 
datele de naștere, titlurile, un CV 
întreg… la născut scria ce trebuie, 
la decedat, să-i țină Domnul în 
viață, nimic. Dar nu asta era, vorba 
unui fost președinte, care se decla-
rase lider zonal, problema! „Uite, 
e în primul rînd!! M-a costat, da 
face. Dacă vrei, îți aranjez și ție 
mai în față, nu chiar în prima linie, 
abia mi-am făcut loc și eu, da pe 
aproape. Vorbim cu părintele! I-am 
mulțumit politicos precizîndu-i că 
eu vreau să-mi rezerv un loc la eroi, 
nu i-am spus la care biserică și nici 
la ce „loc de odihnă“ …ceea ce l-a 
cam întristat: „Păi da, că tu te miști, 
pă colo, pă colo…normal“  Chiar 
dacă „apartamentul“ se află între 
două „cazemate“ de cîrnățari – să 
mă scuze măcelarii, nu am nimic cu 
ei – și pe o linie cu un constructor 
penal, un funcționar de la ANAF, 
un interlop ajuns parlamentar, 
cu alți „procopsiți“ ai vremurilor 
noi, în timp ce decedaților iluștri, 
militari, eroi chiar, intelectuali, 
ctitori etc. li s-a luat „fața“ de noul 
rînd întîi, nu își face probleme: 
„Domnule, cînd zici în orașul ăsta 
…(aici și-a rostit apăsat numele) 
toată lumea mă știe, așa că era nor-
mal să-mi rezolv și chestia asta“

Rrromânului îi place să stea în 
față. Oriunde, nu numai la cimitir. 
Rangofilia este o trăsătură detec-
tabilă pe toate palierele societății.
Sînt atinși de această boală – căci 
este de domeniul patologicului – 
atît cei care vor să fie șefi de scară, la 
bloc, cît și cei care vizează mult mai 
sus, demnități, grade, titluri științi-
fice, decorații, plachete, diplome – 
pe care să le etaleze, „ca la frizerie“, 
în sufragerie – funcții „vizibile“, 
președinții de cluburi, asociații, 
comitete, din indiferent ce dome-
nii, ca să nu mai vorbim de pozițiile 
din „politichie“, de la organizațiile 
de cartier pînă la vîrful partidelor, 
din masonerie, că și asta „dă bine“, 
acestea, ca și multe altele, cunos-
cute dar obositoare într-o înșiruire 
nesfîrșită, culminînd cu inventa-
rea unor arbori genealogici, era să 
scriu ginecologici, mergînd pînă la 
Burebista, dacă se poate, dar ori-
cum pornind de la Mihai Viteazu, 
că ăsta a fost un „manager“ feudal 
„beton“, Ștefan cel Mare, Basarabi 
etc. trecînd prin „boierii de viță 
veche“ și chiar cumpărînd „certifi-
cate“ de noblețe de prin vecinătăți, 
cu precădere austro-ungare…

Se adresează unii altora cu 
„Excelență“! Excelență în sus, 
excelență în jos… Dacă între ei, la 
vreun protocol sau cu altă ocazie, 

nimerește vreun „amărît“ de scri-
itor, actor, muzician, universitar 
adevărat – nu cu titlurile științi-
fice „neguțătorite“ – intelectual de 
valoare recunoscută, sportiv meda-
liat „în luptă“ etc. „excelențele“ i se 
adresează cu un „Maestre…“ rostit 
cam în zeflemea, cu o superioritate 
care, consideră ei, îi distanțează 
de cei cărora binevoiesc să le dea 
atenție. De zicala cu prostul care 
dacă nu-i fudul, parcă nu e prost 
destul au uitat, oricum „proști“ sînt 
ceilalți, mai puțin titrați, decorați, 
înscăunați, aleși.

Apar astfel în scenă, în prim plan, 
cu reflectoarele pe ele, personaje 
grobiene. Un amic mi-a arătat o 
carte de vizită, pe care pusese mîna 
de la un altul, cu rang, pretextînd 
că face colecție. „Cartonașul“, apar-
ținînd unui celebru „potentat“, as 
în sportul parvenirii, avea înscrise 
următoarele „informații“: numele 
„nenicului“, apoi, mai jos, minis-
tru de…, prof. univ. dr., general de 
brigadă (parcă), președinte al par-
tidului…, deputat…Horror, ca să 
folosesc un termen impus de acum, 
nu doar de către „frumoșii tineri“, 
în „dulcea“ noastră limbă! Noroc 
că, din cauză de amor de girofar, 
un simbol al „reușitei“, al rangu-
lui, s-a trezit „puțin“ pe tușă, însă 

foarte posibil să revină. Eventual 
cu un nou „titlu“, acela de „scriitor“. 
Asta, dacă va primi vreo pedeapsă 
– căci are și alte dosare – cu exe-
cutare.Pac, două-trei cărți – scrise 
de alții – și personajul „reeducat“ 
și „telectual“ va putea să-și etaleze 
din nou multele sale „talente“. În 
fond, îi lipsește doar un titlu de 
noblețe, ca să își spună „de…“ și să 
folosească un blazon personal – cu 
sabie de general, girofar, însemne 
de dr., eventual „Honoris…“ aca-
demician(?) sau ce o mai consi-
dera că îl reprezintă…–  și nu sigla 

