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Îmi aduc aminte de un inter-
viu mai vechi, făcut cu Adrian 
Năstase, pe timpul „guvernării 

celor zece mii de specialiști“, în 
vremea în care PSD-ul gusta pen-
tru prima dată din fructul amar al 
opoziției. 

Și zicea, la vremea aceea, Adrian 
Năstase: „O guvernare cu adevărat 
inteligentă își creează întotdeauna 
un sistem de supape care, în sistem 
cascadă, în funcție de cum umblă 
guvernanții la robinete, dau liber 
deversării cîte unui acces de mînie 
proletară. Nu multă, numai atît cît 
să răcorească pentru un anumit 
interval de timp masele. În același 
timp, o guvernare inteligentă își 
creează fumigenele  necesare pen-
tru a distrage atenția maselor de la 
probleme majore, dar incomode 
pentru guvernanți.”

Este ceea ce Năstase, ajuns 
prim ministru, a reușit să imple-
menteze cu succes. Și amintesc 
aici numai de o vacanță prelungită 
de iarnă, în care țara a fost ofi cial 
închisă (punți de zile libere) între 
Crăciun și Sfîntul Ioan. Moment 
în care s-au întîmplat o mulțime de 

beteșuguri în sistemul bancar, fi s-
cal și economic la care nu am reac-
ționat pentru că bravul și viteazul 
popor român era cu sarmaua în gît. 

Mi-am adus aminte de spusele 
lui Adrian Năstase zilele trecute, 
cînd în ravisantul week-end de 
pe malul mării, Dragnea a anun-
țat referendumul pentru modi-
fi carea Constituției (în ceea ce 
privește familia ca fi ind uniunea 
dintre un bărbat și o femeie iar nu 
altminteri).

După gluguta cu Kaufl andul 
din Odorheiu Secuiesc (mai 
degrabă un poligon de testare, dar 
care a răspuns extrem de satisfă-
cător pentru creatorii de diver-
siuni), Dragnea anunță, pentru 
această toamnă referendumul cu 
pricina. O temă sufi cientă pen-
tru a exacerba divizarea în tabere 
antagoniste a unei Românii veș-
nic predispusă la uriașe gîlcevi cu 
salutări de mamă între cetățenii 
apartenenți diferitelor grupări. Și, 
în același timp, o excelentă diver-
siune pentru a arunca în deplină 
umbră cîteva teme acute ale socie-
tății românești actuale, și anume: 

falimentul bugetului de stat și 
încercarea de salvare a acestuia 
prin majorare de taxe și introdu-
cere de noi impozite; creșterea fără 
precedent a nivelului de împrumu-
turi externe în cele opt luni trecute 
de la începutul anului, fapt care 
aduce România într-o zonă de risc 
major; creșterea... negativă a sala-
riilor, atît în bazinul bugetar, cît 
și în cel privat, ceea ce, coroborat 
cu majorarea prețurilor și tarifelor, 
devenită constantă în ultimele luni, 
are drept consecință o dramatică 
scădere a puterii de cumpărare și 
a nivelului de trai al populației; în 
fi ne, creșterea alarmantă a număru-
lui de migranți, intrați legal și ilegal 
în România, în ultimele luni și, pe 
cale de consecință, intrarea noas-
tră în „clubul“ țărilor predispuse la 
acte teroriste. Și asta ca să nu mai 
adăugăm și o serie de modifi cări 
majore propuse pentru „îmbună-
tățirea“ Constituției pe care le vom 
trece cu vederea, fi ind mult prea 
preocupați să ne înjurăm ca la ușa 
cortului pe tema familiei heterose-
xuale sau homosexuale.

Așadar, politicile fostului lider 

Adrian Năstase în privința perde-
lelor de fum sînt aduse spre perfec-
țiune de către Dragnea și aliații săi.

În ceea ce privește jocul „supa-
pelor“, acesta deja funcționează 
de minune. Cu un Tudorel Toader 
supus, bun profesionist dar obe-
dient liderului PSD, au fost arun-
cate pe piața oarece propuneri de 
modifi care a sistemului juridic din 
România. Abil aruncate, alăturînd 
elemente progresiste cu diversiuni 
menite a subjuga o anumnită zonă 
a înfăptuirii justiției. Dar, oricum, 
propunerile lui Toader nu repre-
zintă altceva decît o supapă de 
defulare a tensiunilor sociale. O 
supapă abil pusă în calea națiunii, 
la ieșirea din concediul de vară, 
cînd prima reacție este palidă. Însă 
sufi cientă pentru a ține ocupate 
cele cîteva minți care încă mai 
funcționează în România și pen-
tru a le mai răcori un pic. Așa că, 
la întrebarea din titlul d emai sus, 
răspunsul îl găsim în aceste rînduri. 
Și nu are rost a ne infl ama pentru 
că toți, dar absolut toți, ne compla-
cem în această situație. Din prostie, 
din inerție sau din silă. Am zis!

De ce sîntem tîmpiți
Cornelius POPA
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Cu dricul pe autostradă
Inițiative. Stagiune. Balet și teatru de păpuși- asta face PSD! Un fel 

de arlechini la curtea regelui hamster- adică la teleormăneanul Liviu 
Dragnea.

Am cerut parlamentarilor de Brașov să ne spună ce au în plan să 
facă pentru brașoveni. Unii au răspuns, alții nu. Printre cei care s-au 
răsfățat a fost pisi Mara, adică „fata lui tata”. Din convorbirea telefonică 
răzbătea de la distinsa pisioată o dorință de alintare egală cu nimic!

Unii au răspuns, alții...
Pe noi ne-a interesat un subiect, unul singur!
Spitalul regional, locul unde ne putem salva trupurile. Sufl etele! 

Redăm acum  sec corespondența  cu parlamentarii brașoveni. Cel 
mai dureros este faptul că cei care au puterea nu sunt preocupați de 
acest subiect. Mai exact cei de la PSD. Ministrul Dunca ne minte cu 
autostrada. Dar poate organiza un concurs-cine avansează mai repede 
pe Valea Prahovei! Sigur câștigă hamsterul!

Alți parlamentari viseasză canabis verzi pe ...
Între timp, Brașovul este pedepsit să sufere. Iar noi ajungem să 

credem că înțelegerile între jupânul Gică Scripcaru și ministrul fugii 
de răspundere se concretizează în contracte profi tabile doar pentru ei. 
Asta în timp ce.... noi ne împărțim contractele profi tabile. Bani să ne 
iasă, fraierii oricum o halesc!

Iar unul dintre cei care nu au răspuns este fostul secretar UTC, 
Chiriac.... 

Comuniștii vieții mele! Pesediști mincinoși! Ori faceți ceva pentru 
Brașov, ori terminăm cu voi!  Hoților!

Dunca! Vrem spital regional! Vrem autostradă! Vrem respect! 
Înțelegem să vă împărțiți banii din afaceri publice, dar faceți ceva și 
pentru Brașov! Hrăniți-vă, încasați, furați, dar nu uitați comunitatea!

Oricum, noi vom publica și vom dezvălui afacerile voastre!
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Contraeditorial

dr. Dan 
GRIGORESCU

Pe cine deranjează excelența

În aceste condiții, nu este de 
mirare că a devenit un adevă-
rat moment de doliu pentru 

membrii echipei, ziua în care, în 
ianuarie 2017 Primarul General 
al capitalei îl demitea pe baza 
unui argument ridicol pe Bogdan 
Andreescu, artizanul și strate-
gul care își pusese amprenta prin 
modul deștept și entuziast cu care 
schimbase condițiile de funcțio-
nare ale unei unități sanitare aflate 
anterior în derivă, dar devenite 
extrem de rapid o zonă de con-
fort profesional pentru majorita-
tea angajaților și una de siguranță 
(chiar dacă probabil doar rela-
tivă, doar trăim în România, ce 
naiba!) a actului terapeutic pentru 
pacienți.

Într-un singur an,  
Dr. Bogdan Andreescu  
nu numai că a reușit să fie 
plătite toate datoriile, dar a 
făcut în așa fel încât spitalul 
să se plaseze pe o asimptotă 
a dezvoltării, care, ca orice 
asimptotă, este permanent 
ascendentă.

Despre stilul de lucru al acestui 
medic-manager, aceeași dr. Dana 
Ionescu, pe care noul manager 
a păstrat-o din vechea echipă de 
conducere, spunea: „Este un tip 
extrem de riguros, totul este gândit 
în cel mai mic amănunt... Privea 
fiecare zi de muncă ca pe o lecție 
care trebuie rezolvată. De la el am 
învățat să îmi organizez activitatea 
pe baza principiului că „totul se 
face conform unui plan“. Mai târ-
ziu, când a venit momentul pentru 
modificarea structurii spitalului, 
toată echipa a participat la elabo-
rarea unor note de fundamentare.  
„Până ajungeau în forma finală se 
rescriau de 10 ori. Asta pentru că 
de fiecare dată îi mai veneau niște 
idei și le completam, le aranjam în 
așa fel încât să fie ușor de parcurs, 
să aibă o logică anume“. Cine era 
acest perfecționist al managemen-
tului de spital de stat, o spune tot 
Dana Ionescu: „Un om care are 
managementul sanitar în sânge, 
o pasiune, un vizionar!“ Vizionar 
care realizase, în plus, fără să i-o 
ceară nimeni, și un plan deștept 
pentru Spitalul Metropolitan al 
capitalei!

Este oare aceasta o definiție 
a excelenței în conducerea unui 

spital de stat în România? Este, și 
încă cu prisosință!

Ne-am fi așteptat, în buna tra-
diție națională, că, după ce a pus 
„pe roate“ șandramaua care scâr-
țâia din toate încheieturile, lide-
rul echipei să intre într-o stare de 
„hibernare“, mulțumit că nu mai 
are de ce să își mai facă prea multe 
probleme, având toate condițiile 
de a-și „savura“ succesul evident. 
Dar nu, tendința spre mai mult îi 
va face din nou cu ochiul și îndrăz-
nește să gândească crearea unei 
zone de excelență profesională 
în spitalul pe care îl conducea, 
prin atragerea a doi tineri neu-
ro-chirurgi școliți în Europa largă 
și cărora le promite sprijinul în 
acest sens. Culmea, se mai și ține 
de cuvânt, din primul moment și 
până când este schimbat din func-
ție,  înlocuit, nu pentru că nu ar 
fi fost performant, ci pe bază de 
„incident de termoficare neim-
putabil managerului“. Cu cine?  
Cu, așa cum am supranumit-o 
eu, „Vrăbi 2”, aka Silvi Ifrim, care 
(conform cu informațiile apărute 
în media), încă de a doua zi după 
numire, proaspăt „unsa” manager 
interimar începe un război cu par-
tea „luminoasă a lumii“ medicale 
din spital (cea avidă de progres) 
și inițiază blocarea până la desfiin-
țare a aproape tuturor direcțiilor 

de dezvoltare, prin scăderea până 
la anulare a oricăror resurse de 
susținere materială, decizională 
și de personal. Oamenii au înghi-
țit cât au putut (și încă ar mai fi 
înghițit - de frică), până când doi 
tineri neuro-chirurgi (tot de exce-
lență!)  au răbufnit prin demisiile 
anunțate public. Oare au făcut-o 
din solidaritate cu fostul manager? 
Nu, pentru că dacă ar fi fost așa, nu 
ar fi așteptat să treacă opt luni de 
la momentul trecerii lui „pe linie 
moartă“. 

Nu știu precis, dar am 
chiar senzația că Bogdan 
Andreescu i-a și sfătuit 
să n-o facă, tocai pentru 
a continua proiectul 
început, care își arătase cu 
prisosință roadele. Deci, 
de ce? Pentru că nivelul 
de excelență la care erau 
obișnuiți  să funcționeze ca 
normalitate profesională,  
nu mai putea fi atins! 

Nici măcar din când în când, ca 
acum câteva luni, ci deloc, ca de 
ceva vreme încoace. Acesta poate 
fi motivul pentru care oameni de 
mare performanță morală și pro-
fesională nu pot răbda prea mult 
timp. Cei doi colegi mai tineri 
au reacționat prectic precum doi 
samurai, care nu suportă jignirea 

de a fi duși, prin forța abuzului și 
a desconsiderării, într-o mocirlă a 
onoarei profesionale. Demisia ca 
seppuku! De aceea a fost încă de 
la început un gest fără întoarcere!    

De atunci mă tot gândesc la un 
lucru. Dacă, până nu de mult, au 
fost consumate enorm de multe 
energii în lupta dusă în scopul ani-
hilării prin „punere în carantină” 
până la pronunțarea instanțelor a 
ceea ce unii au considerat a fi un 
pericol pentru sistemul spitali-
cesc de stat (Prof. Dr. Gheorghe 
Burnei), oare nu s-ar putea ca 
măcar aceeași cantitate de ener-
gie să fie îndreptată și înspre pro-
movarea unei valori ale aceluiași 
sistem? Vorbesc de Dr. Bogdan 
Andreescu (pe care mărturisesc 
că nu îl cunosc, după cum mai pre-
cizez că nici nu am niciun interes 
la Spitalul Colentina), căruia i s-ar 
cuveni să continue ceea ce a înce-
put. Deși s-ar putea ca, la fel pre-
cum colegii lui neuro-chirurgi, să 
nu-și mai dorească. Mai ales că ar 
trebui să o ia, nu de la început, ci 
mult mai din urmă! 

Și, a propos de demisii. Dacă 
demisiile profesionale ale dr. 
Ionuț Gobej și dr. Dorin Bica au 
fost urmate de demisia manage-
rială a doamnei Silvi Ifrim (zisă 
de onoare, dar, de fapt, urmare a 
recunoașterii faptului că a inversat 

succesiunea din expresia „să faci 
din rahat-bici“, prin zicerea ofici-
ală mângâietoare pe frunte "poate 
că nu a avut disponibilitatea de a 
dialoga și de a înţelege toate ten-
siunile din spital“), nu ar fi util 
să ne gândim la ducerea până la 
capăt a responsabilității pentru 
toată această succesiune de gro-
zăvii? Spre cine? Spre personajul 
individual sau colectiv (după cum 
dorește fiecare să considere) care a 
făcut numirea! Fac această preci-
zare, nu pentru că aș vrea să o exo-
nerez pe doamna Primar General 
de o atare răspundere, ci pentru 
că mi se pare de bun-simț ce îmi 
comunica Bogdan G. Tabarcea pe 
FB: „D-na Firea nu cred că va avea 
puterea de a pune în practică solu-
ția (de a-l reinstala pe dr. Bogdan 
Andreescu - nota mea!) pentru 
simplul fapt că ea doar numește, 
nu și decide cine este manager. 
Deciziile pun pariu că vin de la 
centru. Să nu ne mai facem iluzii 
că primarul are vreo altă putere 
decît cea formală.“ 

O.K. atunci, zic și eu, 
„trădare... dar să știm și 
noi”. Adică să știm cine 
mai trebuie să demisioneze 
obligatoriu pentru a plăti 
toată această succesiune de 
grozăvii, din care singurii 
care suferă sunt bolnavii 
care nu au mai fost operați 
începând cu momentul 
depunerii a ceea ce vom 
putea denumi în sistemul 
de sănătate publică 
„demisia celor doi”!

