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Justiția e îmbăcsită de politichie, spațiul culturii 
bălește politichie, conversația noastră publică e 
confiscată de politichie împuțită. Și ne imaginăm 
că e în regulă. Că e grozav să intrăm în mahalaua 
social media și să punem umărul, lângă ai noștri, 
la înjurarea alor lor. Doar că atunci când criteriul a 
devenit „ai lor“ / „ai noștri“, nimic altceva nu mai 
supraviețuiește. Nu mai există bine și rău, drept și 
nedrept, moral și imoral. Doar politichie. 

Ce i se întâmplă acum duduiei 
Laura Slujirea Kovesi ar trebui 
să țină exclusiv de parcela 
judiciară, emoțiile n-au ce 
căuta în subiect, simpatiile/
antipatiile n-ar trebui să 
participe la această ispravă, 
miriștea politică pe care 
parcăm, fiecare dintre noi, 
ar trebui să fie irelevantă. 
Felul în care reacționăm – 
deloc suprinzător, de altfel 
– arată, de fapt, cât de puțină 
încredere avem, cu toții, în 
ideea de justiție, cât de deloc 
respect avem pentru statul  
de drept și instituțiile sale.  
E drept, dacă am ajuns în 
halul ăsta, e și din cauza 
duduiei Slujirea.
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Hotărît lucru, cartea de 
căpătîi a nației române 
nu este nici pe departe 
Biblia. Nu este nici 
Codul Manierelor 

Elegante și nici Dicționarul Explicativ 
al Limbii Române. Nu este nici măcar 
istoria lui Nicolae Densușianu („Dacia 
preistorică“, deși numărul de dacopați 
crește exponențial în România lipsită 
de modele și de speranțe, obișnuită să 
trăiască doar din fantasmagorii farao-
nice (vezi tunelele energetice de sub 
munții Bucegi sau dacii – strămoși ai 
romanilor ori Zamolxix, adevăratul 
Moise și Iisus). Nu, cartea noastră de 
căpătîi este faimoasa lucrare – carac-
teristică pentru Republica Cleptocrată 
Română – „Ciordex Valachorum“. 
Evident, în ediție revăzută și adăugită.

Lucrarea mai sus citată este o 
lucrare tainică, care nu a văzut în rea-
litate lumina tiparului, ci se propagă 
din gură în gură, precum folclorul 
(ca să nu vă gîndiți la cine știe ce 

prostii) și din generație în generație 
și care duce – arc peste timp – meș-
teșugul șutitului (ciorditului) spre 
noi culmi ale cunoașterii. Spun asta 
pentru că furtișagul este sport nați-
onal în patria noastră mult iubită. Îl 
acumulăm în mentalitate de la vîr-
ste extrem de fragede (2-3 ani, cînd 
învățăm prima creație lirică din viața 
noastră, „Cățeluș cu părul creț, fură 
rața din coteț și se jură că n-o fură, și 
l-am prins cu rața-n gură“, poemă în 
care ai două infracțiuni clare, furtul 
calificat și sperjurul). Odată deprins 
meșteșugul șutelii (ciordelii), el evo-
luează în timp pe o spirală ascen-
dentă (cum bine ne învăța unul dintre 
părinții sprirituali ai totalitarismului 
de stînga, Vladimir Ilici Lenin). Și 
începem să furăm orice (activitate 
infracțională relevată și de folclor: 
„cine fură azi un ou, mîine va fura un 
bou“; „fă-te om de lume nouă, să furi 
cloșca de pe ouă!“;  „Cei ce fură, aceia 
mai tare jură“,  „Cine fură o dată e fur 

totdeauna“, etc, etc). Punctul culmi-
nant al ciordelii (un fel de bacalau-
reat) este reprezentat la nuntă, cînd 
se fură mireasa (un fel de bacalaureat 
într-ale hoției), obicei inexistent la 
oricare alte nații).

Ei bine, odată absolvit acest ciclu 
major în educația ciordelii, posibili-
tățile de studiu aplicat se diversifică 
și se amplifică. Treapta superioară 
(academică, dacă vreți) o reprezintă 
ciordeala politicienilor (de la furtul 
în tezele de doctorat pînă la furtul de 
bani publici, fie de proveniență nați-
onală și/sau locală, fie europeană). 
Aici intrăm deja în zona de subtili-
tate, dovadă și noua inițiativă a lui 
Dragnea și compania de a repatria 
tezaurul în aur al Băncii Naționale, 
să mănînce și gura lor niște lingouri, 
acolo, că, uite, a dracului monedă 
europeană (ba chiar și americană) 
își cam face de cap, fluctuează, azi ai, 
mîine nu mai ai, pe cînd aurul e veș-
nic, îi crește constant valoarea...

Ciordex  
valachorum  
(ediție revăzută)

Editorial
de Cornelius POPA

numărul 59, februarie 2019

Ciordex valachorum se manifestă, de la o 
zi la alta, cu ediții revăzute și adăugite. Nu 
toate sunt însă și ediții best-sellers. Uite, 
par exemplu, faza de mai ieri a lui madam 
Grapini care, încercînd, ca la alba – 
neagra să ciordească niște voturi primite 
de Codruța Kovesi în Comisia LIBE, a 
fost surprinsă de o europarlamentară 
olandeză, pare-mi-se și s-a umplut 
în mod corespunzător de substanțe 
scatologice. Acum nu că i-ar păsa în 
exces, pentru că în edițiile din evul mediu 
timpuriu ale Ciordex Valachorum una 
dintre temele de bază era reprezentată 
de creșterea galopantă a gradului de 
nesimțire a ciorditorului. Am zis!

Nu înțeleg de ce procurorii sunt magistrați. Pur 
și simplu nu înțeleg de ce ei nu vor să răspundă  
pentru erorile sau pentru „abuzurile“ pe care le 
fac. Și fac multe abuzuri. Și asta este demonstrat 
la CEDO! 

Sunt PROCURORI care au nenorocit oameni și care au 
distrus oameni. Doar pentru palmaresul lor! Unul din ei este 
LAURA CODRUȚA KOVEȘI! 

Ca să dăm un exemplu, fix despre Codruța!
Laura Codruța Kövesi a fost procuror-șef al DNA până pe 

data de 9 iulie 2018, dată la care președintele Klaus Iohannis 
a semnat decretul de revocare din funcție, ca urmare a solici-
tării de revocare făcute de către Tudorel Toader și a unei deci-
zii a CCR care l-a pus în imposibilitatea de a refuza această 
revocare.

Rezultate? ZERO! Dosare făcute la comandă, mai ales 
împotriva oamenilor de afaceri și a firmelor românești! 
Dovada? Achitările pe „bandă rulantă”.

Azi avem procurori care spun sincer și tranșant: 
„Pentru procurori, cel mai mare rebut profesional este 

o achitare. Când trimiţi în judecată o persoană, trebuie să 

te asiguri că ai toate probele care să justifice legalitatea şi 
temeinicia trimiterii în judecată. Achitările pot fi clasificate 
pe două categorii: imputabile pentru procuror, care sunt cele 
mai grave, şi neimputabile (…)”.

Codruța! Eu mă bucur că ai plecat! Mai ales că ai plecat la 
dracu! Adică la mama achitărilor. Poate îi iei cu tine  pe „citri-
cele“ de la Ploiești  și pe „măsura“ de la Brașov. 

Vorba ăluia?
Măi Petrini, ce face tu cu banii: Îi dau pe băutură și pe curve!
Îi dau pe băutură și pe curve…
Adică pe banii mei…
Și să mai vină un „deca“ de țuică…
Nu este doar un simplu joc de cuvinte. Avem date certe 

că la serviciul de la Brașov s-au aranjat „apele“, că s-au făcut 
jocurile pentru ca anumiți oameni de afaceri să controleze și 
să acapareze contractele care aduc bani. Care bani se vor duce 
către partide, sau mai exact  către oameni din partide.

Spunea cineva: nu se poate fura, că sunt fonduri europene. 
Iar noi am  zis: serios? Firmele nu sunt cele care trebuie?

Hai, SĂ FURAȚI BINE. Furați la grămadă, la cooperativă! 
Dar furați inteligent…

Magistratul adus pe tanc. 
Procuratura – instituția care 
bagă la puscărie babele care 

mută garduri! Codruța are 
papa asigurată...

Și procurorii 
plâng...

Alexandru PETRESCU
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Am mai scris despre 
dotarea insuficientă 
a spitalelor și clini-
cilor, despre exodul 
medicilor sau despre 

condițiile în care lucra personalul 
medical. Inclusiv despre salari-
ile nesatisfăcătoare dintr-un sis-
tem vital al statului – sistemul de 
sănătate.

Dar, așa cum am scris ani la 
rând despre neîmpliniri, acum mă 
bucur să scriu despre realizări. Știu 
că drumul e lung, mai sunt multe 
lucruri de făcut în acest sistem, 
dar ar fi nedrept să nu constat că 
dezechilibrele – cel puțin o parte 
dintre acestea – s-au atenuat.

Numărul medicilor 
care vor să plece în 
străinătate a scăzut 
semnificativ

Conform statisticilor întoc-
mite de Colegiul Medicilor din 
România, numărul de solicitări 
depuse de personalul sanitar care 
vrea să profeseze în altă țară a 
scăzut semnificativ. Ministerul 
Sănătății a înaintat un procent 
de reducere cu 40% în 2017 față 
de anul 2016. Procentul crește 
pe măsură ce mărim intervalul 
de timp. Astfel, în 2010 au existat 
peste 2.800 de solicitări, față de 
2017, când au fost depuse 1.200 
de cereri. Peste 43.000 de medici 
au plecat din țară în perioada 
2007-2016. Enorm!

Președintele Colegiului Medi-
cilor, domnul doctor Gheorghe 
Borcean, atrăgea atenția, anul tre-
cut, pe bună dreptate, că nu doar 
salariile mici sunt motiv de ple-
care, dar și parcursul de carieră și 
condițiile de muncă ale tânărului 
medic.

O parte dintre slăbiciunile 
sistemului de sănătate au fost 
eliminate prin creșterea salariu-
lui medicilor și al personalului 

medical. Dar și dotările au pornit 
pe un drum bun.

Investițiile  
în spitale au crescut

Ministerul Sănătății a derulat 
mai multe programe prin Banca 
Mondială pentru dotarea cu apa-
ratură medicală, CT și RMN, a 
spitalelor județene. După acestea, 
pe lista beneficiarilor de tehnică 
medicală avansată urmează alte 
spitale, din orașe mai mici.

Mă bucur să pot să arăt și aici 
câteva cifre dintr-un motiv foarte 
simplu: cifrele nu mint și indică 
parametrii corecți ai oricărei situ-
ații pe care îți propui să o anali-
zezi. Astfel, în anul 2018, au fost 
contractate 16 CT-uri pentru mai 
multe spitale județene de urgență 
din țară. Au fost, de asemenea, 
cumpărate, tot pentru spitale din 
țară, 24 de aparate de rezonanță 
magnetică – RMN. Au mai fost 
investiții importante în ecografe 
Doppler, ventilatoare pentru 
nou-născuți, iar 7 centre medicale 
regionale au fost dotate cu unități 
mobile pentru depistarea canceru-
lui de col uterin. Programele conti-
nuă și anul acesta.

Cu o floare nu se face 
primăvară, vor spune 
cârcotașii

Este adevărat, sistemul nostru 
de sănătate are nevoie de mult mai 

multe resurse, atât umane, cât și 
materiale. Cele patru spitale mari, 
regionale, sunt, deocamdată, în 
stadiul de intenție. Numărul medi-
cilor de familie este în continuare 
prea mic. Mai sunt încă spitale – și 
nu puține – care au nevoie de rea-
bilitări importante. Lista cu pro-
bleme nerezolvate este lungă, iar 
așteptările oamenilor sunt firești.

Dar, așa cum spuneam, îmi 
place să aduc vești bune. După ani 
de bâlbâieli incredibile ale unor 
conducători ai sănătății, după sur-
prinzătoarea și păguboasa politică 
de închidere a spitalelor (mai țineți 
minte, nu-i așa?), după un exod al 
medicilor care ne-a adus pe unul 
dintre ultimele locuri din Europa 
ca raport al numărului de medici 
la cel al pacienților, drumul spre 
echilibru pare că a început.  Dar 
este un drum greu.

Trebuia să avem un sistem de 
sănătate performant până acum? 
După trei decenii de capitalism și 
mai bine de zece ani în Uniunea 
Europeană, așa ar fi trebuit. Dar, 
în timp ce la noi, ministru după 
ministru, se născocea câte o nouă 
„reformă“ sterilă și demagogică 
(unde sunt cele 27 de spitale pro-
mise de către un ministru „entuzi-
ast“?), sistemele din celelalte țări 
făceau pași repezi înainte.

Deficitul cu care am plecat de la 
Revoluția din 1989, iar apoi defi-
citul ultimilor ani au făcut extrem 
de grea recalibrarea sistemului de 
sănătate românesc. De aceea, orice 

măsură bună poate fi minimizată 
de ansamblul deficitar. În egală 
măsură, nu poți să le faci pe toate 
deodată; reinventarea sistemului, 
stabilirea direcțiilor de dezvoltare 
și elaborarea politicilor de sănătate 
sunt procese de durată. Iar  fără 
acestea nici un plan de investiții nu 
stă în picioare.

Scăderea numărului de medici 
care vor să plece în alte țări, dar 
și întoarcerea acasă a unora dintre 
cei care au ales să plece (sunt multe 
astfel de reportaje în mass-me-
dia) arată că lucrurile se mișcă în 
direcția cea bună. Programele de 
investiții – de asemenea. Începutul 
drumului spre echilibru pare să fi 
fost făcut. Sper ca acest drum să 
continue. Recunosc, sunt un neu-
rochirurg foarte optimist! 