banală, a partidului, a ministerului 
sau a parlamentului. În paranteză, 
ca să stabilim diferența dintre cei 
care SÎNT și cei care SE CRED, 
iată, reținută de istorie, o întîm-
plare cu Mozart. Acesta a primit, 
ca recunoaștere a valorii, dreptul 
de a se numi „Herr von Mozart“ 
și de a purta steaua care însoțea 
titlul nobiliar. În momentul în care, 
la o întîlnire, un nobil adevărat 
a atins-o, cu superioritate, poate 
cu aroganță chiar, marele com-
pozitor și-a smuls-o din piept și a 
aruncat-o. Acum, ca să fiu drept, 
nu pot să nu evoc o campanie de 
presă, soldată cu o analiză atentă și 
măsuri ferme, desfășurată, cu cîțiva 
ani în urmă, tocmai în Austria, 
unde s-a constatat că o serie de per-
sonaje publice, dornice de distinc-
ții și titluri, și-au cumpărat decora-
ții. Da, însă, în urma scandalului, 
le-au fost retrase! La noi, niciodată, 
poate doar torționarilor decorați 
„din greșeală“. Ca să rămîn puțin 
„afară“ îmi amintesc o vorbă auzită 
la bătrînii familiei, cu zeci de ani în 
urmă:„Băiete, să nu uiți, lordul e 
lord și în șanț!“ Legat de aceasta, 
citez, fără alte comentarii, un frag-
ment dintr-o carte pe care țoapele 
noastre nu o vor citi niciodată 
– ele au doar „negrii“ care scriu 

pentru ele dar nu și citesc! – sem-
nată de un nobil autentic, contele 
Alexander von Schoenburg, căsă-
torit cu una dintre nepoatele regi-
nei Elisabeta a II-a, fratele celebrei 
principese Gloria von Thurn und 
Taxis, „Arta de a scăpăta cu stil“: 
„Aristocrații englezi nu lucrează 
doar în bănci sau în case de licitație, 
ci își cîștigă pîinea și în postura de 
șoferi de autobuz, ca lordul Teviot. 
Vicontele Boyle și lordul Blackford 
au fost chelneri, atunci cînd nu 
votau legi în House of Lords, baro-
neasa Sharples a condus un pub de 
provincie iar Lady Diana Spencer a 
fost educatoare într-o grădiniță…“

La noi, greu de imaginat așa 
ceva la parveniții acestor vremuri 
tulburi, în care toți rahații s-au 
ridicat la suprafață și au început 
să pută. Urmașii vechilor boieri, 
ai familiilor care, cu mulți, foarte 
mulți ani în urmă au fost trimise în 
închisori sau determinate să fugă 
din țară, nu au noblețea de altădată. 
Și pentru ca să pun punct, iată încă 
un exemplu edificator din cartea 
lui Alexander von Schoenberg. 
Întrebat care este avantajul rangu-
lui, lordul Kingsale – care trăiește 
la țară, într-un cottage și nu se ruși-
nează cînd proprietarul pub-ului, 
unde socializează, democratic, cu 
toată lumea, îl cheamă să schimbe 
o garnitură, o țeavă, contra unei 
beri – a răspuns așa: „Dacă trag o 
bășină în timpul unui dineu, toți 
mă consideră excentric, ba chiar 
puțin amuzant. Dacă ar face-o 
altul, ar fi considerat dezgustător și 
vulgar.“

Nu știu dacă „rangofiliștii“ – 
folosesc termenul ca pe acela de 
biciclist sau alcoolist sau – înțeleg 
ceva din mesajul lordului Kingsale. 
Mă îndoiesc. Așa că vor continua 
să acumuleze titluri, funcții, tini-
chele etc. bulversînd societatea 
românească, creînd o falsă scară 
a valorilor. Ne vom împiedica de 
ei – și de ele, căci a dat boala și în 
cucoane – la toate „evenimentele“, 
în toate împrejurările în care con-
sideră că trebuie să fie văzuți. Cu 
baretele decorațiilor la reverul 
costumelor Boss sau Armani, înar-
mați cu cărți de vizită ”complete”, 
etalînd grade, la vedere sau „aco-
perite“ – un bătrîn ostaș reflecta, 
într-un WC al Parlamentului, că 
nu te mai poți pișa de colonei și 
generali – bijuterii „cu semnificație 
istorică în ceea ce privește proveni-
ența“, alte „însemne“, de deputați, 
de senatori, de membri ai te miri 
ce entități „importante“, dovezi ale 
rangului la care au ajuns „excelen-
țele“. Ei visează să vadă „slugile“, de 
la șoferi pînă la „maeștrii“ de care 
aminteam mai sus, așteptîndu-i, 
ca în „Ciocoii vechi și noi“ ai lui 
Nicolae Filimon, aliniate conform 
rangului stăpînilor. În mod sigur, 
dacă lucrurile s-ar schimba, am 
pierde o „distracție“. Una care ne 
costă! Dar ce importanță are?Nouă 
ne place să NE rîdem!Chiar dacă, 
de multe ori, nu este rîsul nostru.

