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Două sînt pietrele de moară 
pe care actuala guvernare 
le aruncă în spinarea româ-

nilor: pe de o parte, legea salari-
zării unitare, o lege de asumarea 
căreia deja fuge toată lumea, atît 
Cabinetul Grindeanu, cît și coaliția 
majoritară din parlament, și, pe de 
altă partea, intenția de a introduce, 
de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe 
venitul global, eufemistic numit 
impozitul pe gospodărie. Pietre 
de moară întrucît ambele iniția-
tive legislative sînt complet rupte 
de realitatea României contempo-
rane, nu au nici o legătură cu eco-
nomia reală a acestei țări și sînt, 
în realitate, implanturi artificiale, 
nefondate. Care vin să ne facă viața 
grea la scară națională.

Să o luăm metodic. Legea sala-
rizării unitare nu este, în fapt, o 
idee proastă. Dimpotrivă. Ea a 
funcționat eficient pe timpul eco-
nomiei centralizate. Dar numai 
atunci. Există un ”mic” detaliu care 
o face, la ora actuală, inaplicabilă: 
nu mai există Comitetul de Stat al 
Planificării iar economia României 
nu mai este o economie planificată. 
Într-un sistem economic de tip 
liberal, cum este cel din România, 
prețul forței de muncă nu poate fi 

planificat și, mai ales, nu poate fi 
dictat politic. El este dat, în primul 
rînd, de productivitatea muncii, 
de nivelul de plus valoare creat de 
societate într-un anumit moment 
dat. Or, la ora actuală, cînd eco-
nomia României este formată în 
proporție zdrobitoare de servicii și 
nu de activitate direct productivă, 
prețul forței de muncă nu are cum 
să fie ridicat. Din păcate. Iar legea 
salarizării unitare, care stabilește o 
seamă de obiective salariale extrem 
de ambițioase – strict în rîndul per-
sonalului bugetar – nu ține cont 
taman de productivitatea națio-
nală a muncii. Crează dezechilibre 
inclusiv în domeniul privat al eco-
nomiei, unde categoric salariile 
sînt direct proporționale cu indica-
torii reali economici.

Desigur, salariile din România 
sînt extrem de mici comparate cu 
cele din Uniunea Europeană de... 
Vest. Dar atît își poate permite țara 
noastră la ora actuală. Iar ceea ce ar 
fi putut face guvernanții României 
ar fi fost o cercetare profundă a sis-
temului economic național și ”dese-
narea” unei prognoze reale a dina-
micii salariale pe termen mediu și 
lung și stabilirea unei direcții clare 
de dezvoltare economică REALĂ. 

Și necesară. Doar că din toate aces-
tea nu s-a făcut, în sfertul de veac 
parcurs de la schimbarea sistemu-
lui politic și economic național, 
absolut nimic. Lucrurile au fost 
lăsate în plata Domnului și au fost 
îmbălsămate, din cînd în cînd, cu 
cîte o idee tembelă. Gen actualul 
proiect de lege a salarizării unitare.

În ceea ce privește intenția de 
reintroducere a impozitului pe 
venitul global (sub denumirea 
de impozit pe gospodărie) aici 
lucrurile au luat-o razna și mai 
rău. Cu o preluare după ureche a 
sistemului fiscal din Statele Unite 
și Franța, preconizatul sistem de 
impozitare se arată a fi și el rupt de 
realitate. Introducerea, în 2005, a 
cotei unice de impozitare a repre-
zentat un impuls cert de dezvol-
tare a economiei și a adus un plus 
de prosperitate populației active. 
Celor harnici. Ceea ce propun 
actualii guvernanți vine să descura-
jeze munca (în fapt, această lege ar 
însemna reintroducerea impozitu-
lui progresiv) și să îi susțină pe cei 
puturoși și fără căpătîi. Pe cei care 
se mulțumesc cu ajutoarele soci-
ale și, în acest fel, se conservă ca o 
masă constantă de vot în favoarea 
PSD. Guvernanții explică că, în 

acest fel, ar obliga cît mai multă 
lume să ceară facturi și în acest 
fel să se scoată la lumină TVA-ul 
care astăzi nu ajunge în trezorerie. 
Nimic mai fals. Și este suficient 
a ne raporta la sistemul fiscal al 
SUA. Unde nu există TVA. Fiecare 
stat își stabilește sistemul de taxe 
comerciale (un fel de defunctul 
nostru impozit pe circulația mărfu-
rilor), iar colectările la bugetele de 
stat se fac strict din veniturile reali-
zate de contribuabili, în baza unui 
impozit progresiv, care ajunge pînă 
la 40% din nivelul cîștigurilor). 
Or, în ceea ce propune guvernul 
Grindeanu, România ar importa 
doar un sistem de declarații extrem 
de complicat (nu mai intrăm în 
detalii) care nu are alt rezultat decît 
de a pune românii la cozi infernale 
la ghișeele fiscului. Și, este drept, 
ar da papa bun la vreo 30.000 de 
așa-ziși consultanți fiscali, evident 
oameni apropiați partidului de 
guvernămînt.

În fine, să nu ne mai lumngim cu 
detalii. Cele două acte normative 
proiectate nu fac altceva decît să 
sublinieze încă o dată că România 
nu este și nu poate fi altecva decît 
o țară a lucrului prost făcuit. Și fun-
damental negîndit. Am zis!

România lucrului prost făcut
Cornelius POPA
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Editorial

„Luminatul“ Scripcaru și pușcăria
Se apropie ziua când 
scripcarul nu mai cântă 
la rondele, giratorii și alți 
pomi frumoși. Este timpul 
ca banii publici să fie 
cheltuiți în mod corect. Este 
timpul ca deszăpezirea, 
curățenia și serviciile 
publice să acționeze în mod 
transparent.
Vom arăta cum s-au alocat 
banii publici pe bază de 
prietenie și de cumetrie. 
Este timpul să aflați cum 
și-a luat Scripcaru banii sub 
formă de comision de la 
firmele „agreate“ de el.
Urmează o anchetă despre 
afacerea scripcarului 
aterizat de la Buruienești.
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Contraeditorial

În fiecare campanie electorală, 
mai ales acum de când e dezba-
tere „pe programe”, unul dintre 

punctele din programul economic 
este sprijinirea micilor investiții. A 
nu se înțelege prin mici investiții 
buticul cu pâine și țigări de la colț 
sau chioșcul de ziare din stația de 
transport în comun. Mică inves-
tiție înseamnă orice firmă care se 
descurcă să dezvolte o afacere și dă 
de lucru la câteva zeci de oameni, 
nu un proiect de investiții care 
implică milioane de euro investiți 
și sute sau mii, deci vorbim de sute 
de mii de euro și de zeci de anga-
jați, nu ne uităm mai sus.

Și cum sprijină aleșii  
noștri micii investitori? 

Răspunsul nu este că nu sunt 
ajutați, din păcate este mai rău 
decât atât, în afară că nu sunt aju-
tați mai sunt și încurcați și vămu-
iți pentru orice doresc să facă de 
către aleșii noștri.

Și pentru că nu sunt genul care 
să dau cu bățul în baltă fără rost, 
vă dau câteva exemple concrete 
de dublă măsură pe care o aplică 
instituțiile publice, vom lua cazul 
Brașovului ca exemplu.

Marile investiții au beneficiat 
de răspunsul imediat al autorită-
ților: Avantgarden a primit stații 
RATB, program decent al autobu-
zelor și asfalt în tot cartierul, la fel 
și Coresi pentru care s-a construit 
o întreagă stradă. Cartierele de 
case din Bartolomeu și Tractorul 
nu au nici acum asfalt iar transpor-
tul în comun este aproape absent.

O altă găselniță a autorităților 
locale a fost concesionarea locuri-
lor de parcare din zonele reziden-
țiale, concomitent cu vânzarea de 
blocatoare pentru aceste locuri de 
parcare de către o firmă agreată de 
Primărie.

Primul lucru pe care se pare că 
nu l-au știut conducătorii noștri 
este că există și societăți comer-
ciale care funcționează în aparta-
mentele din zonele rezidențiale și 
plătesc impozite și taxe la bugetul 
local la fel ca orice persoană fizică, 
ba chiar în cuantum mai mare. De 
ce oare o persoană fizică poate să 
concesioneze un loc de parcare 
cu nici 100 RON pe an iar o firmă 
trebuie să plătească de zece ori mai 
mult?

În plus, majoritatea firmelor au 
autovehicule în leasing, deci pro-
prietarul nu sunt ele ci firmele de 

leasing. De ce am pus acea con-
diție idioată pentru participarea 
la licitații cum că autoturismul 
trebuie să fie înregistrat cu adresa 
respectivă în talon? Adică firmele 
care au terminat leasingul și au 
mașinile înscrise pot să participe 
la licitație, celelalte nu, cu toate că 
plătesc impozit auto la Primărie ...

Apoi blocatoarele au fost decla-
rate ilegale, dar fără a mai fi ridi-
cate. Așa că azi, firmele care func-
ționează prin apartamente de bloc 
nu au nici locuri de parcare proprii 
din cauza prețului exagerat și nici 
clienții lor nu pot parca pe vreun 
loc, datorită armatei de blocatoare 
ilegale care au rămas în picioare. 
Pun pariu că majoritatea locurilor 
nici nu mai sunt plătite, dar bloca-
toarele au rămas.

Ce să mai spunem despre cen-
trul vechi și artera de plimbare 
numărul unu din Brașov, strada 
Republicii. Acolo s-au dezvoltat 
(și nu cu concursul Primăriei) 
foarte multe restaurante și baruri. 
Cum le-a susținut Primăria?

Păi le-a impus inițial să închi-
rieze mobilierul pentru terase și 
umbrelele doar de la Primărie, 
apoi au revenit asupra mobilieru-
lui, înțeleg că doar umbrelele sunt 
de închiriat. Din câte știu umbre-
lele sunt primite sponsorizare de 
Primărie de la o firmă producă-
toare de bere, deci stil mafiot. Mai 
vedem când vine vara ce marcă de 
bere susține Primăria.

Și după ce că restaurantele 
din centrul istoric plătesc chirii 
imense pe spații, pe lângă cele 

pe care le plătesc pentru terase, 
Primăria le-a mai băgat și concu-
rență neloială două căruțe ampla-
sate pe domeniul public cu acte 
în regulă, care vând tot produse 
alimentare.

Apoi, ca să fie meniul complet 
le-a tăiat și din vad prin înjumătă-
țirea parcării din spatele hotelului 
Aro Palace, fără a oferi vreo per-
spectivă viabilă (parcările de la 
Biblioteca Județeană și de pe strada 
George Barițiu sunt arhipline iar 
cea din spatele magazinului Star 
este destul de departe de zonele de 
interes).

De ce în fața marilor 
investiții Primăria  
s-a făcut preș iar micile 
afaceri sunt ignorate?

Răspunsul este simplu, puterea 
de lobby, de promovare, ca să spu-
nem lucrurile la modul elegant.

Pare că singura soluție a mici-
lor afaceri pentru a câștiga putere 
în fața edililor este crearea unei 
asociații a micilor investitori din 
Brașov care să aibă reprezentativi-
tate și forță de negociere.

Eu pun umărul la organizare, 
cineva interesat ?

PS: Mai există și excepții, mari 
afaceri sau investiții care sunt 
încurcate de către conducerea 
locală pentru că nu au pus pano-
uri luminoase prin oraș și nu au 
știut cum să apese clanța de la 
Primărie, gen AFI, dar poate este 
doar părerea mea personală sau 
poate chiar știu ceva.

 Ante scriptum aș spune că tot ce am scris mai jos se întâmplă din vina noastră, pentru că votăm aceleași 
persoane la fiecare patru sau cinci ani, depinde de miza alegerilor. Iar aceste persoane, care au condus 
destinele noastre pe tot parcursul unui ciclu electoral, se dezbracă brusc în timpul campaniilor electorale de 
mantia ponosită a managementului deficitar pe care l-au făcut și îmbracă haina sclipitoare a promisiunilor

(NE)Sprijinirea micilor 
investiții de către 
municipalitate

Sorin BÂSCĂ
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dr. Dan 
GRIGORESCU

Unora le-ar fi fost imposibil 
acest traseu pentru sim-
plul motiv că nu aveau 

„acasă”. Mai mult, din cauză că  
aceștia știau prea bine că nu aveau 
nicio șansă să reziste dacă ar fi ple-
cat din spital direct în stradă, amâ-
nau acest moment, sine die, până 
la restabilirea lor maximală. După 
care plecau singuri, cerându-și 
externarea când bănuiau că afară 
va fi cald pe termen lung. Și apoi, 
chiar dacă ar fi vrut cineva, unde 
să-i fi trimis? La o adresă din cartea 
de identitate care era doar formală 
sau având, cel mult, valoare isto-
rică, unde s-ar fi repetat episodul 
pacientului lăsat în viață de echi-
pajul de la Ambulanță, sprijinit de 
gardul de la „strada-numărul” și cu 
perfuzia atârnându-i alături, dar 
găsit fără viață peste câtva timp de 
oameni ai locului?