Îmi place să dau vești bune! Am scris de nenumărate ori despre problemele  
din sistemul de sănătate românesc

Sistemul de sănătate. 
Drumul spre echilibru 

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA
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Director: Alexandru PETRESCU

tel: 0787.89.86.36

gazetabrasovului@gmail.com

Responsibilitatea juridică  

pentru conținutul articolelor  

aparține autorilor.
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Trebuia să avem un 
sistem de sănătate 
performant până 
acum? După trei 
decenii de capitalism 
și mai bine de zece ani 
în Uniunea Europeană, 
așa ar fi trebuit. Dar, în 
timp ce la noi, ministru 
după ministru, se 
născocea câte o nouă 
„reformă” sterilă și 
demagogică (unde 
sunt cele 27 de spitale 
promise de către un 
ministru „entuziast”?), 
sistemele din celelalte 
țări făceau pași repezi 
înainte.
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Slujirea și prezumția de flacără violet
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• PRINCIPIUL ROTAŢIEI INDIGNĂRII FUNCŢIONEAZĂ, ÎNCĂ O DATĂ, FĂRĂ CUSUR.  
De fapt, indignarea stă pe loc, toată lumea e constant și grav indignată, se schimbă doar textele 
cu care se operează, „ia-l pe-al meu, dă-l pe-al tău”

Daniel BEJAN

Lăsați justiția să își facă 
treaba!“, „nimeni nu e mai 
presus de lege”, „presiu-
nile asupra justiției tre-
buie să înceteze“, „afară 

cu penalii“ reprezintă versetele 
fundamentale ale poziției A. Poziția 
B are următorii operatori: „acestea 
sunt niște abuzuri scandaloase ale 
justiției“, „prezumția de nevino-
văție“, denunțurile făcute de niște 
penali nu merită luate în seamă”, „e 
vorba de presiuni fără precedent 
ale politicii asupra justiției“ ș.a.m.d. 
Ceea ce se întâmplă acum, la noi, e 
doar o rotație lejeră, Grupul I trece 
pe poziția B, iar Grupul II se mișcă 
pe poziția A.

Cum m-am plictisit să tot spun, 
n-au a face prințipurile, nu importă 
ce e cu dumnealui statudădrept, e 
pe bază de ficaț, pancreas, muiepe-
sede, huo și belirea e mai presus ca 
slujirea.

Ce i se întâmplă acum duduiei 
Laura Slujirea Kovesi ar trebui să 
țină exclusiv de parcela judiciară, 
emoțiile n-au ce căuta în subiect, 
simpatiile/antipatiile n-ar trebui să 
participe la această ispravă, miriș-
tea politică pe care parcăm, fiecare 

dintre noi, ar trebui să fie irelevantă. 
Felul în care reacționăm – deloc 
suprinzător, de altfel – arată, de fapt, 
cât de puțină încredere avem, cu 
toții, în ideea de justiție, cât de deloc 
respect avem pentru statul de drept 
și instituțiile sale. E drept, dacă am 
ajuns în halul ăsta, e și din cauza 
duduiei Slujirea.

Nu știu cât de întemeiate sunt 
acuzațiile care îi sunt aduse fos-
tei șefe peste portocale. Dacă dis-
cutăm despre aceste acuzații nu 
putem ignora că ele au la bază un 
denunț formulat de Ghiță. Cu tot ce 
înseamnă asta. Adică, pe de o parte, 
Ghiță e totuși ăla condamnat și fugit 
din țară. Pe de altă parte, e același 
Ghiță de prin vie, sufragerie sau pe 

unde naiba se mai adunau kovesi-
enii ca să împartă mezelicul, care-
vasăzică știe cine-s băieții, ce vor și 
cu cine pun ei la cale protocoale- 
microfoane. Dar nici n-ar mai trebui 
să conteze asta, pentru că Slujimea 
ne-a învățat că procurorul e șeful 
ierarhic al lui Dumnezeu și că beli-
rea e tot ce contează.

Îi înțeleg pe cei care jubilează 
văzând-o pe Slujeala încasând arti-
cole din Codul Penal. Îmi imaginez 
cum ar juisa văzând-o îmbrâncită în 
dube cu cătușe. Pot înțelege satis-
facția pe care o resimt văzând-o cum 
execută un triplu țuluș (ups!) fix în 
groapa săpata de mneaei. Îi înțe-
leg și pe cei revoltați de ce pățește 
sărmana Slujime. Ei înțeleseseră că 

justiția e chestia aia care belește din 
ăilalți, nu d-ai lor, că legea penală 
e chestia care bagă la sârmă ghim-
pată de-ai ălora ca să le facă pârtie 
la putere ăstorlalți. Iar acum, biețiii 
oameni, trebui să constate că parul 
poate lovi oriunde.

Actualul sistem de justiție este 
(într-o mai mică sau mai mare, 
dar sigur infectă măsură) și opera 
Slujelii. Asta ar trebui să își amin-
tească și cei care aplaudă ce face azi 
justiția, și cei care huiduie.

Madam Kovesi nu e o victimă. Și 
sigur nu are poză de martir. Datele 
ei fundamentale au rămas aceleași: 
un personaj dubios, de o înfioră-
toare mediocritate, dar cu o colosală 
foame de parvenire, care nu s-a dat 

înapoi de la nimic, absolut nimic, 
din ceea ce o putea ajuta să parvină. 
Dar descrierea asta e la fel de potri-
vită pentru alte zeci, sute de perso-
naje care populează viața noastră 
publică, diferența majoră fiind 
făcută de faptul că instrumentele pe 
care le-a avut la dispoziție doamna 
Kovesi, de care a abuzat fără niciun 
fel de reținere, i-au permis să dis-
trugă destine. Zecile de dosare 
produse de ea și ai ei și invalidate 
de instanță, numeroasele decizii 
CEDO, infamele protocoale, toate 
vorbesc nu despre un sistem pus 
în slujba dreptății, luptei împotriva 
corupției, ci despre o mașinărie 
construită pentru a influența brutal 
mecanica politichiei.

Madam Kovesi ar trebui che-
mată să răspundă nu pentru că o 
acuză Ghiță de nu știu ce, ci pentru 
halul în care ea și cei cu care s-a aflat 
în cârdășie au adus justiția, în stadiul 
ăsta, în care absolut nimeni nu are 
încredere în înfăptuirea actului de 
justiție, în ansamblul sistemului de 
justiție. Iar dovada că așa stau lucru-
rile e tocmai rotația despre care vor-
beam la început.

Doamna Kovesi, da, chiar și 
domnia sa, beneficiază de prezum-
ția de nevinovăție, așa că procurorii 
vor trebui să demonstreze, în fața 
instanței, soliditatea acuzațiilor. 
Asta e tot.

P.S. Scena ieșirii Slujizdei de 
la audieri, în care „susținătorii“ o 
așteptau cu buchete de flori ține 
deja de balamuc. 

Actualul sistem de 
justiție este (într-o mai 
mică sau mai mare, dar 
sigur infectă măsură) 
și opera Slujelii. Asta ar 
trebui să își amintească 
și cei care aplaudă ce 
face azi justiția, și cei care 
huiduie. Madam Kovesi 
nu e o victimă. Și sigur 
nu are poză de martir. 
Datele ei fundamentale 
au rămas aceleași: un 
personaj dubios, de o 
înfiorătoare mediocritate, 
dar cu o colosală foame 
de parvenire, care nu s-a 
dat înapoi de la nimic, 
absolut nimic, din ceea ce 
o putea ajuta să parvină.

Totul e politică. Nu știu cum am ajuns 
aici, dar așa stau lucrurile: totul în jurul 
nostru e mânjit de zoaiele fetide ale politi-
chiei. Ne-am obișnuit cu asta, am devenit 
complici în povestea asta, nimic nu mai e 
prea mult, nicio linie nu e de netrecut.

Ar trebui să ne îngrijoreze, să ne spe-
rie constatarea că am îngăduit politiza-
rea peste măsură a cam tot ce înseamnă 
existența noastră, dar nu, n-avem răgaz 
pentru astfel de constatări, suntem prea 
prinși de războiul pe care îl duce hoarda 
noastră. Avem senzația că e o chestie de 
mare bravură, că suntem grozav de virtu-
oși dacă aruncăm cu sudalme pe internet, 
dacă reușim să răcnim doar cu puțin mai 
tare decât ăilalți. Pentru că toată încăiera-
rea politică la asta se reduce: să zbieri tare, 
cât mai tare, să grohăi, să uri atât de tare 
încât să acoperi zbierătul, grohăitul, urle-
tul celuilalt.

Fonfăim despre lucruri pe care nu 
dăm doi bani, societate civilă, separația 
puterilor, mofturi. Ne revoltă politizarea 
justiției când îi belește pe ai noștri, dar e 

perfect prizabilă când îi rupe pe ai lor (să 
vadă și ei cum e !). Securitatea (n-aveți 
decât să le ziceți servicii) face politică, 
justiția face politică din cea mai jegoasă, 
ăștia care se dau jurnaliști sunt într-o 
duioasă cârdășie cu politichia. Iar politica 
e kitsch. Jeg. Nu mai promovează idei, nu 
propune proiecte, jeg și atât.

Un cântangiu ridicol, înainte de a 
behăi, trage niște înjurături cu bale la 
adresa unor politicieni pe care el îi soco-
tește jegoși, corupți, niște nenorociți. Și 
care chiar sunt jegoși, nenorociți, corupți. 
La fel de jegoși, corupți, nenorociți pe 
care cântangiul îi pupă în cur. Pentru că 
el, cântangiul, nu susține un sistem de 
valori, ci o gașcă. Firește că el, cântangiul, 
nu crede asta, el e ferm convins că e gro-
zav, că ce face el e o mare șmecherie, un 
act de mare bravură.

Filmul a devenit sculă de propagandă. 
Nu ieri, nu azi, dar acum mai fără perdea, 
mai fără rușine ca niciodată. Festivalurile 
de muzichie s-au transformat și ele în 
mici montaje propagandistice, în care, 

desigur, sunt înjurați ăia și pupați în dos 
ăilalți. A, da, greșesc. De fapt festivalurile 
astea, ceremoniile astea de tot felul, de 
fapt promovează ideile progresiste, asta, 
diversitatea. Înainte diversitatea era un 
produs secundar al unui proces, natural, 
acum a devenit un scop în sine. Pentru 
că, desigur, au stabilit unii care e melan-
jul corect din care trebuie să se compună 
societatea. Nu întrebați, știu ei.

Justiția e îmbăcsită de politichie, spa-
țiul culturii bălește politichie, conversația 
noastră publică e confiscată de politichie 
împuțită. Și ne imaginăm că e în regulă. 
Că e grozav să intrăm în mahalaua social 
media și să punem umărul, lângă ai noștri, 
la înjurarea alor lor. Doar că atunci când 
criteriul a devenit „ai lor“ / „ai noștri“, 
nimic altceva nu mai supraviețuiește. Nu 
mai există bine și rău, drept și nedrept, 
moral și imoral. Doar politichie. Jegoasă. 
Politichie (jegoasă) era și înainte. Doar că 
pe vremea acelui „înainte” erau ei, cu poli-
tichia lor, și noi. Acum e doar politichie. 
Jegoasă – am zis asta ?
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Nivelul fostei șefe 
a DNA, așa cum 
s-a putut vedea cu 
ochiul liber, este 
unul extrem de pre-

car, fapt demonstrat în absolut toate 
situațiile în care a fost nevoită să 
spună public câte ceva. Întotdeauna 
în limba română, cu translator, 
niciodată în vreo limbă străină, 
indiferent dacă mulțumea pentru 
vreo decorație primită de la vreo 
ambasadă străină - acordată drept 
mulțumire pentru protecția acor-
dată cetățenilor ei și pentru pârtia 
asigurată prin arestarea cu dedica-
ție a oamenilor de afaceri români 
- dacă era vorba despre vreo luare 
de cuvânt pe la Bruxelles, sau dacă 
era vorba despre acordarea unui 
interviu presei străine. De altfel, și 
în adresarea către români stă la fel 
de prost, atât ca formă, cât și din 
perspectiva conținutului, drept 
pentru care, niciodată nu a existat 
vreun interviu nearanjat temeinic în 
prealabil, cu întrebări și răspunsuri 
îndelung preparate de consiliera ei, 
judecătoarea Dana Tițian, veritabilă 
emisferă stângă a creierului Laurei 
Codruța Kovesi, cea responsabilă 
pentru limbaj și logică. Nici vreo 
declarație de presă spontană nu a 
existat vreodată, alta decât cele de 
degajare, din categoria „nu aici“, „nu 
acum“ sau, culmea ridicolului „vă 
rog, vă rog, sunt în spațiul meu pri-
vat“, aruncat jurnaliștilor în timp ce 
mergea pe stradă.

Despre câtă carte știe, nici nu are 
rost să mai vorbim. Halul în care a 
fost adusă Justiția de ea și de acoliții 

Kovesi la Parchetul European: 
„Nu mai stați cu curu' pe dosare, 
decapați, ca să ajungem la Junker!”

•  SUNTEŢI MIRAŢI DE TITLUL DE MAI SUS? NU AVEŢI DE CE! NU EXISTĂ MOTIVE CA CINEVA SĂ SE 
AȘTEPTE LA ALTCEVA DE LA LAURA CODRUŢA KOVESI, DACĂ VA AJUNGE ȘEFA PARCHETULUI 
EUROPEAN, O IPOTEZĂ FOARTE IMPROBABILĂ, ÎN OPINIA MEA. Acesta îi este nivelul. Absolut nimic 
nu o recomandă pentru o asemenea demnitate continentală, decât dacă sforarii Uniunii Europene 
doresc să transforme viaţa în această parte a lumii într-un coșmar orwellian. Nici în această ipoteză nu 
cred, oricât de interesante mi-ar părea scenariile care ţin de ceea ce se numește „teoria conspiraţiei“ 

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

ei, generalii SRI Florian Coldea și 
Dumitru Dumbravă, vorbește de la 
sine. A reușit să întoarcă timpul, să 
ducă țara în anii ’50, în vremurile 
când oamenii erau luați de pe stradă 
nu pentru că erau vinovați de ceva, ci 
pentru că trebuiau pur și simplu eli-
minați și i-a invitat pe românii vânați 
de Statul Paralel „să-și demonstreze 
nevinovăția“, adică a inversat sarcina 
probatoriului, încălcând principiile 
de bază ale statului democratic. Mii 
de destine au fost făcute praf, mii de 
averi și de familii au fost distruse, 
numeroase vieți au fost curmate. 
Da, ați citit bine, există și astfel de 
victime, oameni pentru care finalul 
hăituirii a avut loc în coșciug. Nu-mi 
dau seama dacă are reprezentarea 
miilor de nenorociri pe care le-a 
provocat direct sau indirect. Înclin 
să cred că nu! Acest aspect pare însă 
să fie rezolvat de fosta șefă a DNA: 
am aflat de la Gigi Becali că merge 
des la biserică, unde se spovedește 
și se împărtășește, unde clar se roagă 
pentru iertarea păcatelor, deci ar 
putea continua cu nelegiuirile și la 
nivel european, cu condiția să se 
roage în continuare.

