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EDITORIAL

Protestul magistraților farisei 
și „câmpul tactic” din justiție

O lume ce nu va mai 
fi nicicând la fel

• CU TRISTEŢE, CONSTAT CĂ MAGISTRAŢILOR ROMÂNI LE 
PASĂ DOAR DE DREPTURILE LOR MATERIALE ȘI NU SUNT  
DE ACORD SĂ DEA SOCOTEALĂ PENTRU ABUZURI.  
Protestul lor din ultimele zile dovedește mai presus de  
orice suspiciune că magistraţilor (nu tuturor, doar celor 
care se cred reprezentanţii tuturor) le place câmpul tactic și 
nedemna dublă măsură!  PAGINA 2  PAGINILE  8-9

Gara de la Promenadă a avut inițial două linii.  
În dreptul acestora, la amenajarea inițială din 
1892 a fost plantat un rând de copăcei, la umbra 
cărora urmau să aștepte călătorii pe bănci. Prin 
1907 s-a decis construirea celei de-a treia linii, 
chiar pe locul lor. În cartea poștală de față se 
observă grămăjoarele de pământ rămase în urma 
scoaterii copăceilor. 

Puterea n-are nicio legătură cu votul. O vedem la noi, o 
vedem peste ocean, o vedem în UE. Votul e util dacă poți 
pune mâna pe el, dacă nu e în regulă, te descurci și fără. 
Pentru că adevărata putere, adevăratele pârghii, veritabilii 
decidenți, cei care înclina osia lumii, cei care pot schimba 
destine nu sunt niciodată votați. Iar dacă rezultatul votului 
nu e pe placul lor, nicio problemă, mașinăria de invalidare a 
votului cetățenilor intră în brazdă. Triada securiști-justiție-
propagandă rezolvă problema. E evacuat rezultatul votului 
popular (dacă nu s-a putut influența din timp acest vot) și e 
proptit maimuțoiul-politician care înțelege că treaba lui nu 
e să ia decizii, ci să recite către gloată deciziile luate deja de 
băieți. Aici suntem. Epoca dezbaterilor ideologice s-a dus. 
Există kit-ul de bază pentru fabricarea rapidă de ideologii 
cu durată redusă de întrebuințare. Iar aici totul e un surfing 
prin temele de actualitate, nu mai există principii, decență, 
consecvență. 

 Se dorește să se  
ia decizia peste guvern,  
din afara țării

Kovesi, cea mai bună 
cale găsită de liderii 
europeni pentru avortarea 
Parchetului European

Incompetență sau nepăsare 
la Federația Română de 
Schi-Biatlon?

Scrisoare deschisă 
Președintelui Colegiului 
Medicilor din România

 Iosif Iepure,  
tezaur uman viu
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Puterea n-are  
nicio legătură  
cu votul

de Cornelius POPA
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Un grup de cercetători 
– nu britanici, ci norve-
gieni și neozeelandezi 
– după un studiu întins 
pe cîteva decenii, a ajuns 

la următoarea concluzie științifică: 
omenirea este din ce în ce mai proastă. 
Mai exact, după anii ’70, IQ-ul scade. 
Nu prea încet, în schimb extrem de 
sigur. Este așa-zisul „efect Flynn“ (după 
numele norvegianului care a condus 
acest studiu). Cică la mijloc ar fi ba 
explozia tehnologică care trimite cre-
ierul la plimbare, ba stilul de viață, 
ba aglomerarea indivizilor cu gene 
defecte...

Cert este însă un lucru: putem să ne 
relaxăm. Chiar dacă la români, după 
cum relevă studiile colective bazate pe 
observația directă și cotidiană, IQ-ul 
se degradează galopant, în cicluri de 
patru ani de regulă (1996, 2000, 2004, 
2008, 2012, 2016 etc), prostirea popu-
lației nu ne este opozabilă doar nouă, 
este mondială. Și, în fond, avem și un 
motiv de glorie proprie și personală: în 

sfîrșit sîntem și noi pe locul I la ceva.
Dar să revenim la oile noastre (și nu 

întîmplător spus „oile noastre“: în urmă 
cu trei decenii, un june profesoraș, iute 
la minte, navetist de Sfîntu Gheorghe, 
actualmente onorabil jurnalist la un 
mare post de radio internațional, 
propunea să înlocuim stema noastră 
cu sonde, spice și soare, cu capul de 
oaie, simbol sugestiv pentru turma 
românească mereu condusă de oierii 
ticăloșiți spre abatoarele istoriei. De 
atunci s-a schimbat un singur lucru: 
junele nu mai e june!). Oile noastre, 
lider mondial la categoria „goana după 
prostie“, frumos aliniate în turmă, se 
manifestă plenar, după cum spuneam, 
în cicluri de cîte patru ani. Sindromul 
suprem pocnește la moalele capului nu 
la abator (deși și aici poate fi conside-
rat un fel de autoînjunghiere rituală, un 
sepuku mioritic), ci la cabina de vot. 

La fiecare cap de ciclu electo-
ral, noi, nația română, ne punem  
pe fiert. Dar ce fiert? Clocotim de-a 
dreptul. Începem să ne salutăm de 

mamă, ne prindem cu sîrg unul de 
gîtul altuia, băgăm repertoriul ăla cu 
„huo“ și „pe ei, pe mama lor“. Lăsăm 
la o parte orice urmă de rațional și ne 
abandonăm cu tandrețe sau în brațele 
pasionalului sau, atunci cînd devenim 
megapragmatici, în brațele mațului. Și 
manifestul acestui abandon se petrece, 
ațăi ghicit, în cabina de vot. Adică 
acolo unde sîntem singuri, doar noi și 
conștiința noastră și ce mai avem prin 
plasă: doi mici și o bere gratis, găleți și/
sau pelerine electorale, pixuri, brichete 
cu sigle de partid și, mai nou, promi-
siuni de creștere: creștere a salariului, 
creștere a pensiei, creștere a peni… A, 
nu, din asta încă n-au promis.