Nu despre aceștia vreau să dis-
cut. Pentru că în acest caz este 
vorba despre o altă problemă a 
noastră, pe care o voi aborda doar 
când mă voi simți în stare s-o 
fac cum se cade. Pentru că, de o 
vreme, adun material...

A venit însă momentul să vor-
besc despre pacienții din categoria 
celor cu drepturi și cu posibilități, 
pentru care însuși faptul de a avea 
o locuință este un factor discri-
minatoriu în raport cu nevoia de 
a fi tratat în spital până la capăt. 
Sintagma „până la capăt” nu are 
ca semnificație, în nici un caz, 
momentul înălțării la ceruri, ci, 
mult mai pământeana accepțiune 
a finalității succesiunii terapeutice 
care se termină cu procedurile de 
recuperare. Căci recuperarea este 
parte indisolubilă a tratamentului 
oricărei boli, chiar dacă, prin spe-
cificul ei, poate dura uneori mai 
puțin, alteori, îngrozitor de mult 
timp. Nu o spun doar eu, o spune 
însăși practica internațională actu-
ală a sistemelor de sănătate, în care 
profilul de recuperare a câștigat 
o importanță deosebită, pornind 
tocmai de la premisa costului inac-
ceptabil economic, profesional și 
social asociat bolnavului care nu a 
fost integrat într-un sistem de rea-
bilitare eficient.

Avem oare condiții în Brașov 
pentru așa ceva? Păi să vedem!

Avem cu cine face recupe-
rare? Aș spune că avem, dacă 
ținem cont de faptul că Facultatea 
de Medicină din Universitatea 
Transilvania pregătește deja a  
șasea generație de absolvenți în 
domeniu (balneo-fizio-kinetote-
rapie și recuperare medicală), asta 
înseamnă că peste 150 de speci-
aliști au îmbogățit piața muncii! 
Dintre care, din păcate, doar câțiva 
și-au găsit un loc de muncă în spi-
talele brașovene... 

Avem pe cine recupera? Din 
nou aș spune că avem! Și zic asta 
gândindu-mă la multele zeci de mii 
de pacienți (copii și adulți) pe care 
îi tratează anual sistemul de spital 
public și dintre care o mare parte 
au nevoie de finalizarea tratamen-
tului într-un mod profesionist. Ar 
fi vorba, pentru cine nu știe, de 
pacienții cu probleme cardiovas-
culare, pulmonare, neuro-psihia-
trice, posttraumatice, postopera-
torii, ortopedice, reumatologice, și 
câte și mai câte...  Dar de care nu 
dispun, pentru că, în mod tragic, 
nici nu li se mai arată acest drum 
de către medicii curanți, din jena 
născută din cunoașterea faptului 
că... NU E UNDE!

Pentru că aceasta este întreba-
rea care nu s-a pus în spațiul public 
de zeci de ani! Avem noi în Brașov 
facilități spitalicești corect organi-
zate ca mediu spitalicesc integrat 
unde să-i recuperăm pe bolnavii 

tratați inițial ca urgențe sau ca 
acutizări ale bolilor cronice? NU 
AVEM! Căci nu se pot numi ca 
atare cele două secții minuscule 
și antice, de câte 25 de paturi de la 
(oroare!) demisolul a două clădiri 
ale actualului spital județean, aflate  
la peste 5 km distanță una de alta, 
la care se adaugă alte 35 de paturi 
ale prea-pompos numitei Baze de 
recuperare din incinta clădirii din 
Scheii Brașovului aparținând spi-
talului de psihiatrie și neurologie, 
fostă maternitate și, mai înainte de 
asta, fostă Casă de Asigurări inter-
belică! 85 de paturi pentru zeci de 
mii de pacienți anual? E ridicol! 
Știți că orașele (și județele) care se 
respectă au cuprinse în structura 

de spitale publice și un spital de 
recuperare? Știți că la Cluj acest 
spital are 9 etaje și 404 paturi, 
internând anual peste 11.000 de 
pacienți și tratând, tot anual, peste 
60.000 de pacienți în ambulatoriu? 
Putem să ne comparăm cu Iașiul, 
al cărui spital de recuperare func-
ționează într-o clădire de P+7 ce 
cuprinde 550 de paturi și în care 
sunt tratați anual mii și mii de paci-
enți? Evident că nu!

Tocmai de aceea, paradigma 
dezvoltată în cadrul 
proiectului Noului Spital al 
Brașovului și comunicată 
public (deși nu atât de des 
precum ar fi fost necesar) 

conține, ca element 
definitoriu și înființarea 
unui spital de Recuperare. 
Nu a unuia „nou”, pentru 
că unul „vechi” nu am avut 
niciodată. Ci a primului 
spital de Recuperare din 
Brașov! Cu „R” mare! Mulți 
vor întreba: Unde? Cu ce 
bani? Eu îmi permit să le 
răspund simplu: Când Noul 
Spital Clinic de Urgență 
al Brașovului va începe să 
funcționeze, Spitalul de 
Recuperare își va putea 
începe viețuirea în clădirea 
reabilitată din Calea 
București 25-27. Având și 
șansa imensă de a căpăta o 
bine-meritată importanță 
regională! 

Și mai trebuie să înțelegem 
ceva! Că, gândind în 
perspectivă, nu facem 
altceva decât să ne 
îndeplinim după atâția 
amar de ani, obligația ca, în 
privința asigurării dreptului 
la asistență medicală 
normală, să includem între 
proiectele comunității nu 
numai înființarea unui 
Spital de Recuperare, ci, 
chiar mai mult decât atât: 
să ne recuperăm dreptul la 
normalitate! 

Recuperarea normalității
 De ani și ani, un număr impresionant de paturi din spitalul brașovean (în acest termen incluzând 
toate clădirile care îl fac să fie mai fărâmițat chiar decât o pâine împărțită brutal între membrii unei 
familii mari și flâmânde) a fost ocupat încontinuu, cu săptămânile sau lunile, uneori cu anotimpurile, 
de semeni de-ai noștri, care, deși au fost readuși prin eforturile  personalului medical de la boală la o 
condiție de sănătate acceptabilă, au rămas abandonați în saloane, din lipsa oricărei posibilități de a-și 
continua recuperarea medicală și socială la ei acasă
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Astfel, parlamentarii social-demo-
craţi au votat pentru adoptarea 
Proiectului de Lege pentru apro-

barea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ și Antreprenoriat a Programului de 
susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul 
de stat, pentru perioada 2017-2020. 

Noul act normativ prevede instituirea, 
pentru perioada 2017-2020, a programului 
de susţinere a internaţionalizării operatori-
lor economici românești, în acest sens fiind 
susţinute următoarele tipuri de activităţi: 
participări individuale la târguri și expozi-
ţii internaţionale, precum și la misiuni eco-
nomice organizate în străinătate, crearea 
identităţii vizuale a unui operator economic 
român, participări la cursuri de pregătire în 
ţară și străinătate, realizarea de site-uri pe 
internet etc.

Scopul programului este de a facilita 
accesul pe pieţe externe a producătorilor 
autohtoni. Sumele pentru realizarea aces-
tui program sunt alocate de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului de Mediu de 
Afaceri, Comerţului și Antreprenoriatului, 
iar pentru anul 2017 suma este în valoare de 
40.000.000 lei. 

Alocaţia financiară nerambursabilă este 
acordată sub forma unui ajutor de stat de 
minimis și este în cuantum de maximum 
50.000 lei anual/beneficiar, fiind destinată 
unui număr de 500 de beneficiari anual.

Noua lege stabilește, totodată, și criteriile 
pe care un operator economic trebuie să le 
respecte pentru a fi inclus în programul ges-
tionat de Ministerul Mediului de Afaceri, 
Comerţului și Antreprenoriatului.

Produsele românești, apreciate în întreaga 
lume pentru savoarea și naturaleţea lor, tre-
buie promovate atât pe piaţa internă, cât și 
peste hotare, pentru ca România să aibă cu 
adevărat o economie competitivă și sănă-
toasă în context european, internaţional. 

Avem datoria de a veni în sprijinul produ-
cătorilor autohtoni. Spre exemplu, în cazul 
floarei-soarelui, potrivit datelor publicate de 
INS, România a avut în 2016 cea mai mare 
producţie din Europa la cultura de floarea 
soarelui – cu o producţie de 1,9 milioane de 

tone, faţă de Bulgaria cu o producţie de 1,8 
mil. tone, Ungaria – 1,8 mil. tone sau Franţa 
cu 1,2 mil. tone.

Deși producția este una foarte mare, 
randamentul la hectar este scăzut. Tot tim-
pul am vorbit despre potențialul agrar al 
României dar până acum acest lucru nu s-a 
văzut, nu s-a oferit un sprijin concret. Un 
prim pas în acest sens l-a făcut Guvernul 
PSD prin acordarea, la timp, a subvențiilor, 
fapt care va avea rezultate în recolta pentru 

anul viitor.
Punctual, PSD va îndeplini fiecare măsură 

din Programul de Guvernare și va contribui 
la creșterea clasei de mijloc. Avem nevoie de 
o Românie puternică în care fiecare român 
să aibă un viitor. O guvernare responsabilă 
este acea guvernare care transformă în fapte 
fiecare promisiune, în concordanță cu nevo-
ile specifice fiecărui domeniu.

Marius DUNCA,
Președinte PSD Brașov

Sprijinim producătorii 
autohtoni!
 PSD susţine producătorii autohtoni, între măsurile care s-au luat 
în beneficiul acestora numărându-se şi crearea de programe prin 
care aceştia pot participa, cu sprijinul statului român, la târguri şi 
expoziţii internaţionale pentru a promova produsele româneşti

 IVG este o abreviere 
care va fi folosită pe 
scară largă în România 
următorilor ani. 
Reprezintă prescurtarea 
Impozitului pe Venitul 
Global, despre care a 
reînceput să se audă de 
curând. Treptat, românii 
se vor obişnui nu doar cu 
abrevierea în cauză, ci şi 
cu sistemul plăţii unui 
impozit pe gospodărie, 
cu deducerile, 
colaborarea cu un 
consultant fiscal şi tot ce 
ţine de aplicarea acestei 
inovări pentru România 

Pentru că aici vorbim despre 
ceva care face ca în Franţa, 
sau Belgia, unde se aplică de 

mult, gradul de încasare a taxelor 
și impozitelor să fie de circa 50% 
din PIB. Iar în România nu reu-
șim să atingem nici măcar 30%. 
Iar consecinţele se văd, mai ales 
la elaborarea bugetului naţional, 
când există mereu nemulţumiţi și 
nemulţumiri, pentru că domenii 
importante rămân finanţate insufi-
cient, faţă de nevoi. E un exemplu 
bun, așadar.

Conceptul de gospodărie a fost 

explicat, așa că nu am să insist. Nici 
modul în care consultantul fiscal 
își va îndeplini rolul, cu al lui cabi-
net asemănător celui de medic de 
familie (cu excepţia instrumenta-
rului, desigur), cu arondarea, cu 
plata, cu pregătirea etc. nu sunt, 
probabil, în acest moment rele-
vante pentru oameni.

De ce ne trebuie  
un nou sistem  
de stabilire a impozitelor? 

E simplu, privind și la 

informaţia privind colectarea: pen-
tru că cel din prezent nu este sufi-
cient de bun. Și mă mir că încă nu 
au apărut vocile celor care să vadă, 
ca în campania electorală, influ-
enţe de dreapta în concept. Am să 
le răspund și acestora. Câtă vreme 
scopul este scăderea impozitelor 
pentru cei cu salarii mai mici, iar 
prin aceasta, o clasă de mijloc mai 
numeroasă, este clară orientarea 
spre stânga.