La final, nu îmi rămâne decât să 
mai pun o întrebare, determinată 
de declarația doamnei P.G.M.B. 
la demiterea fostului manager: 
„motivul pentru care domnul doc-
tor Andreescu, a fost schimbat nu 
a fost pentru că pentru o oră-două, 
spitalul nu a avut căldură din cauza 
unei avarii, ci pentru că am primit 
mai multe informări cu privire la 
faptul că există suspiciunea unor 
acţiuni la limita legii sau cu încăl-
carea legii în actul managerial...
Cred că instituţiile statului trebuie 
să-și facă datoria în perioada urmă-
toare cu privire la activitatea fostu-
lui manager". Bun, dar acum, la opt 
luni după, s-o fi confirmat măcar 
vreuna dintre ele? Sau rămânem 
la „suspiciunea rezonabilă“ că dr. 
Bogdan Andreescu a fost schimbat 
că „așa au vrut mușchii“ cuiva? Și 
atunci vorbim de abuz. Al celor pe 
care îi deranjează excelența.

Nu?

 „În luna septembrie 2008, când dr. Bogdan Andreescu a devenit managerul Spitalului Clinic Colentina, 
spitalul era ca foarte multe spitale din România de la acea vreme, un spital falit. Era un spital plin de datorii, 
cu conturile blocate, cu firme care nu voiau să livreze nici măcar minimul necesar derulării activității 
unui spital. Cine și-ar fi dorit să preia un astfel de spital? Evident, doar Bogdan Andreescu, căruia îi plac 
provocările!”, declara, în urmă cu opt luni, dr. Dana Ionescu, din poziția de director medical al spitalului 
și în calitatea ei de membru solidar al echipei de conducere a proiectului de dezvoltare a unității sanitare, 
proiect pe care cu mândrie l-a denumit „planul construcției Enterprise” (Dana Lascu-Evz.ro).
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 Dicționarul 
Explicativ al Limbii 
Române zice:
Cultura = Totalitatea 
valorilor materiale 
și spirituale create 
de omenire și a 
instituțiilor necesare 
pentru comunicarea 
acestor valori. • 
Faptul de a poseda 
cunoștințe variate 
în diverse domenii; 
totalitatea acestor 
cunoștințe; nivel 
(ridicat) de dezvoltare 
intelectuală la care 
ajunge cineva. ◊ 
Om de cultură = 
persoană cu un 
nivel intelectual 
ridicat, care posedă 
cunoștințe universale 
temeinice

Și zice bine. De fapt, relativ 
bine, pentru că adminsitrația 
publică brașoveană, în anul 

de grație 2017 după Iisus, vine cu 
o teză revoluționară despre cul-
tură. Ceea ce nouă, ca observatori 
ai fenomenului, ni se pare normal, 
căci ea, cultura, este asemeni unui 
organism viu, se naște, crește, 
evoluează, suferă transformări și, 
în cele din urmă, moare. Iar edilii 

locali ne-o demonstrează pe baza 
propriei experiențe. Empiric, adi-
cătelea. (Empiric = bazat numai 
pe experiență).

Așa că deschidem și noi șifo-
nierul și mai scoatem de aici un 
cadavru, două.

Brașovul și strategii pentru 
cultură pentru perioada 
2015 – 2030

Asta nu am inventat-o noi, ci 
Buharinul contemporan al muni-
cipalității Brașov. Un titlu pom-
pos, adînc, proffund sugestiv. În 
nemernicia noastră gazetărească, 
de dești bătrîne într-ale meseriei, 
ne-am apucat să scotocim un pic 
prin această novaya strategiya cro-
ită pe taman trei cincinale (ca să 
ne păstrăm în tonul lui Buharin). 

Și iată ce aflăm noi de acolo. 
Păi, în primul rînd, aflăm că, de 
fapt, noi nu avem un Brașov, ci 
o droaie de Brașovuri. Sau bra-
șoave? Adicătelea, un Brașov 
mobil, un Brașov ocrotitor (văleu, 
acilea merge dedicația cu piesa aia, 
„Dă, muică cu paru-n mine”!), un 
Brașov compact, un Brașov turis-
tic și un Brașov – hai că nu ați fi 
ghicit în ruptul capului! – cultural.

Dar geniul buharian (cu 
upgrade la nivelul contemporane-
ității) nu se oprește aici. Ne înfige 
și cîteva lozinci, profund mobili-
zatoare, astfel concepute încît să 
anime în mod plenar suflul nos-
tru creator, de om nou, profund 
atașat promovării valorilor cultu-
rale de profundă adîncime 9înăl-
țime) promovate de novaa stra-
tegiya: Investim în CULTURĂ! 
CULTURĂ liberă! Mobilizare 

pentru CULTURĂ! Soluții 
inteligente pentru CULTURĂ! 
CULTURĂ pentru comunitate! 

În rest, strategiile abundă, 
făcînd referiri la Festivalul olim-
pic sportiv pentru tineret, la o 
viitoare olimpiadă a tineretului, 
la ce oferă turiștilor zona Bran-
Moeciu și chestii d-astea. Căci, în 
fond, cultura este, potrivit defini-
ției, și o reflecție a totalității valo-
rilor materiale și spirituale create 
de omenire. Și cum la ălea spiri-
tuale pot exista derapaje uneori, 
cu cele materiale categoric nu ai 
cum să dai greș. Mai ales cînd se 
materializează într-un bulzuleț, o 
sărmăluță, o păstrămioară... Știe 
Buharin ce știe!

„Creștem prin cultură!”

Așa zice noul Buharin într-o 
altă lozincă mobilizatoare (pe 
care o preluăm din programul ăla 
ciudat prin care se încerca ca în 
2021 Brașovul să ajungă capitală 
culturală europeană). Și mai zice 
ceva al naibii de greu: că această 
strategie pe termen lung în dome-
niul culturii poate să regenereze o 
comunitate locală prin obiceiuri 
de consum cultural și proiecte 
creative proprii, și să formeze o 
generație de copii și tineri care să 
perceapă accesul și participarea 
la cultură ca o parte normală a  
vieții lor. 

Iar cum noi, timizi din fire, nu 
îndrăznim a comenta asemenea 
chestiuni profunde, propunem o 
scurtă trecere peste fenomenul 
culturnic al Brașovului din 2015 
încoace (adicătelea de cînd au dat 
cu strategia în noi de ne-am umplut 

de cultură mai abitir ca broaștele 
de rîie). Păi ce am am avut noi în 
această perioadă? În primul rînd, 
un teatru dramatic, decapitat, cu 
adînci rupturi provocate în rîndul 
actorilor, cu un repertoriiu de-a 
dreptul... buharian. Un  teatru care 
și-a găsit managerul în urmă cu 
cîreva luni abia, după ani de crize, 
un teatru ajuns la periferia vieții 
culturale, iar nu un motor care să 
iasă în lumea bună, care să aducă 
spectacolul în stradă. Un teatru 
particular care nu este deloc pro-
movat de administrația publică și 
nu este încurajat. O filarmonică 
care, din aceleași motive buhari-
ene își caută manager și statură de 
autentic promotor al culturii. O 
operă care, totuși, a mișcat bine, 
împotriva obstrucțiilor kulturni-
cilor băștinași. Scene aruncate în 
Piața Sfatului, de pe care s-au dat 
âîn spectacol fie formații de pen-
sionari, care răcneau chinuiți de 
durerile reumatoidale (bănuiesc 
și eu, căci altfel nu îmi expli inten-
sitatea văităturilor), fie pațachine 
prost executante de playback. 
A, și să nu uit, un festival vizual 
Amural, care, abia anul acesta a 
reușit să își țină decibelii în frîu 
(în 2016, pe același program apro-
bat de Buharin, muzica tip buntzi-
buntzi a urlat zilnic între orele 20 
și 9,00, spre spaima și teroarea 
riveranilor). În rest, să ne trăiască 
Junii și tîrgul de Crăciun cu cîr-
nați, telemea și ciocolată de casă.

Gînduri pentru  
noul Buharin

Cam așa se prezintă situa-
ția. Jalnic. Cultura, la Brașov, nu 

există ca strategie, ca fenomen, ca 
obișnuință creată sau măcar spri-
jinită de municipalitate. Brașovul, 
fără pic de viziune în domeniu, 
nici măcar nu poate imita ce face 
un Sibiu mereu brilliant, un Cluj 
îndrăzneț. Nu, Brașovul face doar 
festivalul pipiului pe ziduri (acum, 
în premieră mutat în locul fostului 
stadion municipal). Noul Buharin 
nu știe altceva decît să monteze 
corturi (sau căbănuțe) în care să 
se vîndă, printre tone de kitsc-
huri, și ceva artizanat autentic. 
Noul buharin nu a auzit de teatrul 
under ground, de cultura under 
ground, nu mișcă un deget pentru 
a scoate la lumică zecile de trupe 
de muzică ale tinerilor brașoveni, 
nu încurajează cu nimic manifes-
tările culturii de tip nou, de cele 
mai multe ori surprinzătoare și 
adeseori fascinante.

Dragă tovarășe Buharin, 
novaya kul'turnaya revolyut-
siya, nu înseamnă nici Zilele 
Brașovului, nici Brașovul, oraș 
de toată povestea. Nu înseamnă 
nici vin fiert, nici langoși. Și nu 
înseamnă nici FOTE ori bode-
gile din Bran-Moeciu. De fapt, 
noua cultură, tovarășe Buharin, 
înseamnă mult mai mult. Și în pri-
mul rînd înseamnă cunoaștere și 
înțelegere.

N.Red.: pentru a preîntîm-
pina întrebări de genul „dar cine 
e Buharin ăsta?”, vă spunem noi: 
propagandist de marcă al lui 
Vladimir Ilici Lenin și al lui Iosif 
Viosarionovici Stalin. Aruncat, 
apoi, la lada de gunoi, ca orice 
sculă prea mult folosită.

Cornelius POPA

Orice ai face tu agent ANAF sau prepus 
al Administrației  Financiară, ucide-i, 
apasă-i, stoarce-i ca pe niște lămâi! Și 

nu este suficient să-i storci. Mai mult, încarcă-i 
cu norme absurde că doar nu este suficient că 
le iei cu japca fără să dai nimic înapoi, fără să 
dai nimic în schimb, omoară-i cu proceduri 
imbecile și hârțogăraie fără rost.  Eu cred că 
statul român are parandărăt cu fabricile de 
hârtie că altfel nu-mi explic de unde atâta 
perseverență în decizii schizofrenice născă-
toare de hârțogărie si muncă inutilă. Dar să  
explicăm puțin despre ce este vorba, pentru 
a înțelege lumea că de fapt este ceva absolut 

de neînțeles pentru orice tipologie de conști-
ență. Este vorba de Ordonanța 23 / 2017 pri-
vind plata defalcată  a TVA-ului din care spi-
cuim: art. 2 alin. 1 - „persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA potrivit  art. 
316 din Codul fiscal au obligația să deschidă 
și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pen-
tru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice 
înregistrate în scopuri de TVA potrivit  art. 
316 din Codul fiscal au obligația să deschidă 
și să utilizeze utilizeze cel puțin un cont pen-
tru încasarea TVA. Conturile de TVA se 
deschid în lei și, după caz, în valută." Deci pe 
lângă  faptul ca se plătește un TVA stabilit din 

burtă și total aleatoriu de catre Statul Român 
pe modelul: așa vrea potența mea, pentru că 
am mecanisme institutionalizate șmekere si 
forță coercitivă, deci pe lângă  asta, mă mai 
obligi să  mă  duc să pierd vremea să deschid 
cont separat de tva în care să-ți virez  tva-ul pe 
fiecare încasare în parte.

Mergem mai departe: conform art. 4, con-
turile de TVA se deschid la unități ale trezo-
reriei statului sau instituții de credit în urma-
toarele condiții - și așa cum ne-a obișnuit 
statul român, orice acțiune a acestuia are o 
componentă imbecilă și una meschină, astfel: 
conturile de TVA pot fi deschise la instituțiile 
de credit care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiții, urmează componenta imbe-
cilă: structura codului IBAN aferent conturi-
lor să conțină în mod unic șirul de caractere 
„TVA“ și codul de țară al României, respectiv 
RO; precum și componenta meschină: nu 
permit eliberarea de numerar din acest cont. 
Adică să apară scriptic TVA și RO, de parcă 

nu s-ar putea plăti banii fără să apară scriptic 
TVA și RO, iar contul fiind făcut la o instituție 
românească, dacă nu are RO este susceptibil 
că o fi de prin Noua Guinee, sau Papua. Ziceți 
voi nu-s imbecili? Și bineânțeles componenta 
meschină: banii intrați în acel cont nu se 
mai pot scoate. De ce? Până ți-i virez ție Stat 
Român, sunt banii MEI ! Poate că mă răzgân-
desc și vreau să fac altceva cu ei, pur și simplu 
este dreptul meu. Fac altceva cu ei și-ți plătesc 
penalități mai târziu. De ce? Că așa vreau eu, 
na! Ideea este ca toate aceste abuzuri pot fi 
contestate și atacate în contencios și pentru 
neconstitutionalitate. Mediul de afaceri ar 
trebui sa creeze niște ONG-uri care de asta să 
se ocupe. Să măcelărească și să zdrobească în 
instanță, în spațiul media în sesiuni de comu-
nicări și conferințe, să ucidă orice  inițiativă 
de abuz și coerciție din partea Statului și a 
Guvernului împotriva liberului arbitru și a 
liberei inițiative !  

Bogdan GABriel

Mişa ne încarcă fişa
 Care fişă? Fişa de TVA! Cine este Mişa? Domnul ministru Mişa Ionuț. 
De ce să fie ușor când poate să fie complicat? Ce este asta? „Asta“ este un 
brand. Noul brand al Ministerului de Finante! Face parte dintr-o mai largă  
campanie de promovare a Statului roman în ceea ce priveste contribuabilul 
persoană  juridică, o campanie ce are ca slogan oficial motto-ul: 
„FĂRÂMIȚEAZĂ, DEZORIENTEAZĂ, VLĂGUIEŞTE, COLECTEAZĂ“. 

Brașovul și novaya 
kul'turnaya revolyutsiya
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Premierul Mihai Tudose a avut discuții 
pe această temă și cu Banca Mondială 
pentru sprijin tehnic. Va fi înființată o 

unitate de management-proiect condusă de 
Banca Mondială. La sugestia președintelui 
Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, se ia 
în calcul și construcția de autostradă și între 
Ploiești și Comarnic.

Dezvoltarea infrastructurii este vitală 
pentru România. Este necesară simplifica-
rea unor proceduri pentru că poate reușim 
în această ţară să nu mai venim cu o idee, 
o dorinţă a unei întregi naţiuni, să facem 
un obiectiv mare, și toată naţiunea se uită 
stupefiată un an, doi, trei, patru, cinci ani 
cum din cauza câtorva firme care se ceartă 
prin instanţă România rămâne stagnată în 
dezvoltare. Va fi realiazată lista de obiective 

strategice de importanţă naţională pentru 
care vom începe să finanţăm prin diverse 
moduri, prin parteneriat public-privat, 
prin bani de la bugetul de stat, prin Fondul 
Suveran de Dezvoltare și Investiţii. România 
are un potenţial foarte mare de dezvoltare pe 
care trebuie să îl folosim și să depășim micile 
piedici care fac să stagneze o țară întreagă.