Și acum, pornind de la rîndurile de 
mai sus, vă propun un simplu exercițiu, 
la capătul căruia vom desluși enigma 
din titlu. De ce sîntem mai proști? În 
nici un caz pentru că am ajuns la gene-
rația care a cumulat maximul de gene 
defecte genetic. Au trecut 30 de ani de 
la momentul decembrie 1989 și, este 
clar, nu putem da vina pe genetică. În 
nici un caz din cauza schimbării stilu-
lui de viață. Faptul că noile generații 
stau cu nasul în tablete, telefoane etc și 
nu în carte doboară nivelul de cultură 
și face turma mai lesne de dus la aba-
torul istoriei spre gloria mațului celor 
aflați la putere și doar atît.

De ce sîntem mai proști
Editorial

de Cornelius POPA

numărul 60, martie 2019

Și mai rămîne o singură variantă: 
sîntem din ce în ce mai proști 
pentru că, la patru ani o dată, taman 
atunci cînd avem ghilotina votului 
în mînă, în loc să decapităm nația 
de pesta cleptocartă, furăcioasă, 
coruptă, mincinoasă, ticăloasă, noi 
o perpetuăm votînd sub emoția sau 
lăcomia momentului. Nu cu creierul, 
rațional, ci cu mațul, juisînd că am 
halit doi mici moca și am gîlgîit cîteva 
peturi de bere, tot gratis, primite de 
la cei care, în acest fel, își mai asigură 
încă patru ani de hoții și ticăloșii. Și 
o facem în continuare, așa cum am 
făcut-o în 90, în 92, chiar și în 96, 
cînd am avut un moment de trezire, 
dar am ales în loc de hoți, doar o gașcă 
de incompetenți, în 2000, 2004, 
2008, 2012, 2016. Și ne pregătim să 
o facem din nou. Am zis!

Protestul magistraților farisei  
și „câmpul tactic” din justiție

•  PROTESTELE MAGISTRAŢILOR (NU ALE TUTUROR, DAR ATUNCI CÂND UNII 
PROTESTEAZĂ, SUSŢIN CĂ O FAC ÎN NUMELE TUTUROR) FAC VALURI ÎN 
PRESĂ ȘI TULBURĂ MEDIUL ONLINE. Pricepuţi sau nepricepuţi, oamenii  
se înfurie și aruncă în dreapta și în stânga cu preţioase judecăţi de valoare

Tudor ARTENIE Le-au plăcut 
magistraților 
protocoalele secrete?

Se pare că da! În timp ce 
instituțiile însărcinate cu apli-
carea legii se vindeau prin 
protocoale către serviciile de 
informații, lumea magistraților 
se afunda în tăcere. Judecători 
inamovibili și procurori cu 
obrazul gros reinventau în 
tăcere Direcția a 6-a a securi-
tății statului, bucurându-se de 
salarii mari și pensii pe măsură. 
Și nimeni nu protesta.

Magistraților – judecători 
și procurori, deși nu înțeleg de 
ce procurorii sunt considerați 
magistrați!? – nu le-a păsat de 

pârtia deschisă către abuzuri și 
compromiterea ideii de justiție.

Magistraților le-a 
surâs  
lupta selectivă 
anticorupție. Nu 
s-au gândit deloc să 
protesteze

Sub umbrela CSAT (o 
construcție de putere cu legi-
timitate îndoielnică), lupta 
împotriva corupției s-a supra-
pus peste interesele serviciilor 
speciale. Interese care, puse la 
rândul lor în raport de subor-
donare față de decidenții poli-
tici, au stabilit „câmpul tactic” 
al justiției. Astfel, băieții din 

subteranul societății au stabilit 
cine trebuia „executat”, cine tre-
buia plimbat în cătușe prin fața 
camerelor de luat vederi, cine 
trebuia să-și cedeze afacerea 
către beneficiarii secreți, agreați 
de statul paralel și contributori 
la dezvoltarea acestuia.

Explozia de la 
Ploiești a compromis 
construcția secretă. 
Dar și ideea de luptă 
împotriva corupției.  
Din nou – niciun 
protest

„Unitatea de elită“ a DNA 
de la Ploiești s-a dovedit a fi un 

laborator performant al abuzu-
rilor. „Decaparea“, un termen 
drag unora, începută acolo a 
dus răvășirea unei bune părți a 
justiției la nivelul întregii țări. 
După Ploiești, au urmat alte 
orașe, alte structuri de elită din 
Brașov, Oradea sau București. 
Rând pe rând, mizeriile au 
devenit publice, milioane de 
cuvinte și acuzații au acoperit 
„câmpul tactic”.

Un general SRI a fost înde-
părtat din sistem, un procu-
ror-șef a fost demis, dar nimeni 
nu a protestat împotriva abu-
zurilor. Magistraților români 
le-a fost indiferentă mocirla în 
care au îngropat-o pe doamna 
cu talere și legată la ochi. O 
doamnă perfect dezonorată.

Cu tristețe, constat că 
magistraților români le 
pasă doar de drepturile 
lor materiale și nu sunt 
de acord să dea socoteală 
pentru abuzuri. Protestul lor 
din ultimele zile dovedește 
mai presus de orice 
suspiciune că magistraților 
(nu tuturor, doar celor care 
se cred reprezentanții 
tuturor) le place câmpul 
tactic și nedemna dublă 
măsură!
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Incident grav la Campionatele 
Naționale de schi de la Azuga, acolo 
unde se desfășoară Campionatele 
Naționale de schi alpin!  Pârtia pe 
care concurează atât juniorii cât 

și seniorii nu este asigurată cu plase de 
protecție.