Din veniturile unei gospodă-
rii se scad contribuțiile sociale 

aferente salariilor, iar restul vor 
intra într-un coș comun, care va 
reprezenta baza de impozitare, la 
care se va calcula impozitul anual. 
Din această bază de impozitare vor 
fi scăzute deducerile acordate, con-
form legii, pentru fiecare categorie 
de cheltuieli.

Pe suma rămasă, dacă aceasta e 
mai mică de 2.000 lei/lună pentru 
un salariat (respectiv 24.000 lei/
an) nu se aplică impozit.

Dacă e mai mai mare, se aplică 
un impozit de 10% pentru dife-
rența care depășește plafonul de 
2.000 lei/lună (respectiv 24.000 
lei/an).

În veniturile unei gospodării, în 
afară de veniturile din salarii, pot 
intra în coșul comun și alte chel-
tuieli, precum: venituri din chi-
rii, venituri din dobânzi, arende, 
diverse tranzacții de vânzare-cum-
părare etc. Iar aici ajungem la par-
tea, dacă vreţi, „spectaculoasă“, 
deducerile, adică ce se consideră 
cheltuieli normale. 

Presa a desprins lucrurile ine-
dite, cum ar fi deducerile acor-
date pentru asigurările obligatorii 
pentru casă și mașină (RCA), sau 
abonamentul la sala de fitness. 
Acest din urmă exemplu poate că 
va provoca amuzament. Dar dacă, 
de fapt, va duce, nu doar la deschi-
derea mai multor săli de întreţinere 

corporală prin mișcare, cu locurile 
lor de muncă, ci și la o îmbunătă-
ţire a stării de sănătate a populaţiei?

Şi a mai văzut cineva  
că sunt admise  
la deducere meditaţiile  
şi after school-ul? 

Sunt activităţile care înseamnă 
eforturi financiare pentru părinţi, 
de câteva sute de lei pe lună. Sunt, 
în același timp, și printre cel mai 
puţin impozitate activităţi pen-
tru că nu sunt declarate, de foarte 
multe ori.

Și fiindcă s-a tot dezbătut des-
pre așa numita „naţionalizare“ a 
fondurilor private de pensii din 
Pilonul II, probabil că direcţia era: 
„veniţi și contribuiţi la Pilonul III, 
că acolo nu se atinge nimeni de 
fonduri“. Dar ar fi chiar foarte indi-
cat, pentru oricine, să contribuie la 
Pilonul III, după principiul ouălor 
în mai multe coșuri. Și acum sunt 
deduceri în vigoare, doar că sunt 
prea puţin cunoscute sau folosite 
de români. Dar, de la introducerea 
sistemului de impozitare, cu ajuto-
rul consultantului fiscal, și această 
facilitate va fi exploatată.

Este IVG o sperietoare? Recitiţi 
articolul. Veţi privi altfel lucrurile.

 
Mihai POPA

Deputat PSD

Despre „sperietoarea“ numită venitul global
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 Țara Bârsei, denumită 
și Depresiunea 
Curburii Carpatice sau 
Depresiunea Brașovului, 
este una din comorile 
etnice, culinare și de 
tradiții și obiceiuri 
ale Romaniei. Este 
o regiune istorică și 
etnografică din sud-
estul Transilvaniei, cu 
„capitala“ la Brașov, 
aceasta fiind cea mai 
importantă localitate.  
Cetăţile și castelele 
din Judeţul Brașov 
prin frumusetea si 
maiestuozitatea lor 
impresionează orice 
privitor sau vizitator

Zona este una preponde-
rent rurală, nefiind o zonă 
cerealieră iar cultivarea 

pământului se facea cu prepon-
derență pentru consumul pro-
priu și hrana animalelor. Cartoful 

este baza agricolă aici, el fiind 
cultivat pe terenuri intinse, ceea 
ce a adus ținutului denumirea 
de Țara Cartofului. Printre alte 
inovații țărănești, în Țara Bârsei 
se întâlnesc îmbunătățiri aduse 
coasei, care nu exista in alte zone. 
Altă indeletnicire ce a adus lauri 
acestei zone este creșterea ani-
malelor. Crescătorii de animale 
din Țara Barsei erau renumiți, în 
special mocanii, crescătorii de 
oi. Întreaga regiune este cunos-
cută ca un soi de capitală a oie-
ritului în special Bran și Săcele 
(în trecut). Aici Răvășitul Oilor 
a ajuns să se manifeste ca un targ 
ce se-ntinde pe trei zile și adună 
vizitatori veniți de departe. Și nu 
numai atât, avem meșteșuguri in 
Tara Barsei, avem tradiții de Paști, 
avem folclor. Există o tradiție a 
postăvarilor în Săcele despre care 
se poate vorbi, chiar dacă acele 
postăvării manuale au dispărut. 
Avem meșteșugari și artiști popu-
lari care realizează obiecte deco-
rative și măști ritualice, măști care 
au un suport în tradițiile barbare 
legate de venirea primăverii.

 În localitățile din zona rurală 
se țin fărșangurile, care sunt car-
navaluri sătești, în timpul cărora 
tinerii străbat mascați satul 
făcând gălăgie ca să alunge iarna.
Tradiția încondeierii ouălor de 
Paște cu ceară fierbinte și vopsea 
în satele din zona Bran-Moieciu 
și în satele secuiesti sau la cean-
găi din zona Sacele.  Mai avem și 
foarte mult folclor în Țara Bârsei. 
Și din punct de vedere culinar 
Țara Bârsei are atuurile ei, de 
exemplu, novacul afumat de Țara 
Bârsei, care este marcă protejată. 

Corupție sau incompetență, 
cu fiica lor buna Indolența

 Într-un articol din 
numărul trecut al Gazetei 
Brașovului vorbeam 
despre corupție și / 
sau incompetență și 
cât de mult rău ne fac 
cele doua „trăsături” 
ale administratorilor 
României de astăzi

Din nefericire cele două 
caracteristici își dau 
mâna pentru a da naștere 

celei mai nefericite progenituri 
– Indolența. Indolența, definită 
în dex ca fiind „Lipsă de energie; 
nepăsare, apatie; lene, trândăvie”, 
este prezentă în fiecare zi de acti-
vitate a majorității funcționarilor 
publici.

Vreți exemple? Iată!
Brașovul a cheltuit milioane de 

euro pentru realizarea unei parcări 
supraetajate în spatele magazinului 
Star. Este ea semnalizată corespun-
zător? Nu. Se plânge onor Primăria 
că parcarea are un grad de ocupare 
/ utilizare prea redus (față de ceea 
ce ar fi trebuit atins prin proiect)? 

Da. Face Primăria ceva pentru a 
crește vizibilitatea parcării – gen 
panouri luminoase, care să arate 
clar direcția de urmat, dar și numă-
rul de locuri libere în timp real? Nu. 
De ce? Ați ghicit, din indolență.

Alt exemplu – drumul spre 
Sânpetru trece peste ocolitoarea 

Brașovului. Ocolitoarea a fost 
dată în folosință pe patru benzi 
din octombrie, podul peste ea, nu. 
Totuși, astăzi, la peste 6 (șase!!!) 
luni de la data de când mii de 
oameni înjură zilnic atunci când 
ocolesc câte 8 – 10 km la fiecare 
drum spre, sau dinspre casă, podul 

este gata. Tot! Asfaltat, parapeții 
puși, dungile albe trase, stâlpii de 
iluminat montați, totul gata. Și 
totuși, în presă ni s-a spus că va fi 
gata abia pe 25 aprilie, la circa două 
săptămâni de când e realmente 
gata și nimeni nu mai muncește la 
el. A doua zi s-au corectat și ne-au 
spus că din 25 aprilie vor începe 
procedurile de dare în folosință și 
că acestea vor dura… trei săptă-
mani! De ce? Din indolență! Din 
nepăsarea administrației față de 
miile de oameni afectati negativ de 
faptul că circulația este deviată. De 
lene, de apatie, de trândăvie. Exact 
cum spune Dex-ul.

Brașovul este unul din cele trei 
orașe ale țării acuzate de un nivel 
al poluării peste limitele admise în 
Europa. Când am auzit, am rămas 
uimit, cum să fie poluat, doar toată 
industria orașului a dispărut?! 
Interesându-mă, am aflat că, de 
fapt, este vorba de așa numitele pul-
beri M10, mai pe românește praful 
din atmosferă. De unde praf? Ați 
ghicit, indolența administrației! 
Care nu urmărește cele peste 66 
de șantiere deschise în municipiu, 

să le oblige să își respecte obliga-
țiile de mediu, dar și care permite 
celor care aruncă nisip pe străzi 
iarna (când aruncă) să îl lase exact 
tot acolo, adică pe străzi. De unde 
e ridicat zilnic, de fiecare autove-
hicul care trece, în aer. De ce nu se 
adună acest nisip la finalul fiecărei 
ierni? Și anume la timp, nu, even-
tual, uneori, prin mai, iunie? Din 
indolență… De ce se spală străzile 
numai în zona centrală a orașului? 
Păi tot din indolență, nu?

Aceeasi indolență care ne lasă 
în continuare fără aeroport, fără 
spital corespunzător anului 2017, 
fără străzi înspre, sau dinspre, car-
tierul Tractorul, fără stadion muni-
cipal, făra Sală Polivalentă, fără tre-
ceri de pietoni sigure, bine și mai 
ales UNITAR semnalizate, dar cu 
multe panseluțe în sensurile girato-
rii. Și excluși de pe lista municipii-
lor de rangul I ale României.

Se zice că mâna stăpânului 
îngrașă vaca. Și tot mâna stăpânu-
lui o înfometează.

Șerban ȘOVĂIALĂ,
consilier local independent  

al municipiului Brașov

Festivalul 
depresiei

Avem multe în Țara Bârsei. Așa este dar, ce folos? 
Și ce dacă avem? Nu demult, acum 2 săptămâni a 
fost organizată în Piața Sfatului ediția a doua a unei 
penibile tentative de târg pentru producatorii locali. 
Ce au înțeles edilii noștri sa facă? Au adus circa 20 
de tarabe de plastic organizând un fel de piață cu 
aspect comunistoid în genul anului 1987, o atmosferă 
mohorâtă, cu conotații gri și fără nici un fel de „sare și 
piper“. Au amenajat un loc golaş, searbăd şi sălciu.  
Un adevarat Festival al Depresiei. Păcat. 
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 Cea mai bună pastramă de 
oaie se obține de la oile sterpe, 
tineretul ovin de minimum un 
an sau batali. Se taie oaia, se 
jupoaie, se scot intestinele și 
organele interne și se atârnă 
la rece, de obicei, la camera 
frigorifică, unde se lasă o zi 
și o noapte la refrigerat, ca să 
se-ntărească

După aceea, se scot oasele din carne și 
nu carnea de pe oase.

Pentru obținerea pastramei de 
oaie adevărate eu vă recomand următoarea 
rețetă:

Carnea dezosată se porționează, se faso-
nează, și se curăță de pielițe. Recomandat 
este ca coastele să fie lăsate așa cum sunt, 
după fasonare, pentru că nu au multă carne 
pe ele și, vorba bunicului, mai mare daraua 
decât ocaua. 

Se trece apoi la pregătirea baițului. Pentru 
o oaie se folosesc 3 - 4 l de vin roșu sec, muj-
dei din 6-7 căpățâni de usturoi, sare, piper, 
boia dulce, boia iute, cimbru, foi de dafin, 
coreandru, ienibahar și apă, dacă mai este 

necesar. Carnea pregătită este pusă în baiț, 
unde se ține la loc răcoros timp de 3 zile. Se 
întoarce din când în când.

Trebuie să stea sub baiț tot timpul. După 
cele 3 zile, carnea se scoate și se pune la 
zvântat pentru o zi.

Eu vă recomand un fum cald, la 70 grade, 
timp de 2 ore, cu afumare cu tot, cu lemn de 
esență tare. Se păstrează la rece.

La ceas de taină cu ai tăi, pastrama este 
pregătită ca să fie pusă la grătar sau mâncată 
coaptă. Deoarece carnea s-a macerat în vin 
și condimente, a devenit fragedă și gustoasă.  
Servită cu vin sau must de struguri, mămă-
ligă și cartofi prăjiţi, alături de câţiva cas-
traveciori muraţi, pastrama de oaie este un 
adevărat ospăţ.