Dar, să presupunem că Laura 

Codruța Kovesi va ajunge șefa 
Parchetului European! Ce ar avea 
de făcut pe acolo? Potrivit prezentă-
rilor oficiale, Parchetului European 
are în competență investigarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor 
care aduc atingere intereselor finan-
ciare ale UE. În acest scop, instituția 
efectuează investigații transfronta-
liere în cazuri de fraudă în care sunt 
implicate fonduri ale UE de peste 
10.000 EUR sau în cazuri de fraudă 
în materie de TVA la nivel transfron-
talier care implică daune de peste 

10 milioane EUR. Parchetul UE va 
lucra în strânsă colaborare cu auto-
ritățile naționale de aplicare a legii. 
De asemenea, va colabora îndea-
proape cu alte organisme precum 
Eurojust și Europol, instituții cu rol 
de sprijinire și sporire a eficienței 
autorităților naționale de cerce-
tare și urmărire penală, atunci când 
acestea se confruntă cu forme grave 
de criminalitate organizată și trans-
frontalieră, precum și de a-i aduce 
cât mai rapid și eficient în fața jus-
tiției pe cei care încalcă legea. Deci, 

activități foarte serioase, de o com-
plexitate deosebită din perspectivă 
procedural-investigativă, de strân-
gere a probatoriilor, care presupun 
cunoștințe teoretice și practice de 
un nivel superlativ care exclud la 
modul absolut exact specialitatea 
Laurei Codruța Kovesi: activitatea 
de tip Poliție Politică desfășurată 
prin metodele infracționale numite 
în Codul Penal „Cercetare abu-
zivă“, „Supunere la rele tratamente“, 
„Tortura“ și „Represiune nedreaptă“.

O vede cineva cât de cât întreg 
la cap pe Kovesi discutând cu pro-
curorii și investigatorii din structu-
rile Parchetului European, Eurojust 
și Europol așa cum a învățat ea la 
DNA? O vede cineva spunându-le 
acestora, printrun translator desi-
gur: „Știți ce-mi doresc: să deca-
pați instituțional în dosarul ăla și 
să ajungem la domnu’ Junker, care 
a semnat contractele alea. Păi ce 
faceți toată ziua? Salarii mari, nu ne 
întreabă nimeni când venim, când 
plecăm, stăm cu curu’ pe dosare, 
nu ne întreabă nimeni de ele, nu se 
poate!“ Dacă da, înseamnă că ne-a 
luat dracul, nu doar ca țară, ci chiar 
ca întreg continent! 

Halul în care a fost adusă Kovesi și de acoliții ei, 
generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, 
vorbește de la sine. A reușit să întoarcă timpul, să 
ducă țara în anii ’50, în vremurile când oamenii erau 
luați de pe stradă nu pentru că erau vinovați de 
ceva, ci pentru că trebuiau pur și simplu eliminați și 
i-a invitat pe românii vânați de Statul Paralel „să-și 
demonstreze nevinovăția”, adică a inversat sarcina 
probatoriului, încălcând principiile de bază ale 
statului democratic. Mii de destine au fost făcute 
praf, mii de averi și de familii au fost distruse, 
numeroase vieți au fost curmate.
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De ce nu-l cred pe dl Adrian Iordache, 
fondatorul +PLUS

• AM CITIT CU INTERES SCRISOAREA DLUI AVOCAT ADRIAN IORDACHE, 
FONDATOR AL PARTIDULUI +PLUS, PRIN CARE ÎȘI ANUNŢĂ DEMISIA  
DIN PARTID ȘI ÎȘI EXPLICĂ GESTUL. SCRISOAREA ESTE A UNUI  
OM INTELIGENT, EDUCAT, CU UN CV IMPECABIL. ARGUMENTELE  
DOMNIEI-SALE PRIVIND CAMPANIA DENIGRATOARE LA ADRESA  
DLUI DACIAN CIOLOȘ PAR CONVINGĂTOARE

Tudor ARTENIE

Spune dl Adrian Iordache că se 
încearcă distrugerea politicianului 
Cioloș, iar pentru acest lucru se folo-
sesc argumente din categoria „tatăl  
dlui Iordache a fost ofițer al securită-

ții comuniste, deci +PLUS e o construcție de 
tip securist“. Și mai spune domnia-sa că păca-
tele tatălui nu se pot răsfrânge asupra fiului.

La prima citire, dl Adrian 
Iordache, fondatorul +PLUS  
pare că are dreptate. Dar…

Întotdeauna există câte un „dar“, nu-i 
așa? Ca să explic acest dar, încep cu o scurtă 
incursiune în viața familiei mele. Am trăit 
greu pe vremea lui Ceaușescu. Părinții mei 
au fost intelectuali, incapabili să facă rost de 
un kilogram de carne sau o pâine fără cartelă. 
Televizorul nostru era alb-negru și cumpărat 
în rate. Nu am avut mașină niciodată și nici nu 
se gândeau ai mei că ar putea avea vreodată. 
Până și hainele le cumpărau în rate. 

Aveam colegi copii de cadre ale 
securității și activiști de partid

Nivelul lor de trai nu se compara cu al nos-
tru. Sigur, eram prieteni, nu făceam diferența, 
cu unii mai sunt prieten și azi, dar niciunul nu 
face politică. Dar trăiau altfel și – important! 
– au pornit altfel la drum. Au „furat“ startul 
în viață pentru că părinții lor trăiau în cu totul 
altă lume decât noi, ceilalți. Sigur, nu îi învi-
novățesc de nimic, dar realitatea lor a fost alta.

Nu vreau să impresionez  
pe nimeni

Eu și cei mai mulți colegi aveam o singură 
pereche de pantofi și o singură pereche de 

teniși pe an. În adolescență, nouă ne ajungeau 
pantalonii până la glezne, iar mânecile celor 
două cămăși de uniformă nu se vedeau sub 
haină. Dar erau dedesubt, era bine că nu se 
vedea că sunt scurte. 

Copiii nomenclaturii  
și ai securității, nu aveau  
astfel de teme 

Tații lor conduceau Skode, sau Dacii, sau 
mașini Lada. Aveau adidași și uniforme noi. 
Plecau în vacanțe cu părinții la mare. Eu am fost 
doar o dată la mare, cu mama și cu sora mea. 
Vacanțele le petreceam la Craiova, la bunica și 
la surorile mamei. Ajungeam acolo cu autobu-
zul de la Brașov. Ne lăsa mama pe mâna șofe-
rului, pe mine și pe sora mea mai mică, iar la 
Craiova știam unde trebuie să ajung.

Repet, nu vreau să impresionez pe nimeni, 
cei mai mulți așa am trăit în comunism. Dar 
vreau să știți că am fost bun la carte, premiant, 
am intrat primul la liceu, am făcut sport, am 
avut câine, o chitară ieftină și un prieten care 
m-a învățat să cânt. Dacă trăiam în alt sistem, 
dacă aveam șanse egale cu cei ca dl Adrian 
Iordache, viața mea ar fi arătat altfel. 

Mai mult, după ce am terminat 
liceul și am plecat de acasă, 
tatăl meu s-a certat cu partidul. 

Instructor cultural într-un mic oraș de pro-
vincie – Sf. Gheorghe, județul Covasna – tata 
s-a trezit într-o plenară a partidului (el nefiind 
membru de partid, scriind uneori poezii patri-
otice nenorocite pentru 100 de lei) în care era 
chemat să fie criticat pentru că bea prea mult 
și a spus răspicat că el nu dă doi bani pe liderii 
politici prezenți la acea ședință. 

A fost dat afară imediat
În câteva săptămâni a fost mutat muncitor 

necalificat la fabrica de cabine de tractor din 
Întorsura-Buzăului. Ai mei au fost dați afară 
din apartamentul cu trei camere din cartie-
rul sărac din Sf. Gheorghe și au primit unul 
cu două camere la Întorsura-Buzăului. Mama 
– de la biblioteca județeană, la biblioteca 
orașului, pe un salariu mai mic. Sora mea, de 
la un liceu bun din Sf. Gheorghe, la un liceu 
din Întorsura Buzăului. Iar drumul meu spre 
facultate s-a închis.

Viața noastră fusese dată peste cap. 
Supraviețuiam, ei acolo, eu, la București, greu.

Revoluția din Decembrie 1989  
a fost un nou început

Am fost la Intercontinental pe 21 decem-
brie seara. Am umblat pe străzi toată noap-
tea. Lucram la România liberă, eram corector 
și tehnoredactor, iar apoi am început să scriu 
la Ziar. Ziar cu Z mare! Acolo am învățat ce 
înseamnă libertatea, demnitatea, echilibrul și, 
mai ales, iertarea. A fost nedrept să plătesc pen-
tru păcatele reale sau politice ale tatălui meu, 
dar la Ziar, între acei oameni excepționali ca 
Mihai Creangă, Petre Mihai Băcanu sau Anton 
Uncu, am învățat să iert și să mă iert. Și să fiu 
liber, să prețuiesc, dar să și respect libertatea.

Din toate aceste motive, nu îl 
cred pe dl Adrian Iordache și nu 
cred în partidul +PLUS

Nu știu dacă a participat în vreun fel la 
Revoluție, bănuiesc că era prea tânăr. Dar pen-
tru că pare, prin ceea ce a scris, un tip coerent, 
m-aș fi așteptat ca atunci când a înființat acest 
partid +PLUS să spună public că încearcă să 

repare ce a făcut tatăl lui. Nu că nu plătește 
păcatele acestuia. M-aș fi așteptat să înțeleagă 
că fiecare generație poartă pe umeri poveri, 
drepte sau nedrepte, venite din urmă. Mi-aș fi 
dorit să fi auzit despre domnia-sa că a susținut 
Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara. Și 
ar fi fost extrem de important ca atunci când 
dl Cioloș a preluat acest partid, biografia fon-
datorilor acestuia să fi fost publică. 

Un ofițer de securitate  
distruge chiar și prin absență

Dl Adrian Iordache, fiul unui ofițer de 
securitate, poate avea toate calitățile din lume, 
dar trebuie să știe despre sine că viața lui a fost 
alta decât a celor mulți. Mai bună. A avut un 
altfel de start. A fost în avantaj. Într-o țară de 
neprihăniți, fiul unui securist nu poate fi cel 
mai neprihănit om, chiar dacă el, personal, nu 
are nicio vină. Dar o minimă decență ar fi fost 
firească. Eu cred că România nu are nevoie de 
securiști în politică, și nici de fii de securiști. 
România a sângerat prea mult din cauza lor, 
iar fiii lor, dacă nu pot cumpăra bandaje, pot 
măcar să stea deoparte. 

Dacă nu apărea informația despre ocupa-
ția tatălui său, și-ar fi dat dl Adrian Iordache 
demisia din +PLUS? Iată o întrebare grea.

Dacă ar fi fost decent, după ce a înființat 
+PLUS și i l-ar fi încredințat dlui Ciolos, dl 
Adrian Iordache ar fi demisionat înainte de a se 
afla sinistra ocupație a tatălui său. Nu a făcut-o!

Sper ca aceste rânduri să nu îl frustreze pe 
dl Adrian Iordache. Nu am scris o poveste 
personală, povestea mea e a celor mai mulți 
români care au trăit în comunism. Dar mi-aș 
dori ca domnia-sa să spună câteva cuvinte 
despre felul în care l-a iertat pe tatăl său. Și, 
poate, cum s-a iertat pe sine, chiar nevinovat. 
Sunt convins că înțelege la ce mă refer.
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Constantin Lacea se 
naște la 1 iunie 1875 
în clădirea Liceului 
,,Andrei Șaguna“, 
unde tatăl său Drăgan 

Lacea a alujit această școală timp 
de 40 de ani, fiind nepotul cunos-
cutului negustor și ctitor al gimna-
ziului Vasile Lacea. După mamă 
era nepot al negustorului săce-
lean Stan Blebea, venit din Ţara 
Românească, iar un frate al său 
însoțea trupa lui Fanny Tardini, 
fiind și el autor al mai multor piese 
teatrale. Mama sa, Elena, născută 
Saftu, înrudită cu cunoscutul 
protopop Vasile Saftu din Șchei, 
avea să dea viață la nouă copii 
(dintre care cinci mor de mici), 
Constantin fiind cel de-al doilea. 

De mic leagă o prietenie de 
o viață cu viitorul poet Ștefan 
Octavian Iosif, născut în casa 
de alături, fiind înscriși împre-
ună, mai întâi la școala primară 
a dascălului Vasile Oancea, apoi 
la gimnaziul ortodox condus de 
tatăl poetului Stefan Iosif, pe care, 
absolvind în anul 1893. Cu stipen-
diu de la Biserica Sf. Nicolae din 
Șchei urmează cursurile Facultății 
de Filosofie și Litere în cadrul 
Universității din Budapesta între 
anii 1893 și 1895,studii continu-
ate la Munchen și Leipzig. În anul 
1897, la Leipzig susține teza de 
doctorat cu un studiu de limbă, 
asupra scrierii mitropolitului 
Dosoftei:„Viața şi petrecerea sfinți-
lor“, Iași, 1682. 