Am încredere că vom reuși să facem 
autostrada București-Brașov și vom rezolva 
astfel marea problemă de trafic de pe Valea 
Prahovei. Autostrada va avea o contribuție 
însemnată pentru dezvoltarea întregii zone 
și pentru a repune Brașovul pe harta celor 
mai importante județe și municipii din țară 
și din zona balcanică.

Marius Dunca, 
Președinte PSD Brașov

Autostrada București – Brașov proiect 
național de importanță strategică
 Guvernul lucrează la stabilirea obiectivelor de importanţă 
naţională care să fie finanțate, cu prioritate, în următoarea 
perioadă. În ceea ce privește județul Brașov, prioritatea 
Guvernului este construirea autostrăzii București-Brașov. Un 
avantaj al acestui proiect îl constituie faptul că acesta încă mai are 
autorizația de mediu valabilă și studiul de fezabilitate este realizat 
astfel că ar putea fi demarate, în scurt timp, lucrările

Există o elită intelectuală de stânga la Brașov?
 Dacă am avea un 
răspuns, ar însemna 
că au existat articole, 
luări de poziție sau 
atitudini în media 
locală, cu privire la 
unele politici publice 
în domeniul social și 
nu numai

Simpla apariție în spaţiul public 
a unor politicieni cu abordări 
punctuale la unele probleme 

sociale legate de pensii, salarii, la 
probleme de interes public local sau 
național, nu suplinește această lipsă 
a intelectualului de stânga din spa-
ţiul civic. Și să definim ce înseamnă 
intelectual de stânga, nu ca o abor-
dare de tip comunist înainte de 
89,ci ca un responsabil teoretician 
al abordărilor politicilor sociale și 
culturale în antiteză cu ideile unui 

neoliberalism de tip „crocodil (sau 
de tip feroce).

Sunt sigur că, individual, anu-
miți intelectuali din rândul profe-
sorilor sau al mediului universitar, 

îmbrățișează ideile sociale, însă ori 
nu se exprimă în spațiul public ori 
stau într-o amorțeală intelectuală. 
Sunt probleme de abordare pragma-
tică, filozofică, când în luarea deci-
ziilor la nivel politic ai nevoie de o 
dezbatere publică reală și nu de soli-
citări de idei si doleanțe. Bătălia ide-
ologică se duce pe principii, abordă-
rile diverse privesc în principal spre 
o ideologie socială a viitorului.

Dacă nu pui în mijlocul discu-
țiilor cetățeanul social cu aborda-
rea existenței unor servicii umane, 
prietene cetățeanului, echitabile în 
relația cu politicile publice oferite 
la nivel local, național, atunci nu 
poți aborda decăt o ideologie de 
carton, șubredă și fără valoare.

Sunt obiective ce trebuie înde-
plinite, pentru o comunitate cu 
nevoi sociale, cu o viziune aplicată 
pe baza unui dialog real cu intelec-
tualitatea zonei. Acele obiective 
nu ar trebui să țină de un orgoliu 
primitiv ci de o dorință de a evolua 

spre perfecțiune.
Lipsa unui dialog dar și a unor 

intelectuali care să comunice în 
diverse forme de dezbatere a ace-
lor teorii ce țin de filozofia politică 
socială și care să îmbunătățească 
mediul politic, lipsindu-l de orgo-
liul puterii în gândirea și raportul 
cu cetățeanul duc la o slăbiciune a 
clasei politice lipsită de substanța 
fundamentală, dialogul în antiteză.

Am încrederea că la Brașov 
există intelectuali ca niște muguri 
de bambus, ca să fiu mai plas-
tic, care gândesc, analizează, se 
exprimă și evoluează în mediul 
social din care fac parte, dar care 
la un anumit moment pot să con-
stituie o bază solidă la o exprimare 
angajată în spațiul public.

Ce așteptă societatea de la cei 
ce pot analiza și care fac parte din-
tr-o elită intelectuală nu reprezintă 
decat o normalitate a unui politic 
de mâine, aflat pe zona unui real 
dialog social.

Deci, timpul, inițiativa și 
comunicarea într-un mod 
angajat pot fi elementele unui 
grup de intelectuali cu idei de 
stanga, social-culturale, ce se 
pot exprima în spațiul public 
brașovean. Mai rămâne doar 
modul în care politicul are 
capacitatea de a se raporta 
la principiile si argumentele 
acestuia precum și la modul în 
care se poartă dialogul. De ce 
politicul are nevoie de dialog 
cu acestă intelectualitate? 
Răspunsul e simplu: pentru că 
a existat o strategie a unora pe 
care nu i-a interesat adevărul 
sau rezolvarea socială a unor 
probleme de fond, ci o banală 
acumulare de capital dusă 
însă în exces, iar comunicarea 
reprezintă o garanție a 
funcționării mecanismului 
politic.

Mihai MOhACi,
deputat

După o vară a acţiunilor în care și-au 
dorit să fie cât mai aproape de brașo-
veni și să ajute autorităţile ce pot solu-

ţiona nevoile acestora, social-democratele 
din Municipiul Brașov continuă agenda eve-
nimentelor cu una de suflet. Ghiozdane pline 
cu rechizite au fost dăruite unor copiii cu 
rezultate bune la învăţătură. Caiete, creioane 
colorate, acuarele, dar și alte obiecte de care 
aveau atâta nevoie la școală au ajuns la trei 
micuţi.  Cum părinţii nu aveau posibilitatea 
de a le cumpăra, darurile au venit din partea 
social-democratelor brașovene printre care: 

Gabriela Urse-consilier local, Adela Diaconu-
președinte OFSD Mun Brașov, Alexandra 
Crivineanu-consilier local.

„Vine toamna bine-mi pare!“ Așa așteptam 
începerea anului școlar, cu emoţii, cu bucuria 
întâlnirii colegilor și dascălilor și creionam 
cu gând curat de copil, anul ce începe ! Am 
retrăit azi această bucurie , multele emoţii 
și ne-am pregătit alături de acești trei minu-
naţi copii. Început de an școlar cu ghiozdan 
și pantofiori, vom fi silitori și buni , ne vom 
întâlni la începutul vacanţei de iarnă să vedem 
ce-i scriem și lui Moș Crăciun!“', a declarat 

Gabriela Urse, consilier local 
„E un gest venit din suflet din partea OFSD 

Mun Brașov. Ne dorim ca fiecare membru al 
comunităţii brașovene să își facă timp pentru 
a privi în jur la nevoile aproapelui. Trebuie 
doar să ne oprim din goana cotidiană pentru 
că sunt mulţi cei care au nevoie de ceva. Nu 
neapărat de bunuri materiale, cât de o vorbă 
bună, un zâmbet sau un sfat. Noi am ales trei 
copilași care au rezultate bune la învăţătură, 
dar fără mari posibilităţi financiare. Le-am 
dăruit, pe lângă rechizite și ghiozdane, încăl-
ţări pentru noul an școlar. Mai important însă 

a fost faptul că am stat cu ei, că i-am încurajat 
să se lupte să răzbească. Educaţia este cel mai 
sigur drum pentru a avea acces la o viaţă mai 
bună , atât ca persoană cât și ca societate“, este 
mesajul pe care îl transmite Adela Diaconu – 
președinte al Organizaţiei Municipale Brașov 
a Femeilor Social-Democrate 

  Micuţii,  doi băieţei ce intră în clasa a IV-a 
și o fetiţă ce intră în clasa a V-a, au fost foarte 
încântaţi de ce au primit. Părinţii copiilor 
au confirmat că gestul OFSD Mun Brașov 
a venit la timp, înaintea începerii noului an 
școlar.  

Gesturi care pot schimba destine
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 A  avut loc ședința 
de Consiliu Local la 
Brașov. Se vede că 
încă e atmosferă de 
concediu, la ora unu 
când era programată 
ședința de consiliu 
în sală erau trei 
consilieri: Șerban 
Șovăială, Roxana 
Cojocea și Arnold 
Ungar, să fie aceștia 
hărnicuții Brașovului? 

Or fi, ce sa zic ?!? De la bun 
început – așa cum ne-am 
obișnuit ședința începe cu 

interpelări: Șerban Șovăială a rapor-
tat la faptul că sunt în plin Festival 
Street Food – Brașov, atrage atenția 
asupra unui lucru și aspectul mi se 
pare foarte important, anume: HCL 
579/2015 prevede ca evenimentele 
culinare cu prepararea mâncarii la 
fața locului să se poată face doar la 
Pietrele lui Solomon sau în Noua. 

Ei bine Street Food Brașov are loc 
pe aleea de Sub Tâmpa, aspect care 
contravine hotărârii de consiliu local 
amintite. Domnul consilier Șovăială 
propune consiliului local anularea 
acestei hotărâri.

Bineînețeles că interpelarea a 
trecut fară nici un fel de efect, cu 
toate că propunerea domnului 
Șovaială este mai mult decât de bun 
simț. Adică dacă Consiliul Local dă 
o hotărâre și Primăria o încalcă. La 
ce bun să mai existe acea hotărâre. 
Sau poate hotărârea este dată pen-
tru ca nu cumva să se facă în week-
end-uri evenimente culinare și să 
scadă vânzările anumitor restau-
rante și terase din Piața Sfatului?

În continuare domnul Arnold 
Ungar îi ceartă pe consilieri că există 
petiții adresate comisiilor care în 
mod suspect nu ajung la comisii.

Din nou interpelarea trece ca 
un vânticel de vară peste un lan de 
maci, așa priveau domnii consili-
eri către domnul Ungar, cu privire 
lungă și lipsită de conținut, atitudi-
nea lor, privirile curate și zâmbetul 
lor diafan, ne duc cu gândul la un 
lan de maci.

Nu se lasă mai prejos nici cetă-
țeanul Iov. Nenea Iov este îngrijorat 
pentru confortul angajaților primă-
riei, respectiv cere aer condiționat 
în birouri și nu numai atât, nenea 
Iov devine agresiv, beligerant și 
îndeamnă la război, solicită con-
silierilor să oblige Electrica să-și 
repare și să-și renoveze  transfor-
matoarele din cartiere.

Trecând peste hilaritatea 
Caragialiană a aspectului: *sssi 
dăi sssi luptă nenea Iov*,  ideea 
nu este chiar rea, ar cam trebui 
Electrica să-și curețe mizeriile și 
să-și renoveze aceste transforma-
toare. Urmează interpelarea dom-
nului Macedonschi care cere opi-
nia Consiliului Local în legătură cu 
transportul în comun, dând exem-
plu Olanda și orașul Linz, unde 
transportul în comun este absolut 
în totalitate ecologic, bazat pe tram-
vaie si troleibuze, față de Brașov, 
care se îneacă în fumul autobuze-
lor. La această interpelare nu putea 
răspunde decât viceprimarul Mihai 
Costel, zâmbitor, sigur pe el poves-
tindu-ne despre credite BERD și 
finanțări pe AXA 4, cu care se vor 

cumpăra autobuze electrice și se va 
revalorifica infrastructura existentă 
deja pentru troleibuze.

De-a dreptul elegant, domnul 
viceprimar Mihai Costel, de altfel, 
uitându-ne la pantofii dumnealui 
„piele de sarpe“.

Începem să credem că fondurile 
respective or fi venit deja.  Ei bine 
nu putem încheia aceasta sesiune de 
comunicări fără să dăm obolul fru-
moaselor Consiliului Local – Brașov. 
Frumoasa consiliera Anca Bertea 
(foto), care astăzi ne-a încântat privi-
rea cu o rochie mulată pe trupul ei per-
fect și fără cusur. În dumneaei ne stă 
speranța pentru o alianță a înțelegerii 
a bunei conviețuiri și a condescen-
denței politice la Brașov, între PNL 
si PSD. Doar în puterea dumneaei stă 
crearea unui PNLSD autentic!

Ei, urmează diva televiziunii 
domnișoara consilier Alexandra 
Crivineanu, proaspăt întoarsă din 
concediu, așa ne spune bronzul per-
fect ce contrastează plăcut cu rochia 
albă, luminând și de această dată 
atmosfera consiliului cu zâmbetul 
ingenuu și privirea limpede. Ei și nu 
în ultimul rând și adversarii politici 

au cu cine se mândri, domnișoara 
consilier Roxana Cojocea, care se 
prezintă azi cu floricele albastre 
pe cămașă și sacou roz, dulce ca o 
acadea de marțipan, agitând colegii 
consilieri cărora evident le plouă 
în gură după bombonica roz, din 
cauza ei abia mai auzind ordinea de 
zi sacadată de către autoritarul con-
ducator de ședință: Oprică! Incă 
este august!

Accinte

Înainte de 1990, Brașovul se bătea cu 
Iașiul, Clujul, Constanța și Timișoara pen-
tru poziția de principalul centru industrial 
al țării, după capitala București. Populația 
municipiului depășea 330.000 de locuitori, 
iar economia (în principal industria, căci 
la acea oră serviciile erau ca și inexistente) 
angaja peste 100.000 de persoane în numai 
10 fabrici mari (Tractorul, Steagu Roșu, 
Rulmentul, Hidromecanica, IUS, Uzina 2, 
Metrom, IMMR, Lubrifin și Lemexim).

Când ziceai localități de prim rang 
în România, Brașovul era în frunte

Astăzi? Populația a scăzut cu 76.000 de 
oameni (cea mai dramatică scădere în cifre 
reale la nivel național! Echivalentul a de două 
ori populația orașului Săcele, spre exem-
plu!), ajungând la recensământul din 2012 la 
253.200 de locuitori.  Mai mult, nici măcar ca 
județ, din punct de vedere al populației, nu 
intrăm în primele zece ale țării! Din cele zece 
fabrici menționate mai sus doar două mai 
horcăie, mult diminuate și relocate în afara 
orașului, Lubrifin și IUS. Restul – au dispă-
rut, împreună cu altele de renume, precum 
Carpatex, Prefa, Tamiv, Romradiatoare, etc.

Mai mult, un document strategic de dez-
voltare a țării, emis de guvernul Romaniei, 
nu menționează Brașovul printre municipiile 
de rangul întâi ale țării. Acestea sunt Clujul, 
Iașiul, Timișoara, Craiova, Constanța și – ca 
o concesie prezidențială? – Sibiul, alături,evi-
dent de București.

De ce s-a ajuns aici? Ceaușescu 
nu iubea Brașovul din cauza 
încarcerării lui aici, dar liderii 
postdecembristi ce motive aveau să 
nu iubească acest oraș?

Răspunsul stă în calitatea liderilor locali, 
zonali și naționali pe care i-a dat Brașovul în 
toți acești ani. Nu Bucureștiul nu ne-a iubit, 

ci noi nu am fost capabili să ne iubim sufici-
ent încât să mișcăm lucrurile!