 Un cunoscut, nu-l pot numi prieten, altfel un om onorabil, mi-a pus 
o întrebare, ca să zic așa, „radicală“, în timp ce ne aflam la „o cafea de 
vorbă“: „Tu ai mormînt?“ Am fost întîi descumpănit, apoi m-a pufnit rîsul 
aducîndu-mi aminte de faza cu fostul ministru și pro-american „fervent“, 
Șora, pe care, la aproape 100 de ani, funcţionarul de la Ambasada SUA 
l-a întrebat, la „interviu“ pentru viză, printre multe altele, dacă are…mor-
mînt!?!  I-am spus și eu „companionului“ că nu am de gînd să mai călă-
toresc în SUA pînă cînd partenerul nostru strategic nu va renunţa la pro-
cedura umilitoare a vizelor dar acesta nu s-a prins și nu am mai insistat… 
„Hai cu mine, să-ţi arăt“, asta a fost reacţia lui, care, după tonul hotărît, 
nu admitea refuz. Așa că, vrînd-nevrînd, m-am urcat în „volvăul“ său de 
„jdemii“ de euro și m-am lăsat dus, unde credeţi, la… biserică. Bine, nu la 
una oarecare, ci la o biserică frecventată de „lumea bună“.

Cu baretele decorațiilor la 
reverul costumelor Boss 
sau Armani, înarmați cu 

cărți de vizită „complete”, 
etalînd grade, la vedere 

sau „acoperite“ – un bătrîn 
ostaș reflecta, într-un WC 
al Parlamentului, că nu te 
mai poți pișa de colonei 
și generali – bijuterii „cu 

semnificație istorică în ceea 
ce privește proveniența“, 

alte „însemne“, de deputați, 
de senatori, de membri 

ai te miri ce entități 
„importante“, dovezi ale 
rangului la care au ajuns 

„excelențele“.

Eduard HUIDAN
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O mică istorie 
a revoltei în România (II)

Ne vom ocupa în par-
tea a II-a de haiduci și 
de personalitatea lui 
Tudor Vladimirescu. 

Vom privi tabloul acestora cu 
obiectivitate fără să ne facem mari 
iluzii. Realitatea este că haiducii 
erau fără doar și poate niște tâlhari 
la drumul mare, fără nici o legă-
tură cu lupta politică, cu drepturile 
sociale, cu neatârnarea neamului 
sau cu afirmarea pe principiul de 
tradiție etnică. Erau niște hoți, care 
pândeau potecile și drumurile, 
împușcau, tăiau și fugeau cu baga-
jele victimelor, sau făceau raiduri pe 
la curțile oamenilor înstăriți, pe la 
hanuri și mai rar pe la curțile mari-
lor boieri. Mai rar pentru că alea 
erau bine păzite și majoritatea mari-
lor boieri aveau funcții dregătorești, 
adică aveau funcții oficiale iar în 
cazul acesta poteră era mult mai sili-
toare. Există însă și câteva excepții 
care întruchipează mitul haiducului 
(nu al lotrului), ci haiducul care ia 
de la bogați și dă la săraci și lupta 
lui are și o componentă patriotică și 
politică în sensul de eliberare nați-
onală. Este vorba de Iancu Jianu și 
de Grigore Pintea. Autorul de fol-
clor anonim le-a făcut balade și le-a 
dat porecle, pe Grigore Pintea l-a 
numit Pintea Vitezul, „De-un viteaz 
așa fălos, Și la inimă milos, De-un 
viteaz așa de mare, La sărmani dă 
ajutoare“  sau, „N-ați auzit de-un 
Jian“… „Care umbla prin păduri, cu 
doisprezece panduri“.

Grigore Pintea, zis Pintea 
Viteazul s-a născut la 25 februa-
rie 1670 și a murit la 14 august 
1703 este originar din Măgoaja, 
Țara Lăpușului. Este fiu de mici 
boieri români care intră în conflict 
cu nobilii regionali, fuge în codrii 
Maramureșului și se „haiducește“. O 
perioadă însemnată de timp terori-
zează nobilii locali. Se fac multe pla-
nuri de capturare a lui și i se intind 
multe capcane dar, reușeste să scape 
de fiecare dată, Obligațiile fiscale și 
militare – foarte aspre – impuse 
de împăratul austriac Leopold I au 
declanșat o puternică mișcare de 
rezistență, cunoscută sub numele 
de răscoala curuților. Principele 
Francisc Rákóczi al II-lea a pornit 
un război de eliberare națională, 
bazându-se atât pe sprijinul țărăni-
mii iobage, cât și pe ajutorul promis 
de regele Franței (Ludovic al XIV-
lea) și țarul Rusiei (Petru cel Mare). 
Pintea a avut rang de căpitan, în 
armata lui Francisc Rákóczi al II-lea. 
Din documentele epocii reiese că 
Pintea a fost un om instruit, cunos-
cător al mai multor limbi străine și 
al tehnicilor militare, diplomat și 
bun negociator. În primăvara anului 
1703, armata răsculaților cucerește 
Zalău, Sătmar,Bistrița, Dej, Sighet. 
La 14 august 1703 Pintea este 
împușcat în timpul asediului ora-
șului Baia în urma unei ambuscade.