Despre pastramă !

Începuturile se pierd în timp, s-au ţesut și 
legende în jurul lor, unele care nici nu pot fi 
dovedite practic, până la urmă adevărul nici 
nu se mai știe cu exactitate.

Fenomenul este strâns legat de trans-
humanță, după Sf. Dumitru  (octombrie) 
când marile turme de oi din Mărginime, 
Țara Bârsei și Covasna coborau pe Valea 
Buzăului trecând prin satele buzoiene în 

drumul lor spre bălțile Brăilei. Oamenii din 
zonele tranzitate de ciobanii transilvăneni 
au preluat reţetele din generaţie în genera-
ţie, le-au dus mai departe, păstrând secretul 
fabricaţiei și totodată mărind gama de pro-
duse tradiționale. 

Originea acestui preparat delicios nu e 
foarte clară, însă cele mai multe surse indică 
faptul că acesta este un preparat tradițional 
românesc.

Este o tradiţie ca, la început de toamnă, 
la vremea culesului viei, românii să mănânce 
pastramă de oaie și să bea must, zeama rezul-
tată din stoarcerea boabelor de struguri sau 
tulburel, acel vin nou care nu s-a limpezit și 
care nu s-a oprit din fiert. 

De ce însă pastramă de oaie? Pentru că 
septembrie este luna în care turmele sunt 
coborâte de pe pășunile alpine, iar oile sunt 
aduse în sat și înapoiate stăpânilor de drept. 
Acest ritual, coborârea oilor de la munte, 
altădată desfășurat doar în prezenţa locuito-
rilor satului, este însoţit acum de adevărate 
serbări câmpenești, cu program de muzică 
populară, dar și cu un adevărat festin, 
fiind transformat într-un veritabil festival 
prin care sunt atrași și turiștii. La astfel de 
manifestări sunt degustate mai multe sor-
timente de brânză, dar și pastramă de oaie, 
preparatul a cărui reţetă o vom prezenta în 
continuare. Cu ocazia coborârii oilor de la 
munte sunt sacrificaţi berbecuţi, după cum 
primăvara sunt sacrificate preponderent oile 
sterpe.

Acest fenomen, al preparării pastramei, a 

fost extins și în timpul anului, mai ales dato-
rită faptului că se dorea sacrificarea oilor 
care nu mai erau productive, adică mâncau 
degeaba!

Mai demult sașii din zona Sibiului făceau 
cârnat, cârnatul de casă pe care îl facem noi 
acum. Făceau cârnat de casă din porc sau 
porc cu vită. În ăla se băga (așa băgăm și noi 
acum în cârnatul de casă) sare, piper si ustu-
roi, atât, fără alte condimente.

Ei făceau cârnatul ăsta, îl lăsau la uscat în 
pod și era vama Austro-Ungariei. Granița 
era undeva la Turnu Spart, pe Valea Oltului. 
Acolo era vama. Îi lăsa pe ăștia să se ducă cu 
cârnatul - de aia îi zice acum salam de Sibiu, 
cârnat de Sibiu - treceau în Oltenia și făceau 
trocul. Ei le dădeau cârnat de Sibiu și ăia 
le dădeau legume. După aia, au început să 
vândă și din preparatele oierilor, adică pre-
parate din oaie - pastramă și cârnați. Și așa 
au început să folosească oierii rețete săsești 
și sașii ingrediente oierești.

Așa mi-a povestit mie moșu’ Ionică din 
Avrig. De la el am aflat cum se prepara pas-
trama de oaie. 

„Se taie în special oile sterpe, neproduc-
tive de lapte. Oile care produc lapte sunt 
slabe. Oile sterpe sunt grase și au carnea 
bună. Multă lume toamna, cand tăiau oile 
de făcea pastramă de pe un an pe altul, tot 
așa tăia oaia, scotea oasele și făcea apa cu 
sare. O punea în saramură, o băga în putină, 
acoperea cu nailon, cu pământ galben și o 
lăsa pâna primăvara.“

Poftă bună și trai bun cu doamna! 

Pastramă de oaie 

Au inflorit 
cireșii, așa cum 
visele-nfloresc și 
simt o bucurie ce 
nu pot,  
să o definesc! 
E numai 
primăvară și 
Epicentrum rose! 
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 La începutul anilor nouăzeci, 
după episodul Târgu-Mureș și 
după mineriade, în drumul spre 
Petroșani, am ocolit puțin și am 
oprit o jumătate de zi la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn din Frâncești, 
Vâlcea. Eram doi reporteri de la 
România liberă, iar pentru că ideea 
de a scrie din Valea Jiului după 
Mineriada din 13-15 iunie, care 
făcuse ravagii în București, era a 
redactorului-șef de atunci, Mihai 
Creangă, el era cel care conducea 
echipa. Am scris mai demult 
povestea acelui reportaj

Era iarnă atunci, zăpada albise cur-
tea mănăstirii, respirațiile noastre 
împleteau aburi. „Vezi, Tudore, la noi 

Dumnezeu șade blând pe prispă, ca un țăran 
bătrân”, mi-a spus Mihai Creangă. Ne-am 
înfiorat cu toții. Aerul înțepenise, smerit…

Catedrala Mântuirii Neamului   
e a tuturor celor ce se roagă  
în limba română

După vreo cincisprezece ani, am ajuns 
lângă Cernăuți, într-un sat de români unde 
slujba se ținea într-o baracă de lemn. Alături, 
în construcție, o biserică de piatră. Un cor 
de bărbați, așezați în cerc, tineri și bătrâni, 
cu preotul printre ei, cânta un cântec vechi 
despre moartea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. 
“Eu vă las în grija mare / A lui Dumnezeu 
cel Sfânt, / Să stați strajă la hotare, / Să păziți 
acest pământ”. Așa cântau bărbații aceia, iar 
ochii le erau înecați în lacrimi.

În aceeași perioadă, la Chișinău se cău-
tau soluții pentru ieșirea de sub stăpânirea 

Patriarhiei Ruse. Peste tot, românii se rugau 
în limba română.

„Biserica suntem toți”, a spus în noap-
tea de Înviere părintele Constantin Necula, 
comentând slujba la un post de televiziune. 
O propoziție care (ne) oferă un cu totul alt 
sens pentru ceea ce obișnuim să spunem că 
este biserica. Dincolo de instituția adminis-
trativă. Dincolo de „lemnul și spațiile mici” 
cântate pe aceeași, constantă, melodie.

E drept, lumea se schimbă în viteză

Tehnologiile ne schimbă viața, cucerim 
tot mai acut timpul și spațiul, iar instituția 
bisericească se modernizează. Acum are ziar, 
website, televiziune, agenție de turism. Are 

birou de presă și informează sau răspunde 
public la articolele din presă. Biserica are un 
website în care explică sensul construcției 
Catedralei. Dar bisericile lasă aceeași sen-
zație. „Cei care vizitează bisericile ortodoxe 
sunt adesea uimiți de lumina și de căldura 
lor, de o anumită intimitate și familiaritate cu 
cerescul. Aceasta deoarece, chiar în afara sluj-
belor, fiecare punct al zidurilor este însuflețit 
de prezențe despre care mărturisesc icoanele 
și care îl pun pe om în comuniune cu mai-ma-
rii săi: îngeri, profeți, apostoli, martiri și 
sfinți. Omul se simte, în mod spontan, firesc, 
în vizită la Dumnezeu, înconjurat de priete-
nii lui Dumnezeu”, scrie Paul Evdokimov în 
cartea Rugăciunea în Biserica de Răsărit.

Catedrala Mântuirii Neamului  
 a devenit o țintă

Unii comentatori acuză Biserica de 
implicare prea mare în societate. Alții arată 
cu degetul preoți care nu le plac sau, poate, 
greșesc. Alții condamnă vehement ora de 
religie sau înălțarea Catedralei Mântuirii 
Neamului. De curând, o doamnă a scris 
într-un ziar despre Catedrala Mântuirii 
Neamului  și despre faptul că turla va fi mai 
înaltă decât Casa Poporului și a tras conclu-
zia că Biserica este (sau își dorește să fie) mai 
puternică  decât statul… Nu a înțeles nimic 
doamna cu pricina. Sau nu vrea să înțe-
leagă… „Înțelepciune”, spun preoții, de mai 
multe ori, în timpul liturghiei.

În vremuri oricât de grele,  
românii au ridicat biserici

Acum, în sfârșit, mai sus de Palatul 
Parlamentului, se împlinește firescul unui 
neam. Nu avem o biserică a neamului nos-
tru, de aici și din toate părțile în care sun-
tem, și e firesc să o avem. Neamul e sacru, 
iar sacrul se exprimă. Catedrala Mântuirii 
Neamului  nu e un efort, ci o bucurie. Iar fap-
tul că turla catedralei va fi mai înaltă decât 
Palatul Parlamentului nu înseamnă confisca-
rea statului. E, mai degrabă, victoria credin-
ței celor care s-au jertfit sau au fost jertfiți pe 
„șantierul” vremurilor roșii.

„Rugați-vă pentru cei care nu știu, nu 
vor și, în mod special, pentru cei care nu 
s-au rugat niciodată”. Acesta a fost îndem-
nul patriarhului român Iustinian în 1953. 
Evdokimov spune despre acest îndemn că se 
situează la nivelul Rugăciunii lui Iisus.

Tudor ARTENIE

Catedrala Mântuirii Neamului 
nu e un efort, ci o bucurie

Nu sînt imagini surprinse în vreun cartier mărginaș ci chiar în Centrul 
Istoric al Brașovului, pe strada Hirscher, în zona coloanelor unei clădiri 
monument, aceea a Cerbului Carpatin, practic abandonată. Dacă Gantz 
a ajuns să gestioneze istoria orașului, cu tot felul de aprobări, ”de neam 
prost” este clar că nu avem vreo speranță de schimbare. Crîșma, terasele, 
taraba, graffitiul, maneaua,...acestea sînt valorile ”culturale” cu care intră 
în rezonanță Gantz&comp.

În condițiile acestor zile de iarnă întîrziate își vor lua oare 
Scripcaru&Gantz ”drepturile” pentru terasele din Brașov? Deocamdată, 
se vede bine cum se respectă numărul de mese alocate, printr-un ”regu-
lament cu care deja s-au șters la fund cei de la Primărie și Poliția Locală, 
pentru fiecare unitate de care făcea vorbire ”administratorul” Gantz. 
Numărați. Dar nu ca Pristanda..,

Ca să ajungi, pe alee, la Turnul 
Alb, trebuie să înfrunți ”căzăturile”. 
Este doar un exemplu, multe alte 
”obstacole”, dovezi ale nepăsării 
autorităților, pot fi întîlnite în zona 
turistică imediată. În pădure, ce 
să mai vorbim... Probabil, pentru 
cei cu drujbe copacii căzuți nu 
prezintă interes, Dar pentru firma 
Primăriei?
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Comisia UE are în pregătire un pachet 
de măsuri legislative pentru a stabili 
un cadru clar de acțiune, bazat pe 

trei obiective generale: - Eficiența energe-
tică pe primul loc - Europa, lider mondial 
în domeniul energiei din surse regenerabile 
- Oferirea unor condiții echitabile pentru 
consumatori

Europa trebuie să își intensifice investiți-
ile în eficiența energetică și în tehnologiile 
destinate obținerii energiei din surse rege-
nerabile, precum și în dezvoltarea de modele 
de afaceri bazate pe energia curată.