Continuă studiile la Paris 
și cu aceste acumulări revine 
la Brașov ca profesor de limbă 
și lieratură română, germană 
și franceză în cadrul Liceului 
,,Andrei Șaguna“, calitate în care 

redactează un valoros manual 
de limbă și literatură germană 
(1904), angajându-se totodată să 
colaboreze la redactarea monu-
mentalului ,,Dicționar al limbii 
române“, programat de Academia 
Română și la carea lucrat 44 de 
ani, alături de Sextil Pușcariu, 
Constantin Diaconovici, Theodor 

Capidan ș.a. În același timp, ca 
arhivar organizează fondul docu-
mentar al arhivei de la Biserica Sf. 
Nicolae, perioadă în care colabo-
rează cu marele istoric Nicolae 
Iorga.

În condițiile primului război  
mondial se refugiază doi ani în 
Suedia, în Stockholm împreună cu 
mai mulți colegi de catedră, între 
care directorul Iosif Blaga, profe-
sorul Dumitru Lupan, profesorul 
Nicolae Bogdan, profesorul Ioan 
Petrovici, însoțit de fiica și soția sa. 
A urmat alți doi ani la Paris, făcând 
parte din Consiliul Național con-
stituit de Take Ionescu la Paris. 
În timpul refugiului biblioteca și 
manuscrisele academice la care 
lucrase au fost răvășite și distruse. 
Ca și în Suedia, la Paris, împre-
ună cu brașovenii Ioan Ursu, 
Alexandru Lapedatu, Nicolae 
Bogdan și Iosif Blaga (toți șagu-
niști) fac propagandă românească 

pentru Unire în cadrul asociației 
,,Misiunea Universitară Română“.

Ajungând din nou în Suedia, 
împreună cu brașovenii Nicolae 
Bogdan și protopopul Iosif Blaga, 
Costantin Lacea formează un 
comitet de propagandă, susținut 
de consulul român Augustin Paul, 
reușind să anihileze propaganda 
presei maghiare și germane de 
aici. Are răgazul să cerceteze bibli-
otecile suedeze, unde depistează 
mărturii prețioase privind isto-
ria poporului nostrum.Revine la 
Paris și primește însărcinarea de 
a se ocupa de prizonierii români 
refugiați în Franța, prilej cu care 
organizează o legiune română 
de voluntari, pregătind opinia 
publică pentru conferința de 
pace. 

Revenind în țară, participă la 
Marea Adunare de la Alba Iulia, 
stabilindu-se apoi la Cluj împre-
ună cu Sextil Pușcariu, pentru a 

continua redactarea Dicționarului 
început la Academia Română. 
Este numit de Consiliul Dirigent 
profesor la Liceul ,,Ghe. Barițiu“ 
din Cluj, iar din 1921 profesor 
universitar (pentru limba ger-
mană) la Academia de înalte studii 
comerciale și industriale din Cluj 
fiind apoi numit și rector al aces-
teia. Începe să scrie aici manualele 
și cursurile unversitare atât de 
bine cunoscute. 

Colaborează cu valoroase 
articole pe teme lingvistice pen-
tru prestigioasa revistă ,,Daco-
România“ din Cluj, multe din 
acestea vizând Brașovul. Revine 
la Brașov pentru a sluji în continu-
are liceul șagunist până la sfârșitul 
vieții, îndeplinind și calitate de 
inspector școlar întrre anii 1924-
1925, fiind ales și senator pentru 
zona Săcele în primul parlament al 
României întregite.

Toată viața și-a dedicat-o stu-
diilor filologice, mărturisind o 
preferință pentru zona Brașovului 
și a Transilvaniei. Remarcabile 
sunt: ,,Din graiul românilor din 
Șcheii Braşovului“; ,,Limba noastră 
şi viața economic a braşovenilor“”; 
,,Cetatea de pe Tâmpa de lângă 
Braşov şi cătunul de sub ea“; ,,Țară, 
Țara Bârsei şi Ardealul“; ,,Braşovul 
între anii 1871-1878“, 1943; 
,,Contribuții la istoria junilor braşo-
veni“, 1929; ,,Contribuții la cunoaş-
terea trecutului şi educației vechilor 
negustori şi meseriaşi braşoveni“, 
Brașov, 1943.  

„Ca elev am preferat matematica. 
Viaţa mi-a   sortit lingvistica. De 
aceea cred că un om înzestrat cu o 
memorie bună poate face faţă orică-
rui obiect de studiu“, spunea Lacea 
la 9 iunie 1940.

Din 1939 devine membru de 
onoare al Academiei Române și 
după un an, pensionându-se de 
la catedră locuiește la Brașov, pe 
strada care-i poartă numele, la nr. 
6. La 28 ianuarie 1950 se stinge 
din viață, după o congestie pulmo-
nară, când nu împlinise încă 75 de 
ani. Este înmormântat  în cimitirul 
bisericii șcheiene Sf. Treime de pe 
Tocile, iar în arhiva muzeului din 
Șcheii Brașovului s-a constituit un 
fond documentar despre activita-
tea sa. O parte din arhiva și bibli-
oteca sa a fost donată Bisericii 
Sf. Nicolae prin grija surorii sale 
Elena Bunescu și a profesorului 
Ion Colan, arhivarul de atunci 
al muzeului. Fondul de carte 
,,Costantin Lacea“ a fost oferit 
Muzeului Primei Școli Românești, 
Arhivelor Statului și Bibliotecii 
Județene.

Personalităţi brașovene

Constantin Lacea, lingvist și filolog, 
luptător pentru cauza Marii Uniri

Nicolae USZKAI, Asociaţia 
„Cultul Eroilor - Regina Maria“, 

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov

Toată viața și-a dedicat-o studiilor filologice,  
mărturisind o preferință pentru zona Brașovului și a 
Transilvaniei. Remarcabile sunt: ,,Din graiul românilor din 
Șcheii Brașovului”; ,,Limba noastră și viața economic a 
brașovenilor”; ,,Cetatea de pe Tâmpa de lângă Brașov și 
cătunul de sub ea”; ,,Țară, Țara Bârsei și Ardealul”;  
,,Brașovul între anii 1871-1878”, 1943; ,,Contribuții  
la istoria junilor brașoveni”, 1929; ,,Contribuții la  
cunoașterea trecutului și educației vechilor negustori și 
meseriași brașoveni”, Brașov, 1943.

PE SCURT
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Budva. Prințesa sărmană și uriașul  
cu burta strânsă de o curea vigilentă

Balcanii se odihnesc 
puțin la Budva

Am ajuns la Budva cu mașina. 
Avionul a aterizat la Podgorica. 
A urmat apoi un drum sinuos și 
câteva tuneluri noi și lungi și spec-
taculoase care au păcălit muntele și 
l-au străpuns fără milă. Muntengru 
e o veche-țară-nouă, inventată 
într-un moment de groaznică 
reflecție a înțelepților lumii de azi 
care au decis că sfărâmarea unor 
lumi e potrivită construcției unei 
lumi noi și unite. Balcanii au fost 
mereu munți fierbinți, iar împărți-
rea lor în bucăți distincte pe hartă 
pare o aiureală fără sens în anii 

aceștia în care Europa a reinven-
tat Babilonul. Dar Europa nu e 
NATO, iar Mediterana are nume 
diferite, în funcție de coastele pe 
care le scaldă.

Ciorba de pește  
de pe chei. O minune!

Hotelul în care stau e unul de 
lux. Are intrarea de sus, de pe 
munte, iar camerele sunt jos. Să 
mă explic: recepția este la al patru-
lea etaj. O parte din camere sunt 
câteva etaje mai jos, o altă parte 
– sus.

O geografie surprinzătoare pen-
tru omul obișnuit. Câteva piscine și 

câteva saune încap în prețul came-
rei. Masajul nu mai încape, trece 
de 70 de euro, iar sentimentul că 
Balcanii de la Adriatica pot ames-
teca luxul cu lucrurile simple e des-
tul de straniu. Dar patronii ruși fac 
ca heliportul de pe terasa hotelului 
să fie un accesoriu firesc.

Cârciuma de pe chei este cu ade-
vărat miraculoasă. Mese și bănci de 
lemn, plaja scurtă și licărul apei în 

apropiere, iar  tava de metal de sub 
geam expune natural peștii prinși 
azi. Ciorba de pește e fabuloasă. Am 
pus dintr-un bol un mujdei de ustu-
roi preparat cu ulei de măsline, am 
băut un rachiu de gutui înainte și am 
stins picanteria cu un pahar mare de 
bere locală. Budva nu e la hotel, e 
aici, în cârciuma asta pescărească.

Șoseaua pare  
o curea peste burta 
uriașului de piatră

Așa se vede de pe balconul 
camerei în care stau. Muntele pare 
strâns de șoseaua nouă, în pantă, 
ca pântecul unui uriaș încins de 
o curea bine strânsă. Se mai văd 
palmieri, un teren de tenis și alte 
câteva hoteluri în construcție. Și e 
plăcut, e cald, poți fuma pe balcon, 
dar poți fuma și în cameră, și în câr-
ciumi, și în recepția hotelului.

Budva e în NATO, dar  
nu e în Europa, așa că 
aici se aplică alte reguli

Ca în multe alte orașe ale unei 
foste țări care a devenit mai multe 
țări. Fumezi și nu știi ce sare în aer. 
Cum ar fi fost ca armata Iugoslaviei 
să fi menținut Germania ruptă în 
două, iar apoi să fi sprijinit inde-
pendența statelor Texas și Florida 
(ca să dau doar două exemple) 
față de Washington? Iar dacă 
Washington-ul s-ar fi opus, forțele 

aeriene iugoslave să fi bombar-
dat podurile de pe Potomac? 
Glumesc, desigur, rachiul lucrează. 
Ca și ciorba de pește pescuit azi 
din Marea Adriatică.

Aici, în fiecare familie 
există un mort sau un 
dispărut. Cine numără?

Dar ce știu turiștii despre Budva 
altceva decât că e un oraș minunat 
pentru vacanță? Cu plaje frumoase 
care nu au nisip, ci o piatră fină și 
măruntă, cu apă clară și cu minu-
nate cârciumi cu vedere spre golf?

Poate sunt unii care au citit 
puțin despre vechea cetate, superb 
restaurată și inclusă în patrimoniul 
UNESCO. Poate sunt unii care 
știu că țara aceasta, Muntenegru, 
și orașul acesta, Budva, contează în 
vreun fel în istoria lumii. Probabil 
că sunt mulți turiști cărora nu le 
pasă și e dreptul lor să nu le pese, 
au plătit și plătesc pentru peisajul 
și apa mării și ciorba de pește care 
definesc, frumos, clipa.

Mie mi-a plăcut aici. Mă simt 
acasă în Balcanii aceștia complicați. 
Îmi place că pot fuma oriunde, îmi 
place apropierea de marea aceasta 
blândă și generoasă, îmi place să 
ascult limba acestor oameni împăr-
țiți în multe patrii. Îmi place uriașul 
cu pântecul mare și mi-ar plăcea să 
tai cureaua de beton care îl strânge 
peste măsură.

Tudor ARTENIE

Budva e un loc în care muntele cade aproape de-a dreptul în Marea Adriatică. Spațiu 
mediteraneean, climă blândă, muntenegreni primitori. Unii spun că ar fi un fel de Monte Carlo al 
Balcanilor. Clima blândă, apa limpede și întâlnirea fericită dintre munte și mare ar putea fi o zestre 
chiar mai bună decât cea a prințesei de Monaco. Dar prințesa din Muntenegru are pantofii tociți, iar 
rochia de bal ascunde nebănuite tristeți

Ca în multe alte orașe ale unei foste țări care a  
devenit mai multe țări. Fumezi și nu știi ce sare 
în aer. Cum ar fi fost ca armata Iugoslaviei să fi 
menținut Germania ruptă în două, iar apoi să fi sprijinit 
independența statelor Texas și Florida (ca să dau 
doar două exemple) față de Washington? Iar dacă 
Washington-ul s-ar fi opus, forțele aeriene iugoslave 
să fi bombardat podurile de pe Potomac? Glumesc, 
desigur, rachiul lucrează. Ca și ciorba de pește pescuit 
azi din Marea Adriatică.
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Asociația Națională 
a Bucătarilor și 
Cofetarilor din 
Turism din România 
, membru cu drepturi 

depline WorldChefs, înființată în 
anul 1971 ca asociație profesională 
reprezentativă pentru activitatea 
gastronomică din România, a par-
ticipat în perioada 16-19 februa-
rie 2019 la semifinalele europene 
ale competitiei Global Chefs 
Challenge.

Worldchefs – World Association 
of Chefs Societes a fost înfiin-
țată în anul 1928 la Sorbona - 
Paris de către venerabilul August 
Escoffier - primul președinte al 
asociației mondiale. Global Chefs 
Challenge este competiția gestio-
nată exclusiv de catre WorldChefs. 
Prezența României la Global Chefs 
Challenge este o dovadă a aprecie-
rii de care se bucură asociația nați-
onală ANBCT Romania în cadrul 
WorldChefs.

La ediția din acest an organizată 
la Rimini, în cadrul evenimentu-
lui internațional Campionati della 
Cucina Italiana, România a fost 
prezentă în toate cele trei catego-
rii de competiție: Global Chefs 
Challenge – prin echipa formată 
din Mocan Emanuel și Alin Vădean, 
Global Pastry Chefs Challenge 
Chefs – prin echipa formată din 
Flavian Andrei Dobre și Alexandru 
Ștefan  și Global Young Chefs 
Challenge – prin Alin Vădean. 

În competiție au participat, 
pe lângă România, încă 14 țări 
- Slovenia, Belgia, Țara Galilor, 
Malta, Letonia, Macedonia, Spania, 

Portugalia, Italia, Norvegia, Cehia, 
Scoția, Suedia și Ungaria.

Prestația deosebită, experiența, 
preparatele, tehnicile de lucru apli-
cate au determinat juriul internațio-
nal să acorde medaliile de argint si 
locul 2 la fiecare categorie de con-
curs reprezentanților  României.

După o prestație de excepție, 
doar o foarte mică diferență de 
puncte i-a despărțit pe români de 
medaliile de aur. De fapt medaliile 

de argint câștigate sunt de un ade-
vărat AUR, prin profesionalismul 
de care au dat dovadă pe parcursul 
competiției, prin rafinamentul și 
gustul preparatelor de concurs.