Iancu Jianu s-a născut 1787 și a 
murit la 14 decembrie 1842, vestit 
haiduc din Oltenia. Din descrierile 
vechi rezultă că era scund, svelt dar 
de un curaj nebun și foarte bun 
mânuitor de arme și un foarte bun 
călăreț. Un tip energic, cu farmec 
personal deosebit, aspect care-l 

făcea să aibă mare trecere la doam-
nele vremii – asta îi și salvează viața 
la un moment dat. S-a născut într-o 
familie înstărită de boieri mici cu 
dregătorii de slugeri pe domeniile 
marilor  boieri din Romanați. Iancu 
Jianu a ajuns la un moment dat să 
conducă în jur de 3.000 de haiduci 
și trei tunuri. Raidurile sale erau 
îndreptate nu numai împotriva 
boierilor, ci și impotriva turcilor. A 
se vedea campania dusă de haiduci 
în 1809, în urma căreia sunt incen-
diate Vidinul și Plevna, fiind ucis și 

pașa din Vidin, ca razbunare la acți-
unile pașalei care atacase Craiova 
și mai multe sate din Oltenia. Este, 
distrusă – definitiv –  raiaua tur-
cească de la Turnu Măgurele. Turcii 
n-au reconstruit-o niciodată. Iancu 
Jianu ajunsese să se poarte ca un 
domn, făcând danii bisericilor, con-
struind clădiri pentru binele obștii 
în Craiova și Caracal. A subminat si 
chiar a substituit o perioadă pute-
rea domnească în regiune. Este 
prins printr-o capcană fiind neîn-
soțit, pe străzile Bucureștiului. Este 
condamnat la moarte. Potrivit legii 
pământului, dacă o fată de neam 
cerea de soț un condamnat, acesta 
era iertat. Mai multe domnițe de la 
curte se oferă și Iancu Jianu o alege 
pe Sultana Gălășescu, o jupâniță 
din suita domniței Ralu, fiica lui 
Caragea Vodă. Această femeie și 
căsătoria cu ea îi atrage într-un fel 
și liniștirea lui și trecerea la o viață 
oarecum molcomă și patriarhală. 
Putem spune că Sultana Galășescu 
l-a cumințit, el renunțând treptat 
în următorii ani la viața de hai-
duc. În schimb îl ajută pe Tudor 
Vladimirescu să strângă cete de hai-
duci. Iancu Jianu moare din cauze 
naturale la 55 de ani. 

Continuăm mica noastră isto-
rie a revoltei în România și anume 
cu  personalitatea lui Tudor 
Vladimirescu. Tudor Vladimirescu, 
s-a născut în 1780 în comuna 
Vladimir județul Gorj și a murit  
asasinat în anul 1821. A fost con-
ducătorul Revoluției de la 1821 și 
al pandurilor (corp de armată cu 

obligaţii semipermanente, spe-
cializată în acţiuni de hărţuire a 
corpurilor de oaste dușmane). A  
participat la războiul ruso-turc din 
1806-1812 și remarcându-se prin 
fapte de arme, a fost decorat de 
autoritățile ruse cu ordinul de cava-
lerie Ordinul Vladimir, clasa a III-a.

Pandurii erau o pătură oarecum 
privilegiată de ţărani olteni care 
erau scutiţi de impozite. Faptul că a 
făcut parte din acest corp de armată 
va fi decisiv pentru cariera și viaţa 
lui Tudor Vladimirescu. În 1806 a 
fost numit vătaf de plai (adminis-
trator de district) la Cloșani, fapt 
care – prin îndatoririle ce le avea – a 
făcut să aibă permanent contact cu 
căimăcămia Craiovei propulsân-
du-l astfel in în cercurile largi ale 
Olteniei și lumea „de sus“ a acesteia.

Pentru a înţelege toată lumea, 
căimăcămia a fost forma de guver-
nământ provizoriu instituită în tim-
pul cât tronul rămânea vacant sau 
pe timpul absenței domnului; loco-
tenență domnească. Motivul pentru 
care Tudor Vladimirescu a rămas în 
istorie este Revoluția de la 1821.

Figura centrală a revoluției a fost 
Tudor Vladimirescu, pe care popo-
rul l-a indrăgit, ca pe un domnitor 
al Valahiei, sub numele de domnul 
Tudor. Răscoala a fost înfrântă dar, 
una dintre cele mai importante 
revendicari ale revoluționarilor 
s-a concretizat: din anul următor, 
Principatele Române au dobândit 
„domni pamânteni“.

Revendicările revoluționari-
lor au fost cuprinse în cunoscuta 

Proclamație de la Padeș, dar și în 
scrisori adresate Înaltei Porți, în 
care se cereau îmbunătățiri soci-
ale și schimbări politice în ceea ce 
privește numirea conducatorilor 
Țării Românești. Mișcarea a căpătat 
amploare o dată cu afilierea la miș-
carea de eliberare a grecilor – Eteria.

Tudor Vladimirescu s-a aliat, 
cu Alexandru Ipsilanti, conducato-
rul Eteriei. Eteriștii au încercat să 
obțină sprijinul Rusiei dar Rusia a 
dezaprobat mișcarea de eliberare 
a românilor și a grecilor. În ciuda 
faptului că acum nu se mai puteau 
baza decît pe ei înșiși, cei doi con-
ducători nu au reușit să colaboreze, 
Alexandru Ipsilanti dovedindu-se 
un aliat primejdios și orgolios.