Local, adică primari și membri ai consi-
liului local, nu au strălucit nici unii, cu excep-
ția, parțial, a prezentului primar, care ajun-
sese vicepreședinte național al PD-L, deci 
în guvernarea Boc ar fi putut avea un cuvânt 
relativ greu de spus. Nu l-a avut, se vede clar 
că „de la centru” nu s-au făcut investiții la 
nivelul Brașovului. Cu excepția unui patinoar 
supraevaluat de cca 3 ori (zic unii și nu am 
văzut proba contrară), a unui domeniu schi-
abil frumos, dar modest ca anvergură a inves-
tiției, dacă e să îl comparăm cu ce s-a făcut 
la Voineasa în același mandat al PD-L, spre 
exemplu, și a centurii ocolitoare, proiectată 
cel puțin interesant, ca să nu zic aberant (unde 
credeți că veți mai întâlni o centură traversată 
de un pod de câteva milioane de euro, care 
să aibă sub pod un sens giratoriu – care face 
podul inutil?). În rest? Un pic de asfalt, un pic 
de sensuri giratorii, niște lalele, adică NIMIC.

Zonal, adică președinții consiliului jude-
țean și consilierii județeni, au fost, de ase-
menea zero. Deși, din nou, președintele de 
multe mandate a CJ, A. Căncescu, a fost și el 
vicepreședinte la nivel național al unui par-
tid, PNL, de data asta. A adus vreo investiție 
în județ? Nimic, Nada, Nax. S-a scremut ani 
de zile cu promisiunea aeroportului și doar în 
ultimul an de mandat (mandat frânt înainte 
de termen pe motive de mare corupție) a tur-
nat o pistă pe un teren din care deja dăduse 
niște părți (deși nu avea voie), astfel încât 
s-au mai pierdut doi ani pentru reintrarea în 
normalitate cu drepturile asupra terenului. În 
rest? NIMIC.

Național? Ce lideri naționali a dat 
Brașovul? Dacă ar fi să îmi spuneți un 
nume de parlamentar din zecile care ne-au 
reprezentat în 28 de ani în parlament, câte 
ați ști? Niță? Cel judecat pentru corupție? 
Ministrul care nu știa să calculeze suprafața 

unui hectar? Adam? Judecat pentru corup-
ție, altfel nu știa nimeni de el.  Mai e Ghișe, 
cu rațiune bună, dar incapabil să genereze o 
mișcare concentrică în jurul lui și … a, și cel 
mai bun ministru de finanțe, cum îl cheamă 
…. Ialomițianu, nu? Zero și el, a știut numai 
să taie cât i s-a spus. Acum avem o fată de 25 
de ani, parcă, mare deputată. Ce știe un om la 
25 de ani despre cum se construiește o lume? 
Poate avea cele mai bune intenții, dar cunoș-
tințe reale zero. Deci și acești „lideri“ națio-
nali ai Brașovului au făcut tot atât – NIMIC.

A cui este vina? Un răspuns dure-
ros, dar adevărat, ar fi – A NOASTRĂ, A 
TUTUROR. Pentru că NOI i-am trimis în 
parlament, la consiliul județean, sau la primă-
rie, noi, prin votul nostru. A lor este vina de a 
ne fi mințit mereu, dar fără votul nostru nu ar 
fi putut să ne încalece atâția ani.

Ce s-ar fi putut face? La nivel 
național, sau la nivelul județului 
mi-e greu să spun, nefiind în aria 
mea de experiență, dar autostrada 
ar fi putut să fie gata în 28 de ani. 
Sau măcar aeroportul, care nu ar fi 
costat decât echivalentul a circa 10 
– 15 km de autostradă!

La nivel local? Ooooooo, enorm! În pri-
mul rând o dezvoltare rațională a orașului, nu 
haotic și fracturat. Cu cartiere de case și car-
tiere de blocuri (dacă vrem neapărat și blo-
curi), dar nu amestecate, așa cum avem acum. 
Apoi un mediu de afaceri mai prietenos, cu 
taxe mai reduse, cu funcționari cărora să li se 
explice că de mediul de afaceri depinde cali-
tatea vieții lor, nu de șpaga pretinsă și primită. 
Singurele două parcuri industriale din muni-
cipiu (unde nu se plătesc taxe pe teren, sau 
pe clădiri, conform legii, o lege dată în ideea 
de a ajuta mediul de afaceri) sunt gestionate 
jenant de… Consiliul județean. Ce a oprit 
municipalitatea să dezvolte propriul parc 

industrial, de la zero, așa cum la Ghimbav 
o firmă privată a putut? Toate taxele locale 
ale firmelor din parcurile industriale (pe 
clădiri și pe teren nu se plătesc, dar pe auto-
vehicule, spre exemplu, da!) ar fi ajutat dez-
voltarea orașului. Iar muncitorii nu ar mai 
fi făcut naveta zilnic la Ghimbav, Cristian, 
sau Codlea. Municipalitatea a știut numai 
să ia bani pe orice – pe parcări, astfel că sunt 
zeci și sute de locuri de parcare inutilizabile 
deși „chiriașul” nu are mașina parcată acolo, 
pe ocuparea domeniului public la diversele 
evenimente, nici unul de anvergură nefiind 
organizat de primărie, doar lucruri mărunte, 
mici, meschine. De ce? Pentru că nimeni nu 
își poate depăși nivelul. Nu ai cum să ai o vizi-
une mai largă decât orizontul educațional și 
cultural pe care îl ai. Deciziile orașului le iau 
cei a căror viziune, experiență și dorință de a 
face se vede în toate aspectele vieții orașului. 
Cu morții pe trecerile de pietoni, cu morții 
pe traversările de cale ferată (culmea ironiei 
– traversări de cale ferată în drum spre cimi-
tirele amplasate dincolo de cale), cu locurile 
de muncă în localitățile limitrofe, fără un sta-
dion municipal, cu o sală a sporturilor la care 
nu se văd tușele de prost ce a fost renovată, 
cu o piscină olimpică închisă accesului publi-
cului pe criterii arbitrare, cu un trafic pieto-
nal infernal, când pentru a trece o intersecție 
mergi si un kilometru pe jos, etc., etc., etc.

Dar nu e vina lor. E vina noastră. 
Noi i-am trimis acolo.

Omul sfințeste locul. Și tot el îl spurcă.
PS. Emblematic pentru orașul nostru este 

și faptul că, un cartier de blocuri care în țările 
din vest ar fi considerat un ghetou pentru azi-
lanți, sau persoane în dificultate, o rană a ora-
șului, este considerat una din marile realizări 
ale Brașovului. Trist.

Șerban ȘOVĂiAlĂ, consilier local 
independent al Brașovului

Acadea de marțipan

Brașovul încotro?
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Când au apărut cartofii prăjiți 
în România. Primele două rețete

Cartofii apar în pri-
mele noastre cărți de 
bucate tipărite în Țara 

Românească și Moldova (1841, 
1845 și 1846(7)) dar, în majorita-
tea rețetelor ei se fierb. În cele mai 
apropiate variante de rețeta clasică 
ei se fierb, apoi se tăvălesc prin 
făină și ulterior se rumenesc în unt 
sau grăsime.

În 1841 când apare, la Iași, 
prima carte de bucate tipărită 
în Moldova și Țara Românească 
„Carte de bucate boierești 200 
de reţete cercate de bucate, prăji-
turi și alte trebi gospodărești“ de 
Mihail Kogălniceanu, Kostache 
Negruzzi, cartofii erau deja intrați 
în uzul casnic. Totuși trebuie să 
menționăm că majoritatea acestor 
rețete sunt importate de Franța și 
adaptate gusturilor și resurselor 
noastre. Astfel, cei doi cărturari 
menționează cartofii de 4 ori în: 
cartofe cu sardele, budincă de car-
tofe, orez de cartofe, mijloc de a 
face brânză din cartofe.

„Cartofe cu sardele

Să speli cartofele și să le cureți, 
Pune puțin unde într-o tingire, să-l 
topești. Apoi tăvălind fieștecare 
cartofă în făină, o pune în unt și 
le lasă acoperite până se rumi-
nesc. Apoi ungi o farfurie cu unt, 
toarnă puțină smântână, tai carto-
fele roate. Iei puține sardele și le 
cureți, le tai subțire și le pui printre 
cartofe, preasari pe deasupra pos-
mag. Pui într-o tigaie puțină gră-
sime și puțină ceapă tăietă, de se 
topește, și opărești cartofele. Apoi 
le mai pui puțin pe jăratic”, (pag 
28. din ediția ed. Dacia Clusiu 
MCMLXXIII)

În 1846 apare, tot la Iași, volu-
mul Postelnicului Manolache 

Drăghici, „Reţete cercate în număr 
de 500 din bucătăria cea mare a lui 
Robert, întâiul bucătar al Curții 
Franței, potrivit pentru toate stă-
rile“. Să vedem cum stăm cu car-
tofii în acestă traduce asumată a 
rețetarului: supă de cartofle cu 
găluștele, mâncare de cartofle 
englezească, cartofle prăjite cu ală-
mâie, mâncare de cartofle lioneză, 
găluștele de cartofle, crochete sau 
gugoașe de cartofle pentru garni-
tură, cartofle umplute, mâncare de 
cartofle deasă, gugoașe rusești de 
cartofle, budincă de cartofle.

„Cartofle prăjite cu alămâie

Pune cartoflile într-un ceaun cu 
sare, un pahar cu apă și o pânză udă 
deasupra lor, acopere bine ceaunul 
și-l îngroapă în spuză cu jăratic să 
fiarbă până când să vor găti. După 
aceea, curăță cartoflele de pieliță și 
le taie fălii rotunde, pune-le într-o 
tingire pe foc cu o bucată bună de 
unt, sare, piper, puțină nucușoară 
rasă, zama de la o alămâie și le 
prăjește încet dându-le fierbinți în 
masă” (pag 180 din ediția 2005, 
editura Opera Magna, Iași).

„Cartofi prăjiți

Fierbe cartofi în apă până se 
moaie, apoi curăță-i de coajă, taie-i 
mărunțel și în prăjește cu puțintică 
ceapă și sare în grăsime (pag 46. 
ediția din 2006 editura Jurnalul 
Național, transliterare Anna 
Borca, prefață Simona Lazăr).

Ajungem însă în 1888 când 
apare cartea „Regina bucătăriei – 
Bucătăria universală pentru sănă-
toși și bolnavi“, nesemnată. Din 
discuțiile cu Simona Lazăr despre 
acest subiect am aflat că autorul 
acestui volum este Constantin 
Bacalbașa (care semnează oficial o 

carte de bucate abia în 1934, este 
vorba de Dictatura gatronomică). 
Analiza a fost făcută pe stil de 
prezentare a rețetelor ce coincide 
într-o proporție covârșitoare. Om 
umblat, Bacalbașa o fi întâlnit car-
tofii prăjiți prin restaurantele din 
străinătate și iată că identificăm 
aici prima cea mai apropiată rețetă 
de cea clasică:

„Rețeta 303. Cartofi prăjiți

Taiă’i felii, ștrege’i cu un șer-
vet și aruncă’i în untură fierbinte; 
când vor fi bine rumeniți scote’i și 
presară sare pe ei”

O rețetă mai complexă, și 
similară rețetei „perfecte“ de car-
tofi prăjiți (recomandată de toți 
marii chefi și chiar și de Păstorel 

Teodoreanu – prăjiți la două tem-
peraturi diferite) apare în 1908 în 
„Noua carte de bucate 2000 de 
rețete încercate din bucătăria tutu-
ror popoarelor” semnată L.I.S (?!) 
unde găsim și o traducere literală 
(nu ne putem închipui că nu ar fi 
preferat termenul de prăjit, dar 
credem că a ales această variantă 
tocmai pentru a fi cât mai aproape 
de original):

„Cartofi fripți  
(Pommes de terre frites).

Iai cartofi cruzi și îi curăți de 
coajă; îi speli în apă rece și îi tai 
în felii de 1 cm. Grosime. Iai două 
tingiri adânci și umpli una pe trei 
părți cu untură și o pui pe foc fier-
binte. Într’o altă tingire pui cartofi 

tăiați în untură fierbinte și lași 
acolo mestecându-i mereu până 
ce capătă o coajă fină, dar cari sunt 
încă moi. Apoi îi scoți afară cu o 
sită mică de sârmă, îi sari și îi pui în 
cealaltă tingire în car fierbe untură 
fierbinte, lași cartofii să se rume-
nească în untură, apoi îi pui pe o 
hârtie sugătoare, spre a le extrage 
grăsimea și îi așezi apoi pe o farfu-
rie în formă de piramidă. Trebuie 
să-i servești imediat”.

Maria Maurer menționează 
cartofii în volumul Carte de 
bucate 1846 sau 1847 de 5 ori în 
următoarele rețete: găluști cu car-
tofi, cartofi acrișori, cartofi bătuți, 
cartofi prăjiți, salată de cartofi.

Cosmin DRAGOMir
www.gastroart.ro

 Paternitatea cartofilor prăjiți, pai, franțuzești 
(french fries/ pommes frites) este disputată de către 
francezi și belgieni și probabil că nimeni, niciodată, 
nu o să pună punct acestei polemici. Probabil cea 
mai veche menționare a lor datează din 1802 când, 
la un dineu oferit de Thomas Jefferson la Casa 
Albă, au fost serviți cartofi gătiți în stil (manieră) 
franțuzesc. Pe atunci, noi abia făceam cunoștință 
cu leguma – detalii în articolul Puțin despre istoria 
cartofului. Cum și când a ajuns în România
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 Litoral. Locul unde se mută oamenii vreme de câteva zile vara. Vârstnici, 
adulți, tineri, copii. Femei mai mult plinuțe decât suple, bărbați mai mult burtoși 
decât musculoși, adolescenți nemulțumiți, copii mici care plâng ușor și râd 
la fel de ușor. Sandviciuri la pachet, bere la pahar de plastic, colace și saltele 
colorate. O lume multicoloră, un freamăt nesfârșit, o mare limpede și liniștită

Mai nou, Scripcaru&Gantz 
au aprobat extinderea 
teraselor și pe băncile 
destinate pietonilor. Vrei 
să stai pe bancă, vineeeee 
ospătarul! Cît despre 
abureala cu numărul de 
mese/umbrelă, aprobate, 
să fim serioşi! Nici măcar 
„pristandăii“ de la Poliția 
locală nu o bagă în seamă. 
Orarul? Cum vor şpăgarii!

Țara lui Godină...

Litoral. Mare, nisip, voci pe plajă. 
Copii. „Să mă săruți dulce-dulce…”

Să mă săruți dulce-dulce 
până la sânge,  
dar să fie pe litoral!

Cântecul invadează plaja la 
fiecare zece minute. Complicat 
sărutul pe litoral, pe plajă mai 

ales. Dacă nu te-ai umplut tu de 
nisip după ce te-ai întins, ud, pe 
plajă, te umplu alții. Expresorul 

de sub umbrarul de lemn își face 
datoria și umple ceașca. Stick-ul 
cu muzică înfipt în laptop aruncă 
din nou cântecul peste litoral: să 
mă săruți dulce-dulce… Mă urmă-
rește până ajung la țigările de pe 
cearșaf. Zumzetul sporește după 
ora 9, valurile mărunte ale mării se 
suprapun peste valurile de oameni 
care caută cu încăpățânare un loc. 
Nu prea mai sunt locuri. Jupiter e 
o stațiune arhiplină în acest sfârșit 
de august.