Sunt patru domenii de interes tehnologic.
a) Decarbonizarea parcului imobiliar al 

UE până în 2050: de la clădiri al căror con-
sum de energie este aproape egal cu zero la 
cartiere cu bilanț energetic pozitiv Clădirile 
consumă 40 % din cererea finală de energie 
a UE, mai mult decât orice alt sector, dar ele 
reprezintă, de asemenea, un potențial ridicat 
de economisire a energiei și, odată renovate 
și modernizate, ele pot contribui la gene-
rarea de energie suplimentară sau la asigu-
rarea unei capacități esențiale de stocare a 
energiei. Aproximativ 75 % din parcul imo-
biliar al UE este foarte ineficient din punct 
de vedere energetic. Ținând cont de ritmul 
de renovare actual, ar fi nevoie de aproxima-
tiv un secol pentru a-l moderniza conform 
celor mai recente standarde. Așa că trebuie 
încurajate inovaţiile. Se poate ajunge până la 
producerea domestică de energie din surse 
regenerabile, dar trebuie căutate soluții și 
pentru o utilizare optimă a ciclului de viață 
al energiei și al materialelor.

b) Consolidarea rolului de lider al UE 
în ceea ce privește sursele regenerabile de 
energie

Pentru ca sursele regenerabile de energie 
să devină sursa dominantă de producție a 
energiei primare și a energiei electrice, este 
necesară o mai mare integrare a sistemelor 
și dezvoltarea următoarei generații de teh-
nologii destinate obținerii energiei din surse 
regenerabile, introducând pe cât posibil 
soluții cu adevărat inovatoare: tehnologia 
fotovoltaică integrată în imobile, sistemele 
de energie eoliană offshore, etc.

c) Dezvoltarea unor soluții integrate și 
accesibile din punct de vedere financiar pen-
tru stocarea energiei

d) Electromobilitatea și o mai bună inte-
grare a sistemului de transport urban

Vehiculele electrice din următoarea 
generație vor fi bazate pe proiecte de bate-
rii avansate și pe noi sisteme de propulsie. 
Dezvoltarea unor baterii mai puțin costi-
sitoare, mai ușoare, mai sigure și cu o mai 
mare autonomie, precum și a unor tehno-
logii și soluții de încărcare mai rapide și mai 
ușor de utilizat constituie, priorități pentru 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul trans-
porturilor, precum și potențiale avantaje 
concurențiale pentru industria UE în dome-
niul transporturilor. De aceea, autobuzele 
electrice care circulă demonstrativ pe stră-
zile Brașovului nu trebuie privite doar ca o 
curiozitate, ci ca viitorul firesc al următorilor 
zeci de ani.

Această strategie va duce la construi-
rea unei uniuni energetice reziliente, cu o 

politică vizionară în domeniul schimbărilor 
climatice — și asigurarea unui nou impuls 
pentru crearea de locuri de muncă, creștere 
economică și investiții.

Comisia va examina, de asemenea, în 
momentul revizuirii Orientărilor privind 
ajutoarele de stat pentru protecția mediu-
lui și energie pentru perioada 2014-2020, 
modul în care aceste norme, împreună cu 
normele privind ajutoarele de stat pentru 
investițiile în cercetare și inovare, permit 
statelor membre să stimuleze inovarea în 
tehnologii și soluții destinate obținerii ener-
giei din surse regenerabile. În Comunicarea 
intitulată „Energie curată pentru toți euro-
penii”, Comisia stabilește o serie de măsuri 
menite să contribuie la reorientarea fluxuri-
lor financiare spre tranziția către o energie 
curată, printre care se numără măsurile de 
sporire a transparenței în ceea ce privește 
problema subvențiilor și efectul acestora 
asupra inovării.

Viitoarele propuneri legislative relevante 
pentru energia curată și politicile climatice, 
printre care se numără revizuirea strate-
giilor pentru perioada de după 2020 pri-
vind autoturismele/camionetele și privind 

camioanele, autobuzele și autocarele, vor 
face obiectul unei analize aprofundate în 
ceea ce privește impactul acestora asupra 
cercetării și inovării.

Am să vă dau și trei exemple de finanţare 
a inovării în domeniul energiei curate prin 
Programul Orizont 2020: 10 milioane EUR 
vor ajunge la un proiect care își propune uti-
lizarea comercială a transformării energiei 
valurilor în energie electrică. 20 de milioane 
EUR au fost împrumutaţi de o firmă care a 
inventat și a brevetat o tehnologie unică pen-
tru producerea de filme solare generatoare 
de electricitate (Heliafilm®) care utilizează 
energia fotovoltaică organică (OPV) și care 
pot fi integrate în sticlă sau în elementele 
fațadelor sau pot fi aplicate pe acoperișuri. 
6 milioane EUR este alocarea pentru pro-
iectul ELIPTIC (electrificarea transportului 
public în orașe) pentru explorarea posibili-
tăților de electrificare a transportului public 
urban.

Există la Brașov o viziune în acest sens, 
o strategie în energie privind consumul la 
nivel de oraș și de orientare catre surse rege-
nerabile de energie? Anvelopare, transport 
în comun, sistem de încalzire în cogenerare 
prin folosirea gunoiului și a altor resurse de 
biomasă, cum sunt aceste subiecte tratate?

Pentru că pe viitor ne dorim pentru cetă-
ţenii Brasovului costuri rezonabile la gunoi, 
la preţul metrului cub de apă, dar și la un 
sistem centralizat de încălzire cu costuri 
mai mici decat actualele centrale murale de 
apartament.

Sunt provocări cărora, probabil, noua 
administraţie încearcă să le facă faţă, dar 
găsirea soluţiilor avansează în pas de melc. 
Brașovul este un oras încă poluat, chiar daca 
am scapat de marea industrie de dinainte 
de '89. Deci ce vom face, care este viziunea 
administraţiei brașovene? Poate că prezentul 
material, despre energia viitorului, îi va fi de 
folos.

Mihai MOHACI,
membru al Comisiei pentru Industrie 

și Servicii a Camerei Deputaţilor

 Sistemul energetic a atins un punct critic. Sursele regenerabile 
de energie sunt tot mai competitive din punctul de vedere al 
costurilor și reprezintă o pondere tot mai mare din producția de 
energie electrică. Principala provocare a timpurilor noastre este 
trecerea rapidă la o economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon Eșecul ne-ar putea pune în pericol bunăstarea. 
Succesul ar oferi oportunități economice fără precedent și noi căi 
spre prosperitate, bunăstare și creștere.

Inovarea în domeniul energiei 
curate. Braşovul are o viziune?

România, o arenă penală (II)
În numărul trecut al Gazetei 

Brașovului am vorbit despre 
denunțul penal al domnu-

lui Tanco Corneliu Alexandru, 
împotriva următoarelor per-
soane: Președintele României 
domnul Klaus Werner Johannis, 
dl Augustin Lazăr Procuror 
General, dna Laura Codruța 
Kovesi procuror șef DNA și dl 
Eduard Hellwig șeful Serviciului 
Roman de Informații, pen-
tru infractiunile: ACȚIUNI 
ÎMPOTRIVA ORDINII 
CONSTITUȚIONALE și 
ÎNALTĂ TRĂDARE. Așteptăm 
- în acest caz - să vedem cum 
vor evolua lucrurile. Ei bine, iată 
că acest aspect nu este unul sin-
gular și vă mai supunem aten-
ției împrejurarea că mai există o 

plângere penala împotriva siste-
mului și anume, domnul Aristotel 
Căncescu fost președinte al 
Consiliului Județean Brașov, a 
înaintat o plangere penală împo-
triva domnului Cornel David 
Deca, procuror șef al Direcției 
Naționale Anticorupție Brașov.  
Infracțiunile pe care acesta le 
sesizează autorităților de resort 
sunt: "represiune nedreaptă" și 
"abuz in serviciu". Intrucat nu 
toți cititorii sunt juriști sau avo-
cați, vom expune textul acestor 
infracțiuni după cum urmează: 
Represiunea nedreaptă, art 283: 
"Fapta de a pune în mișcare acţiu-
nea penală, de a lua o măsură pre-
ventivă neprivativă de libertate 
ori de a trimite în judecată o per-
soană, știind că este nevinovată, 

se pedepsește cu închisoarea de 
la 3 luni la 3 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa 
o funcţie publică. Reţinerea sau 
arestarea ori condamnarea unei 
persoane, știind că este nevino-
vată, se pedepsește cu închisoa-
rea de la 3 la 10 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o 
funcţie publică".  Abuzul în servi-
ciu : art. 297, " Fapta funcţiona-
rului public care, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, nu înde-
plinește un act sau îl îndeplinește 
în mod defectuos și prin aceasta 
cauzează o pagubă ori o vătă-
mare a drepturilor sau intereselor 
legitime ale unei persoane fizice 
sau ale unei persoane juridice se 
pedepsește cu închisoarea de la 2 
la 7 ani și interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o funcţie 
publică. Cu aceeași pedeapsă se 
sancţionează și fapta funcţiona-
rului public care, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, îngră-
dește exercitarea unui drept al 
unei persoane ori creează pentru 
aceasta o situaţie de inferioritate 
pe temei de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, 
orientare sexuală, apartenenţă 
politică, avere, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică necontagioasă sau 
HIV". Vă aducem la cunoștință că 
este vorba de infracțiuni cu grad 
de periculozitate ridicat, întrucât 
aduc atingere unor valori sociale 
importante, respectiv libertatea 
personala și drepturile fundamen-
tale ale omului, aspecte consfin-
tite și de Constituția României. 

Nu vreau să fiu înțeles greșit, 
nu afirm a priori faptul că ceea 
ce a scris domnul Aristotel 
Cancescu în plângere este 
neapărat adevărat, dar dacă 
este real  faptul că avocații 
nu au avut acces la dosare și 
dacă este adevărat că s-au pus 
presiuni pe martori pentru 
a se face denunțuri, atunci 
înseamnă că ne îndreptăm 
spre mai un sinistru, sau, mai 
grav, suntem deja acolo. Vom 
urmări evoluția lucrurilor 
și vă vom ține la curent cu 
ambele demersuri.  Atât cu 
a cel al domnului Tanco 
Corneliu Alexandru, cât și 
cu cel al domnului Aristotel 
Cancescu. 

Bogdan GABRIEL
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În așteptarea 
fiilor rătăcitori

Diaspora a devenit și ea un 
actor de primă mînă în cadrul răz-
boiului româno – român. Mulți îi 
așteaptă pe fiii rătăcitori – ca ”îna-
intașii” pe americani – să vină și, 
cu ”expertiza” lor, să aducă ”demo-
crația autentică” și să modernizeze 
scumpa noastră țărișoară. Adică, să 
o scoată din rahat!Să se dovedească 
ei patrioți și să pună umărul la 
treabă, să reformeze clasa politică, 
să relanseze economia, să dezvolte 
infrastructura, să promoveze cul-
tura, artele în general, să constru-
iască un învățămînt performant, să 
facă praf birocrația, să îi termine 
pe corupți, să impună o altfel de 
justiție, să construiască tribunale, 
pușcării, spitale chiar, să aducă, 
printr-un management corespun-
zător experienței acumulate în anii 
trăiți departe de ”vatră”, milioane 
de turiști și mii de investitori, să… 
dar cîte nu au de făcut românașii 
noștri odată întorși acasă. Doar 
că, așa cum zice bancul acela, ei nu 
vin. Cincizeci la sută problema ar fi 
rezolvată – deși cred că procentajul 
e mai mic – însă trebuie să fie de 
acord și ei! Și nu prea dau semne 
de dor de țară. Nici ”împliniții”, 
nici frustrații.