Sportiva Coronei, Szidonia Lazsadi a 
ajuns la spital cu fractură de tibie și per-
oneu, după ce a alunecat în afara pârtiei, 
oprindu-se în hidrantul  de la tunul de 
zăpadă. „Szidonia s-a dezechilibrat la o 
poartă, a încercat  să redreseze, însă din 
păcate i-a zburat un schi, a căzut și-a rupt 
piciorul  și apoi a alunecat în afara pârtiei, 
oprindu-se direct în hidrant. Din fericire nu 
s-a accidentat și mai grav decât a făcut-o 
la căzătură, însă Doamne ferește de alt-
ceva dacă viteza era mai mare...“, a spus 
Emilian Focșăneanu, antrenor la secția 
de schi a clubului Corona și cel care a 
însoțit-o pe sportivă la spitalul din Azuga 
și ulterior la Spitalul de Copii Brașov.  

A fost nevoie de mai mult de 
o oră pentru a fi recuperată și 
dusă la Spitalul din Azuga, cu 
diagnostic de dublă fractură 
de peroneu și tibie.  

În semn de protest, schiorii seniori 
au refuzat să ia startul în proba de 
miercuri, din lipsa siguranței pe pârtie. 
Seniorii de la mai multe cluburi din 
țară (ASC Corona, CS Gligor, CSU 
Petroșani și CSIM Sibiu) au anunțat 
că nu mai intră în manșa a doua a con-
cursului, pentru că nu vor să își riște 
viața și au făcut un memoriu solicitând 
întreruperea concursului, pentru că 
viața lor era în pericol. Aceștia, deși au 
sesizat neregulile nu au fost ascultați de 
oficialii prezenți. Și Roxana  Cojocea, 
președintele secției de schi de la Corona 
Brașov, a tras un semnal de alarmă după 
incidentul de la Azuga. „Înțelegem 
etapa prin care trece Federația Română 
de Schi Biatlon, înțelegem că nu există  
suficiente fonduri sau personal, însă 
totul până  la siguranța copiilor noștri. 

De data aceasta am avut noroc ca nu s-a 
întâmplat ceva mult mai grav dar este 
un semnal de alarmă  pe care suntem 
îndreptățiți să il tragem. Organizatorii 
oricărei competiții trebuie să se asigure 
că totul se desfășoară  în condiții de 
maximă siguranță“. 

Cei de la gsp.ro au intrat și ei pe sub-
iect iar ce reiese nu pare de bun augur, 
mai eles că oficialii de la federație spun 
că nu au nici o vină!

„Totul s-a întâmplat din cauza organiza-
torilor, Federația Română de Schi Biatlon”, 
spun sursele Gazetei.

„Mai mulți sportivi de top, Achiriloaie, 
Barbu, Gligor și alții, 8 sportivi în total, au 
refuzat să mai participe la manșa a doua 
după accidentul Szidoniei. Cu toate aces-
tea, concursul a continuat”, mai spun mar-
torii oculari.

Oamenii de schi care au participat la 
concurs au adăugat că „oficialii Federației 
au reacționat negativ, acuzându-i pe spor-
tivii care n-au mai luat startul că sunt niște 
fricoși!”. 

Adică noi, federația ne spălăm pe 
mâini! Nu avem nici o vină, a fost un 
oarecare accident iar sportivii care au 
refuzat să intrăm în manșă sunt niște 
fricoși, niște căcăcioși. Da, sportivii care 
au reprezentat Romania în concursuri 
internaționale pe pârtii chiar periculoase 

și pline de gheață, la viteze de peste 130 
km/oră. Puiu Gașpar, secretarul general 
al FRSB nu este de vină pentru că, nu-i 
așa, din birou este mai greu să fi vinovat 
de ceva când nu faci nimic. Înțelegem 
însă și că responsabilitatea nu se deleagă. 

Se impun câteva întrebări 
pentru „fetele mari“ de la 
Federația de Ski:

Dacă FRSB nu are nici o vină, după 
cum susține domnul Gașpar,  de ce s-a 
oferit să-i plătească Szidoniei Lazsadi 
costurile operaţiei și recuperării? De 
frica unei plângeri penale?

De ce Naţionalele nu s-au organizat 
pe modelul FIS Cup din Poiana Brașov 
unde organizatorul a oferit pârtii perfect 
pregătite si plase de protecție pentru 
securitatea concurenţilor?

Cum poți să spui despre concurenți 
precum Ioan Valeriu Achiriloaie sau des-
pre Ania Caill care este cea mai valoroasă 
schioară a noastră în acest moment că 
este o fricoasă? Oare  pentru că  „au avut 
tupeul“ să vorbească despre finanțările 
oferite de Federația pentru concursurile 
internaţionale la care au participat? 

Noi credem că totuși se impune o 
plângere penală, mai ales că nu s-au 
respectat normele de securitate iar un 
om putea să moară!

Incompetență sau nepăsare la Federația Română de Schi-Biatlon?

Szidonia Lazsadi, la un pas de tragedie, la 
Campionatele Naționale de Schi de la Azuga