Voci și personaje pe litoral

Fumez, beau cafea, stau pe cear-
șaful ud și notez în minte:

– Vai, tu, trebuia să dau examen 
pe post, că sunt debutantă, dar 
am vorbit cu directorul, care nu 
știa că sunt în concediu și o să dau 
singură. (Doamnă la vreo 40 de 
ani, corpolentă, cu accent ardele-
nesc, într-un costum de baie maro, 
din două piese. Are unghiile de la 
picioare vopsite cu roșu intens).

– A mâncat și cărniță de pui, 
și mămăliguță cu smântână. 
(Doamnă în vârstă, voinică, cos-
tum de baie întreg. Bunică. Accent 
ardelenesc intens. Personajul care 
a mâncat e o slăbătură de copil de 
vreo 4-5 ani, cu slip albastru des-
chis. Stă mai mult cu bunicul, un 
tip cu mustață mare și mai mult 
albă. Bunica plimbă Samsung-ul 
cu vigoare, vorbește o jumătate 
de oră cu cineva, apoi altă jumă-
tate de oră cu altcineva. Telefonul 

pare oexcrescentă naturală a mâinii 
drepte).

– Hai în apă cu rățușca. (Tatăl a 
trei copii, doi băieți de 7 și 10 ani, 
și o fetiță de vreo 3 ani. Au mâncat 
sandviciuri pe șezlong, au multe 
„bagaje cu ei“).

– Nu, zice fetița. (Blondă, cu 
ochii albaștri și foarte cuminte. 
„Rățușca” e un colac de plastic roșu 
cu un cap de rață galben. Dialogul 
e în limba maghiară).

– Unde mă mai duci, femeie, 
nu vezi că nu mai e loc? (Domn 
la vreo 55 de ani, cu slip negru și 
maieu gri. Duce în spinare un ruc-
sac, se vede o umbrelă. În mână 
un șezlong. Femeia, în rochie de 
bumbac fără mâneci, tot gri, cu o 
pălăriuță albă pe cap, face slalom 
îndemânatic printre cearșafuri 
și șezlonguri. Fire de nisip sar în 
urma tălpilor goale).

– Trebuia să stai acasă, se răs-
tește ea, și reia slalomul.

Printre miile de oameni, printre 
miile de smartphone-uri, umbrele, 
saltele, prosoape, găletușe, mani-
chiuri și pedichiuri îngrijit realizate 
(sau, dimpotrivă!), pahare de bere, 
porumb copt sau fiert, pahare cu 
zmeură și mure sunt foarte mulți 
copii mici, de câțiva ani. Zumzetul 
și culorile se amestecă dulce-dulce 
pe litoral, iar copiii sunt fabuloși. 
Ăștia suntem, cu bune, cu mai 
puțin bune, dar cu mulți copii. Ce 
bine că avem litoral!

Tudor ArTeNie

Pe strada M. Sadoveanu au acces doar mașinile cu 
ecuson. Cică...De București, Constanța, Prahova, Franța, 
Germania...Brașov etc. Asta cît le permite terasa. Ce ar fi să 
se mai pună vreo 50 de mese? Printre mașini...

Nici nu s-a închis bine 
șantierul care a dus la 
crearea desertului cu 
dedicație din spatele ARO 
și pe principiul doi încarcă 
doi descarcă oamenii 
de la VECTRA sparg din 
nou să facă ce or fi uitat. 
Cine plătește? Păi tot noi! 
VECTRA PRIMARULUI 
MEREU LA PRIMIRE!
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INTERVIU

DUMITRU BURTEA: “Maeştrii români 
sunt veritabili ambasadori ai gustului !”
Ştiţi ce arome și savoare are tricolorul 

românesc? Vă spune Dumitru Burtea. 
Tot el vă va introduce în lumea gastrono-

miei internaţionale unde olimpiadele profesio-
nale au cel puţin același prestigiu ca toate com-
petiţiile similare sportive. Maeștrii bucătari 
sau echipele naţionale, care acced în vârful cla-
samentului primesc toate onorurile, de la ridi-
carea steagului până la intonarea imnului ţării 
pe care o reprezintă cu succes. Interlocutorul 
meu – din nefericire puţini știu acest lucru – 
e o legendă vie a gastronomiei naţionale și 
internaţionale. Cuvinte mari? Nicidecum.  
Dumitru Burtea este singurul român din toate 
timpurile ales, în urmă cu vreo 15 ani Membru 
de onoare al World Association of Chefs 
Societies – WACS. Azi el este Președinte de 
Onoare al ANBCT. Dar umbra directorului 
Burtea e vie și azi la Brașov, în localuri ca Șura 
Dacilor, Coliba Haiducilor, Cerbul Carpatin, 
Stâna Turistică, Cetate, cărora le-a dat un far-
mec unic în sud-estul Europei. Cum a ajuns în 
această elită?

Aş fi putut fi mare crescător de cai !

– Observ  azi că deși industria hotelieră 
și de restauraţie se află în plină expansiune 
găsești din ce în ce mai puţin oameni care se 
gândesc la o carieră în gastronomie. A scă-
zut percepţia pozitivă asupra acestei arte în 
comparaţie cu timpul în care v-aţi format?

– Să fiu sincer și cu dumneavoastră și cu 
cititorii. Eu nu am venit la București să mă fac 
bucătar. Viaţa a lucrat în favoarea mea. M-am 
născut în comuna Ulmu, pe 3 ianuarie 1940. Era 
o așezare bogată din judeţul Călărași, amplasată 
pe marginea lacului Mostiștea. Mama, Lucia 
Burtea, a rămas văduvă de război la 26 de ani. 
Ea m-a împins spre oraș în timp de fraţii tatălui 
vroiau să rămân în sat, să cumpărăm cai și să 
facem agricultură în stil mare. Dar mama a fost 
foarte fermă când a spus: “Tu trebuie să mergi la 
oraș, să ajungi medic, că nu ești bun de munca 
câmpului!“ Chestiunea cu medicina îi rămăsese 
de la fratele cel mare care fusese felcer în timpul 
războiului, iar ulterior a studiat la Cluj și a deve-
nit doctor. Așa am plecat spre Capitală. Dorinţa 
mamei nu s-a putut realiza. Pentru că în acea 
perioadă grea, când trebuia să iau o decizie, fami-
lia mea a fost “trecută” la chiaburi. Și pentru asta 
n-am avut dreptul să urmez o școală superioară. 
Dar tot la halat alb am ajuns printr-un concurs 
de împrejurări. Au existat oameni de bună cre-
dinţă care mi-au eliberat o adeverinţă conform 
căreia veneam dintr-o familile de mijlocași. Am 
reușit să mă înscriu la Școala profesională din 
Viilor care pe atunci se numea “Școala de bucă-
tari, cofetari și ospătari”, în fapt Școala comerci-
ală nr.2. O mână de ajutor mi-a întins și sora mea 
– Silvia Niculescu – care se așezase de mai multă 
vreme la oraș. Era un timp tulbure prin 1955. În 
1958 am devenit prima promoţie de… meseri-
ași. N-am să uit niciodată doi oameni care mi-au 
inflenţat toată viaţă.  Elena Vasilescu, care avea 
ca pregătire o școală de menaj și Ion Anghel 
coborau la nivelul fiecărui tânăr pentru a-l înţe-
lege și ulterior a-i descoperi calităţile. Ne-au fost 
ca niște părinţi. Învăţam la prima școală profesi-
onală la care aveam o uniformă aparte, diferită 
de cea din “pătură” îmbâcsită, cum purtau cefe-
riștii, militarii etc. Am fost niște răsfăţaţi prin 
educaţia pe care ne-au insuflat-o.

Maeştrii bucătari aveau o ţinută 
princiară!

– Cum aţi ajuns în bucătărie ?

– Încă din anul doi noi făceam practică trei 
zile pe săptămână. Restul îl acopereau cursurile 
teoretice. Pentru că nu toate unităţile hoteliere 
ale vremii erau dotate cu echipamente cores-
punzătoare între elevi exista o întrecere pentru 
a obţine cele mai bune note și rezultate. Cei 
mai perseverenţi am făcut practică la complexe 
reprezentative din Capitală, cum erau Athenee 
Palace, Capșa, Cina, Ambasador. Lido încă nu 
apăruse. Eu am fost repartizat din anul doi la 
Athenee.

– Care era pe atunci atmosfera la acest 
hotel de lux ?

– Aici m-am îndrăgostit și mai mult de 
meserie. Știţi cum e vorba, pofta vine mân-
când. Și, cu timpul, mi-am dat seama că gas-
tronomia ca și medicina este o profesie…albă. 
Pentru că medicul are multe asemenări cu 
bucătarul. La Athenee, se vorbea încă franceza. 
Toate meniurile, comenzile, reţetele erau în 
franceză. Maeștri bucătari erau foarte pedanţi, 
curaţi, străluceau, aveau o ţinută, aș spune prin-
ciară. Credeţi-mă că nu exagerez. Mi-l amin-
tesc pe Victor Neagu, care participase deja la 
Expoziţiile Universale din 1937 și 1938, de la 
New York și Paris, locuri unde au avut loc spec-
tacole mari nu numai de gastronomie, în prim 
plan cu  artiști ca Maria Tănase, Fănică Luca 
etc. Tot la restaurantul acestui hotel era și bucă-
tarul Anton Herlea Anton, nimeni altul decât 
tatăl viitorul mare bariton Nicolae Herlea. 
Alţi bucătari ce se formaseră la Viena și Paris, 
au lucrat la renumite Curţi regale și princiare. 
Această atmosferă mi-a modelat un comporta-
ment aparte. Și, credeţi-mă, că de atunci mi-am 
dat seama că lumea gastronomiei e cel puţin la 
fel de fascinantă ca aceea a medicinei.

Când „Napoleon” te bate pe umăr  
şi-ţi spune nepoate !

– O mare parte din carieră o datoraţi 
Brașovului și Poienei Brașov. Aţi străbătut 
un drum impresionant. De la bucătar, șef de 
staţiune până la director general la “ONT 
Carpaţi” și “Poiana Brașov”. Aici aţi cunos-
cut un tip legendar – Șerbănică!

– Poiana Brașov încă nu se construise. 
Șerbănică, sau “Napoleon”, cum îl cunoștea 
toată lume pe Șerban Andreescu, a fost men-
torul multor generaţii de făcători de turism, și 
implicit de bucătari. Eu nu aveam buletin de 

București. În momentul în care acesta a venit 
să selecteze pe cei mai buni elevi din promo-
ţia noastră, eu m-am numărat printre cei 4 
bucătari și 6 cofetari care am plecat să lucrăm 
la ONT Carpaţi Brașov, care pe acea veme se 
numea TAP Carpaţi Brașov. Era în 28 iulie 
1958. Șerbănică era o figură carismatică iar 
pentru viaţa noastră profesională a însemnat 
enorm. Nu făcuse multă școală dar avea un fel 
aparte de a-și apropia oamenii. Îndrăgea tinere-
tul. Pe toţi îi câștiga, poate n-o să credeţi, cu un 
simplu gest. Ne bătea pe umăr și ne spunea…
nepoate! Dintr-o dată te apropia și te includea 
în familia lui. Era în același timp un tip dur, exi-
gent. Aș mai spune că te obliga, prin compor-
tarea lui, să faci lucruri minunate. Și noi de asta 
aveam nevoie pentru că, orice aș spune, eram 
niște copii.

Istoria a început să curgă de la Paris

– A existat un tren al norocului în viaţa 
dumneavoastră ?

– A fost o șansă. Trenul a trecut printr-o 
gară care s-a numit Paris. Ministrul comerţului 
interior pe acea vreme, Levente, care se ocupa 
concomintent de construirea bazelor turistice 
de pe litoral și de la munte a ajuns la conclu-
zia că toate investiţiile trebuiau dublate și cu 
oameni foarte bine pregătiţi, care să poată face 
faţă viitoarelor cerinţe ale turiștilor străini. De 
aceea mulţi tineri, directori sau nu, au urmat 
în străinătate, pe banii statului român, stagii și 
cursuri de pregătire. Eu am prins un val extra-
ordinar. Am plecat la Școala Tehnică Hotelieră 
„Jean Drouant”, unde am studiat, timp de doi 
ani, între 1964-1966, arta restauraţiei și gas-
tronomiei. Dar nu m-am oprit aici. Mai târziu 
am făcut Academia de Studii Economice din 
București, iar când am absolvit-o, în 1970, 
am obţinut, pe baza unui examen profesional, 
titlul de „Maestru în arta culinară“. De atunci a 
curs o întreagă istorie ca și pentru alţi colegi ai 
mei, printre care Florea Stan, un mare bucătar 
care a lucrat și în Germania, Oprea Marin, care 
după ce a urmat facultatea a devenit director al 
hotelului Ambasador din București, Măriuţa 
Zamfira, mai târziu profesor ce a predat cursuri 
de cofetărie și patiserie, la Liceul Economic.

40 de ani, parcă a fost ieri

– În 2011 aţi sărbătorit 40 de ani 

de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a 
Bucătarilor și Cofetarilor din Turism 
(ANBCT), al cărui membru fondator aţi 
fost. Mai precis pe 27 noiembrie. este cea 
mai veche asociaţie de breaslă din turism. 
Cât de mare este distanţa dintre ce aţi urmă-
rit la înfiinţarea organizaţiei și ceea ce a 
devenit ea azi ?

– A trebuit să fim în rândul lumii. În noiem-
brie 1971 mii de bucătari, cofetari și patiseri 
au fondat această asociaţie. Prima confe-
rinţa a fost găzduită de Sala Rapsodia de pe 
Lipscani și a reunit oameni de stat și persoane 
inimoase. Câteva dintre ele  merită amintirea 
noastră cu riscul firesc de a le omite pe altele: 
Constantin Berbece, primul președinte al orga-
nizaţiei, Nichita Georgescu, director general în 
Ministerul Turismului, Ion Zidaru, Ion Tutilă, 
Mina Ilisei, Aneta Chirvăsuţă, Sofica Todirică, 
Ion Ungureanu, Ion Craioveanu, Ion Negrea, 
Gheorghe Han, Ion Câmpeanu, Simion 
Gheorghe, Dumitru Istrate, Ilie Bumbac, 
Florea Bușcă, Gheorghe Vătafu, Ion Vintilă 
etc. Scopul, valabil și azi, a fost de a contribui 
la ridicarea și alinierea artei culinare la standar-
dele internaţionale. Nu întâmplător la puţin 
timp am aderat la World Association of Chefs 
Societies (WACS), unde am devenit membri 
cu drepturi depline. Acest drum ne-a facilitat 
informarea și participarea la mari competiţii 
internaţionale, printre care și olimpiadele de 
gastronomie. Pentru cei care nu știu merită să 
amintesc că acestea, veritabile competiţii inter-
naţionale, se organizează din anul 1896.

Perioada lui Gheorghiu Dej  
a marcat o mare deschidere

– Avea valoare școala de gastronomie 
înainte de 1990 ? 