Cei care au realizat ceva, adică 
”împliniții”, unii dintre ei integrați 
perfect în ceea ce nu mai prea 
numesc a doua patrie, este drept, 
nu foarte mulți, au standarde ridi-
cate, nu numai în ceea ce privește 
calitatea vieții, ci legate de pro-
iectele, profesiile lor, de educația 
copiilor, de securitate, de funcțio-
narea instituțiilor sau de garanta-
rea libertăților. ”Să venim în țară 
să ce?”, îmi spunea un compatriot 
de-al nostru, întîlnit la Londra, la 
Camera de Comerț, proprietar al 
unei afaceri comerciale, ”îndestu-
lătoare” pentru el și familia lui. A 
tras puternic și a reușit,  Brexitul 
nu-l afectează, are cetățenie, așa că, 
în România vine doar din cînd în 
cînd, să-și mai vadă puținele rude 
și și mai puținii prieteni. Mi-am 
amintit de el pentru că mi-a dez-
văluit un ”secret”, care l-a ajutat 
enorm: ”Domnule, cînd am ajuns 
aici, am avut privilegiul, norocul, 
nu că m-ar fi ajutat cu ceva con-
cret, să-l întîlnesc pe un om deo-
sebit, stabilit în Anglia imediat 
după război, a apucat să fugă, altfel 
murea la Sighet sau cine știe în ce 
închisoare, cum au murit colegii 
lui de partid… El mi-a dat un sfat 
care s-a dovedit crucial pentru 
viitorul meu și al familiei mele…” 
Ce i-a spus domnul R.? ”Să te 
ferești de români!” Așa a făcut și 
a reușit…Nu își urăște țara – am 
întîlnit și asemenea personaje – 
nu vorbește urît despre români, 
însă este distanțat Nu votează, 
nu demonstrează, considerînd că 

manipularea diasporei – de către o 
parte sau alta – este o realitate. ”De 
aici este imposibil să simți, să știi 
ce se întîmplă cu adevărat în țară. 
Prea mulți dau sfaturi de la mii de 
kilometri, demonstrează – ultima 
dată, pentru două sau trei ore de 
strigat și bătut din picioare, dom-
nul Nicușor M. a plătit douăzeci de 
lire – acordă interviuri, dacă apucă 
la un microfon, sînt gata să acuze 
pe oricine și orice, dau soluții…Mi 
se pare imoral…”

New York, Fifth Avenue, în 
apropiere de Rockefeller Center. 
Ora, în jur de 19. Strada, aglome-
rată, colorată – ce diferență față de 
negrul și griul, de culorile terne 
care predomină la noi, în ton cu 
fețele mohorîte – oferă un specta-
col unic. Eram cu un prieten, după 
o zi de alergătură, cînd am făcut o 
remarcă: ”Uită-te la fețele corpo-
ratiștilor. Sînt storși!Ăla vorbește 
singur.” ”Da, da, vorbesc singur.”, 
a replicat ”ăla”, într-o română fără 
accent. ”Scuze, prostia noastră, 
aveam impresia, ca orice român, 
că nu ne înțelege nimeni.” ”Nu 

prea sînt mari șanse dar se întîm-
plă. Da, vorbim singuri, mai ales 
după cîte o zi plină.” Mergea spre 
casă .S-a arătat dornic să schim-
băm o vorbă. Am intrat la un 
Starbucks.”Programul s-a înche-
iat la șase, însă e bine să mai stai, 
să-ți faci de lucru, chiar dacă nu 
ai, să mai socializezi, să fii văzut că 
îți pasă. Și dimineața e bine să vii 

mai devreme, să miroși bine, să 
abordezi o mină optimistă, indi-
ferent de dispoziția interioară…
Chiar dacă te afli într-o poziție 
bună în firmă, într-o dimineață te 
poți trezi cu plicul pe birou și nu 
ai altceva de făcut decît să-ți pui 
lucrurile într-o cutie de carton, e 
pregătită, și să pleci. Nu primești 
nicio explicație. Ăsta este capita-
lismul…” Se stabilise la New York, 
imediat după 89, ”cu primul val”. 
Acum lucra, într-o poziție bună, la 
o bancă importantă. Se căsătorise 
tot cu o româncă. Aveau doi copii 
de care se ocupa mama lui, singura 
dintre părinți rămasă în viață, pe 
care o aduseseră în State. Nu știa 
mare lucru despre ce se întîmpla 
în țară dar nici nu s-a arătat intere-
sat. L-am întrebat dacă ar fi tentat 
să se întoarcă. ”Prietene, cei care 
au reușit nu mai se întorc! Eu, cel 
puțin, nu cunosc pe nimeni să vrea 
așa ceva. Cîte o vizită, dacă mai ai 
rude, sau să vadă copiii de unde 
se trag, să mai aprinzi o lumînare. 
Vacanțele sînt scurte și există atî-
tea lucruri de văzut în lumea asta. 

Cred că doar ”looserii” – dar nici 
aceștia prea mulți, că le e jenă să 
recunoască faptul că au dat chix 
– și frustrații, ăștia fiind ăia care 
aici sînt nimic și vin în țară să vă 
dea sfaturi cum e cu democrația, 
cu liberalismul, cu libertățile. Unii 
sînt recrutați, agenți de influențare, 
parcă așa li se zice. Niște zerouri 
barate!”

Cu românii avea relații puține. 
”Am fost o dată la Consulat, de 
1 Decembrie, și am respirat atîta 
venin, încît am renunțat.”A încer-
cat și cu biserica:”Mi-am botezat 
copiii, sîntem ortodocși și așa 
rămînem. Cînd m-am interesat, mi 
s-a spus, de către românași că popa 
ăla e securist, că ălălalt e comunist, 
că altul e escroc, sînt vreo patru 
biserici ortodoxe romînești în 
zonă . Am realizat că se urau între 
ei și pe teme de frecventare a unei 
biserici sau a alteia. L-am ales pe 
comunist și am constatat că avea 
în jur de optzeci de ani iar fratele 
îi murise în închisoare, ca dușman 
al poporului.” De prieteni nu duce 
lipsă. Și sarmalele le face acasă. 
Rrromâni și…români. Mi-a dat 
ca exemple de socializare, de soli-
daritate, comunitățile polonezilor, 
maghiarilor, bulgarilor chiar, ca să 
nu mai vorbim  de italieni, irlan-
dezi, chinezi etc. ”La noi e imposi-
bil!” I-am povestit și eu un episod 
din războiul româno – român trăit 
la Cleveland. Tot legat de biserică. 
Mi s-a atras atenția să nu mă duc 
la unul dintre cele două lăcașuri 
existente acolo pe motiv că e frec-
ventat de legionari. Cîți vor mai fi 
fost în viață nu m-a lămurit nimeni. 
Am fost să le văd pe amîndouă. Nu 
mi-a părut rău căci la una dintre 
ele am găsit un muzeu cu obiecte 
care fuseseră aduse, cu mulți ani 
în urmă, la Expoziția Universală. 
Între ele, o iie cusută de Regina 
Maria, un tablou de Grigorescu, 
iar la cealaltă un bătrîn de prin 
Țara Bîrsei, care vorbea ca bunica 
mea, limba de altădată…Cuvinte, 
expresii pe care le uitasem. O fi fost 
legionar?

Am pus întrebarea legată de 
repatriere unor oameni, atenție, 
realizați, din medii diferite, uni-
versitar, de afaceri, cultural, spor-
tiv. Răspunsurile au fost mereu 
aceleași. Dorul? Durerea de a fi 
departe, cum frumos îl definea 
Saramago, există, înfipt adînc în 
sufletele multora. Se rezolvă însă 
cu cîteva ore de zbor, cîteva zile cu 
ce a mai rămas din familie, cu puți-
nii prieteni, cu niște vizite în locuri 
unde dăinuiesc amintiri frumoase, 
luminoase, îndeosebi din copilărie 
și tinerețe. Am cunoscut o familie, 
universitari, ea făcînd parte dintr-o 
echipă care și-a propus să atace 
Nobelul – mă rog, nu cu cărți la 
kilogram, ca ”prolificul” Cărtărăscu 
– cu o temă de mare impact pen-
tru o anumită boală devastatoare, 
care ”face un salt”, în fiecare an, 
undeva, în Moldova, pentru a se 
reculege și a aprinde o lumînare la 

Diaspora a devenit și ea un actor de primă mînă în cadrul războiului româno – 
român. Mulți îi așteaptă pe fiii rătăcitori – ca ”înaintașii” pe americani – să vină 
și, cu ”expertiza” lor, să aducă ”democrația autentică” și să modernizeze scumpa 
noastră țărișoară. Adică, să o scoată din rahat!Să se dovedească ei patrioți și să 
pună umărul la treabă, să reformeze clasa politică, să relanseze economia, să 
dezvolte infrastructura, să promoveze cultura, artele în general, să construiască 
un învățămînt performant, să facă praf birocrația, să îi termine pe corupți, să 
impună o altfel de justiție, să construiască tribunale, pușcării, spitale chiar, să 
aducă, printr-un management corespunzător experienței acumulate în anii trăiți 
departe de ”vatră”, milioane de turiști și mii de investitori, să… dar cîte nu au de 
făcut românașii noștri odată întorși acasă. Doar că, așa cum zice bancul acela, ei 
nu vin. Cincizeci la sută problema ar fi rezolvată – deși cred că procentajul e mai 
mic – însă trebuie să fie de acord și ei! Și nu prea dau semne de dor de țară. Nici 
”împliniții”, nici frustrații.

Am pus întrebarea legată 
de repatriere unor oameni, 
atenție, realizați, din medii 

diferite, universitar, de 
afaceri, cultural, sportiv. 

Răspunsurile au fost mereu 
aceleași. Dorul? Durerea de 
a fi departe, cum frumos îl 
definea Saramago, există, 

înfipt adînc în sufletele 
multora.

Eduard HUIDAN
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mormintele părinților.Nu stau mai 
mult de două – trei zile și nu calcă 
prin București. Unde au învățat 
și muncit cîțiva ani. Un bun prie-
ten, antrenor de judo, care a adus 
României, prin sportivii săi, meda-
lii europene, balcanice etc. și prima 
medalie olimpică la acest sport, 
persecutat înainte de 89, cînd avea 
interdicție să-și însoțească elevii în 
alte țări decît cele socialiste, tră-
iește, de peste 25 de ani, undeva, 
în zona Napoli. Nu i-a fost ușor. 
Țin minte, cînd am fost la el prima 
oară, locuia într-o casă părăsită, 
undeva, izolat, pe malul mării. O 
aranjase cu gust și făcea deja niște 
paste absolut formidabile. Putea, în 
țară, să fie antrenor al lotului națio-
nal sau șef pe la Federație. A prefe-
rat să o ia de la capăt și a reușit. Are 
o familie frumoasă, prieteni, sala 
lui, este apreciat, lucrează cu toate 
categoriile, de la copii, amatori de 
mișcare, pînă la sportivi de perfor-
manță sau..carabinieri…Nici gînd 
de întoarcere. Preferă să rămînă în 
acele superbe locuri de la poalele 
Vezuviului. Unde e respectat.

La Offenbach pe Main, aproape 
de Frankfurt, trăiesc destul de 
mulți români  . Există și un resta-
urant care arborează tricolorul 
și se numește chiar, firma este 
scrisă în română, ” Ca la mama 
acasă”! Ciorbă de burtă, mititei, 
sarmale, piftie, papanași…tot ce 
vrei. Patronul – cunoscut de cei 
din zona Brașovului, căci, în urmă 
cu cîteva decenii, conducea un 
local unde se mînca excepțional, 
la Dîmbul Morii – nu știu dacă 
mai trăiește, fiul fostului director, 
dinainte de război, al Fabricii de 
bere de la Azuga, ”omorîtă” și ea 
în ”vremurile noi”, a avut o viață 
demnă de un roman. După ani 
buni de la emigrare a venit în țară 
și și-a găsit iubita din tinerețe, cu 
care îi fusese interzis să se însoare, 
o româncă din Ploiești, cu care s-a 
căsătorit la o vîrstă cînd puteau 
fi bunici! O dragoste mare. Au 
scris ziarele. Evident, cele din 
Germania. O revenire în România, 
exclusă. Cam la fel mi-au răspuns 
și clienții români, obișnuiți să 
mănînce ”ca la mama acasă”. Nu-i 
vorbă că și nemții dădeau năvală, 
erau seri în care trebuia să rezervi 
masă…Rămînînd în Germania, 
pot să-l trec pe ”listă” și pe fostul 
meu coleg de la ”Andrei Șaguna”, 
angajat la Deutsche Welle, care și-a 
păstrat, o vreme, un apartament în 
țară, ”pentru la pensie”. Cînd s-a 
pensionat îl vînduse demult. Și-a 
cumpărat o casă în Spania. Cînd 
vine în țară trage la o pensiune din 
centrul Brașovului…

Nici cei aflați la studii nu au de 
gînd să revină. Își proiectează cari-
erele departe de țară. Sînt catego-
rici cînd vorbesc despre ceea ce 
va fi viața lor. ”Poate doar loazele 
bogătanilor, care și așa nu prea dau 
pe la școală, să aleagă să trăiască în 
România, deși ăștia au proprietăți 
afară și bani prin paradisurile fis-
cale…” Oricum, repatrierea lor nu 
ar aduce nimic…Interesant, mulți 
vor să lucreze în cercetare. ”În 
România se plătește necercetarea!”, 

îmi spunea unul dintre ei, student 
la Grenoble, unde ne întîlnisem 
la un local numit ”Cavalerii mesei 
rotunde”. Acolo, în fiecare joi, 
veneau români, cercetători în cele-
brul Poligon Științific din zonă, 
unii tineri, alții în vîrstă – angajați 
chiar și după 50 de ani datorită per-
formanțelor obținute la ”defunc-
tele” institute din țară – ”să mai 
schimbe o vorbă”. Discutau mai 
puțin politică și mai mult de-ale 
lor, fizică, matematică, istorie, 
geografie, aeronautică, chimie etc. 
Evaluau, comentau oferta cultu-
rală, îi preocupau și sporturile, mai 
ales de iarnă, zona fiind una cu o 
infrastructură turistică la standarde 
ridicate, care au permis organizarea 
unei Olimpiade. Concluzia unui 
distins domn, doctor în biochimie, 

a fost că România în loc să ia bani 
pe rezultatele cercetărilor lor, plă-
tește bani grei, dacă are nevoie de 
ceva dar și înglobat în produsele pe 
care le importă. Mai avea rost să-i 
întreb dacă intenționează să vină în 
țară? Să lucreze unde?