„Așa se întâmplă, Federația e mereu 
de vină. Acolo este delegatul tehnic, 
antrenorul federal Dan Cristea și 
expertul sportiv Marcel Frățilă.
Împreună cu Administrația Pârtiilor, ei 
au pregătit pârtia din toate punctele 
de vedere. Înainte de competiție, s-a 
stabilit de către antrenorii participanți 
la Campionatul Național și de către 
juriu că totul este în regulă.
A fost un accident care se întâmplă 
la orice fel de competiție de schi 
din lumea aceasta.  Fata, la una 
dintre porți, a rămas pe deal, i-a 
fugit piciorul. Și-a rupt piciorul și a 
plecat târâș, pe jos, până la liziera 
pădurii, aproximativ 15-20 de metri. 
Am discutat inclusiv cu antrenorul 
sportivei, care a fost cu ea la 
radiografie. El a spus clar că și fata 
a recunoscut că piciorul i s-a rupt în 
timpul concursului, la momentul în 
care a făcut o greșeală tehnică. A fost 
vorba de o fracțiune de secundă.
Apoi a alunecat spre acel hidrant, 
nelovindu-se de el. Ea și-a rupt 
piciorul dintr-o greșeală tehnică. O 
astfel de căzătură se poate întâmpla 
oriunde, dar unele personaje care 
au sau n-au legătură cu schiul au 
transformat această întâmplare 
nefericită într-un moment în care 
să arunce cu noroi în Federație. 
Accidentul n-are niciun fel de 
legătură cu securitatea pârtiei. Nu 
există nicio competiție de schi alpin 
fără accidentări, se întâmplă oricui, 
indiferent de pârtie, indiferent de 
nivel. Ne pare rău, am luat legătura 
cu antrenorul ei și cu tatăl sportivei. 
Am luat legătura cu Spitalul de 
Pediatrie din Brașov. Joi dimineața va 
fi operată, iar Federația și-a asumat 
să plătească costurile operației. 
Părintele sportivei a înțeles că e 
un  accident nefericit. Noi am făcut, 
din punctul nostru de vedere, tot 
ce s-a putut. După accident, am 
cerut imediat să se strângă juriul de 
concurs și antrenorii. Ei au stabilit 
să se desfășoare în continuare 
competiția”.

Puiu Gașpar,  
secretarul general al FRSB

 La Campionatele Naționale 
de la Azuga, Corona a 
câștigat două titluri de 
campion național prin Szoke 
Hunor și Diana Rențea, ambii 
la la combinată și slalom 
uriaș, U18. De asemenea, 
Sebastian Dudaș a câștigat 
locul 2 la slalom uriaș, U21, 
iar Vlad Iordache, locul 3  
la slalom uriaș, U18.

PE SCURT
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Se dorește să se ia decizia 
peste guvern, din afara țării

În mod tradițional alegerile pentru par-
lamentul european nu au reprezentat o 
miză pentru partide sau pentru greii din 
acestea. De data aceasta lucrurile vor 
sta altfel pentru că fiind primul rand de 

alegeri din cele patru, o să avem o radiografie 
reală a votului politic. Însa mult mai impor-
tant este faptul că am deschis ochii a ceea 
ce înseamna zona de lobby politic la nivelul 
UE. Acum cred că am învățat să ne folosim 
de europarlamentarii care își stimează țara în 
jocul politic de la Bruxelles. Am fost trădați 
ca țară, de unii conaționali ai noștri, înjurați 
pe legile justiției, un MCV care trebuia închis 
demult, certați pentru că nu am avut un 10 
august cu veste galbene ci o încercare de lovi-
tură de stat nereușită și mai nou dojeniți că 
dorim păstrarea pe timp de 3 ani a prețului la 
energie electrică și gaze la o valoare decentă 
și nu cu surplusul de lăcomie aferent între 

prețul de producție și cel final la consumator. 
Avem un fenomen în plină desfașurare 

acela al globalizării și al existenței unor ger-
meni de conflict în aproape toate statele. Se 
dorește să se ia decizia peste guvern, din afara 
țării, instituțiile importante sunt ținute într-o 
stare de tensiune iar pentru ca acest lucru să 
funcționeze partidele trebuie să se contreze 
și ele, pentru a nu avea în acest fel o liniște 
a deciziei asumată la nivel guvernamental. 
Dacă noi am fi avut liniștea unor decizii 
structurale lucrurile ar fi stat poate altfel în 
acești doi ani de guvernare.

În mod normal, rezultatul votului este o 
consecinta firească a ceea ce au facut parti-
dele în jocul politic din perioada preelecto-
rală. Cumva este ca la studenți, dacă învață 
tot anul nu au probleme în sesiune, dacă însă 
se apuca de lucru doar în sesiune (campanie), 
consecința firească este că poți să fii sancțio-
nat de electorat. Un partid aflat la guvernare 
chiar dacă se spune „guvernarea uzează“ dacă 
își face bine lecțiile va avea o percepție bună 
din partea electoratului ca urmare a măsuri-
lor bune pentru populație luate de guvern. 
De la nivel guvernamental până la nivelul 

local, administrativ, dacă toți responsabilii 
instituțiilor statului din teritoriu au lucrat 
în slujba cetățeanului, au aplicat și explicat 
corect implicațiile legislației, este normal ca 
acestea să fie cel puțin percepute corect. 

La nivelul activiștilor de bază, dacă măsu-
rile luate sunt explicate cetățenilor și înțelese 
de către aceștia există posibilitatea unei per-
cepții corecte materializată printr-un vot res-
ponsabil. Rămâne de văzut însă care este per-
cepția oamenilor față de toate aceste lucruri, 
care este nivelul de credibilitate pe care ți-l 
acordă cetățenii. Va fi interesant de văzut și 
care este scorul local al partidelor raportat 
la scorul general pe țară și care va fi impactul 
noilor veniți. Estimez astazi o participare la 
vot mai mare ca de obicei la acest fel de ale-
geri, undeva pe la 35%, ceea ce va însemna un 
vot puternic antisitem, ce va aduce un plus 
noilor intrați pe scena politică.

Dacă însă percepția votanților va fi una 
corectă în sensul de a aprecia întreaga mani-
festare a anumitor atitudini și fapte din spa-
țiul public, al politicilor pentru cetățeni, 
atunci alegerea nu poate fi decât una corectă 
și firească.