– Unii încearcă să acrediteze ideea că lumea, 
deci și arta culinară românească, s-a născut 
odată cu ei după ’90. Dar realitatea este că avem 
o tradiţie profundă. Oamenii care au lucrat 
între cele două războaie mondiale au ridicat 
la mare rang bucătăria noastră. După război a 
venit o perioadă foarte grea. Ei au înaintat în 
vârstă dar au lăsat în locul lor alte generaţii. 
Esenţial a fost că și-au pregătit oameni. Această 
tradiţie a reușit să fie implementată prin școli. 
Anii ´65, perioada lui Gheorghe Gheorghiu 
Dej, au marcat o mare deschidere. Școlile 
profesionale au pregătit mulţi tineri talentaţi. 
Majoritatea copiilor veneau de la ţară, ca și 
mine. Lăsasem greul în urmă și aveam ambiţia 
să facem ceva bine și, în secret, să nu ne mai 
întoarcem de unde am plecat. Puţini dintre 
copiii răsfăţaţi din București au devenit ulterior 
artiști și maeștrii bucătari. Am îndrăgit această 
profesie și artă, grea de altfel, pe care am dus-o 
mai departe. Era și o perioadă efervescentă, 
în care se construiau  foarte multe hoteluri. 
Atunci turismul ca și gastronomia noastră erau 
pe val, cum s-ar spune. Aveam acţiuni și mani-
festări promoţionale în diferite zone  furnizoare 
de turiști străini: Anglia, Germania, Franţa, 
Ţările Scandinave, Italia etc. După anii ´80 a 
urmat o perioadă de stagnare, datorată mai 
ales penuriei de materii prime. Cu toate aces-
tea România a avut vârfuri care au cîștigat zeci 
de medalii de aur, argint și bronz la concursuri 
și olimpiade internaţionale. Tot atât de adevă-
rat este că o  parte din oamenii care au împins 
bucătăria românească înainte n-au fost neapă-
rat bucătari. Un Șerbănică la Brașov, un Sever 
Dogaru, Polizache, la București, un Constantin 
Trandafir apărut mai târziu, pe Litoral.
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Senator Florin Orțan: Ca parlamentar, 
mi-am propus să vin în fiecare sesiune parla-
mentară cu cel puţin un proiect legislativ care 
este  iniţiat doar de mine. Pentru această cate-
gorie voi căuta mai apoi susţinerea colegilor

În sesiunea precedentă am iniţiat modifica-
rea Legii nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății. Trebuie  să asigurăm spitalelor 
din România finanţare din fonduri publice și/
sau din fonduri comunitare în contextul încre-
dințării unei obligații de prestare a unui servi-
ciu de interes economic general, cu respecta-
rea reglementărilor naționale și comunitare în 
domeniul ajutorului de stat.

Sumele vor veni în completare de la bugetul 
de stat, pentru spitalele clinice cu secţii univer-
sitare, de la bugetul propriu al judeţului, pentru 
spitalele judeţene, de la bugetele locale pentru 
spitalele de interes judeţean sau local,și din fon-
duri comunitare, pentru pentru implementarea 
unor proiecte aprobate de autoritățile de mana-
gement naționale.

Schimbarea legislativă va permite, printre 
altele, finanţarea unităţilor sanitare care își 
reduc activitatea în perioada în care fac moder-
nizări sau renovări pentru îmbunătăţirea actu-
lui medical. Proiectul se află în circuitul legisla-
tiv și îl voi urmări îndeaproape.

 Voi depune iniţiativa din această sesiune la 
dezbaterea parlamentară a Legii pensiilor. Voi 
propune ca perioada rezidenţiatului și gărzile 
pe care medicii le-au efectuat de-a lungul acti-
vităţii lor, să fie recunoscute retroactiv ca fiind 
vechime în muncă. 25% din timpul pe care 
aceștia îl petrec la locul de muncă în spital, este 
în prezent doar plătit ca număr de ore, dar nu 
este recunoscut ca vechime în muncă.

 Deputat PSD roxana Mînzatu: Fiind 
deputat ales pe listele PSD fac parte din echipa 
care a primit un vot pentru a legifera acele pro-
iecte promise în campania electorală.

 Ele sunt cuprinse în programul de guver-
nare și sunt etapizate acolo. 

  Astfel, proiectele de lege prioritare în 
această sesiune, cele cu care va fi sesizată pe fond 
comisia în care activez-industrii și servicii-sunt:

 -proiectul legii turismului
-proiectul legii parteneriatului public privat
-proiectul legii prevenţiei
  Tot în comisie continuăm să lucrăm pe 

proiectele legislative pe care nu le-am finalizat 
în sesiunea de primăvară:

 -proiectul de modificare a legii serviciului 
public de alimentare cu energie termică nr. 325 

/2006
-proiectul de lege vizând reabilitarea struc-

turilor de primire turistică situate în staţi-
uni turistice și balneoclimaterice, de interes 
naţional

  În plus, în această a doua sesiune, planul 
este să mă implic în elaborarea, dezbaterea 
și adoptarea legii meșteșugarilor.   Există un 
proiect mai vechi, adoptat de Senat și aflat în 
așteptare la Camera Deputaţilor.   Pornim de la 
acesta, însă va fi pentru mine o prioritate.

  Planul este ca în prima etapă (octombrie) 
să consult și lucrez cu factorii interesaţi dar să 
derulez și o consultare publică online pentru 
a obţine legislaţia optimă pentru meșteșugarii 
români.

Ulterior propunerile se vor afla pe masa 
comisiei pentru industrii și servicii și vor fi dez-
bătute împreună cu ceilalţi colegi parlamentari.

 Îmi doresc să adoptăm această lege până la 
finalul sesiunii, dar, desigur, va fi un efort colec-
tiv și nu asum un termen de adoptare.

 Nevoile de a elabora o lege nouă sau de a 
modifica o lege existentă vin insă și din activita-
tea de zi cu zi, în funcţie de cum îmi sunt sem-
nalate de cei pe care îi reprezint și de măsura în 
care modificările cerute deservesc unui bine 
comun. 

 O astfel de modificare mi-a fost solicitată în 
audientă-este vorba de legea 61/1991 privind 
aplicarea de contravenţii pentru tulburarea 
liniștii publice iar modificarea vizează aplicarea 
de sancţiuni în mediul rural. Am cerut un punct 
de vedere de la reprezentanţii instituţiilor care 
constată și aplică contravenţiile înainte de a 
avansa cu acest subiect.

Deputat Mihai Mohaci: Inițiative și impli-
cari pt. sesiunea toamna 2016

1. Lege pentru modificarea sistemului uni-
tar de pensii publice L263/2010, cu referire la 
persoanele care au locuit în zonele afectate de 
poluare remanentă, emisii de amoniac, orașul 
Făgăraș, ce vor beneficia de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani fără penalizari. 
(Mohaci Mihai si Popa Mihai).

2. Propunere legislativă pentru modificarea 
și completarea Codului penal (inclusiv privind 
falsificarea  și contrafacerea). Se află la comisia 
de industrii și servicii, la care sunt membru. 
Este o inițiativă din primăvară dar se va finaliza 
în această toamnă.

3. Finalizarea proiectului de Lege pentru 
completarea serviciului public de alimentare 
cu energie termică nr. 325/2006. Finalizare 

in comisia de industrii si servicii, dezbatere pe 
articole. Urgență maximă.

4. La proiectul de lege pentru aprobarea 
OUG.38/2015 privind solutionarea alternativa 
a litigiilor (SAL) dintre consumatori și comer-
cianți, am adus modificări substanțiale privind 
principiile de soluționare, în sensul protejării 
celor ce fac reclamații privind domeniul bancar. 
Legea a trecut de comisia de industrii și servicii 
în forma propusă de mine și își urmează cursul 
normal pentru a ajunge în parlament.

5. Alături de organizații profesionale în 
domeniul culinar, doresc inițierea unui act nor-
mativ privind „Ziua gastronomiei și a vinului 
românesc și relansarea programului „Gastro“ 
care trebuie să repună Brașovul pe harta gastro-
nomiei românești.

6. Voi susține în comisii și la Guvern rezol-
varea problemei terenului necesar pentru con-
strucția unui spital regional la Brașov.

Deputat Tudor Benga - USr: Coordonez 
departamentul de reformă electorală al USR 
iar prioritățile mele legislative pentru aceasta 
toamna sunt legile referitoare la pragul de 
semnături, legea votului prin corespondență 
și legea finanțării partidelor. În ceea ce privește 
Brașovul explorez întregul context legislativ din 
jurul aeroportului de la Ghimbav. 

Gabriel Andronache - Deputat PNl de 
Brașov

Priorități legislative în sesiunea parlamen-
tară septembrie 2017 - decembrie 2017, depu-
tat Gabriel Andronache

Referitor la: solicitare expunere priorități 
legislative, deputat Gabriel Andronache

~ adoptarea propunerii legislative privind 
noul cod rutier; propunerea legislativă la a cărei 
elaborare am participat în legislatura anterioară 
a trecut de Senatul României și se află în proce-
dură legislativă la Camera Deputaților, în cali-
tate de cameră decizională. Adoptarea acestei 
reglementări ar aduce o legislație rutieră con-
formă cu reglementarile europene în materie și 
ar contribui la reducerea numărului de victime 
care provin din accidente rutiere;

~ adoptarea propunerii legislative privind 
noul Spital Clinic de Urgență Brașov ca pas 
important pentru crearea unei unități medi-
cale de elită, atât de solicitată de comunitatea 
brașoveană;

~ adoptarea propunerii de modificare a 
regulamentului Camerei Deputaților, pro-
iect depus împreună cu d-na deputat Adriana 
Săftoiu. Adoptarea proiectului de modificare 

a regulamentului ar conduce la eficientizarea 
activității Camerei Deputaților.

Senator Daniel Zamfir:  In urma discutiei 
telefonice,  vă transmit atașat amendamentele 
propuse la textul legii Curtii de Conturi, în 
rosu sunt marcate amendamentele propuse de 
noi, iar în verde cele propuse de reprezentantii 
Curtii de Conturi (pe care le sustinem și noi),  
precum și expunerea de motive care vă explică 
motivarea amendamentelor.  Vă informez că 
împreuna cu profesorii de la catedra “Dreptul 
Finanţelor Publice“ din cadrul Facultaţii de 
Drept București, am finalizat textul proiec-
tului de modificare a Legii nr.94/1992 pri-
vind organizarea și funcţionarea Curţii de 
Conturi. Textul pe care l-am trimis spre con-
sultare Asociaţiei Municipiilor din România, 
Asociaţiei Orașelor din România, Asociaţiei 
Comunelor din România, Uniunii Naţionale 
a Consiliilor Judeţene din România, lămurește 
toate aspectele ridicate, si anume :

• Curtea de Conturi nu se va mai pronunţa 
în legătură cu oportunitatea unei investiţii;

• Prejudiciul nu va mai fi unul estimat, ci 
unul cert, auditorul urmând să indice legea care 
a fost încălcată, astfel încât prejudiciul să fie 
unul ilicit;

• În ceea ce priveşte activitatea de îndru-
mare, aceasta va fi făcută de către Autoritatea 
Naţionala pentru Achiziţii Publice, urmând ca 
deciziile ANAP-ului să fie de necontestat.

De asemenea, va mentionez faptul ca împre-
ună cu prof Piperea, ne-am angajat sa conti-
nuam sa apărăm consumatorul de abuzul de 
putere economica al comercianților.

DUPĂ BĂNCI, A VENIT RÂNDUL 
IFN-urilor, A RECUPERATORILOR SI AL 
SOCIETĂȚILOR DE LEASING!

Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2017, am depus 
la Parlament trei proiecte de legi, care vor fi 
dezbătute în regim de urgență începând cu 
luna septembrie și care vor viza urmatoarele 
aspecte:

1. Limităm dobânda penalizatoare a IFN-
urilor ca sa nu se mai ajungă la sumele aberante 
pe care le au de plătit, in final, împrumutații;

2. Dăm posibilitatea celor care au fost execu-
tați să poată răscumpăra creanta de la recupera-
tori, plătind dublul sumei cu care aceasta a fost 
achiziționată de colectorul de creanțe;

3.Introducem principiul dării in plata și la 
contractele de leasing financiar, in sensul că 
după predarea bunului și achitarea sumelor 
reprezentând ratele neachitate și dobânzile 
aferente, contractul poate fi reziliat, utilizatorul 
nemaiavand nicio obligație de plata;

E important sa știți că sunt alaturi de mine 
90 de parlamentari(!!!), persoane importante, 
cu greutate, de la toate partidele politice, mai 
puțin cei de la USR, care au refuzat sa semneze, 
considerând că sunt legi anti-democratice.

Deputat remus Borza- AlDe Brașov: 
timpul este scurt. Vă rog să-mi oferiți un răgaz. 
În acest moment sunt în vizită în teritoriu pen-
tru a identifica problemele comunităților. Voi 
reveni cu un plan de acțiune și cu inițiative în 
beneficiul brașovenilor.

Coliban Allen – USr nu a răspuns la 
telefon. Poate este încă în concediu în New 
Mexico… Oricum, se pare că „paște vaca”…

Deputat Chiriac Viorel – telefon închis. 
Poate încă se crede prim secretar UTC și îi duce 
dorul lui Lisenche! Drum bun, somn ușor! Sau 
poate faci un tractor…

Deputat Mara Mareș – a zis că ne dă, dar 
nu ne-a dat. Poate nu i-a dat voie tata…

Deputat Ambruș izabella- UDMr – tele-
fon închis. Posibil că renovează la Kaufland 
Odorhei și reformează micii secuiești!

Alexandru PeTreSCU

Cu dricul pe autostradă
Inițiative. Stagiune. Balet și teatru de păpuși- asta face PSD! Un fel de arlechini la curtea regelui 

hamster- adică la teleormăneanul Liviu Dragnea.
Am cerut parlamentarilor de Brașov să ne spună ce au în plan să facă pentru brașoveni. Unii au 

răspuns, alții nu. Printre cei care s-au răsfățat a fost pisi Mara, adică „fata lui tata”. Din convorbirea 
telefonică răzbătea de la distinsa pisioată o dorință de alintare egală cu nimic!

Unii au răspuns, alții...
Pe noi ne-a interesat un subiect, unul singur!
Spitalul regional, locul unde ne putem salva trupurile. Sufletele! Redăm acum  sec corespondența  

cu parlamentarii brașoveni. Cel mai dureros este faptul că cei care au puterea nu sunt preocupați de 
acest subiect. Mai exact cei de la PSD. Ministrul Dunca ne minte cu autostrada. Dar poate organiza un 
concurs-cine avansează mai repede pe Valea Prahovei! Sigur câștigă hamsterul!

Alți parlamentari viseasză canabis verzi pe ...
Între timp, Brașovul este pedepsit să sufere. Iar noi ajungem să credem că înțelegerile între jupânul 

Gică Scripcaru și ministrul fugii de răspundere se concretizează în contracte profitabile doar pentru 
ei. Asta în timp ce.... noi ne împărțim contractele profitabile. Bani să ne iasă, fraierii oricum o halesc!

Iar unul dintre cei care nu au răspuns este fostul secretar UTC, Chiriac.... 
Comuniștii vieții mele! Pesediști mincinoși! Ori faceți ceva pentru Brașov, ori terminăm cu voi!  