Liderul Revoluţiei din 1821 
– Tudor Vladimirescu – a primit 
o scrisoare de la pașa de Giurgiu 
prin care i se transmitea că are tot 
sprijinul sultanului otoman, poarta 
fiind de acord să renunţe la abuzu-
rile făcute asupra Ţării Românești. 
Totodată, turcii i-au propus lui 
Tudor Vladimirescu să devină dom-
nitor al ţării, dacă va ajuta la alun-
garea lui Alexandru Ipsilanti din 
Muntenia. Tudor a răspuns pozitiv 
la propunerile înaintate de otomani, 
însă corespondenţa dintre liderul 
pandurilor și turci a fost intercep-
tată de agenții eteriei. Eteristii în 
frunte cu Alexandru Ipsilanti s-au 
simțit trădați si profitând de neîn-
țelegerile dintre Tudor și  căpitanii 
săi – neînțelegeri izvorâte din fap-
tul că Tudor pedepsea foarte aspru 
furtul și tâlhăria – îl arestează,  și îl 
asasinează, dupa un lung interoga-
toriu prin tortură ce a durat câteva 
zile, corpul său fiind aruncat într-o 
fântână.  Acesta a fost torturat la 
ordinul lui Alexandru Ipsilanti ca să 
spună unde a ascuns aurul cu care 
intenționa să modernizeze armata 
Țării Românești. O cantitate impre-
sionantă de aur a cărei ascunzătoare 
este o enigmă și astăzi. 

Înainte de a încheia trebuie să vă 
spun ceva. Am fost întrebat de unii 
cunoscuți pentru ce fac asta. Ei bine 
o fac în primul rând pentru că vreau, 
în al doilea rând o fac pentru că per-
sonal nu pot înțelege de ce astăzi 
există această obediență imbecilă 
față de străini, în special americani 
și nemți și obediența asta obscenă 
față de America și Europa promo-
vată larg de mass-media. Nu înțeleg 
nici graba penibilă a unor oameni 
din jur, care se grăbesc la o întrebare 
în limba română, să-ți răspundă 
în engleză sau macar un cuvânt, o 
metaforă, o mirare, obligatoriu tre-
buie să fie în engleză. De ce? Pentru 
mine este o enigmă.Pe tineri îi înțe-
leg – și încerc să le explic – dar sinis-
tru este că oameni de vârsta mea au 
astfel de „fițe“, sau nu stiu cum să 
le numesc. E ceva absolut lipsit de 
personalitate, și de scânteie divină 
la urma urmei. S-a reușit ca în 27 de 
ani, o însemnată parte a românilor 
să devină o masă amorfă fără iniți-
ativă de identitate și fără repere de 
personalitate. Ei bine, consider că 
mai este ceva de salvat și pentru asta 
trebuie să plecăm de la rădăcini.

(va urma)
Bogdan GABRIEL

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

Am fost întrebat de unii 
cunoscuți pentru ce 

fac asta. Ei bine o fac în 
primul rând pentru că 
vreau, în al doilea rând 

o fac pentru că personal 
nu pot înțelege de ce 
astăzi există această 

obediență imbecilă față 
de străini, în special 
americani și nemți și 

obediența asta obscenă 
față de America și 
Europa promovată 

larg de mass-media. 
Nu înțeleg nici graba 

penibilă a unor oameni 
din jur, care se grăbesc 
la o întrebare în limba 

română, să-ți răspundă 
în engleză sau măcar 

un cuvânt, o metaforă, 
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De ce? Pentru mine este 

o enigmă.
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

 La sfârşitul acestei 
săptămâni, FC Braşov îşi 
joacă practic ultima carte, 
pentru promovarea în  
Liga I. Este vorba despre 
meciul de la Şiria, cu UTA 
Bătrâna Doamnă, din etapa 
a 24-a, un meci de totul 
sau nimic, pentru trupa 
pregătită de Cornel Ţălnar!

Având acum 42 de puncte 
și ocupând locul 4 în ier-
arhia echipelor din liga 

secundă, FC Brașov are nevoie 
de victorie, ca de aer, pentru a-și 
îndeplini obiectivul. Și asta tot 
n-ar fi de ajuns, pentru că dacă ar 
promova, echipa „stegarilor“ ar 
avea nevoie de infuzie masivă de 

jucători, care să facă faţă pe prima 
scenă a fotbalului românesc. Cu 
astfel de perspective demobiliza-
toare, conducerea FC Brașov nu 
prea are multe variante de urmat...
În plus, echipa brașoveană este 

pândită de multe procese, întâl-
niri la tribunal, care au darul să 
inducă o stare de spirit neco-
respunzătoare, pentru tot ce va 
urma, iar acest lucru se face simţit 
în moralul și dorinţa jucătorilor...

Revenind la meciul de pe malul 
Mureșului, trebuie spus că FC 
Brașov are doar varianta victoriei, 
iar Vasile Dochiţa, omul neobo-
sit din prejma echipei, crede în 
șansele ,,stegarilor“: „Dacă n-am 
crede în victorie, n-am avea ce 
căuta în fotbal. Cu un arbitraj 
obiectiv, cred că echipa are șanse 
să se impună cu UTA Arad, 
pentru că nici echipa de acolo 
nu rupe gura târgului. Au avut 
meciuri bune și ei dar și prestaţii 
mai slabe, în care au pierdut“. 