Aceste rezultate vin ca o încunu-
nare a muncii de peste 2 ani de zile 
a bucătarilor și patiseri români, în 
condițiile în care finanțarea pregăti-
rii și participării României în com-
petițiile gastronomice puternice 
din lume este asigurată de asociația 

națională prin eforturi proprii, efor-
turi ale participanților individual și 
prin susținerea asigurată de spon-
sori inimoși.

Mulțumim tuturor sponsorilor 
care au făcut posibilă pregătirea, 
deplasarea, cazarea și participarea 
delegației Romaniei formată din 
membri ANBCT Romania: Ștefan 
Bercea – președintele A.N.B.C.T. 
România, Mocan Emanuel, Alin 
Vădean, Flavian Andrei Dobre și 
Alexandru Ștefan – concurenți și 
Adrian Neag – project manager al 
A.N.B.C.T. România, la un concurs 
de anvergură cum este „Global Chefs 
Challenge“ -  Microgreens Romania, 
Gio's - Uniforme Profesionale, 
Taverna Racilor, Guerrilla Cooking, 
Aromitalia, Chocovic, Eurocas 
Romania și Mr Cannoli.

Implicarea partenerilor comerci-
ali este esențială și necesară în dez-
voltarea de proiecte educaționale, 
competiționale și de reprezentativi-
tate a breslei bucătarilor și cofetari-
lor în societate!

Unul dintre obiectivele pe ter-
men mediu și lung este, de ase-
menea, implicarea autorităților în 
susținerea și promovarea profesio-
niștilor din gastronomie în vederea 
promovării artei culinare românești 
pe plan local, regional, național și 
internațional.

Rezultatele excelente obținute 
de bucătarii și cofetarii români – 
adevărați ambasadori ai gastrono-
miei românești – parte a patrimo-
niului cultural imaterial al României 
– au venit și pe fondul revigorării 
începute anul trecut a activității aso-
ciației naționale.

9G A S T R O N O M I E

Worldchefs – World 
Association of Chefs 
Societes a fost înființată 
în anul 1928 la Sorbona 
- Paris de către 
venerabilul August 
Escoffier - primul 
președinte al asociației 
mondiale. Global 
Chefs Challenge este 
competiția gestionată 
exclusiv de catre 
WorldChefs. Prezența 
României la Global 
Chefs Challenge este o 
dovadă a aprecierii de 
care se bucură asociația 
națională ANBCT 
Romania în cadrul 
WorldChefs.

numărul 59, februarie 2019

Rezultat de excepție obținut  
de echipa reprezentativă a României  
la Chefs Global Challenge

Adrian NEAG
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•  BRAȘOVUL 
SE BUCURĂ DE 
TOATE PREMISELE 
NECESARE PENTRU 
O DEZVOLTARE 
ACCELERATĂ ÎN 
URMĂTORII ANI. Însă 
pentru a valorifica 
la maxim potenţialul 
neexploatat, trebuie 
să ne calculăm cu 
grijă pașii, pentru a 
nu cădea în capcana 
de a paria totul pe o 
singură carte

Brașovul devine asul din mâneca 
României, în jocul de șah internațional

Este foarte bine ca 
Brașovul să apese la 
maximum pedala de 
accelerație în ceea ce 
privește turismul. Însă, 

pentru a beneficia de dezvolta-
rea rapidă dar totodată sănătoasă 
pe care ne-o dorim cu toții, jude-
țul nostru trebuie să crească pe 
mai multe planuri, concomitent. 
Turismul reprezintă, într-adevăr, 
diamantul de pe coroană, însă 
Brașovul a însemnat în trecut și 
trebuie să însemne și în viitor, mult 
mai mult decât turism.

O soluție care poate maximiza 
potențialul investițional al județu-
lui nostru este reprezentată de atra-
gerea de fonduri europene, resurse 
financiare menite să dezvolte aface-
rile locale pe baze sănătoase. Este 
nevoie ca primăriile din județ să 
aibă ca prioritate atragerea acestui 
tip de fonduri, pentru că prin ele se 
produce o adevărată reacție în lanț: 
se creează noi locuri de muncă 
bine plătite, care generează pro-
duse și servicii de o calitate superi-
oară, care la rândul lor crează plus 
valoare în județul nostru. 

O altă latură care merită impulsi-
onată este aceea a industriei de arma-
ment. Ani la rândul, această zonă 
a fost dată uitării, deși potențialul 
neexploatat în domeniu este imens. 

Acțiunile României trebuie să 
fie gândite la nivel macro, pentru 
a putea profita de contextul inter-
național. Iar tocmai acest context 
internațional ne spune că, în pre-
zent, sancțiunile impuse Rusiei 
generează o creștere a cererii pe 
piața europeană de armament. 

Guvernul României a înțeles 
oportunitatea existentă și face pașii 
necesari pentru a profita de ea. În 
primele șase luni ale anului 2018, 
România a investit în industria de 
armament 69 de milioane de lei, de 
trei ori mai mult decât în tot anul 
2017 și de peste patru ori mai mult 
decât în 2016.

Și totuși, cum va deveni Brașovul 
asul din mâneca României, în jocul 
de șah internațional?

Ei bine, în următorii 2 ani și 
jumătate, Ministerul Apărării 
Naționale va construi, la Făgăraș, o 
fabrică de nitroceluloză care își pro-
pune să devină cea mai modernă 
din Europa și care va produce, în 
colaborare cu Pirochim Victoria, 
pulberea pe care în momentul de 
față o achiziționăm din plan extern.  
Mai mult decât atât, noua fabrică 
va produce pulbere nu doar pentru 
necesarul intern, o parte din aceasta 
urmând să ia drumul exportului, 
tocmai pentru a încerca să pozițio-
năm România drept un furnizor de 
încredere în domeniul militar.

Astfel, în plan local, investițiile 
anunțate vor genera peste 2000 de 
noi locuri de muncă, atât de nece-
sare Brașovului și locuitorilor săi. 

Asemenea exemple pozitive ne 
dau încredere că industria brașo-
veană își poate recăpăta din stră-
lucire. Pentru acest lucru e nevoie 
însă de lideri locali hotărâți, care 
să fie capabili să reprezinte la 
București interesele brașovenilor. 

Cele enunțate mai sus repre-
zintă victorii importante, însă, la 
finalul zilei, acestea sunt simple 
victorii de etapă. Brașovul încă este 
departe de a-și atinge potențialul 
maxim, însă lucrurile se întâmplă 
atunci când oamenii potriviți luptă 
pentru ele. Iar noi vom continua 
să luptăm, indiferent că o facem 
în consiliile locale, în cel județean, 
în Parlament sau ministere, pentru 
ca județul nostru să beneficieze de 
atenția și sprijinul care i se cuvine. 

numărul 59, februarie 2019

În noiembrie 2016, PSD 
Brașov reușea pentru prima 
data să-și trimită 6 reprezen-
tanți în Parlament. Prin votul 
acordat, electoratul ne-a ridi-

cat ștacheta sus și am știut că avem 
o șansă mai mare ca niciodată să 
reprezentăm la Centru, cu succes, 
obiectivele comunității noastre.

Am ajuns în București plecând 
de la premisa că, în Parlament, 
toții aleșii din Brașov joacă în ace-
eași echipă, chiar dacă acasă avem 
păreri diferite și ne contrăm. E 
chiar foarte bine să o facem, căci 
dezbaterea generează plus valoare. 
Însă în Parlament, reprezentăm cu 
toții aceeași comunitate. Îi servim 
pe aceiași oameni, care au aceleași 
dorințe și aceleași probleme. 

Dacă înhami la o căruță doi 
cai care să tragă unul hăis iar altul 
cea, nu ai cum să ajungi prea 
departe. La fel se întâmplă și în 

politică. Brașovenii ne-au trimis 
în Parlament să fim în primul rând 
reprezentanții comunității lor iar 
abia mai apoi reprezentanți ai parti-
delor din care facem parte. Această 
misiune, se pare, nu a fost înțeleasă 
de toți parlamentarii din Brașov. 

Unii parlamentari, alegând să 
împrăștie mesajele venite pe ordin 
de partid, ajung să facă opoziție nu 
doar PSD-ului ci și intereselor reale 
ale brașovenilor. 

Politica făcută pentru oameni se 
traduce prin setarea unor obiective 
reale, clar încadrate în timp și prin 
realizarea de acțiuni concrete, cu 
rezultate măsurabile. 

Un exemplu elocvent în acest 
sens este reprezentat de cele 23 
milioane lei pe care parlamenta-
rii PSD și UDMR au reușit să le 
obțină de la bugetul de stat, pen-
tru aeroportul Brașov – Ghimbav. 
Dincolo de declarațiile populiste al 

opoziției, date la televizor și în site-
urile de știri, realitatea ne demon-
strează că aceasta este cea mai mare 
sumă de bani obținută în 2019 pen-
tru vreun aeroport din România.  

De asemenea, este pentru 
prima dată în ultimii 10 ani 
când parlamentari din Brașov 
au reușit să aducă bani de la 
buget pentru aeroport. 

Aeroportul Brașov – Ghimbav 
nu are voie să se transforme într-un 
subiect politic. În acest sens, i-am 
rugat pe parlamentarii din Brașov, 
indiferent de partidul din care fac 
parte, să respecte acest obiectiv de 
investiții și să nu-l transforme într-o 
temă de campanie. 

Din păcate, această rugăminte 
nu a fost ascultată iar aeroportul, 
din subiect practic, construit pen-
tru creșterea comunității noastre, 
s-a transformat în armă de atac, 

folosită pentru creșterea numărului 
de like-uri la postările de Facebook 
ale opoziției. 

Mi-aș dori să fie ultima dată când 
opoziția înțelege astfel să facă poli-
tica pentru brașoveni. Mi-ar plăcea 
ca în Parlament să jucăm în aceeași 
echipă, să avem maturitatea de a 
pune interesul brașovenilor mai 
presus de interesele de partid, ori-
care ar fi acesta. 

Noi, parlamentarii PSD Brașov, 
mergem înainte și vom continua 
să lansăm invitații spre dialog și să 
construim punți pentru colaborare. 

Brașovul are nevoie de o repre-
zentare corectă în Parlament, are 
nevoie ca problemele lui să ajungă 
în atenția tuturor factorilor decizio-
nali implicați. Politica făcută pentru 
oameni, la nivel legislativ, se face în 
Comisiile de specialitate și la vot, nu 
la televizor și pe Facebook, oricât 
de bine ar suna ultimele variante.

Politica pentru oameni vs. politica pentru like-uri

Marius DUNCA
senator PSD de Braşov

Roxana MÎNZATU
deputat PSD de Braşov
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Acest surplus de bani va fi folosit 
în 2020 pe creșterea punctului 
de pensie. Însă, după părerea 
mea, datorită creșterii pensiilor 
în anii următori, acest excedent/

deficit se va situa în viitor în jurul cifrei de 
zero. Oricum este un lucru de excepție pen-
tru Guvernul care a gândit și a adus bugetul 
de asigurari sociale într-o zona de siguranță a 
plăților pentru anii următori.

Privind o situație a evoluției bugetului asi-
gurărilor sociale aferente Casei Naţionale de 
Pensii pe ultimii 10 ani, constatăm o evoluţie 
îmbucurătoare a indicatorului Subvenții pri-
mite de la bugetul de stat acordat sistemului 
de pensii. Astfel, în 2018, subvenția statului 
către acest buget a fost de doar 4.72 miliarde 
lei, în scădere de la 13.5 miliarde lei, cât a fost 
în 2017. În 2015 deficitul era de 18.3 miliarde 
lei iar în 2016 de 15 miliarde lei. Prin scăderea 
deficitului rămân mai mulți bani la bugetul de 
stat, ce pot alimenta astfel alte nevoi din alte 
sectoare de activitate.

Mai mult, în proiectul de buget pentru 
2019, este prevăzut un excedent al acestui 
buget de peste 1,7 miliarde de lei, ceea ce 
înseamnă că, pentru prima dată în ultimii 10 
ani, nu mai este nevoie ca acest buget să fie 
subvenţionat de către stat.

Spre exemplu: la nivelul judeţului Brașov, 
deficitul la Bugetul de pensii era, în 2011, de 

864 milioane de lei, în timp ce în 2018 a fost 
de doar 21.6 milioane de lei. De menţionat că, 
în 2011, gradul de colectare era de doar 40%.

Trebuie menționat că la ora actuală avem 
un numar de aproximativ  7 milioane de sala-
riați, dacă îi luăm în calcul pe cei înscriși în 
Revisal, dar si pe cei platiti de la stat. Măsurile 
luate la nivelul Ministerului Muncii, de trecere 
a obligaţiilor de la angajator la angajat, au dus 
la o mai bună colectare a taxelor către stat și, 
implicit, la diminuarea pierderilor, ceea ce a 
atras după sine și o diminuare a subvenţiei.

„Pilonul I de pensii poate fi chiar dus către 
o zonă în care să se facă investiţii, astfel încât 
să devină foarte atractiv“, spunea ministrul 

Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, după 
adoptarea bugetului de stat pe 2019.  

Iată ce spune art. 24 din Legea 263, legea 
pensiilor, actualizată:

Excedentele anuale ale bugetului asigurări-
lor sociale de stat pot fi utilizate în anul urmă-
tor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, 
după regularizarea cu bugetul de stat, în limita 
sumelor primite de acesta.

În concluzie: există o nouă Lege a pensiilor, 
exista voința politică în acest domeniu și există 
o serie de calcule făcute la nivelul Ministerului 
de Finanțe, dar și o urmărire a încasărilor, ceea 
ce va duce implicit la siguranța plății pensiilor 
și in anii urmatori.

•  ESTE PENTRU PRIMA DATĂ CÂND BUGETUL 
ASIGURĂRILOR SOCIALE, AFERENT ANULUI 2019,  
VA FI PE EXCEDENT

Acesta este motto-ul campaniei 
electorale pentru alegerea par-
lamentarilor europeni ai par-
tidului ALDE. Candidații care 
deschid lista sunt personalități 

ale partidului ALDE, care nu au nevoie de o 
prezentare laborioasă, fiind bine cunoscuți.