•  URMEAZĂ ÎN URMĂTORII DOI ANI UN SET DE PATRU 
RĂNDURI DE ALEGERI, CE ÎNCEP ÎN LUNA MAI A 
ACESTUI AN CU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 
ȘI CONTINUĂ CU O MIZĂ IMPORTANTĂ, ALEGERILE 
PREZIDENŢIALE

Mihai MOHACI
deputat PSD de Braşov

Dragoș DRAGOMIR
Student Facultatea de Drept, 

Universitatea București

Avem un fenomen în 
plină desfașurare acela al 
globalizării și al existenței 
unor germeni de conflict 
în aproape toate statele. 
Se dorește să se ia decizia 
peste guvern, din afara 
țării, instituțiile importante 
sunt ținute într-o stare de 
tensiune iar pentru ca acest 
lucru să funcționeze partidele 
trebuie să se contreze și ele, 
pentru a nu avea în acest fel 
o liniște a deciziei asumată 
la nivel guvernamental. Dacă 
noi am fi avut liniștea unor 
decizii structurale lucrurile ar 
fi stat poate altfel în acești 
doi ani de guvernare.

Politica este una dintre cele 
mai disputate subiecte în 
momentul de față dato-
rită inflamării acesteia de 
către mass-media, a fap-

tului că toată lumea o analizează, 
comentează, datorită anumitor 
clișee apărute în piață, a impicării 
tinerilor în diferite comentarii însă 
puțini sunt cei care o și înțeleg în 
adevăratul ei sens.

Acest lucru s-a perpetuat și  în 
mediul studențesc, se dezbat anu-
mite măsuri din politicile publice 
și se critică cu înverșunare actuala 
guvernare, unii in cunoștiință de 
cauză, alții nu.

Nu de puține ori am auzit fap-
tul că PSD nu face nimic pentru 
români, în special pentru tineri, că 
suntem într-o situație de criză eco-
nomică majoră și că nu se dorește 
decât subjugarea justiției, că nu 
sunt bani pentru pensii și multe 
altele. 

Cu toate acestea, acești  tineri 
beneficiază de transportul gratuit cu 
trenul, se înscriu în număr cât mai 
mare în programul guvernamental 
al PSD-ALDE  ,,Investește în tine“ 
iar România are printre cele mai 
mari creșteri  economice din UE. 

Problema cea mai mare pe care 
am observat-o sunt sursele pe care 
le folosim, pentru că ajungem în 
penibila situație în care spunem că 
prin noile modificări la legile jus-
tiției nu se vor mai constitui mij-
loace de probă înregistrările de pe 
camerele de supraveghere, desi  în 
textul propus scrie contrariul. (art. 
71 aln. (3) ).

Suntem foarte critici când 
vine vorba de politică, ne place să 
generalizăm, să exagerăm, dar cel 
mai trist este faptul că nu ascul-
tăm și respingem de la început cu 

fermitate orice altă opinie separată, 
ajungem în situația în care unele 
personae au impresia că spun niște 
adevăruri generale, incontestabile, 
iar cei care îi contrazic sunt margi-
nalizați, luați in derâdere. 

Am ajuns să batjocorim insti-
tuțiile care reprezintă stâlpii unei 
democrații, nu mai avem respect 
pentru Parlament care este unicul 
legiuitor, pentru Guvern, pentru 
CCR , criticăm tot ce nu ne convine 
chiar dacă este corect sau nu.

Acesta nu este viitorul pe care 
trebuie să-l construim, aceste 
lucruri nu fac subiectul unei socie-
tăți sănătoase, bazate pe adevăratele 
valori democratice.

Politica românească are nevoie 
de un nou suflu, e nevoie de o 
nouă abordare pentru că societa-
tea noastră este într-o continuă 
schimbare și vedem acest lucru zi 
de zi, de aceea apreciez și susțin 
implicarea timpurie a tinerilor în 
politică, dar urmărind ce se întâm-
plă cu generația mea, ura din ce 
în ce mai accentuată, încep să am 
anumite rezerve.

Spun aceste lucruri din 

perspectiva unui tânăr student la 
drept , de 20 ani, care are o abordare 
socială, de stânga și care a ales să 
facă politică în ciuda tuturor repro-
șurilor, greutăților cu care m-am 
confruntat și încă mă confrunt.

Tocmai a tavut loc un important 
referendum, iar noi am eșuat în fața 
acestui test de democrație. De ce? 
Sunt foarte multe motive, de la boi-
cotul total iresponsabil al unora din 
USR care se îndreaptă către zona 
extremistă, până la manipularea, 
dezinformarea din mass-media și 
nu numai.

Cu câteva zile înainte de referen-
dum, în cadrul unui curs, am auzit 
faptul că acesta ar fi neconstituți-
onal datorită modului în care s-a 
depus această inițiativă la Senat, că 
nu s-a respectat ordinea Camerelor.

Decizia CCR 539/2018 la punc-
tul 60 infirmă cele spuse de respec-
tiva persoană, fiind amintit faptul că 
e imperativă egalitatea celor două 
Camere, în calitate de for decizio-
nal, în fața celeilalte Camere, auto-
rul inițiativei de revizuire având 
libertatea de a depune la oricare 
dintre Camere. Faptul că Senatul a 

decis să trimită propunerea de revi-
zuire la Camera Deputaților spre 
dezbatere și aprobare reprezintă 
expresia colaborării și dialogului 
între cele două Camere, în spiritul 
legitimității lor egale.

Bineînțeles, cei care au fost 
împotriva acestui referendum caută 
și azi motive pentru a-și legitima 
decizia de atunci, chiar dacă lucru-
rile sunt clare.

Nu în ultimul rând, aș dori să fac 
un apel la rațiune către toți tinerii 
care doresc să se implice în poli-
tică, să se informeze foarte bine 
înainte de a susține ceva pentru 
că pot genera dezinformări care 
mai devreme sau mai târziu se vor 
întoarce împotriva lor și că politica 
,,pumnului în gură“ promovată 
prin incitare la ură, manipulare și 
intimidare de către anumite par-
tide din opoziție nu reprezintă un 
model de urmat.

Opoziția este un garant 
al democrației, benefică 
pentru stat atâta timp 
cât nu este distructivă.