Meciul de la Șiria, de totul sau 
nimic pentru FC Brașov, se va dis-
puta duminică, de la ora 11,00.

Un „stegar”, convocat  
la lotul de tineret

Fostul jucător și antrenor de la 

FC Brașov, ajuns acum selecţio-
nerul echipei naţionale de tineret 
a României, Daniel Isăilă, a con-
vocat lotul pentru cantonamentul 
din Spania, unde România U21 
va întâlni reprezentativa similară 
a Rusiei și pe cea a Danemarcei în 
două partide amicale, considerate 
„de lux“. Pe lista lui Isăilă, figu-
rează două surprize, una plăcută 
pentru fanii echipei FC Brașov. 
Astfel, printre cei convocaţi, doi 
jucători s-au facut remarcaţi la 
acţiunile de scouting organizate la 
Buftea, aceștia fiind Paul Iacob de 
la FC Brașov și Cătălin Cabuz, de 
la Chindia Targoviște. Romania 
U21 va sustine un stagiu de pregă-
tire în Spania, în perioada 21-28 
martie, premergător preliminarii-
lor Euro 2019.

Pentru sportivii de la secţia 
de scrimă a clubului Corona 
este prima participare la o 

astfel de competiţie, la toate cele 
trei arme, spadă, floretă și sabie ast-
fel că sîntem cu toţii nerăbdători 
să ajungem acolo iar cei mici să ia 
contact cu o competiţie de aseme-
nea anvergură. Pentru că această 
cupă adună la start aproape 3000 
de sportivi din 43 de ţări, concursul 
este catalogat ca fiind un campionat 
mondial pentru această categorie 
de vârstă, și anume între 9-13 ani. 
Corona va merge cu 198 sportivi, 
șase fetiţe și 13 băieţi, și normal că 
sperăm să facem o figură frumoasă, 
chiar dacă emoţiile vor fi pe măsură 
având în vedere că nu au mai mers 
până acum la un concurs internaţio-
nal“, a declarat Liviu Dragomir, pre-
ședintele clubului Corona Brașov.  

Oficialul Coronei a mai adă-
ugat că pentru sportivii Coronei 

principalul scop de la această com-
petiţie este să ia contact cu scrimeri 
din ţări consacrate în acest sport și 
să simtă pulsul unei astfel de com-
petiţie. „În primul rând, pentru 
ei este extrem de important să se 
obișnuiască cu atmosfera de con-
curs, să se obișnuiască cu întâlnirea 
cu alţi sportivi și evident, să și par-
ticie și să simtă valoarea unor spor-
tivi care provin din alte ţări, multe 
dintre având tradiţie în scrimă.

Vor veni sportivi din Rusia, 
Ucraina, normal, cei din Polonia, 
din ţări consacrate în acest sport, 
și anume Franţa, Italia, Spania, 
Marea Britanie. Vor veni și sportivi 
din America. Cum am spus mai 
sus, vor fi foarte mulţi participanţi, 
fiind o competiţie pentru această 
categorie, pentru că aici este rampa 
de lansare în sportul de înaltă per-
formanţă. Noi ne dorim să partici-
păm în fiecare an la această mare 

competiţie, pentru că începe un 
nou ciclu olimpic și chiar dacă în 
2020 e prea repede pentru că avem 
sportivi mici, sperăm ca în 2024 să 
avem și de la Corona reprezentanţi 
la loturile naţionale în competiţii 
majore, iar aceștia să ne reprezinte 
cu cinste“. 

Secţia de scrimă de la Corona 
s-a înfiinţat în anul 2015 și a pornit 
cu o grupă de iniţiere care a adus 
după această perioadă patru meda-
lii de bronz la campionatele naţio-
nale. „Secţia de scrimă este printre 
ultimele înfiinţate la Corona, mai 
exact în anul 2015, și avem deja 

patru medalii de bronz la cam-
pionatele naţionale de juniori. 
Nu sunt multe, dar avem sportivi 
talentaţi și antrenori buni, astfel că 
sperăm ca în perioada următoare 
să obţinem și mai multe medalii la 
următoarele competiţii“, a încheiat 
Liviu Dragomir. 

19 scrimeri de la Corona 
merg la „Cupa Wratislava“

 19 scrimeri de la Corona Braşov vor participa în 
perioada 23-27 martie la Wroclaw, în Polonia, la „Cupa 
Wratislava“, competiţie care este catalogată ca fiind 
un campionat mondial al scrimei pentru categoriile de 
vîrstă 9-13 ani. Clubul braşovean participă în premieră 
la un concurs internaţional