Hoților!
Dunca! Vrem spital regional! Vrem autostradă! Vrem respect! Înțelegem să vă împărțiți banii 

din afaceri publice, dar faceți ceva și pentru Brașov! Hrăniți-vă, încasați, furați, dar nu uitați 
comunitatea!

Oricum, noi vom publica și vom dezvălui afacerile voastre!
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La fotbal, ca în viață…

Măcar, cei ironizați fac parte 
dintr-o elită „care este“, 
vorba lui Vanghelie, aceea 

a fotbalului – mă refer la cei care au 
trecut pe la mari cluburi europene, 
care au obținut performanțe nota-
bile, unele chiar pe cînd jucau în țară, 
cum s-a întîmplat atunci cînd Steaua 
cîștiga Cupa Campionilor Europei, 
victorie considerată imposibilă pen-
tru o echipă din Est – pe cînd „telec-
tualii“ cîrcotași înoată în lumea lor 
derizorie, „închisă“, chipurile, pros-
timii, tămîindu-se „ei pe ei“, în fapt, 
componenți ai elitelor de carton care 
au contribuit decisiv – și nu numai 
moral sau ca lucrători cu gura – la 
scufundarea țării în mocirla vasalită-
ții, a sărăciei, a disoluției autorității. 
„Aportul“ elitelor de carton ale poli-
ticienilor, afaceriștilor, gradelor etc. – 
alături de interlopi, de alți exponenți 
ai unor categorii dubioase – în proce-
sul de distrugere „programată“, care 
include și fotbalul, este cunoscut. 

În fond, fotbalul nu poate 
arăta mai bine decît 
țara, lucru valabil pentru 
sport în general, dacă ar 
fi să mă raportez doar la 
catastrofalul bilanț – cel 
mai slab din istorie – al 
participării la ultima 
Olimpiadă. Acum însă, mă 
ocup de fotbal, fenomen 
simptomatic (și) pentru 
societatea românească.

Ca să nu mă duc într-o zonă prea 
îndepărtată – din toate punctele 
de vedere și cu un decalaj practic 
imposibil de recuperat – de ”balca-
niada” noastră, rememorez un inte-
resant episod trăit la început de iunie 
2004, la Istanbul. Într-o dimineață, 
la opulentul hotel Ciragan Palace 
Kempinski, situat într-un plalat din 
secolul XIX, pe malul Bosforului, 
într-unul din spațiile exterioare, am 
văzut o coadă impresionantă. Bărbați, 
purtînd sacouri bleumarin, cu ecu-
soane ale clubului Beșiktaș , așteptau, 
liniștiți, să intre într-una dintre sălile 
de conferințe. De altfel, stadionul, 
numit acum ”Vodafone Arena”, care 
a și fost, cu ani mai tîrziu, ținta unui 
mizerabil atentat, se află în apropiere, 
vizavi de palatul Dolmabahce. Am 
cerut „lămuriri“ unui coleg turc, care 
mi-a spus că este vorba despre adu-
narea generală a acționarilor clubului 
de fotbal Beșiktaș . Curios, l-am rugat 
să intrăm și noi, pentru o privire de..
ziarist și suporter de fotbal. Mi-a 
îndeplinit dorința, nu fără a-mi pre-
ciza că el este fan Galatasaray și a-mi 
„recita“ numele jucătorilor români, 
în frunte cu ”regele” Hagi, care au tre-
cut pe la cunoscutul și mult titratul 

club. L-am liniștit evocînd specta-
culoasa calificare în Cupa UEFA – 
din păcate aparținînd… istoriei – a 
Brașovului în fața „dușmanilor“ lui 
de la Beșiktaș, cu un 3 – 0, obținut în 
ultimele minute ale jocului, după un 
0 – 2, la Istanbul. Am constatat că era 
o adunare generală după tot tipicul, 
colegul mi-a și tradus cîte ceva din 
„desfășurătorul“ acțiunii, după care, 
trebuind să plecăm la programul nos-
tru, mi-a promis o surpriză.

„Surpriza“ a fost o vizită în Galata, 
la clubul său de suflet. Clubul care, 
cu Hagi și Gică Popescu – respectați, 
în orice caz, mai mult ca la noi, ca 
niște eroi – în echipă, a cîștigat Cupa 
UEFA, finală cu Arsenal Londra, și 
Super Cupa Europei, învingînd Real 
Madrid Nu intru în amănunte legate 
de nivelul de dotare, de la condițiile 
de joc, antrenament, pînă la cele de 
recuperare și socializare, bineînțeles 
și pentru suporteri. Ceea ce merită 
relatat este dialogul, la o cafea… tur-
cească, cu unul dintre oficialii clubu-
lui, care mi-a servit și ca ghid. După 
ce am vorbit  „de toate“, acesta m-a 
abordat direct: „Vreau să înțeleg și eu 
un lucru. Avem o istorie. Ne-am înfi-
ințat în 1905. Priviți, dispunem de 
un stadion pus la punct, cu reclame 
ale celor mai importante firme inter-
naționale și interne, care au activitate 
în Turcia. Reclame care aduc sume 
importante. Acționarii, sponsorii 
contribuie și ei…Și totuși, banii sînt 
o problemă! Prima problemă! La voi, 
stadioanele sînt aproape goale, recla-
mele puține, cumpărați fotbaliști 
ieftini, cotizanți nu aveți, sponsorii 
sînt puțini și totuși, am constatat, sînt 
bani. Cum se poate?” Mărturisesc că 
m-a pus în dificultate, mai ales că eu 
cred că știa prea bine ce se întîmpla 
în fotbalul românesc, chiar și prin 
simplul fapt că turcii ”neguțătoreau” 
jucători de la noi. Am descurcat-o, 
mai cu o glumă, mai în serios, mai 
amintind „sistemul“ dinainte de 
89, care a amprentat mentalitatea 
conducătorilor de cluburi și chiar 
modul de gîndire al antrenorilor, 
sportivilor, spectatorilor, politicie-
nilor, îmbogățiților și autorităților. 
„Da, fotbalul aduce faimă, mulți vor 
să se folosească de el. În fotbal circulă 
însă și mulți bani negri. Care pot fi și 
spălați…“, mi-a spus el făcîndu-mi cu 
ochiul. Cam asta a fost discuția care 
mi-a rămas în minte și m-a pus pe 
gînduri.

„Rețeta“ distrugerii a fost aceeași 
cu cea care a pus la pămînt industria, 
agricultura, învățămîntul, econo-
mia…Evident, cu elemente specifice 
lumii fotbalului, cu năravuri „transfe-
rate“ din perioada comunistă, însă, 
amplificate la maximum în condi-
țiile „libertății depline“. Mai întîi, 

după un început timid, văzînd că 
„se poate“, cei rămași sau ajunși, unii 
întîmplător, la „butoanele“ Federației 
Române de Fotbal, ale cluburilor 
armatei, internelor, ale sindicatelor 
etc. au prăduit ceea ce au găsit, jucă-
tori, conturi, bază materială. Grade 
mari, șefi de sindicate, directori și 
directorași, noii îmbogățiți, interlo-
pii etc. s-au repezit la prăduială ca 
muștele pe rahat. Circuitul banilor, 
care, în perioada comunistă, se afla, 
cu unele „excepții“, acceptate și chiar 
protejate de sistem, sub control, a 
devenit unul de tarabă, de regulă cu 
cash, indiferent dacă era vorba de 
vînzări de fotbaliști, în țară sau străi-
nătate, trîntiri de meciuri, interne sau 
internaționale, achiziții, înstrăinări, 
închirieri ale unor bucăți sau chiar 
baze sportive întregi, folosire a unor 
bunuri etc. Membrii „cooperativei“, 
cei care „s-au orientat“, au știut să 
cotizeze unde trebuie și practic nu 
le-a stat nimeni și nimic în cale.Bani 
veneau, pentru că o parte se întor-
ceau la „donatori“ – care, oricum nu 
dădeau de la ei iar cei care sponso-
rizau din firme private mai „săreau“ 
impozitele – sau la „cine trebuie“, 
pentru „liniștea“ și „mulțumirea“ 
tuturor.

Pe lîngă echipe au apărut 
tot felul de ”lipitori” 
care, de la politicieni la 
șefi și șefuleți, de pe la 
firmele de stat care mai 
sposorizau, funcționari din 
administrație, din instituții 
publice, pînă la grade 
mai mari sau mai mici, în 
funcție de poziționarea pe 
un teren al traficului de 
influență în special, fie erau 
invitați, cu diurne grase, 
în cantonamentele sau la 
meciurile din străinătate, fie 
primeau tot felul de „atenții” 
– și nu doar de sărbători 
– și chiar indemnizații, 
pentru tot felul de funcții 
inventate, adică șpagă 
„legalizată”. 

Persoanele „importante“ aveau 
acces și la „beneficii“ – a se citi bani 
negri – provenite din transferurile 
jucătorilor în străinătate, „negociate“, 
cum se spune în fotbal, „bara – bara“, 
adică o parte din sumă „la vedere“, 
restul „pe sub masă“. Primele „lovite“ 
au fost centrele de copii și juniori. 
Îmi amintesc o discuție pe acestă 
temă cu un conducător de club. La 
argumentele mele privind inevi-
tabila îmbătrînire a jucătorilor din 
generațiile de dinainte de 89 și posi-
bilitatea de a cîștiga sume frumoase 
din „producția“ de fotbaliști – fuse-
sem la Twente, în Olanda, club fără 
performanțe deosebite dar care avea 
o politică de urmat, cîștigînd bani 
buni din vînzarea jucătorilor, cres-
cuți în propria ”curte”, nu numai la 
echipe de top din Europa, ci și la cele 
din diviziile profesioniste inferioare 
– mi-a răspuns scurt, foarte serios: 
„Este mai ieftin să cumperi un jucă-
tor decît să îl crești!“ Apoi, inevitabil, 
resursele – ca și performanțele – s-au 

subțiat. Au intrat însă în joc cei care 
au fost, în cea mai mare parte, „gro-
parii“ fotbalului românesc. Țoapele 
îmbogățite, primarii, mai mari sau 
mai mici, șefii „sindicatelor libere“, 
interlopii, alte categorii în „ascensi-
une“ au atestat ideea că dă bine să ai, 
pentru notorietate, (și) o echipă de 
fotbal în proprietate, de preferat per-
sonală. Au „demarat“, cum se spune 
în limba de lemn, privatizările, în 
stilul cunoscut, fondarea de asociații, 
societăți comerciale etc. care au pus 
„laba“ pe valori importante, jucători, 
stadioane, săli de sport, alte active, 
care, în cîțiva ani, au fost prăduite. 
O nouă categorie de profitori, aceea 
a „negustorilor“ de fotbaliști – ates-
tați cu ”generozitate” sau chiar fără 
„acte la mînă“ – s-a așezat temeinic 
pe jaf. Acum, este drept, lăcomia lor 
– manifestată nu numai prin circui-
tul ”comisioanelor”, mă refer la banii 
negri, umflați la înțelegere cu cumpă-
rătorul, care duși au fost, ci și la o pri-
mitivă evaziune fiscală, pe principiul 
„N-am știut, să moară mama!“, plus 
spălarea de bani ș.a.m.d. – i-a dus, 
cînd „politichia“ a avut nevoie de 
exemple, în așa zisa luptă cu corup-
ția, vremelnic și fără mari pagube, la 
închisoare. Închisoare care, vorba 
unuia dintre ei, „…e făcută pentru 
oameni, nu pentru girafe“. Răul însă 
fusese făcut, ”cancerul” instalat în 
fotbalul românesc, ajunsese în faza 
de metastaze.

Competiția internă a devenit una 
tot mai cenușie, dovadă dezinteresul 
publicului, falimentele unor cluburi 
de tradiție, dispariția de pe harta 
fotbalului românesc a unor orașe 
importante, intrările în insolvență, 
anchetele „organelor“ și instituții-
lor ”abilitate” au prăbușit ”sistemul”, 
care, oricum, se dovedise putred. 
Din cauze diverse, de la condamnări 
pe bune sau…politice dar și datorită 
faptului că nu mai puteau să aspire 
bani, în beneficiul lor sau al propriilor 
firme, prin „inginerii“ diverse – din 
publicitate, de exemplu – a fricii de a 
mai pune la cale – deși, cei cu ”sînge 
în instalație”, ca să rămîn la limbajul 
„specific“, continuă…- transferuri 
oneroase, a distrugerii „programate“ 
a bazelor sportive, vîndute, unde s-au 
închis ochii, pentru proiecte imo-
bilare, fără să se pună nimic în loc, 
cum zicea legea, sau lăsate voluntar 
în paragină, pînă se ivește…„opor-
tunitatea“ etc. patronii s-au retras 
„strategic“. Astfel, de la cluburi cu 
istorie recentă, dar care își făcuseră 
un palmares cît de cît, pînă la cele de 
tradiție, exemplul clasic fiind al celui 
mai popular club din România – 
țineți minte, „Nu e pește ca stavridu? 
Nici echipă ca Rapidu!“, „Galeria lui 
Rapid n-a fost membră de partid!“ – 
făcut zob de patronul care vrea încă 
să creadă lumea că s-a îmbogățit din 
savarine“, s-au înregistrat, la toate 
nivelurile competiționale, „regreta-
bile“ și, de cele mai multe ori, defi-
nitive „dispariții”. „Parastasele“ s-au 
ținut lanț…

Și uite așa, baza, diviziile inferi-
oare adică, s-a spulberat practic, vii-
torul, adică centrele de copii și juniori 
sînt sublime dar aproape că lipsesc cu 

desăvîrșire – ceea ce a reușit Hagi, cu 
banii lui, e bine de precizat, nu este 
decît excepția care confirmă…regula 
– competițiile nu mai stîrnesc niciun 
interes – vezi Stadionul Național 
mai mereu gol – iar prin apariția 
și…dispariția unor echipe, inclusiv 
de prima ligă, la Chiajna, Voluntari, 
Balotești, Afumați, Urziceni, Snagov, 
Tărlungeni…- nu vreau să jignesc pe 
nimeni, dar nu cred că vom recîștiga, 
gloria și onoarea pierdute, specta-
torii, clienții de publicitate, Europa 
chiar, vorba lui nea Iancu, cu echipe 
semi-rurale – nu fac decît să pună 
bomboana pe colivă!

Se mai poate schimba ceva? 
Greu de crezut. În primul 
rînd, nu mai există baza 
de selecție. Cluburile se 
bazează pe jucători de ”doi 
lei” aduși de afară, ieftini, 
refuzați în campionatele 
puternice. Naționala, bazată 
pe cei cîțiva fotbaliști care 
joacă în campionate tari din 
Europa – dar nu la echipe 
de top – nu are, practic, 
de unde să încropească un 
unsprezece ca acela de la 
începutul anilo 90. 