Doamna Norica Nicolai, parlamen-
tar european din partea ALDE; Domnul 
Daniel Barbu, profesor universitar doctor, 
fost președinte al Autorității Electorale 
Permanente și fost ministru al Culturii; 
Doamna Renate Weber, parlamentar euro-
pean din partea ALDE; Domnul Ovidiu 
Silaghi, fost ministru al Transporturilor 
și fost parlamentar european;Domnul 
Varujan Vosganian, vicepreședinte ALDE, 
deputat și fost ministru; Domnul Andrei 
Gerea, vicepreședinte ALDE, chestorul 

Camerei Deputaților și fost ministru al 
Energiei;

Constatăm astfel ca o regăsim pe un loc 
eligibil pe Dna Renate Weber, eurodeputat, 
cu domiciliul în Brașov și o carieră solida, 
cunoscut fiind activismul pentru apărarea 
drepturilor omului, de formație jurist. În 
deschiderea listei, doamna Norica Nicolai, 
deputat în Parlamentul European, promo-
toare  a principiului egalității de șanse în 
România și membru în cadrul Comisiei 
pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de 
Gen (FEMM) a Parlamentului European, 
Norica Nicolai a influențat multe directive 
emise de către Comisia Europeană în acest 
domeniu foarte sensibil într-o societate 
românescă extrem de divizată și intolerantă. 

Pentru alegerile care vor avea loc pe 26 
mai, ALDE Brașov își propune un scor de 

15% din numărul total de voturi. Pentru 
Organizatia Municipală ALDE Brașov va fi 
un moment bun de promovare a valorilor 
liberale în care credem: liberă exprimare și 
liberă opinie, respectul pentru toți cetățenii, 
respectul pentru România și pentru valorile 
românești. Nu suntem o țară de mâna a 
doua, nu vrem dublu standard nici în cali-
tatea produselor care ajung în România, 
nici în calitatea serviciilor prestate de fir-
mele străine. Nu suntem cetățeni de mâna a 
doua, suntem diferiți, dar vrem să fim tratați 
în mod egal. Este important să fim un par-
tener serios și consecvent, este important 
să ne sprijinim  cetățenii romani, așa cum 
este la fel de important să fim sprijiniți și 
să fim tratați cu respect. Ne dorim o relație 
corectă, reală și fără suspiciuni. Suntem și 
vom rămâne, în Europa, cu demnitate. 

EUrespectROMANIA

Mihai MOHACI
deputat de Braşov

Laura BRATOSIN
președinte organizația

municipală ALDE Brașov

La nivelul județului 
Brașov, deficitul la 
Bugetul de pensii era, în 
2011, de 864 milioane de 
lei, în timp ce în 2018 a 
fost de doar 21.6 milioane 
de lei. De menționat 
că, în 2011, gradul de 
colectare era de doar 
40%. Trebuie menționat 
că la ora actuală avem 
un numar de aproximativ  
7 milioane de salariați, 
dacă îi luăm în calcul pe 
cei înscriși în Revisal, dar 
si pe cei platiti de la stat. 
Măsurile luate la nivelul 
Ministerului Muncii, de 
trecere a obligațiilor de 
la angajator la angajat, 
au dus la o mai bună 
colectare a taxelor 
către stat și, implicit, la 
diminuarea pierderilor, 
ceea ce a atras după 
sine și o diminuare a 
subvenției.
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Spitalul municipal Săcele - o poveste de succes

Povestea redeschiderii Spitalului 
Municipal Săcele este una despre 
muncă și perseverență. În momen-
tul în care și-a depus candidatura 
pentru funcția de primar, Virgil 

Popa, actualul edil al Municipiului Săcele a 
avut ca prim punct al programului electoral 
„Sănătatea“, cu două mari subpuncte: rea-
bilitarea Policlinicii Municipale și redeschi-
derea Spitalului Municipal, închis de către 
Ministerul Sănătății în 1 aprilie 2011.

La peste doi ani de la începerea mandatului, 
noua administrație săceleană se poate lăuda cu 
o policlinică la standarde europene, reabilitată 
integral, și cu un Spital Municipal care atrage 
laude din partea celor care îi trec pragul.

Drumul până aici nu a fost însă deloc unul 
ușor. Un an de zile a durat readucerea clădirii 
care se afla în stadiul de conservare la stan-
dardul unui spital în funcțiune și obținerea 
tuturor avizelor necesare redeschiderii. Însă în 
19 iulie 2017 Spitalul Municipal Săcele a fost 
redeschis, în prezența ministrului Sănătății și 
a mai multor oficialități naționale și județene. 

Din acel moment, echipa condusă de mana-
gerul spitalului, ec. Rodica Pîrvan, în cola-
borare cu Primăria și Consiliul Local Săcele, 
a demarat un amplu program de dezvoltare 
al Spitalului, iar rezultatele nu au întârziat să 
apară. 

Astfel din iulie 2017 până în decembrie 
2018 peste 18.000 de cazuri au fost rezolvate 

la Spitalul Municipal Săcele. Numărul de paci-
enți crește, adresabilitatea înregistrand astfel 
peste 1200 de prezentări lunare în camera de 
gardă, față de 250 de prezentări lunare în pri-
mele luni de funcționare ale unității. Peste 120 
de angajați deservesc spitalul, dintre aceștia 26 
fiind medici, iar 70 asistenți medicali. Din data 
de 1 mai 2018, Spitalul Municipal Săcele func-
ționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, conform 

aprobării primite de la Casa Județeană de 
Sănătate Brașov. În prima parte a anului 2019 
se vor deschide noi specialități medicale: neu-
rologie, nefrologie, urologie, dermatologie, dia-
betologie și oncologie. De asemenea se va con-
tinua cu spitalizarea de zi în medicina internă, 
cardiologie, pediatrie, oftalmologie, chirurgie 
generală, obstetrică-ginecologie, radiologie, 
endocrinologie, ORL, ortopedie și gastroen-
terologie. Tot anul acesta a fost amenajată și 
camera de gardă prin modificări de infrastruc-
tură tehnică pentru transformarea acesteia în 
compartiment de primiri urgențe (CPU).

De remarcat este faptul că Spitalul 
Municipal Săcele a început deja să atragă și 
bani europeni pentru dezvoltare. Astfel în 
august 2018 s-a semnat Acordul de partene-
riat pentru proiectul „Asigurarea accesului la 
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populaţia judeţului Braşov”, în vederea finanță-
rii în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de 
investiții 8.1 A – Ambulatorii. Valoarea totală a 
proiectului la nivelul județului Brașov a fost de 
5.212.543,45 lei din care Spitalului Municipal 
Săcele îi revine suma de 865.767,40 lei. De 
asemenea, Primăria Municipiului Săcele va 
continua să tragă fonduri europene necesare 
dezvoltării spitalului, pentru perioada 2019-
2020 fiind preconizată atragerea a 2,3 milioane 
de euro.

Anul banilor în plus

Creșterea este explica-
bilă, în primul rând, 
prin faptul că în 2019 
avem un buget de 
investiții mai mare cu 

91% decât anul trecut. Sunt bani 
care trebuie cheltuiți pentru că în 
2020 trebuie să existe justificarea 

de a acorda măcar tot atât cât 
anul acesta. Iar pentru asta, echi-
pele manageriale ale spitalelor 
trebuie să fie extrem de rapide și 
de eficiente în alcătuirea necesa-
relor de echipamente și s-o ducă 
la Minister, ca să se poate derula 
procedurile de achiziție. Nici aici, 
la Brașov nu avem timp de pierdut 
dacă vrem ca la sfârșitul anului, 
Spitalul Județean să arate cu totul 
și cu totul la zi din punct de vedere 
al dotărilor. Echipamente au fost 

aduse și în 2018, să ne amintim de 
RMN, cel modern, care l-a înlocuit 
pe cel depășit moral. Dar pe lângă 
acesta, au mai existat achiziții de 
aparatură în valoare de circa 2 mili-
oane lei, care initial fusese plătită 
de autoritatea locală.  Ministerul 
Sănătății a reușit să acceseze fon-
duri europene, cu ajutorul cărora 
să deconteze cheltuielile deja 
făcute. Banii se vor întoarce la 
Brașov, iar normal ar fi să fie inves-
tiți tot în Sănătate.

Între timp, reabilitarea 
Corpului B al Spitalului, continuă. 
Și spuneam că 2019 e al banilor în 
plus și din acest punct de vedere. 
De curând, Compania Națională 
de Investiții a preluat de facto 
restul de investiție de reabilitare la 
Spitalul Județean în valoare de 13 
milioane lei. Am militat mult pen-
tru reabilitarea Spitalului Județean 
înainte de construcția Spitalului 
Clinic Regional de Urgență, pen-
tru că pe mine mă interesează 
foarte mult unde ne vom trata în 
următorii 5-7 ani până când vom 
avea noul spital pe care ni-l dorim 
cu toții. Mă interesează foarte mult 
ca acest spital, așa mic și funcțional 
sau funcționabil, să îl curățăm și să 
îi dăm o altă o altă față până când 
ne vom muta în casă nouă. 

Creem condiții în spitale, după 
ce anul trecut am mărit, în avans, 
salariile medicilor și asistentelor 
care lucrează în unități sanitare. 
Nu i-am uitat pe medicii de fami-
lie, însă, iar 2019 este al creșterilor 
veniturilor medicilor de familie. 
Potrivit statisticilor, medicii de 
familie din România au o vârstă 
o medie de vârstă de 55 de ani.  
Specialitatea de medicină de fami-
lie nu mai este atractivă, este prost 
plătită și încărcată de foarte multă 
responsabilități în special adminis-
trative. Am avut ample negocieri 
înainte de adoptarea legii bugetu-
lui cu asociațiile profesionale ale 
medicilor de familie, care pe bună 
dreptate spuneau că la studii egale 
trebuie să aibă venituri egale.  Au 
prezentat proiectul de buget pen-
tru medicina de familie, astfel încât 
medicul specialist medicină de 
familie să câștige cât un medic spe-
cialist care lucrează în spital, medi-
cul primar de medicină de familie 
să câștige cât un medic primar care 
lucrează în spital, la fel și cu asisten-
tele. Pentru asta au făcut o proiec-
tare de 3 miliarde de RON, au fost 
discuții tehnice extrem de extrem 
de animate și am ales varianta de 
mijloc, cu un buget cu 25% mai 
mare decât anul trecut, nu cu 50%, 

cum au cum au solicitat. Au primit 
2,6 miliarde de RON bugetul alocat 
medicină de familie din România, 
ceea ce va permite ca medicii de 
familie să ajungă la 70-80% din 
venitul medicilor de același grad 
din spitale. Restul vrem săi îi dăm 
anul viitor ca să câștige exact ca un 
medic din spitale. Dar intenționăm 
să umblăm la criteriile de plătire a 
medicului de familie, adică să redu-
cem capitația în structura venitu-
rilor medicul de familie. Jumătate 
din veniturile medicului de familie 
vin doar din faptul că are pacien-
ții pe listă și jumătate din servicii 
efectiv prestate. Va scădea impactul 
capitatiei asupra veniturilor și va 
crește impactul serviciilor, cum ar fi 
consultațiile. 

Toți banii aceștia vin 
din economie și acolo 
se vor întoarce, atât 
prin angrenarea unei 
categorii profesionale, 
prin stimularea alteia, dar 
mai ales, prin câștigul pe 
care îl are orice societate 
în care trăiesc și muncesc 
oameni sănătoși.

• PENTRU PRIMA OARĂ, ÎN ROMÂNIA, BUGETUL DE LA SĂNĂTATE SE APROPIE DE 5% DIN PIB,  
UN PROCENT CARE PĂREA UN CONTINUU DEZIDERAT, PE CÂND, CU ANI ÎN URMĂERA UNDEVA 
PE LA 2,3%. ȘI NE APROPIEM DE MEDIA EUROPEANĂ, CARE  DE 6,5%

Dr. Florin ORȚAN
senator PSD de Braşov

Anul acesta se împlinesc 
2 ani de când Spitalul 
Municipal Săcele s-a 
redeschis. Al doilea 
oraș ca mărime, după 
numărul populației, din 
județul Brașov, cu peste 
36.000 de locuitori, 
Municipiul Săcele a 
rămas fără spital în anul 
2011, când acesta a fost 
închis. După eforturi 
extrem de mari, actuala 
administrație săceleană 
a reușit în iulie 2017 să 
redea spitalul cetățenilor. 
Redeschiderea acestuia 
a fost unul din obiectivele 
principale ale primarului 
Virgil Popa (foto), din 
momentul instalării sale 
ca primar, în iunie 2016
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Siegfried Mureșan este vicepreședintele Comisiei 
pentru buget din Parlamentul european și este candida-
tul susținut de liberalii brașoveni pentru un nou mandat.

Președintele PNL Brașov -  Adrian Veștea l-a prezen-
tat drept cel mai valoros europarlamentar din România: 
„Am considerat că este potrivit să îl sprijinim, ținând cont 
de la faptul că am avut întâlniri cu el de mai multe ori la 
Bruxelles şi la Braşov, şi de fiecare dată a sprijinit atât 
proiectele noastre pe fonduri europene, cât şi aeroportul 
şi spitalul regional. Este, de asemenea, un parlamentar 
european care vine destul de des în Braşov, dat fiind că este 

căsătorit cu o braşoveancă. Credem că este o decizie bună 
şi cred că ne va sprjini în proiectele noastre de dezvoltare 
pentru Braşov“.

Liberalii au anunțat că doresc să câștige alegerile 
europarlamentare, sperând să câștige cel puțin 10 man-
date de europarlamentar.

Siegfried Mureșan a avut mai multe discuții cu preșe-
dintele Consiliului Județean Brașov, pe tema absorțiilor 
fondurilor europene urmărindu-se simplificarea absor-
ției fondurilor europene într-un format care să fie valabil 
în aceeași formă în toate țările din UE.