Și totuși, există categorii 
de români care se întorc în 
țară. Sclavii. 

Cei care emigrează pentru a 
face un ban cu care să-și cumpere 
un apartament, o mașină, să-și 
construiască o casă, pe care să-l 
țină în bancă sau sub saltea, pentru 
orice eventualitate. Puțini, foarte 
puțini se gîndesc să întemeieze o 
afacere, mai mică sau mai mare, 
cum au văzut pe unde au tras din 
greu. Se mulțumesc, odată reve-
niți la vatră, să aibă o activitate de 
subzistență, să se angajeze, dacă 
găsesc unde, trăind la fel ca înainte 
de a emigra. Cei care muncesc, în 
general în Spania, Italia, Germania, 
Marea Britanie, în construcții, agri-
cultură, ”căpșunari”, în activități 
considerate ”degradante”, pe care 
localnicii le ocolesc, la îngrijirea 
bătrînilor și bolnavilor etc. nu pro-
gresează, ”nu se deșteaptă și nu se 
spală de mocirla sistemului care i-a 
amprentat”, în niciun fel, după cum 
am observat din multe contacte, 
lucru confirmat și de un interesant 

studiu sociologic, pentru că trăiesc 
între ei, conform acelorași repere, 
mutînd practic năravurile și 
metehnele de acasă în Occident. 
Rememorez un exemplu pe care 
l-am mai dat în această carte: tînă-
rul care, deși muncea de cîțiva ani 
la Milano, locuind la cîțiva kilome-
tri, nu văzuse Domul. De Palazzo 
Brera, de Castello Sforzesco, de 
Cina cea de taină din Cenacolo 
Vinciano, de Scala…nici vorbă. 
Fusese la două meciuri de fotbal. 
În rest, muncă de dimineața pînă 
seara, o bere și o pizza…Aceștia nu 
sînt soluția, agitată de domnișorii 
și domnișoarele de pe la ONG -uri, 
”Diaspora schimbă țara!”, pentru 
că, nici politic – în străinătate sînt 
manipulați de agenții de influență, 
plătiți de noi sau de statele intere-

sate în imprimarea direcției spre 
haos, profitabil pentru afaceri, de la 
comerț pînă la jefuirea resurselor – 
nici economic, fiind ”simbriași”, 
nici cultural, nici moral nu aduc 
nimic cu ei. Doar ”vuittoanele” 
românești, umflate ca niște burdu-
furi cu te miri ce…

Sînt locuri, cum ar fi o piață 
din apropiere de Stazione Termini 
de la Roma, unde românii se mai 
adună, să discute, să găsească ceva 
de muncă la negru, să mai prindă 
un pont, să se certe pe temele poli-
ticii și corupției din țară, să ”vor-
bească discuții”, cum îmi spunea 
unul dintre ei. Vin oameni care 
muncesc din greu, în construc-
ții, de obicei la negru,cu mîinile 
cît niște lopeți, ospătari, mena-
jere, asistente medicale, gunoieri, 
disperați, în căutarea unui loc de 
muncă etc. dar și ”specialiști” în 
alba-neagra, cerșetori, ciorditori, 
pești, prostituate, bineînțeles nu de 
lux, ci dintre cele de categoria ”de 
pe centură” sau din aceea a celor 
care se machiază în mașinile ”pro-
tectorilor”, parcul din vecinătatea 
Colloseumului este un asemenea 
loc, înainte de a trece la treabă. 
Este o lume aparent ”colorată” dar 
dacă încerci să o descifrezi te cutre-
muri…Ei sînt și masa de manevră 
la ”protestele” organizate în marile 
orașe europene. Pentru cîțiva euro, 
de ce nu? Un ospătar – care lucra 

la un local de pe Via del Corso, el 
m-a și adus la acel loc de întîlnire al 
românilor – mi-a arătat un individ 
extrem de volubil, care părea că știe 
pe toată lumea: ” El e cu protestele. 
Aduce steaguri, pancarte, că doar 
nu avem niciunul așa ceva pe acasă, 
ne spune ce să strigăm. Dă banul. 
Unu zicea că ar lucra chiar la con-
sulat da eu nu cred…” Și dacă ar 
lucra nu ar fi de mirare. În fond, cei 
care au bătut recordul mondial la 
votat viteză, la Paris, sînt tot acolo. 
Se mai schimbă ambasadorii, 
consulii, se mai angajează piloși, 
oamenii sistemului rămîn și își fac 
treaba. Cum li se ordonă!Nici ei nu 
prea se înghesuie să revină în țară. 
Poate doar la pensie…

O categorie importantă de fii 
risipitori care se întorc o constituie 

frustrații, cei care nu reușesc mare 
lucru, nu neapărat pentru că nu 
au noroc, ci din cauza propriilor 
limite, a unor pretenții pe care nu 
le susțin prin studiu sau muncă, a 
tarelor morale tîrîte după ei. Veșnic 
nemulțumiți, însă tupeiști, zgomo-
toși, ei reprezintă o resusă umană 
importantă pentru cei care recru-
tează, cum îi definea cineva, ”lucră-
tori cu gura”. De regulă, tineri. 
Ăștia sînt cei norocoși – cei care au 
ghinion își repatriază frustrările și 
umorile mascîndu-le cu ”aroganța” 
de a fi trăit ”afară – pe care îi regă-
sim în ONG -uri, pe la multinațio-
nale, în poziții inferioare, pentru că, 
la o adică, pot fi ușor puși pe tușă. 
Cu CV -uri inventate – în ceea ce 
privește performanțele cu care au 
rupt gura Occidentului – ei se pre-
zintă peste tot ca un fel de salvatori 
ai națiunii, apostoli ai democrației, 
apărători ai drepturilor omului, 
luptători pentru sau contra orice 
li se indică. Li se alocă resurse iar 
unii dintre ei sînt lansați spre poli-
tică. Aduc în atenție doar cazurile 
a două domnișoare – extrem de 
vocale – care, după ce au făcut 
ceva tărăboi pe la televiziuni și prin 
stradă, au fost a”aruncate” direct 
pe băncile Parlamentului. Dacă 
le întreabă cineva ceva concret se 
scuză că nu știu încă bine cum stau 
lucrurile în România, că ele trebuie 
– ca și alți ”salvatori” ai democrației 

– să învețe și că, pînă ajung la 
putere, sînt în Parlament ca ”să se 
joace”! Sînt gata să conteste orice, 
să strige ”Jos!”, oriunde li se oferă 
prilejul, să etaleze diverse ban-
nere, alte elemente de butaforie, 
pe modelul ” Occupie Wall Street”, 
sub semnul unui infantilism care 
transformă politica într-un fel de 
carnaval. Desigur, și în părțile cele-
lalte, de la stînga la dreapta, sînt 
destui alți ”ocupanți”, senatori, 
deputați, miniștri etc. care pot să îi 
concureze, dar asta este o altă față a 
”politichiei” noastre dîmbovițene. 
Aici, mă refer însă doar la cei care 
se întorc din străinătate, chipurile, 
deși majoritatea nici nu au lipsit 
prea mult căci instruirile se fac 
”operativ”, să salveze țara de la tot 
felul de ”dezastre”.Evident, desta-
bilizînd-o! Astfel, se poate afirma, 
fără a greși, că această categorie de 
hai să el zicem ”fii rătăcitori” sînt 
departe de a aduce un plus de pe 
unde au fost plecați. Ba, dimpo-
trivă, mai mult încurcă…

Cam aceasta este imaginea 
reîntoarcerii românilor la 
Patria Mamă. Cei care ar 
putea să schimbe ceva nu 
mai vin, alții se întorc, însă 
sînt la fel cum au plecat, 
iar ceilalți, înveninați de 
eșec, devin niște simpli 
mercenari, unelte ale unui 
proces de destabilizare, de 
disoluție a autorității, bine 
coordonat.Concluzionînd, 
cei care sînt ”BUNI PENTRU 
EXPORT” și confirmă, nu 
mai sînt…returnați!

Simt nevoia, pentru a evita alte 
”comentarii”, să precizez încă odată 
că românii care au reușit să își facă 
o viață mai bună, un proiect pen-
tru viitorul lor și al copiii lor, și 
care nu intenționează să mai revină 
în țară, nu își neagă originile, își 
iubesc locurile natale și sînt, majo-
ritatea, măcinați, din timp în timp, 
de dor, de durerea de a fi departe. 
Este de menționat, și de meditat 
asupra lui, cazul unei românce 
în vîrstă de 69 de ani, stabilită la 
Empoli, care, suferindă fiind și 
simțindu-și aproape sfîrșitul și-a 
exprimat dorința de a muri acasă, 
la Onești. Italienii, concitadini ai 
acestei femei, împreună cu o soci-
etate de caritate, au rezolvat, de pe 
o zi pe alta, transportul femeii, cu 
o salvare – cu avionul, în starea în 
care se afla, procedurile ar fi durat 
prea mult – însoțită de o asistentă. 
Apropo, în paranteză, să știți că la 
noi de multe ori salvările circulă 
doar cu șofer asistentele fiind în 
număr insuficient…Revenind la 
cazul amintit nu mai menționez 
decît că salvarea, de la Misericordia 
Empoli, a plecat în 1 februarie 
2017, la ora 3.30, a ajuns la Onești 
în 2 februarie la 4.30 iar după o 
scurtă odihnă șoferul și asistenta 
au pornit spre Italia. La ora 22 au 
primit vestea că femeia murise…O 
dorință, ultima, împlinită dar și un 
gest de solidaritate tulburător și 
emoționant…
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Anunț de Mediu
S.C. Dorobeiul SRL 

Cristian anunță publicul inte-
resat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul  
„Extindere rețea și 48 bran-
șamente apă și extindere 
rețea canalizare comuna 
Cristian, strada Bârsei-
DCL 112B, f.n.” propus a fi 
amplasat în Comuna Cristian, 
strada Bârsei-DCL 112B, f.n.. 
Informațiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente 
pentru protecția mediului 
Brașov, strada Politehnicii nr. 3, 
în zilele de luni – joi, între orele 
8 – 14 (SC PROTECȚIA SI 
REZERVOARELOR – PSR 
SRL/decizie 336 UAT Râșnov.
doc). Observațiile publice se 
primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru pro-
tecția mediului Brașov.“

În fiecare an auzim de cel puțin 
două ori îndemnul: „fii mai 
bun!“ Pe lângă faptul că de 

două ori pe an, de Crăciun și Paște, 
lumea iși aduce brusc aminte că tre-
buie să facă gesturi frumoase, să-și 
aducă aminte ce înseamnă genero-
zitatea, să-și îndrepte măcar puțin 
atenția către cei mai puțin norocoși 
și toți se înghesuie să facă fapte 
bune de două ori pe an. De cele 
mai multe ori, doar de două ori pe 
an. Pe anul acesta am bifat „o dată“. 
Până la Crăciun însă, ce facem? Nu 
mai suntem buni? Pentru că brusc 
dispar necăjiții? Dispar săracii? 
Dispar copiii înfometați? Dispar 
familiile care la propriu n-au după 
ce bea apă? Dacă asta crezi, atunci 
te îmbeți cu apă rece, pentru că 
NU. Nu dispar, nu se împuținează, 
ci mai degrabă se tot înmulțesc. 
Țara nu-i ajută, vremea nu-i ajută, 
iar mulți nici nu mai pot fi ajutați 
decât cu acel puțin care pentru noi 
majoritatea e ceva normal, natu-
ral. E atât de firesc să bei o cafea 
dimineața, să intri pe net și să vezi 
ce se mai întâmplă în lume, să dai 
trei click-uri și să mai cumperi 
niște nimicuri de care oricum n-ai 
nevoie! Da, pentru tine, pentru 
mine, pentru noi cei care avem 
o casă, suntem legați la portalul 
lumii, avem un venit lunar decent, 

e firesc să mănânci măcar de 3 ori 
pe zi, să stai în cada cu bulbuci, să te 
poți schimba de 5 ori pe zi dacă vrei 
sau trebuie. Pentru mulți însă din-
tre cei pe care noi nici măcar nu-i 
vedem, toate aceste „firescuri“ sunt 
minuni. Sunt miracole ce se pro-
duc „din ani în Paști“ atunci când 
cineva le întinde o mână de ajutor.