UTA – FC Braşov, un meci cât un campionat
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Sportivii de la Corona care 
vor reprezenta clubul, orașul 
și țara sunt: Horea Olteanu, 

campion național la slalom uriaș 
la categoria U16, Alexandru Bordi 
campion național la slalom și la 
combinata la U16, Luca Dumitru, 
campion național la slalom uriaș la 
categoria U14, Prunea Alexandru 
campion național la U12 la sla-
lom, slalom uriaș și la combinată. 
Campionilor li se vor alătura cole-
gii lor de echipă clasați la Naționale 
pe locurile 2 și 3: Hunor Szoke, 
Robert Mârț, care a obținut în data 
de 15 martie locul 2 la proba de sla-
lom uriaș desfășurată la Pamporovo 
în Bulgaria, concurs internațional 
aflat sub egida FIS și Diana Rențea. 
Merite alături de sportivi au și 
antrenorii Dan Iliescu și Cristiana 
Opriș care au depus un efort inima-
ginabil pe pârtie și în sala de antre-
namente, șlefuind talentul acestor 
sportivi. Munca antrenorilor este și 
de preparator fizic și de kinetotera-
peut și de psiholog și de serviceman 
și de bucătar și de maseur și de șofer 
și de multe ori și de părinte pentru 

acești sportivi aflați în formare. 
Dacă echipele din alte țări au la un 
astfel de lot, fără a avea rezultatele 
noastre câte 5 persoane pentru fie-
care grupă de vârstă, noi avem unul 
singur care le face pe toate. Cu atât 
mai mult se cuvine să fie sprijiniți 
și apreciați acești oameni pentru 
munca lor.

Cei mari, respectiv Ioan Valeriu 
Achiriloaie și Mihnea Olteanu au 
mers deja în câteva curse tari din 
Austria la Innerkrems și Slovenia 
la Krvavec și merg zilele aces-
tea la alte curse în Italia, Elveția 
și Austria din dorința de a face 
puncte mai bune și de a scădea în 
clasamentele FIS. Ioan Achiriloaie 
s-a calificat deja pentru Olimpiada 
de anul viitor din Coreea de Sud la 
probele de coborâre și SG, asta și 
în urma rezultatelor de săptămâna 
trecută când în Austria s-a clasat de 
câteva ori între primii 10 în compa-
nia unor sportivi din Austria, Italia, 
Elveția, Slovenia și  Croația. 

Despre Mihnea Olteanu putem 
spune că a făcut o surpriză foarte 
frumoasă obținând la prima cursă 

de coborâre din viața lui, fără o 
singură zi de antrenament și fără 
să știe exact ce se întâmplă la o 
cursă de coborâre 83 de puncte 
FIS, la doar 3 puncte de califica-
rea la Olimpiadă. De menționat 
că Mihnea nu a avut nici măcar o 
pereche de schiuri ale lui pentru 
această probă, el având o pereche 
împrumutată de către colegul lui de 
club Ionică. Cu alte cuvinte talent 
avem, confirmarea celor 8 titluri 
de campion național obținute de 
Mihnea în acest an s-a realizat și în 
plan extern, acum este rândul ofici-
alilor clubului să-i sprijine pentru a 

putea să se dezvolte.
Am discutat cu Dan Iliescu des-

pre ce ar avea nevoie ca să-i ducă 
pe sportivi la următorul nivel, cu 
atât mai mult cu cât și campio-
nii de la U16 trec la juniori de la 
anul. Răspunsul profesorului a 
fost: „În primul rând să fie sănă-
toși, pentru că în acest an nu mai 
puțin de 4 sportivi au avut acci-
dentări la genunchi care i-au ținut 
pe margine, apoi de asigurarea 
unui segment de pârtie pentru 
antrenamente pentru la anul în 
Poiana Brașov, care să beneficieze 
de elemente de siguranță, plase și 

semnalizare corespunzătoare care 
să ne permită pregătirea în sigu-
ranță și nu în ultimul rând de posi-
bilitatea alocării la timp a sumelor 
de bani pentru pregătire și pentru 
echipament, anul care a trecut fiind 
probleme în acest sens. Ne-ar fi 
util să mai avem încă un tehnician 
care să sprijine echipa și să preia în 
parte antrenamentele cu juniorii și 
deplasarea cu aceștia la competiți-
ile care toate se derulează în străi-
nătate, în România nefiind nicio 
cursă care să conteze pentru calen-
darul FIS.

Catalin LEONTE

Schiorii brașoveni la final de sezon
Suntem la jumătatea lunii martie, competițiile 
interne de schi alpin s-au încheiat, la fel și 
Campionatele Naționale de Schi ale României. 
Schiorii fruntași la competițiile interne participă 
la concursurile internaționale, cei mici de la U16 
și U14 la Pamporovo în Bulgaria, la Zauchansee în 
Austria și Val D'Isere în Franța 

Motto:  
„Rugbyul înseamnă 
sănătate, disciplină, 

dezvoltare socială“ 
(Mihai Cozma, rugbyst la 

Universitatea Cluj)

Istoria rugbyului nu este nici 
scurtă, nici liniară. Provenit din 
Franța medievală („la soule“), 

el se dezvoltă la începutul secolu-
lui al XIX-lea, în Marea Britanie, 
în competițiile sportive dintre 
colegii. Rapid, după uniformiza-
rea regulilor de joc, devine mate-
rie școlară obligatorie, mai întîi în 
colegii, apoi în licee și în gimna-
zii, devenind un indicator social 
al adaptabilității pentru viață și 
competiție. Și relevîndu-se astfel 
caracterul cu adevărat educativ al 
acestui sport de echipă.

Și iată că, într-o comună, nici 
prea mică, nici prea mare, în 
Cristian, în urmă cu nici doi ani, un 
sufletist aduce rugbyul ca instru-
ment în formarea și educarea copi-
ilor cristolovenilor. Este vorba des-
pre Toni Moise și despre, evident, 
Rugby Club Cristian.