Studenții și politica
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Prioritățile pentru aceste alegeri 
recunosc realitatea vieții femeilor 
și fetelor și reunesc perspectivele 
tuturor statelor membre. In Europa 
de astăzi se reunesc perspecti-

vele femeilor și fetelor și ale organizațiilor 
membre din întreaga Europă. Aceste prio-
rități reflectă activitatea neterminată încă de 
punere în aplicare a instrumentelor interna-
ționale privind drepturile omului pentru a 
promova drepturile femeilor în ultimele trei 
decenii. Asigurarea egalității între femei și 
bărbați și integrarea perspectivei de gen în 
toate politicile și structurile financiare este o 
obligație a Uniunii Europene conform trata-
telor UE. Prin urmare, solicităm:

O Europă care realizează 
egalitatea femeilor la luarea 
deciziilor politice

Femeile sunt încă grav subreprezentate 
în toate instituțiile europene și în toate sta-
tele membre ale UE atunci când este vorba 
despre luarea deciziilor politice. Aceasta 
înseamnă că jumătate din populație lip-
sește din încăperile și coridoarele în care se 
iau decizii cu privire la toată viața noastră. 
Reprezentarea egală a femeilor și bărbați-
lor, reflectând diversitatea întregii populații 
europene, trebuie garantată și trebuie ca toți 
să se lupte pentru ea, fiind o parte esențială 
a transformării instituțiilor noastre politice 
în scopul punerii în centru a oamenilor și a 
planetei.

O Europă care garantează 
egalitatea independenței 
economice a tuturor femeilor

Independența economică a femeilor, pe 
picior de egalitate cu bărbații, este esențială 
pentru egalitatea și libertatea femeilor, dar nu 
a fost realizată încă în nicio țară europeană. 
Trebuie să întoarcem spatele economiei de 
austeritate și să investim în renunțarea la 
feminizarea sărăciei, care are în special impact 
asupra femeilor deja marginalizate din cauza 
experienței lor în mai multe forme de discri-
minare (cum ar fi rasismul, discriminarea sau 
prejudecățile privind persoanele cu disabili-
tăți, homofobia ...). Trebuie introduse măsuri 
concrete pentru combaterea șomajului și a 
lipsei de muncă decentă și de calitate, cu un 
impact deosebit asupra femeilor, pentru a ne 
putea ocupa de distribuția inegală a muncii 
de îngrijire neremunerată și de decalajele per-
sistente în ceea ce privește salarizarea, câști-
gurile pe toată durata vieții și pensii. Trebuie 
să depunem eforturi pentru a ne asigura că 
femeile și bărbații vor câștiga în mod egal și 
vor îngriji în mod egal pe tot parcursul vieții.

O Europă liberă de violență 
împotriva femeilor

Violența bărbaților este o realitate zilnică 
pentru multe femei și fete din Europa și este 
o expresie viscerală a inegalităților structu-
rale dintre femei și bărbați; totuși ea rămâne 
subevaluată, insuficient condamnată și 
depolitizată. Eliminarea violenței împotriva 
femeilor este o parte integrantă a realizării 
egalității în societate.Împreună, trebuie să 
acționăm pentru a pune capăt tuturor for-
melor de violență împotriva femeilor și fete-
lor și pentru a promova o societate a păcii și 
siguranței. Toate femeile și fetele merită o 
viață fără violență și fără frică de violență.

O Europă care oferă pace, 
securitate umană și demnitate 
pentru toate femeile și fetele

Fie că este vorba despre exploatarea 
sexuală, negarea drepturilor sănătății sexu-
ale și reproductive, ori prioritizarea opresivă 
a punctelor de vedere rasiste și naționa-
liste, sănătatea milioanelor de femei și fete, 
bunăstarea și siguranța lor sunt în mod inu-
til expuse zilnic riscului. Solicităm un viitor 
mai bun pentru toată lumea din Europa și 
trebuie să lucrăm împreună pentru ca toate 
femeile și fetele să-și poată realiza potenția-
lul într-un mediu sigur și de sprijin.

O Europă care canalizează 
resursele pentru drepturile 
umane ale femeilor

Deciziile și investițiile financiare reflectă 
prioritățile politice. Prin urmare, meca-
nismele de finanțare și resursele durabile 
reflectă adevărata amploare a angajamen-
telor politice față de drepturile femeilor 
ca drepturi ale omului și egalitatea de gen. 
Solicităm finanțare durabilă pentru orga-
nizațiile pentru drepturile femeii,finanțare 
care face posibilă o mișcare durabilă a feme-
ilor și care îndeamnă factorii de decizie să 
aloce și să pună în aplicare bugete respon-
sabile față de factorul gen în scopul realiză-
rii drepturilor și egalității femeilor la toate 
nivelurile. Comunitățile rurale suferă cel 
mai tare în această privință, discriminarea 
în rândul femeilor fiind evidentă, iar progra-
mele ce urmează a fi finanțate trebuie să fie 
cu aplicabilitate imediată.

Europa pentru femei

Pentru ca mai avem prea puțin timp. 

Tocmai se anunță că o pandemie de gripă va lovi 
lumea. 

Noi abia am reușit să nu închidem Institutul 
Cantacuzino. Mai e puțin timp.

Într-o lume cu războaie pentru resurse noi era 
să pierdem Hidroelectrica. Era la un pas de 
faliment și vânzare pe câțiva euro.  A fost salvată 
în ultimul moment. Se poate, deci! Acum e dintre 
cei mai mari contribuitori la bugetul de stat. 
Riscăm să o pierdem iar. Mai e puțin timp.

Sunt țări în lume care au pe teritoriul lor trupe 
americane și rusești. Și nu sunt deloc fericite: 
Siria, Ucraina. Pe teritoriul poporului român avem 
trupe americane în toată țara și armată rusă în 
Transnistria. Și nu avem numit Șef de Stat Major 
al Armatei. Mai e ... nici nu pot să scriu!