Fundaţia Bucuria Darului este 
organizaţia din Brașov care de trei 
ani  „spală de umilinţe și pune la 
masă oamenii sărmani“. Zi de zi 
oferă gratuit un prânz cald celor 
300 de persoane cu venituri mici 
care au nevoie de sprijinul lor. 
Printre ei întâlnim familii cu copii 

mulţi, oameni singuri care și-au 
pierdut locul de muncă, orfani care 
nu au reușit să se integreze în câm-
pul muncii, bătrâni bolnavi care 
nu mai au nici un ajutor și care nu 
pot să își mai gătească, oameni ai 
străzii. 

Aici oamenii fără condiţii au 
posibilitatea de a se spăla, primesc 
haine curate și sprijin în dobândi-
rea unui act de ideintitate. Fundația 
încearcă să găsească soluţii oferin-
du-le  suport pentru a-și găsi un 
loc stabil de muncă sau integrân-
du-i în activitatea cantinei prin 
voluntariat. Așa li se oferă o șansă 
reală de a-și dobândi demnitatea și 

încrederea în sine.
De trei ani Bucuria Darului rea-

duce speranţa în viața celor care 
luptă pentru supravieţuire. În tot 
acest timp au reușit să ajute peste 
850 de persoane și să  ofere  peste 
200 000 de prânzuri. Pentru persoa-
nele vârstnice și pentru cei bolnavi 
care nu se pot deplasa, prânzul este 
dus acasă, astfel încât hrana ajunge 
caldă și proaspătă, pentru a bucura 
trupul și sufletul omului flămând. 

Din totalul asistaţilor, 87 sunt 
copiii familiilor aflate în dificultate, 
cărora le este greu să supravieţu-
iască! Pentru copiii asistaţilor  fun-
dației,  sunt voluntari care le sunt 

aproape pentru a putea înţelege 
lecţiile. Atenţia pentru educaţia 
timpurie este șansa lor pentru un 
viitor mai bun, tocmai de accea, 
din 2017 au demarat acţiunea 
Crăciun în fiecare lună prin care 
1.000 de copii care întâmpină gre-
utăţi materiale din împrejurimile 
Brașovului primesc de două ori pe 
lună, pachete cu alimente, fructe și 
dulciuri, iar 100 de familii primesc 
pachete cu alimente de bază pentru 
gătit (pâine, ulei, făină, orez, zahăr, 
pasta de tomate, legume, etc).

Zi de zi la oamenii buni de la 
Cantina Mulțumesc gătesc pentru 
300 de persoane, iar în cursul unei 
luni reușesc să dăruiască  2200 de 
pachete cu alimente și dulciuri.

Știi însă cu ce eforturi se înfăp-
tuiesc aceste miracole? Printre difi-
cultăţile pe care le întâmpină,  se 
numără efortul de a găsi preţuri cât 
mai mici sau sponsorizări pentru 
carnea de pui și porc (alimentele 
cele mai scumpe folosite), orez, 
zahăr, ulei, pastă de tomate, tăiţei, 
paste făinoase, pesmet, gris și fruc-
tele pentru pachetele copiilor din 
zonele sărace ale judeţului. 

Deci, așteptăm Crăciunul? Sau 
ne unim forțele ca să găsim ajutor 
pentru cei care ajută?

Împreună înmulțim bucuria!

Dispar săracii? Dispar copiii înfometați?

Oferim, la prețuri corecte, servicii de transport cu 
platforma de dimensiuni 450x210, recuperări din off 
road, asistență tehnică rutieră (ajutor la pană, ajutor 
la pornire 12/24v, alimentare de urgență, scoaterea 
combustibilului greșit din rezervor, deschiderea ușilor 
blocate sau închise cu cheile înăuntru. etc) Contact: 
tel. 0730.126.218, email: contact@peplatforma.ro

Asistență rutieră, transport 
cu platforma, recuperări din off road
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Celelalte partide din pri-
mul tur sunt următoarele: 
CSM București – U Cluj; 

Minaur Baia Mare – CSM Roman; 
Dunărea Brăila – Măgura Cisnădie; 
HC Zalău – SCM Craiova; Rapid 
București – Danubius Galaţi. În 
urne au fost doar 14 echipe, deoa-
rece Cetate Deva și CSM Ploiești 
s-au retras din campionat. În aceste 
condiţii, Unirea Slobozia și HCM 
Râmnicu Vâlcea sunt calificate 
direct în sferturi. 

Antrenorul echipei Corona, 
Dragoș Dobrescu a declarat că 

din punctul lui de vedere a fost o 
tragere bună pentru Corona, care 
se va lupta să ajungă în primele 
patru, pentru a spera la o calificare 
în cupele europene. „Este mai bine 
decât dacă picam cu CSM-ul sau 
cu o echipă din primele clasate. 
Să nu uităm însă că Bistriţa este o 
echipă cu experienţă, nu au fost 
meciuri ușoare cu ele, au jucătoare 
cu experienţă care în mod cert se 
vor lupta pentru a câștiga. Nu mai 
au nimic de pierdut, ele sunt în 
obiectiv și fără Cupa României, 
pe când noi vrem cu orice preţ să 

mergem mai departe și de ce nu, să 
ne batem pentru cupă. Cred totuși 

că meciul nostru cu Bistriţa nu va 
semăna cu cel din campionat, și 

va câștiga cine oprinde forma mai 
bună în ziua meciului“. 

Tehnicianul a mai adăugat că 
echipa se pregătește bine, chiar 
dacă a avut parte de mai multe 
zile fără meci oficial. „Am început 
antrenamentele după Paști. Există 
poftă de minge, cum se spune în 
handbal. Ne vom pregăti pentru 
ultimele două etape de campio-
nat, iar apoi să sperăm că vom fi 
într-o formă bună pentru Cupa 
României, pentru că acolo suntem 
interesaţi să trecem mai departe. Eu 
unul sunt optimist, pentru că nicio-
dată Cupa României nu a fost cum 
a fost campionatul și au mai apărut 
și surprize. Așadar, trebuie să cre-
dem...“, a spus Dragoș Dobrescu. 

În cele două meciuri din cam-
pionat, echipele și-au împărțit vic-
toriile, câștigând pe terenurile pro-
prii: 35-29 pentru CSM Bistrița, 
respectiv, 30-27, pentru Corona.

Corona Brașov - CSM Bistrița, 
în Cupa României la handbal
 Conform tragerii la sorți de săptămâna aceasta, 
care a avut loc la sediul federaţiei Române de 
Handbal, la ea a participând şi preşedintele clubului 
Corona Brașov, Liviu Dragomir, echipa brașoveană 
va juca în primul tur al Cupei României împotriva 
formaţiei CSM Bistriţa Partida se va disputa pe  
4 mai, la Braşov 

La sfârșitul acestei săptămâni, se vor disputa 
meciurile 3-4 din playofful Superligii Naţionale 
de polo. Echipa Brașovului, Corona Sportul 

Studenţesc înfruntă acasă (în 22 aprilie și 23 apri-
lie, dacă va mai fi cazul) puternica Steaua, după ce, 
în primele meciuri, disputate la București, Steaua a 
obţinut victorii clare. În cealaltă semifinală, Dinamo 
se confruntă la București cu CSM Digi Oradea, după 
ce bihorenii s-au impus în primele două dispute, la 
Oradea. Seriile semifinale se dispută după sistemul 
,,cel mai bun din cinci partide“.

Pe de altă parte, Federaţia Română de Polo a anun-
ţat că ediţia 2017 a Cupei României se va desfășura 
la București, în perioada 28-30 aprilie, în Bazinul 
Ghencea – Steaua. Evenimentul va reuni șase din-
tre cele șapte echipe înscrise în Superligă, împărţite 
în două grupe, astfel: Dinamo, CSM Digi Oradea și 
Politehnica Cluj Napoca; Steaua, Corona Sportul 
Studenţesc și Rapid. În grupe se va juca după sistemul 
„fiecare cu fiecare“. Sâmbătă, 29 aprilie, vor avea loc 
semifinalele, urmând ca dumincă, 30 aprilie, de la ora 
11:00, să se dispute finala.

În timp ce seniorii de la FC Brașov stau pe un butoi 
cu pulbere și nu mai au mult până să răbufnească 
din nou, o veste bună vine din partea tinerilor 

fotbaliști ai clubului, care, cel puţin teoretic, pot asi-
gura viitorul acestui club. O echipă de juniori născuţi 
în 2002 a lui FC Brașov a terminat pe locul secund 
la „Torneo Internazionale Etna Sud“, competiţie 
desfășurată între 14 și 17 aprilie la Catania, în Italia. 
Formaţia antrenată de Ciprian Anghel și Cătălin Voicu 

a trecut în grupe de Pantanelli Sport (1-0, gol Robert 
Marin) și de Terzo Tempo, echipă afiliată Academiei 
AC Milan (2-0, goluri Matei Grideanu), pentru ca în 
semifinale să învingă pe Catania Calcio (3-1, goluri 
Matei Grideanu, Mihai Supuran si Bogdan Cozma). 
În ultimul act al turneului, echipa brașoveană a fost 
învinsă cu scorul de 1-0 de Tommaso Natale. Andrei 
Mureșan s-a ales cu premiul individual pentru cel mai 
bun jucător al competiţiei care a avut loc în Sicilia.

Pagină realizată de Dorin DUȘA

Cam așa ar putea fi redat strigătul de disperare al fanilor și 
microbiștilor brașoveni, care nu –și regăsesc cumpătul, după 
tot ce se întâmplă cu echipa fanion a Brașovului! Înfrângerea 

de la Târgoviște a aprins spiritele, iar lumea se întreabă de ce se poate 
la Arad, la Târgoviște sau la Sf. Gheorghe? De ce se poate în aceste 
locuri, modeste în raport cu Brașovul și de ce nu se poate aici, la poa-
lele Tâmpei? Aici, unde locurile colcăie de oameni cu bani, de firme 
și de VIP-uri, care se mărginesc doar să ocupe, gratis desigur, locuri 
la „oficiala“ de la stadionul Tineretului, pentru a-i admira pe „stegari“ 
și doar atât. Este nevoie de o infuzie de capital, pentru ca jucătorii, 
care au trudit până acum, să fie remuneraţi. Altfel, totul se prăbușește 
și ar fi păcat! Chiar antrenorul Ţălnar spunea, după meciul pierdut la 
Târgoviște: ,,Sută la sută, nimeni nu mai poate salva echipa“. Chiar așa?

La sfârșitul săptămânii trecute, când FC Brașov a capotat lamenta-
bil la Târgoviște, UTA a cules trei puncte acasă, cu Sepsi, iar rezultatul 
este pe placul „stegarilor“ Pentru UTA au înscris Gligor și, în timp ce 
golul celor de la Sepsi a fost reușit de Issa Thiaw, iar Hadnagy a ratat 
un penalty…

Astfel, lupta pentru locurile 2-3 rămâne deschisă și imprevi-
zibilă și ar fi mare păcat ca FC Brașov să iasă din această bătălie  
spectaculoasă.

Iată cum arată și clasamentul la „vârf “: 1.Juventus București, 66 p, 
2.Sepsi Sf. Gheorghe, cu 51 p, 3. CS Mioveni 50 p, 4.UTA Bătrâna 
Doamnă, 50 p, 5. FC Brașov, 49 p, 6. Chindia Târgoviște, cu 47. 

În etapa viitoare, FC Brașov ar trebui să se deplaseze la Suceava, o 
echipă aflată nu departe de desfiinţare… Deci, cine are nevoie de o 
echipă cu șanse de promovare? 

Juniorii de la FC Braşov, 
remarcaţi în Italia

Cine-i salvează 
pe stegari?

Meciuri dificile pentru 
Corona Sportul Studenţesc