Noi proiecte pentru  
Municipiul Codlea

Sunt bucuros să vă anunț că la acest moment 
avem APROBATE pentru orașul nostru 
proiecte în valoare de aproape 13 milioane 
de euro și altele depuse, cu mari șanse de a fi 
aprobate, în valoare de aproape 7 milioane de 
euro. Acest aspect mă motivează, atât pentru 
prezent, cât și pentru viitor și îmi dă încredere 
că mergem într-o direcție bună.
De asemenea, sunt mândru de faptul că 
localitatea noastră este singura din zonă care 
corespunde solicitărilor U.E având mai mult de 
98% din suprafața acesteia canalizată.
Vă asigur că voi depune în continuare toate 
eforturile pentru a atrage cât mai multe 
fonduri europene și nu voi abdica niciodată de 
la principiul după care mă ghidez: „mai puțină 
vorbărie și cât mai multă muncă”.
În plus, între Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Capacitate Administrativă și 
Municipiul Codlea, a fost semnat Contractul 
de finanțare nr. 308/15.01.2019 pentru 
implementarea proiectului cu titlul „Creșterea 
capacității administrative a autorității publice 
locale a Municipiului Codlea, în fundamentarea 
deciziilor, planificarea strategică și măsurile de 
simplificare pentru cetățeni”, într-o perioada 
de 18 luni, respectiv 15 ianuarie 2019 – 14 
iulie 2020. Valoarea totală a proiectului este 
de aproape 2.900.000 RON (617.000 euro);
Obiectivul general al proiectului: consolidarea 
capacității instituționale și eficientizarea 
activității la nivelul Municipiului Codlea, prin 
simplificarea procedurilor administrative 
și reducerea birocrației pentru cetâțeni, 
implementând măsuri din perspectiva back-
office (adaptarea procedurilor interne de lucru, 
digitalizarea arhivelor) și din perspectiva front-
office, pentru serviciile publice furnizate“. 

Cătălin Muntean,  
primarul Municipiului Codlea

Transportul metropolitan  
pe ruta Codlea – Brașov

După Cristian, Codlea este al doilea oraș care va bene-
ficia de transportul metropolitan. Astfel, pe ruta Brașov-
Cristian și retur operează autobuzul 110 din data de 1 
ianuarie 2019.

Pentru Codlea linia va deveni operațională în urma 
aprobării în cadrul ședinței ordinare  a Consiliului Local 
Codlea a proiectul de hotărâre în ceea ce privește trans-
portul metropolitan pe ruta Codlea – Brașov.

„Este un prim pas spre normalitate în privința 
transportului public de persoane. S-a aprobat proiectul 
de hotărâre prin care transportul pe ruta Codlea – 
Brașov va fi preluat de către Asociația Metropolitană 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Brașov. 
Urmează ca în viitorul apropiat să fie stabilite toate 
condițiile de transport, inclusiv prețul unui bilet.  
Serviciul de transport public local se va face cu 
autobuze, începând de la 1 iulie”, 

Mihai Cîmpeanu, 
viceprimar al Municipiul Codlea

Siegfried Mureșan este candidatul susținut 
pentru europarlamentare de PNL Brașov

EVENIMENTE 

Spectacol folk de mărțișor la Casa de 
Cultură Codlea

Casa de Cultură a municipiului Codlea organizează de 
mărțișor un spectacol de muzică folk, la care sunt invi-
tați speciali Emeric Imre, Magda Pușkaș, Dinu Olărașu și 
Lucian Ștefan. Evenimentul va avea loc joi, 7 martie, ora 
19.00

Biletele s-au pus în vânzare la casieria instituției de cul-
tură, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00 și 
13.00 – 16.00

Preț 30 lei/persoană. 

Conacul lu Bebe invită doamnele  
și domnișoarele să petreacă  
împreună ziua de 8 Martie

Ca în fiecare an de 8 martie, reprezentantele sexului 
frumos sunt așteptate să își serbeze ziua la Conacul lu' 
Bebe. Organizatorii au pregătit pentru doamne și dom-
nișoare un meniu special, muzică bună cu Iulia și Horațiu 
Haiduc, cabina foto pentru a imortaliza momentul și sur-
priza serii, dansatori special pentru femei.

Petrecerea începe la orele 17:00, meniu inclus și open 
bar, preț 200 lei/persoană.

Rezervări la numărul de telefon 0787.209.665
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Inițiativa creării Micro-
regiunii Țara Făgărașului 
aparține primăriei muni-
cipiului Făgăraș. Luni, 25 
februarie, în Cetatea fortifi-

cată din Făgăraș 31 de primari au 
asistat la înființarea microregiu-
nii, în prezența comisarului euro-
pean pentru politici regionale, 
Corina Crețu. În total, din micro-
regiune fac parte 33 de locali-
tăți, dintre care orașele Avrig și 
Tălmaciu din județul Sibiu și 
Făgăraș și Victoria din județul 
Brașov, precum și 29 de comune: 
19 dintre acestea sunt din jude-
țul Brașov (Beclean, Cincu, 
Drăguș, Hârseni, Lisa, Mândra, 
Părău, Comăna, Recea, Șercaia, 
Șinca, Șinca Nouă, Sâmbăta de 
Sus, Șoarș, Ucea, Viștea, Voila, 
Jibert, Ticuș) și zece din județul 
Sibiu (Cârțișoara, Cârța, Arpașu 
de Jos, Porumbacu de Jos, Avrig, 
Racovița, Turnu Roșu, Tălmaciu, 
Șelimbăr, Boiţa, Bruiu, Roșia). 

„Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Microregiunii Țara 
Făgărașului“ propune dezvolta-
rea de proiecte multifond care să 
aibă în vedere mobilitatea oame-
nilor și a ideilor, în vederea multi-
plicării bunelor practici întâlnite 
la nivel național și european.

Deoarece există decalaje sem-
nificative în dezvoltarea acestei 
zone față de alte teritorii din 
Regiunea Centru, respectiv lipsa 
unei infrastructuri consolidate 
care să susțină dezvoltarea econo-

mică, alături de protejarea mediu-
lui înconjurător, este nevoie de o 
nouă perspectivă de dezvoltare 
în teritoriul microregiunii.

Potrivit managerului de pro-
iect - primarul Municipiului 
Făgăraș Gheorghe Sucaciu, buge-
tul pentru implementarea strate-
giei de dezvoltare a Microregiunii 
Țara Făgărașului se ridică la 2,5 
miliarde de euro.

Microregiunea Țara Făgă-
rașului este una unică în Europa, 
având o suprafață de peste 

200.000 ha de zonă sălbatică cu 
faună și floră și păduri virgine 
neîntreruptă.

Dacă va fi adoptată această 
strategie, va fi al doilea proiect 
de investiție teritorială inte-
grată după ITI Delta Dunării. 
Precizăm că investiţia teritorială 
integrată (ITI) este un instru-
ment de dezvoltare teritorială 
care presupune existenţa unei 
strategii de dezvoltare teritorială 
integrată aferentă unui teritoriu 
desemnat, a unui set de acţiuni 

care pot fi puse în aplicare pentru 
atingerea obiectivelor stabilite 
prin strategia de dezvoltare teri-
torială integrată, a unei alocări 
dedicate din mai multe programe 
și a unor mecanisme de guver-
nanţă pentru gestionarea investi-
ţiilor teritoriale integrate.

Comisia Europeană a sem-
nat Acordul de Parteneriat cu 
România pentru perioada 2014 – 
2020, urmând ca Țara Făgărașului 
să se încadreze în exercițiul finan-
ciar 2021-2027.

Microregiunea Țara Făgărașului a prins 
contur. Buget de 2,5 miliarde de euro

Ideea principală a 
acestei microregiuni este 
cooperarea dintre primării 
și atragerea de fonduri 
europene pentru proiecte 
benefice unor zone mai largi, 
având în vedere că banii 
de la bugetul central nu vin 
întotdeauna când e nevoie 
de ei. În același timp, nici 
autoritățile din România 
nu se înghesuie să depună 
proiecte pentru a cere bani 
de la UE” . Avem la moment 
un singur proiect de investiții 
teritoriale integrate (ITI) în 
România, cel reprezentat 
de Delta Dunării, căruia i 
s-au alocat 1 miliard de 
euro. Din păcate, proiectele 
sunt mult întârziate, nu sunt 
deloc implementate și riscul 
de a pierde acest miliard 
de euro este foarte mare. 
M-am bucurat să văd că aici 
primarii au aceeași voce și 
vorbesc în aceeași direcție. 
Poate că succesul acestei 
strategii de dezvoltare 
este tocmai această voință 
comună, indiferent de 
culoarea politică”.

Corina Crețu, 
Comisar European

Cel mai important proiect 
pe care vrem să-l realizăm 
– ne interesează foarte 
mult finanțarea drumului 
Mândra-Șelimbăr, care 
este și în Master Planul de 
Transport, dar noi credem 
că Guvernul Românei nu 
va aloca prea curând banii 
și vrem să-l facem cu 
fonduri europene. Credem 
că această strategie va fi 
implementată înainte ca 
Guvernul să aloce fonduri 
pentru acest drum de 
viteză mare Brașov-Sibiu, 
iar traseul care trece prin 
microregiune, de la Mândra 
la Șelimbăr, să-l putem 
realiza cu fonduri alocate 
microregiunii”.

Gheorghe SUCACIU 
primarul municipiului 

Făgăraș

Primarii localităților din județele Sibiu și Brașov 
nu mai cred că statul va construi prea curând 
o autostradă sau un drum expres între cele 
două municipii reședință de județ. Aceștia au 
un alt plan: să construiască un drum de mare 
viteză care să unească Mândra (jud. Brașov) 

și Șelimbăr (jud. Sibiu) cu bani europeni.  
În acest sens au înființat Microregiunea 
Țara Făgărașului, elaborând o strategie de 
dezvoltare a orașelor și satelor de la nord 
de crestele Făgărașilor pentru valorificarea 
întregului potențial al zonei.
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Iohannis, Dăncilă, Teodorovici, Isărescu, Kovesi, notați

Isărescu i-a dovedit pe toți!

Am notat în această lună 
personalitățile politice 
din plan intern și extern 
pentru prestația lor 
pozitivă sau negativă.

Klaus Iohannis 
nota 10 

A participat, în calitate de invi-
tat de onoare, la cea de a 55-a edi-
ţie a Conferinţei internaţionale de 
securitate de la Munchen. E unul 
dintre cele mai prestigioase foru-
muri de securitate, ce reunește, 
încă din 1963, lideri și factori de 
decizie importanţi în materie de 
securitate și apărare. În calitate de 
înalt reprezentant al statului care 
deţine președinţia Consiliului 
Uniunii Europene, Iohannis a 
deschis seria de dezbateri, ală-
turi de Angela Merkel și de pre-
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Abdel Fattah el-Sisi. Iohannis a 
declarat că situaţia din regiunea 
Mării Negre este una compli-
cată, context în care a transmis 
că Flancul Estic trebuie tratat 
într-o manieră serioasă și unitară. 
Pe plan intern, joacă bine. A mai 
câștigat o rundă din războiul cu 
PSD, după ce Olguța Vasilescu 
și-a anunțat retragerea din cursa 
pentru portofoliul Ministerului 
Dezvoltării și Mircea Drăghici 
din cursa pentru portofoliul 
Ministerului Transporturilor.

Viorica Dăncilă 
nota 10 

Pentru compromisul realizat 
luna aceasta de cele 28 de state sub 

președinția României la Consiliul 
UE privind controversatul și dis-
putatul proiect Nord Stream 2. 
După ce premierul României nu 
a dat curs solicitării cancelaru-
lui german Angela Merkel de a 
amâna luarea unei decizii pe acest 
subiect, a reușit să medieze un 
acord între Comisia Europeană, 
Parlamentul European și 
Consiliul UE privind modificarea 
Directivei europene referitoare la 
gazele naturale, în sensul extinde-
rii sferei de aplicabilitate a acestei 
directive și implicit a regulilor 
de pe piața comună de energie și 
asupra proiectelor energetice și 
a gazoductelor a căror punct de 
plecare este pe teritoriul unor țări 
terțe, non membre UE. Proiectul 
Nord Stream 2, extrem de cri-
ticat de SUA, inclusiv sâmbătă 
la Conferința de securitate de la 
Munchen, prin vocea vicepreșe-
dintelui american Mike Pence, 
va lega direct Germania de Rusia, 
via Marea Baltică, printr-un 
gazoduct de 1.200 km, care va 
majora volumul tranzitat la 110 
miliarde de metri cubi pe an și 
care, practic, va da confort ener-
getic Germaniei. Investiția de 9,5 
miliarde euro, care urmează să fie 
finalizată anul acesta, era într-un 
punct mort în urma insurmon-
tabilelor dezacorduri dintre 
Germania și Franța, Statele Unite 
și aliații ei. Este un succes diplo-
matic remarcabil al României, 
care, la mai puțin de șase săptă-
mâni de la preluarea președin-
ției Consiliului UE, a reușit să 
armonizeze pozițiile și interesele 
țărilor membre UE. Contribuția 
României la încheierea acestui 
compromis a fost apreciată și de 
cancelarul Germaniei, Angela 
Merkel, care a declarat vineri că 
„am ajuns la un acord care nu 
ar fi fost posibil fără coopera-
rea strânsă dintre Germania și 
Franța, sub președinția română a 
Consiliului UE“.

Eugen 
Teodorovici  

nota 7 
Deși cred în continuare în 

ministrul Teodorovici și în inten-
ția lui de a reforma aparatul buge-
tar, proiectul de buget propus și 
adoptat vineri de Parlament nu 
slujește unui astfel de deziderat. 

Bugetul mărește nesustenabil 
cheltuielile de personal și asis-
tență socială, în detrimentul 
investițiilor și a dezvoltării pe ter-
men mediu și lung a României. 
Într-un an electoral, e greu să faci 
reduceri de costuri, dar evoluția 
economică internațională ne va 
forța să facem restructurări. Va 
trebui să aplicăm treimea de aur. 
Cu 1/3 ar trebui redus numărul 
de bugetari din administrația 
publică locală și centrală. Cu 1/3 
ar trebui redus numărul ministe-
relor, al agențiilor și autoritățiilor 
statului. Un stat suplu este mult 
mai eficient decât unul hiper gon-
flat, atrofiat și birocratizat. După 
votul din Parlament pe Legea 
bugetului de stat, i-am cerut 
ministrului de Finanțe să susțină 
acest imperativ al reformei, al 
reorganizării și restructurării apa-
ratului bugetar.