În primul război mondial am intrat nepregătiți. În 
al doilea război, nepregătiți. Acum, în caz de gripă 
suntem nepregătiți. Ba chiar și în iarnă am intrat 
nepregătiți. Și primăvara, tot nepregătiți? 

De ce ...?
Să ținem minte.

Evreii au fost exterminați de câteva ori în cei 
2000 de ani ai  erei noastre. Și au revenit. 

Pentru ca au ținut minte. Cine sunt.

Germanii, în secolul trecut, au pierdut 2 războaie 
mondiale. Și au revenit de fiecare dată. 

Pentru ca au ținut minte. Ce vor.

Austria când nu a mai avut armată, a avut 
diplomație. Și s-a salvat.

Pentru că a știut. Cine îi sunt aliații.

La Unirea Principatelor ne-a ajutat Franța. Noi 
am dat petrolul austriecilor.

La Marea Unire ne-au ajutat Franța și Statele 
Unite. Noi trimitem aurul la Londra.

În 1968 ne-au salvat de la invazia sovieticilor 
Statele Unite și China. Noi dăm pădurile 
austriecilor.

Apoi ne mirăm că în Europa nu avem prieteni.

În Canada, Israel și Belgia, țări aliate, nu avem 
ambasadori. Pierdem timp.

Vechii greci spuneau: dacă nu știi în ce port vrei 
să ajungi, atunci niciun vânt nu îți este prielnic.

Noi avem cea mai veche istorie din Europa și la 
un miting globalistoid este aplaudat un filozof 
când spune „sunt cu doi ani mai mare decât țara 
mea“.  

E greu să ținem minte? E scump?

Vom ține minte oare că unul care a luat case cu 
acte false și a dat afară Librăria Mihai Eminescu 
fix pe 15 ianuarie, nu are vreo aplecare să fie de 
ajutor țării noastre?

Vom ține minte oare că cei care vorbesc sau 
votează împotriva României, nu ne sunt de 
ajutor?

Mai e puțin timp.

Laura BRATOSIN
președinte organizația

municipală ALDE Brașov

Lucian LIE
membru  ALDE Brașov

De  
ce...?
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Pentru un nou început

Am intrat în politică la 
45 de ani. După ce 
mi-am făcut un rost 
și un nume în viaţă. 
Muncesc de la 18 ani. 

În ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe 
zi. Am fost timp de 23 de ani un 
avocat de succes și în ultimii 17 ani, 
unul dintre cei mai respectaţi prac-
ticieni în insolvenţă din România. 
Am fost un om onest, drept și cura-
jos. M-am luptat cu băieţii deștepti 
de la Hidroelectrica care au dat un 
„tun”companiei de peste 2 miliarde 
euro și după 5 ani și peste 250 de 
procese, i-am înfrânt. Am salvat 
zeci de companii de la faliment, am 
dat o pâine la zeci de mii de români 
și peste 3 miliarde euro la bugetul 
de stat. Speram ca experienţa mea 
profesională, ca avocat și ca mana-
ger al situaţiilor de criză, să fie 
valorizată și în politică. Dar nu s-a 
întamplat acest lucru. Și nici nu se 
va întâmpla câtă vreme România va 
fi condusă de aceleași partide care 
în ultimii 29 de ani au guvernat-o. 
Rezultatele proastei guvernări 
le-am trăit pe pielea noastră.

Resursele țării le-am 
vândut pe 2 lei,  
industria am pus-o  
pe butuci, 4 milioane 
de români și-au pierdut 
locul de muncă și au  
luat calea exilului

Consecinţa dezindustrializării, 
înseamnă, în primul rând, un defi-
cit comercial anual de 15 miliarde 
euro. Cu toate măsurile populiste 
luate de guvernele ţării în ultimii 
ani, 7 milioane de români trăiesc 
în sărăcie. Mai mult decât atât, am 
îndatorat generaţiile viitoare cu 
peste 100 miliarde euro, la care 
numai în contul dobânzilor, am 
plătit anul trecut 3 miliarde euro 
cât 2 autostrazi, Comarnic – Brașov 
sau cât 3 autostrăzi Pitesti – Sibiu. 
Pământul bunilor și străbunilor și 
codrii seculari ai patriei au ajuns în 
mâinile străinilor. În toată această 
interminabilă tranziţie de nicăieri 
spre niciunde, în care România a 
fost redusă la statutul de colonie, de 
ţară neguvernabilă, de ţară a nimă-
nui, și noi cetăţenii am fost victi-
mile unui perfid proces de dezuma-
nizare, de degradare a conștiinţei 
naţionale. Am devenit sclavii banu-
lui și ai puterii, cerând ostentativ 
drepturi, uitând că avem și obligaţii. 
Ne-am pierdut rădăcinile, abando-
nând acele valori și principii pe care 
s-a clădit naţiunea română. Ne-am 
pierdut credinţa, respectul, dra-
gostea, compasiunea, simţul dato-
riei. În originala noastră tranziţie, 

am promovat doar mediocritatea, 
nonvaloarea, promiscuitatea, tră-
darea și delaţiunea. Curvele, hoţii, 
proștii și acoperiţii au făcut cari-
eră. Oamenii competenţi, onești și 
integri au fost marginalizaţi. Acei 
români care dau conţinut și sub-
stanţă vieţii, care ar putea să inspire 
și să motiveze generaţiile de tineri 
de după 90 au fost supuși unui lin-
șaj mediatic sau pur și simplu con-
damnaţi la anonimat.