Istoria rugbyului în Cristian are 
făcuți ceva pași începînd din 1990. 
Și cu seniori, și cu juniori, și cu copii. 
Dar, în ultimii doi ani, rugbyul a 
devenit un mijloc de formare și edu-
care a copiilor în această localitate 

rurală în care viața se... întîmplă 
altfel. „Educație, cultură, sport, sînt 
trei instrumente în care autoritatea 
publică locală investește. O face pen-
tru creșterea comunei, pentru păs-
treare rădăcinilor noastre puternice 
și, mai ales, pentru copiii din locali-
tate“ – ne spune dl. Alexandru Rareș 
Crețu, consilier local. Și, într-adevăr, 
eforturile edililor se văd.

„Rugbyul este, probabil, unul 
dintre cele mai bune mijloace de 
a forma și educa un copil. Nu este 
nici pe departe un sport brutal, 
chiar dacă presupune contact fizic, 
dar te învață să lucrezi în echipă – în 
rugby nu există vedete, există doar 
echipă –, te învață să devii altruist 
– căci în rugby te sacrifici pentru 
echipa ta, purtînd balonul oval pînă 

ai aglomerat pe tine cît mai mulți 
adversari, abia apoi dai drumul la 
minge, punîndu-ți colegii în avantaj 
tactic – și rugbyul te deprinde de 
mic cu tăria de carcater, cu socia-
lizare“ – ne spune și președintele 
Rugby Club Cristian, Toni Moise.

Și, într-adevăr, copiii dezvoltă 
abilitățile necesare pentru un sport 
în echipă, de la vîrsta preșcolară 
(5-6 ani). În afara beneficiilor pen-
tru sănătate, sportul oferă copilului 
multe lecții de viață, care pot sta la 
baza reușitelor profesionale și per-
sonale, din viața de adult. Rugbyul 
dezvoltă abilitățile copilului de a 
colabora cu ceilalți pentru atinge-
rea unui scop comun, de a-și asuma 
responsabilități multiple și de a 
învăța să le îndeplinească. Micuțul 

va experimenta atît eșecul cît și 
victoria și va învăța să-i încurajeze 
și să nu-i învinovățească pe alții. 
Mai tîrziu, într-un mediu profesi-
onal, roadele spiritului de echipă, 
nu vor întîrzia să apară. Rugbyul 
maturizează copilul și îl pregătește 
pentru „competiția“ cu viață, cînd 
va învăța cel mai mult din greșeli, 
la fel ca în sport. În competițiile 
sportive, copilul se obisnuiește cu 
faptul că nu trebuie să abandoneze 
și să fie descurajat, atunci cînd el 
sau echipa suferă o înfrîngere, ci 
să-și adune puterile și să demon-
streze că poate face mai mult, că 
poate ajunge la performanață. Mai 
tîrziu, în viața de adult, înfrîngerile 
nu-l vor lua prin surprindere, dim-
potrivă, vor fi o motivație pentru 
a învinge obstacolele. Rugbyul îl 
invață pe copil cu disciplina de a 
munci și de a învăța în mod con-
stant. De asemenea, sportul îi 
„predă“ copilului lecția că nu poate 
obține nicio victorie fără muncă, 
iar atunci cînd își dorește cel mai 
bun rezultat, nu trebuie să se 
bazeze pe „noroc“ , ci pe propriul 
efort. Antrenamentele, sacrificarea 
timpului liber și a anumitor plăceri, 
efortul organizat, îl fac pe copil mai 
responsabil și mai atent, arătîndu-i 
că fără muncă și sacrificii nu poate 
ajunge în vîrf! Și tot rugbyul ajută 
copilul să se dezvolte fizic și psihic, 

combate obezitatea, dezvoltă inte-
ligența și îi cultivă încrederea în 
sine și în forțele proprii, voința și 
concentrarea. Un copil care face 
sport cu regularitate, va crește 
armonios și va fi mult mai bine pre-
gătit, pentru a face față situațiilor 
dificile din viața de adult. Sportul 
în echipă contribuie și la creșterea 
abilităților sociale de interacțiune 
și comunicare cu ceilalți.

Toate aceste lucruri se pot vedea 
cu ochiul liber în comuna Cristian. 
Pornit întîi din inițativa unui om 
cu suflet mare, Toni Moise, preluat 
apoi de primărie și Consiliul local 
sub aripa ocrotitoare, cînd edilii au 
văzut că rugbyul este o treabă seri-
oasă, benefică copiilor.

În prezent, cu grupe de copii 
de la șase ani în sus, participînd 
la competițiile locale și județene, 
Rugby Club Cristian evoluează cu 
pași hotărîți. 

Spun toate acestea în cunoș-
tință de cauză, devenind, de puțină 
vreme, antrenorul „picilor“ (cei 
între șase și nouă ani), cu care, 
pas cu pas, învățăm să ne jucăm 
și să jucăm. Și avem deja și logoul 
nostru de... luptă: „Jucăm, jucăm, 
jucăm și ne distrăm“. Și, garantat, 
ambele lucruri le facem cu temei-
nicie, dar categoric fără a neglija 
școala.

Cornelius POPA

Cristian, în lumea fascinantă a rugbyului