USR nota 9 
L-am depunctat pe Dan 

Barna, pentru trocul prost cu 
Cioloș, însă apreciez evoluția 
USR. E un partid care a avut 
poziții echilibrate și realiste pe 
marginea bugetului. Dacă nu s-ar 
fi lăsat contaminat de Cioloș cu 
PLUS, USR, de unul singur, ar fi 
putut să obțină 12%-15% la ale-
gerile europarlamentare și lejer 
peste 20% în 2020 la locale și 
legislative. Alianța USR-PLUS va 
obține mai puțin decât ar fi luat 
USR de unul singur. Îl apreciez 
și pe Claudiu Năsui. E un foarte 
bun analist pe zona financiară și 
fiscală.

Mugur Isărescu 
nota 10 

În timpul audierii, alături de 
ceilalți membri ai Consiliului de 
Administraţie al BNR, în comi-
siile economică și buget-finanţe 
ale Senatului, Mugur Isărescu 
i-a dovedit pe toți. A demonstrat 
autoritate și experiență. Nu întâm-
plător a stat aproape 30 de ani la 
BNR. Un record absolut. Nimeni 
în lume nu se poate lăuda cu o atare 
performanță de a fi cel mai longe-
viv guvernator de Bancă Centrală. 
Dar îi ajunge și lui. Problema e că, 
din actualii membri ai CA-ului, 
niciunul nu ar fi o soluție pentru a-i 
succede lui Isărescu. Numele vehi-
culate de la PSD cu atât mai puțin.

Codruţa Kovesi  
nota 6 

Există o vorbă la români: Cine 
sapă groapa altuia s-ar putea să cadă 
în ea. La un moment dat, trebuia 
să te aștepți la o astfel de finalitate 
a unui război pe viață și pe moarte 
între statul de drept și statul paralel. 
Mie îmi pare rău de Laura Codruța 
Kovesi. A greșit teribil când a negat 
evidența, și anume relația de amici-
ție cu Sebastian Ghiță. Până la urmă, 
are și meritele ei. De la momentul 
preluării șefiei DNA, această insti-
tuție a început să fie foarte activă, 
eficientă ar spune unii. Dar a semă-
nat și multă teroare, a generat o 
adevărată psihoză. Nu știu în ce 
măsură începerea urmării penale în 
România poate să mai aibă vreun 
efect în ceea ce privește desemna-
rea Laurei Codruța Kovesi în func-
ția de procuror-șef al Parchetului 
European. Din punctul meu de 
vedere, zarurile au fost aruncate. 
Marile grupuri ideologice din 
Parlamentul European, în frunte cu 
popularii europeni, și-au anunțat 
susținerea în mai multe state care 
contează în tot acest raport de forțe. 
Germania, Franța, Olanda o susțin 
pe Laura Codruța Kovesi.

Donald Trump 
nota 8  

Toată lumea se aștepta în discur-
sul său privind „Starea Națiunii“ să 
declare starea de urgență națională. 
Am anticipat corect când am spus 
că nu o va face atunci. Dar a decre-
tat-o în urmă cu două zile, odată 
cu ratificarea bugetului federal. 
Declararea stării de urgență națio-
nală îi va permite președintelui să 
ocolească Congresul și să acorde 
direct fondurile cerute de Pentagon 
pentru construirea zidului la granița 
cu Mexic. Dacă inițial se vehicula 
suma de 5,8 miliarde dolari, Trump 
a aprobat o sumă totală de 8 mili-
arde dolari, tocmai pentru ca acest 
proiect să fie finalizat la timp și să 
nu întâmpine probleme de finan-
țare. În Statele Unite trăiesc peste 
20 milioane de imigranți care au 
intrat ilegal pe teritoriul acestei țări 

și care, indiscutabil, afectează viața 
americanilor nativi. Mai puține 
locuri de muncă și mai prost plă-
tite, școli și spitale supraaglomerate, 
infracționalitate sporită. Decizia lui 
Trump a fost criticată de politicieni 
democraţi, dar și de republicani. 
Liderii democraţi Nancy Pelosi și 
Chuck Schumer au declarat într-un 
comunicat comun că „e vorba de un 
abuz de putere al unui președinte 
dezamăgit, care a mers dincolo de 
limitele legii pentru a încerca să 
obţină ceea ce nu a reușit prin pro-
cesul legislativ constituţional“.

Angela Merkel 
nota 8 

Este într-un con de umbră. Și-a 
închis și contul oficial de Facebook, 
unde era urmărită de 2.5 milioane de 
persoane, decizie justificată prin ple-
carea sa de la conducerea partidului 
conservator CDU. Dar sâmbătă, în 
cadrul conferinței de securitate de la 
Munchen, a avut un discurs ovațio-
nat în picioare. De față cu vicepreșe-
dintele american Mike Pence, Angela 
Merkel a pledat pentru multilatera-
lism și multiculturalism, a criticat 
SUA pentru denunțarea tratatului 
privind denuclearizarea Iranului și a 
tratatului privind Forțele Nucleare 
Intermediare. Bătrâna doamnă de 
fier a Europei încă joacă tare.

Theresa May  
nota 6 

Theresa May a mai primit un vot 
de blam din partea Parlamentului 
britanic. Inclusiv 45 de parlamen-
tari conservatori au votat împotriva 
doamnei May. Este din ce în ce mai 
puțin probabil ca Guvernul May 
să obțină o modificare a acordului 
negociat cu Comisia Europeană și 
ractificat deja de celelalte 27 de state. 
Aripa radicală din partidul con-
servator, condusă de Nigel Farage, 
amenință cu scindarea partidului 
dacă May va face concesii birocra-
ților de la Bruxelles sau dacă nu va 
respecta calendarul privind Brexitul. 
Pe 27 februarie este așteptat un vot 
decisiv în Parlamentul britanic, iar 
pe 29 martie Marea Britanie va ieși 
oficial din Uniunea Europeană.

Remus BORZA
deputat de Braşov



Zămurile sunt prepara-
tul identitar românilor 
și iarăși cred că (deși 
mă feresc, ca de ciorba 
foarte fierbinte, să dau 

verdicte) nu a fost nevoie să vină 
cineva, cândva, să ne învețe să fier-
bem niște ierburi ori rădăcinoase 
cu sau fără o ciozvârtă de carne. Că 
unele zămuri presupun o anumită 
tehnică și că noi am importat acest 
know-how asta e clar. Și nu numai 
noi. O spun și o repet, toate gastro-
nomiile au fost și sunt influențate.

Astăzi vă supun atenției un 
fragment dintr-o carte fabuloa-
să[i], în care se scrie despre influ-
ența popoarelor din nordul nostru 
în ceea ce privește supele acide/
respectiv a borșurilor pe care 
Moldova le poate pune pe stindar-
dul culinar regional. Asta înseamnă 
că, dacă aveți răbdarea să citiți 
opinia argumentată solid, evoluția 
însăși a modelat anumite compor-
tamente și necesități culinare. Ceea 
ce susțin în continuare e faptul că 
nu contează   originea, pentru că 
nu se pune problema unui plagiat. 
Să accentuăm „importanța redusă 
a provenienței acestor feluri de 
mâncare, a nașterii sau nu a lor pe 
pământ   românesc comparativ cu 
valoarea culturală a asimilării crea-
toare a noutăților și adaptarea per-
fectă la modelul tradițional româ-
nesc de prelucrare și combinare a 
materiilor prime prin tehnici de 
mare vechime. În plus, consecvența 
cu care ele au fost perpetuate de-a 
lungul timpului în hrana cotidiană 
și de sărbătoare, păstrarea în timp a 
unei vechi și diversificate termino-
logii, pot fi argumente în favoarea 
românismului lor“. (Ofelia Văduva) 

Despre brevetul de invenție al 

borșului (zeama fermenată din 
tărâțe) întâlnit cu frecvență mare în 
bucătăriile slave (Polonia, Ucraina, 
Rusia) în Republica Moldova și la 
noi, mai ales în Moldova, s-a tot scris 
și unii istorici, de pildă Dan Alexe[ii], 
susțin răspicat că ne-ar aparține. Un 
studio interbelic aparținând doc-
torului Ioan Claudian, publicat în 
1939, contrazice această teză:   

„Suntem (românii n.e.), din 
punctul de vedere al geografiei bita-
nice la limita nordică a viței de vie, 
a vinificației. Acest hotar al vinului 
se traduce prin deosebiri impor-
tante alimentare între Români și 
popoarele vecine dela Nord. Dela 
frontiera noastră nordică începe 
zona băuturilor fermentate, din 
cereale (orz, ovăz): Kvasul slavilor 
Răsăriteni[iii] vechiul «Zur» al 
Polonezilor, Berea Germanilor și 
Celților de Nord[iv]. Sunte deci 
sub limita Sudică a acestei zone a 
băuturilor fermentate, alcoolice 
sau nu, care ocupă toată Europa 
Nordică, mai sus de zona vinului, și 
reapare a Sud, în Africa și Asia, sub 
limita sudică a acestei zone (Egipt, 
Asiria, Babilon).

La Sudul Dunării regăsim teh-
nica băuturilor fermentate sub 
forma unei băuturi care se pregă-
tește tocmai din mei, cereala noas-
tră tradițională, e braga!

(…)
Locuitorii țării noastre nu par a fi 

utilizat niciodată cerealele lor pen-
tru pregătirea unor băuturi. (…) 
Explicația cea mai plauzibilă a aces-
tei izolări este abundența de viță și 
obiceiul vechi al vinificației (…)

Lipsa băuturilor fermentate în 
regiunile noastre are însă și o altă 
însemnătat. Pentru Maurizio[v], 
tehnicade preparare a berii și cu atât 
mai mult a brăgii, din care se pare a 
deriva, este la baza panificației. Fapt 
este că, la noi, lipsa tehnicii băuturi-
lor fermentate merge mână în mână 
cu o relativă ignorare a panificației.

În legătură cu tehnica fermenta-
țiunilor acide, același autor delimi-
tează în Nordul Europei o zonă a 
supelor acide.

Populațiile nordice de agricul-
tori aveau de rezolvat o problem 
esențială: conservarea alimentelor 
vegetale pentru lunga perioadă de 
iarnă. Din această nevoie impusă 
de climă, a luat naștere tehnica fer-
mentațiilor acide. În acest scop, s-au 
întrebuințat diverse ierburi culese 
Heracleum sphondylium (Crucea 
Pământului), Rumex (măcriș, ște-
vie etc,), Borago off. (limba mielu-
lui), Bette (sfecle), apoi cerealele și 
în special secara.

Această preparație culinară care 
a jucat în veacurile trecute un rol 
de căpetenie în alimentația Slavilor 
nordici, era și este cunoscut sub 
numele de «barscz», în care nu 
e greu de recunoscut «borșul» 
nostrum. De aceeași tehnică ține 
și conservarea acidă a verdețurilor 
în general în felul verzei noastre 
murate[vi].

Această zonă a conservelor 
acide de plante coincide oarecum 
cu zona supelor acide și se întindea 
primordial în tot Nordul Europei, 
spre Apus până aproximativ la 
Rin. În Sud, coboară în România 
și cum se știe la Slavii din Balcani, 
la care sunt mult apreciate. Este de 
remarcat că teritoriul românesc 
este cuprins într-adevăr în această 
zonă, însă pare a fi vorba și aici de o 
zonă de transiție, căci în alimentația 
țăranilor noștri aceste preparațiuni 
nu au nici pe departe însemnăta-
tea pe care o au la slavi. Nevoia de 
conserve de iarnă va fi fost satisfă-
cută prin conserve de lapte (lapte 
acru, brânză etc.), iar necesitatea 
gustativă și fiziologică de acide, cu 
ajutorul derivatelor fermentate ale 
laptelui și ale frcutelor, care lipsesc 
din stepele Rusiei. În Transivalnia 
se acrește ciorba cu zer. Fructele 
crude servesc uneori la același lucru 

(…)“ Una dintre cele mai vechi 
menționări ale borșului din tărâțe 
ultilizat la acrirea zămurilor îi apar-
ține arhiepiscopului romano-ca-
tolic de origine bosniacă, Marco 
Bandini, autorul așa-numitului 
Codex Bandini, fost administrator 
apostolic al credincioșilor catholic 
din Moldova (decedat în 1650 la 
Bacău) care scria despre aceștia: 
“nu se delectează cu condiment, ci 
de cele mai multe ori gătesc peștele 
sau carnea cu borș de tărâțe sau cu 
oțet“[vii]

[i] Dr. Ioan Claudian, 
Alimentația poporului român în 
cadrul antropogeografiei și isto-
riei economice, Fundația pentru 
literatură și artă Regele Carol II, 
București, 1939

[ii] Dan Alexe, Dacopatia și alte 
rătăciri românești, ed. Humanitas 
2015

[iii] Obiceiul lichidelor calde ale 
Slavilor din Nord, impus de climat, 
i-a dus de sigur la adoptarea ceaiu-
lui care tinde să înlocuiască vechile 
supe

[iv] Același lucru se poate spune 
și despre mied, băutură dinmiere 
fermentată, mult întrebuințată la 
Sciți ca și, mai târziu la Slavi, și des-
pre care găsim în locurile noastre o 
singură mențiune (Priscus LXI)

[v] Dr. A. Maurizio., Historire 
de l’alimentation vegetale, trad. Dr. 
F. Gidon, Payot Paris 1932

[vi] E de reținut că cuvântul 
«varză» întrebuințat într-o mare 
întindere a teritoriului româneasc 
derivă dela virida, cuvânt care va fi 
avut primordial un sens mai gene-
ric de «verdețuri» în sensul de 
«choucroutes», «Sauerkraut»

[vii] Călători străini prin țările 
române, vol V, ed. Academiei 
Române
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Este borșul o invenție românească? 
O perspectivă interbelică
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