Iar „bomboana pe colivă“ a fost – 
că așa e „trendul“, să ne conducă, spre 
prăpastie, străinii sau minoritățile, 
cele de o anumită…origine – aduce-
rea, la cîrma echipei reprezentative, a 
unui neamț care nu mai antrenase de 
ani buni, nici în propria țară, nici în 
altă parte, și asta nu numai din cauză 
că a fost prins și a recunoscut că trage 
pe nas. Totuși, lasă o urmă de neșters 
în folclorul fotbalului românesc, asta 
în afara seriei de jocuri fără gol, dat 
nu luat, a ratării unei calificări posi-
bile altă dată fără probleme, încă de 
la jumătatea competiției. El este cel 
care, în deplinătatea „facultăților“, 
căci nu trăsese nici pe nas nici la 
măsea, anunța presa că echipa noas-
tră va ataca și cînd nu va avea mingea! 
Despre cum să dăm gol fără bășică, 
nimic. Altfel, s-a simțit bine, i-au plă-
cut ”supa cu chiftele”, adică ciorba de 
perișoare, carnea învelită în varză, 
cum ar veni, sarmalele, și „micii“…
Mic, mic…da plătit bine!

În fotbal, ca în viață… În viață 
însă, uneori, mai vine altul și îți ia 
locul…La noi – și nu numai la fotbal 
– s-au înlocuit ei cu…ei. Iar atunci 
cînd au apărut, pe ici pe colo, proprie-
tari, care chiar au clădit cîteva echipe, 
conducători, antrenori care au încer-
cat să schimbe ceva – și în primul 
rînd mentalitatea – au fost operativ 
și brutal ejectați de sistem. Așa că și 
în fotbal, ca și în politică, industrie, 
agricultură, sănătate, învățămînt, 
cultură etc. sincronizarea noastră cu 
valorile occidentale rămîne, pentru 
încă multe generații, imposibilă. În 
continuare, ”rege” va fi…BLATUL!

P.S. Am scris aceste rînduri (și) 
„stimulat“ de ÎNGROPAREA 
FOTBALULUI BRAȘOVEAN. Un 
subiect dureros nu numai pentru 
suporteri ci și pentru comunitate.

eduard hUiDAN

 „La fotbal e ca în viață! Și în viață e ca la fotbal!”, 
îmi spunea, cu mulți ani în urmă, un om ”adînc 
implicat” – termenul nu este departe de adevăr, căci 
a trecut cîteva luni și pe la ”Bastilia”, cum numea el 
pușcăria – în acest incontestabil fenomen social. 
Unii, probabil, vor strîmba din nas și vor afirma că 
„zicerea” face parte din cele de genul ”Să facem bine 
ca să nu fie rău…” emise de unii dintre cei care și-au 
cîștigat faima și banii „bătînd mingea”
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În curând, purtătorii de uniforme 
de orice fel nu vor mai avea parte de 
pensii speciale.

Știind acest lucru, copacul ființei naționale 
se scutură temeinic, iar trese și uniforme care 
consideră că au slujit destul se întind în dosa-
rele de pensionare. La 42 de ani, o doamnă 
din Ministerul Afacerilor Interne, cea mai 
tânără doamnă chestor (avea doar 35 de ani 
când a „cucerit” acest grad) iese la pensie.

Va avea o pensie  
de numai …12.000 lei!

Ce a făcut? S-a ocupat la un moment 
dat în carieră de prefecți, de relația cu 
Parlamentul sau cu Guvernul. Citiți-i CV-ul 
aici și încercați să răspundeți la întrebarea: 
de ce merită doamna pensie de 12.000 de lei 
la numai 42 de ani?

Am citit pe undeva despre simpatia pe care 
i-a purtat-o bulldog-ului Blaga, dar nu știu 

dacă să cred. Și, la fel ca doamna, alte multe 
figuri marcante ale polițiilor noastre vizibile și 
invizibile pleacă la surf pe dosarul de pensie.

Pensii speciale pentru  
că a scăpat (și) Puiu

Am citit comentarii de mai multe feluri. 
Unul, pe Hotnews, scrie cu îngrijorare că 
plecările marilor șefi slăbesc instituțiile de 
forță. Amestecă planuri politice cu incapaci-
tatea CSAȚ de a gestiona o astfel de „criză”. 
Subiectul nici nu a fost pe agenda ultimei 
ședințe a Consiliului. Adrian Papahagi se 
întreabă: „Ce au oferit națiunii securiștii, 
polițiștii și militarii pentru a binemerita 
aceste pensii revoltătoare după 20-30 de ani 
de serviciu în timp de pace?” Iar în declarația 
sa – aici – vorbește despre privilegii de castă 
și categorii sociale mituite.

Opinii și opinii, dar avem acest drept. 
Suntem trăitori într-o societate liberă și 

democratică, în care cei care au grijă de 
noi au binemeritate pensii speciale, nu ca 
restul, profesori, medici, asistente medicale, 
strungari, fermieri etc. Restul – cei îngrijiți 
de specialii noștri. Cei atât de grijulii, încât 
l-au pierdut pe Ghiță, au pierdut fabrici și 
uzine, iar acum l-au pierdut și pe Puiu. Cum 
au pierdut și flote, cum l-au pierdut și pe 
Hayssam. Care ne-au protejat și la Revoluție, 
și la Mineriadă (am scris ceva aici) și la 

„centura de siguranță FMI” și în orice împre-
jurare ulterioară în care niciun telefon nu a 
trecut și nu trece neascultat.

Cum să nu merite băieții aceștia speciali 
și fetele acestea speciale pensii speciale? Mai 
ales că unii dintre ei se întorc la muncă și pe 
leafă, și pe pensie.

PS – Hiena este un animal cât se poate de 
cumsecade. Acest text nu se referă la acest animal.

Tudor ArTeNie

Pensii speciale pentru 
hienele mereu flămânde
 Când spui pensii speciale te gândești la oameni speciali. 
Oameni care își pun viața în pericol atunci când sting incendii, 
care își riscă existența pe câmpurile de luptă, care prind 
teroriști sau criminali. Care salvează vieți. Oameni cu un bagaj 
de cunoștințe, curaj și onoare pe care le pun în slujba noastră. 
Oameni care lasă în urma lor ceva, o „urmă” a ceea ce au avut 
special și ne-au dăruit nouă
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Sosită la Brașov pentru a 
încuraja această inițiativă, 
Maricica Puică ne-a acordat 

un scurt interviu pe această temă.
- Așadar, susțineți inițiativa 

„Jos lacătele de pe curtea școlii”?
- Bineînțeles. Am auzit despre 

această inițiativă cetățenească de 
la Brașov la știrile difuzate de un 
post național de televiziune. Am 
început să îmi sun prietenii de la 
Brașov pentru a afla mai multe 
amănunte și am constatat că cele 
spuse la televizor erau, în realitate, 
mult diferite față de știre. Inițiativa, 
în primul rînd, nu venea de la nu 
știu ce televiziune, ci de la cetățeni 
ai Brașovului care solicită, pentru 
copiii lor, deschiderea curților șco-
lilor și, acolo unde există, a sălilor 
de sport...

- Cum vedeți acest lucru?
- Este o inițiativă care trebuie 

susținută și extinsă la scara între-
gii țări. Mi-aș dori ca toți foștii și 
actualii sportivi de performanță 

să se alăture în această susținere. 
Cu toții comentăm la nesfîrșit, ne 
declarăm profund nemulțumiți de 
faptul că, în ziua de azi, copiii nu 
mai fac sport, nu mai fac mișcare, 
stau cu nasul în computer, tabletă 
telefon ore întregi. Că au devenit 
sedentari, că devin obezi, că sînt 
predispuși din copilărie diabetu-
lui și bolilor cardio-vasculare. Dar 
nu facem nimic pentru a-i atrage 
către sport și către mișcare. Și nu 
este vina exclusivă a tehnologiei 
contemporane.

- Dar...?
- Pe vremuri exista... instituția 

maidanului. Nu era localitate în 
țara asta care să nu aibă maidan/
maidane. Mergeau copiii acolo cît e 
ziua de lungă, în vacanțe, sau după 
lecții și băteau ore întregi mingea 
sau jucau jocurile copilăriei. Care 
jocuri, absolut toate, presupuneau 
mișcare, alergătură, efort fizic. 
Maidanele au dispărut pentru că 
am betonat și am construit blocuri 

peste blocuri. Și între blocuri se 
jucau copiii. Dar mai ales se jucau 
în curțile școlilor. Nu vorbesc acum 
despre existența acelor „ansamburi 
sportive“ de pe vremuri, unde cei cu 
înclinații spre sport, lucrau temei-
nic sub supravegherea profesorilor, 
ci efectiv despre miuțele care se 
organizau după orele de curs sau la 
sfîrșit de săptămînă în curțile șco-
lilor din toate cartierele. Iar copiii 
făceau mișcare, veneau în casă cu 
obrajii îmbujorați de la efort, erau 
sănătoși și viguroși. În plus, de 
aici, din curțile școlilor și de pe 

maidane, se recrutau cei care aveau 
să intre în culoarele exclusiviste ale 
sporturilor de performanță.

- Chiar, acum de unde se 
fac selecțiile pentru sportul de 
performanță?

- Care sport de performanță? 
Rezultatele, care nu mai există, sînt 
suficient de grăitoare. În mult prea 
puține locuri din țară mai există 
organizată o – hai să-i spunem – 
mișcare sportivă pentru copii, clu-
brui și/sau asociații sportive. Dar, 
și dacă așa ceva s-ar generaliza, tot 
nu ar rezolva o problemă de fond 

pentru sănătatea copiilor dinziua de 
azi: mișcarea. Și singurul loc în care 
copiii se mai pot juca a rămas curtea 
școlii. Iar pe timpul rece sau nefavo-
rabil sala de sport a școlii. Unde pot 
practica sporturi cu mingea, pot 
exersa la aparate de gimnastică, pot 
alerga, într-un cuvînt. Așa că, dom-
nilor primari, consilieri, directori 
de școli, lăsați povestea cu drobul 
de sare – ăolio, dacă se întîmplă 
ceva? -, lăsați comoditățile și chiar 
lenea voastră, și... JOS LACĂTUL 
DE PE CURTEA ȘCOLII!

Cornelius POPA

Maricica Puică:
Jos lacătele de pe curtea școlii!
 La Brașov, în urmă cu circa două luni, a demarat, 
din inițiativă cetățăenească, o campanie menită a 
redeschide pe timpul vacanțelor și în afara orelor 
de curs, curțile școlilor pentru copii. O campanie 
căreia i s-a alăturat, în aceste zile și celebra sportivă 
Maricica Puică, multiplă medaliată la campionatele 
naționale de atletism, cele europene, mondiale, 
precum și la jocurile olimpice, prima cîștigătoare 
din istorie a curesei olimpice de 3.000 m.

Antrenorul echipei Corona, Costică 
Buceschi se așteaptă la un meci 
dificil, în prima etapă cu HCM 

Râmnicu Vâlcea, partidă care se va disputa 
marţi, de la ora 19.30 în Sala Sporturilor 
„Dumitru Popescu Colibași“ din Brașov. 
"Va fi un meci foarte greu pentru că tot 
timpul primele jocuri dintr-un sezon sunt 
dificile. Ambele echipe au făcute multe 
schimbări la nivelul loturilor și la nivelul 
băncilor, atât noi cât și Vâlcea ne dorim să 
terminăm cât mai sus în clasament așa că 
din acest punct de vedere cred că meciul va 
fi unul foarte tare, foarte greu  atât pentru 
o echipă, cât și pentru cealaltă. Noi sperăm 
să câștigăm pentru că vrem să începem cu 
dreptul și este bine să prindem un moral 
bun pentru următoarele jocuri. Echipa este 
în formare, trebuie să înţeleagă toată lumea 
acest lucru, sunt jucătoare care individual 
sunt foarte bune dar până vor ajunge să 
joace într-o echipă, colectiv, mai trebuie să 
treacă o perioadă. Trebuie să avem răbdare, 
că rezultatele vor apărea, dar nu vor apărea 
peste noapte. Cred că undeva la sfârșitul lui 
2017 echipa acesta se va apropia de nive-
lul ei maxim pentru că doar prin jocuri cu 
miză jucătoarele vor crea acea coeziune de 
care este nevoie. Sperăm că acest lucru să 
se întâmple cât mai repede, pentru că avem 
nevoie de rezultate și de puncte pentru a ne 
bate la locurile fruntașe.

Tehnicianul a mai adăugat că speră ca 

actuala echipă să se ridice la pretenţiile con-
ducerii și ale publicului brașovean. „Avem 
stabilite obiective clare pentru acest sezon 
dar obiectivele sunt puse doar prin prisma 
jucătoarelor, ca valoare individuală. pentru 
ca o echipă să ajungă la rezultatele impuse 
de conducere trebuie să aibă mai mult timp 
de omogeniare. Am venit la Brașov să facem 
performanţă, brașovenii și cei din conducere 
sunt obișnuiţi cu acest lucru și, atât eu cât 
și jucătoarele sperăm să ne ridicăm la nive-
lul celorlalte echipe care au reușit să se cla-
seze pe podium sau să se califice în cupele 
europene.

Costică Buceschi a mai spus că nu are 
informaţii multe despre Vâlcea. "Nu am 
văzut Vâlcea până acum, am doar informa-
ţii. Ne pot surprinde pentru că au jucătoare 
noi și foarte multe străine. Primele jocuri 
sunt dificile tocmai pentru că avem infor-
maţii puţine dar odată ce etapele se vor 
succeda, vor apărea și meciurile televizate 
și ne va fi mai ușor să contracarăm jocul 
echipelor adverse. Cred că și ei au aceeași 
bază de date ca noi, destul de săracă, dar 
sperăm că noi, jucând și acasă să reușim să 
luăm punctele. Fac un apel și la public să ne 
ajute, pentru că avem nevoie de ei. Fetele 

au nevoie de susţinere în acest început de 
campionat și sunt convins că dacă vor simţi 
publicul alături vor juca mult mai bine.“

Președintele Liviu Dragomir a punctat 
că așteaptă foarte mult din partea echipei, 
având în vedere că debutează cu un joc în 
faţa propriilor suporteri. „Suntem cu toţii 
conectaţi la tensiunea meciului, sperăm să 
avem o participare foarte bună. Ne dorim 
victoria, să începem cu dreptul acest campi-
onat. Venind după un sezon mai puţin reu-
șit, acesta este un campionat foarte impor-
tant pentru noi. Așteptăm foarte mult din 
partea echipei, sunt convins că și publicul 
care va fi în sală va avea așteptări ridicate 
dar una peste alta nu ne facem prea mari 
griji. Fetele sau pregătit foarte bine, echipa 
este sudată, au valoare și sunt convins că 
finalul va aduce victoria pentru noi. În 
acest sezon sunt 4-5 echipe care se vor bate 
pentru locurile 2-3, foarte multe echipe 
din Liga Naţională s-au întărit, și chiar și 
noi avem un lot schimbat în proporţie de 
60-70%. Vâlcea a avut și ea foarte multe 
achiziţii. După această vară, examenul pe 
care toate echipele îl vor da va fi în teren. 
Ca rezultat al acestui examen, noi sperăm 
să fim pe podium la finalul campionatui. 
Suntem conștienţi că va fi o luptă grea, 
pentru că și Cisnădie s-a întărit, Zalău are 
un lot foarte bun care a demonstrat multe 
în sezonul trecut, și mai sunt și alte echipe 
puternice care se vor bate la podium“.

Corona debutează în noul sezon