Sunt unul dintre acei oameni 
care a contribuit semnificativ la 
succesul ALDE în alegerile din 
decembrie 2016. După 9 luni de 
activism politic într-un partid pre-
tins liberal, am fost exclus pentru 
un delict de opinie. În iunie 2017 
am votat, contrar indicaţiilor con-
ducătorului mult iubit, pentru sta-
bilitate politică și responsabilitate 
în actul de guvernare. Din acel 
moment, am activat ca deputat 
independent în parlamentul ţării. 
Am avut discuţii cu liderii parti-
delor parlamentare pentru a vedea 
în ce măsură există compatibilitate 
între programele și obiectivele 
noastre. După mai multe luni, 
am ajuns la concluzia că marile 
partide parlamentare sunt mult 
mai interesate în menţinerea sta-
tus quo-ului cultivat în ultimii 
aproape 30 de ani care se traduce 
prin birocraţie, corupţie, cliente-
lism politic și populism decât în 
modernizarea și reformarea statu-
lui și implicit a clasei politice. În 
cei 2 ani petrecuţi în parlamentul 
ţării, am trăit aproape în fiecare zi 
sentimentul neputinţei și al inu-
tilităţii. Nu de puţine ori am vrut 
să demisionez, dar prin acest gest, 
aș fi dat satisfacţie multora, dar în 
primul rând aș fi trădat încrederea 
românilor care m-au votat. Pentru 
ei, azi, pun bazele unui nou pro-
iect politic. Zilele acestea m-am 
înscris ca simplu membru în Forţa 
Naţională. Împreună cu cei care 
se vor alătura acestui proiect vom 
construi o alternativă, o nouă cale 
în politică.

Forța Națională va fi un partid 
al oamenilor și ideilor și mai puţin 
al doctrinelor sau ideologiilor. 
Forţa Naţională este o platformă 
civică, deschisă tuturor oamenilor 
și organizaţiilor care vor să trăiască 
și să activeze într-un mediu social, 
economic și politic sănătos.

Forța Națională va promova și 
proteja capitalul autohton și firmele 
românesști, veritabile motoare de 
creștere economică și piloni de sta-
bilitate socială. Forţa Naţională se 
dorește a fi partidul antreprenorilor 
români care timp de aproape 30 
de ani, au rezistat eroic în tranșee, 
supravieţuind unei concurenţe nelo-
iale a capitalului străin și unei discri-
minări constante a statului român.

Forța Națională va milita pen-
tru reforma statului și a marilor 
sisteme publice (învăţământ, sănă-
tate, administraţie), pentru moder-
nizarea, informatizarea și eficienti-
zarea instituţiilor statului. Pentru o 
conducere și o administrare optimă 
a țării se impune reducerea cu 1/3 
a numărului de parlamentari și 
funcţionari publici, a ministerelor, 
UAT-urilor, agenţiilor și autorităţi-
lor statului.

Forța Națională recunoaște și 
garantează drepturile și libertăţile 
omului, separaţia puterilor în stat, 
egalitatea și răspunderea tuturor 
cetăţenilor în faţa legii. Toți cei care 
au devalizat și trădat ţara, vor trebui 
să răspundă în faţa legii. Pedepse 
sporite pentru infracţiunile de 
corupţie, evaziune fiscală, trafic 
de droguri, viol și omor, mergând 
până la pedeapsa închisorii pe viaţă.

Forța Națională va propune 
iniţierea unui referendum în urma 
căruia naţiunea să aleagă între 
o republică prezidenţială sau o 
republică parlamentară. Actuala 
formă de guvernământ, republica 
semi-prezidenţială, a generat doar 
disfuncţionalităţi și conflicte inter-
minabile între președinţie și guvern, 
a alimentat și întreţinut un război 
fratricid român contra român, a 
demobilizat și demoralizat naţiunea.

Forța Națională va pleda pen-
tru introducerea votului obligato-
riu ca măsură de creștere a respon-
sabilităţii civice a cetăţenilor, de 
întărire a democraţiei participative 
și de legitimare a unei clase politice 
care să-și asume marile reforme ale 
României.

Forța Națională va susţine 
parcursul euroatlantic al României 
și parteneriatele ei strategice cu 
SUA și UE. Locul României este în 
Europa dar într-o Europă a naţiuni-
lor suverane, într-o Europă în care 
toţi cetăţenii să fie egali în drepturi. 
Totodată, România va dezvolta 
parteneriate comerciale cu ţările 
din Golful Persic, Asia, Africa și 
ţările din spaţiul ex-sovietic.

Forța Națională va susţine alo-
carea de la bugetul de stat a 60 de 
miliarde lei anual pentru investiţii, 
cercetare și inovare ca singura pre-
misă a unei dezvoltări sustenabile și 
de durată a României.

Forța Națională îi va apăra 
și proteja pe românii din judeţele 
Harghita, Mureș, Covasna, supuși 
unui proces de epurare etnică și 
maghiarizare forţată, precum și 
pe românii din provinciile istorice 

românești rupte de ţara mamă  
în 1940.

Forța Națională recunoaște 
meritele și contribuţia Diasporei 
românești la dezvoltarea și euro-
penizarea României. Guvernul are 
obligaţia de a aloca fonduri de la 
buget pentru asigurarea păstrării 
identităţii naţionale, lingvistice și 
culturale a românilor ce trăiesc în 
afara graniţelor ţării, pentru încura-
jarea repatrierii și reinserţiei sociale 
a emigranţilor români.

Forța Națională va promova 
dialogul în viaţa publică, va refuza 
și combate campaniile de demoni-
zare a adversarilor politici, atacul la 
persoană. Prin mesaj și atitudine, 
Forţa Naţională va promova armo-
nia, respectul, dreptul la opinie. Va 
trebui să ieșim din spirala urii și a 
confruntării, a negativismului și 
fatalismului, să întindem mâini și 
punţi care ne ridică și nu bariere 
sau ziduri care ne despart.

Eu nu voi mai candida pen-
tru nicio demnitate sau funcţie 
publică. Mă voi limita, în următorii 
2 ani, să creez un curent și o mișcare 
care să pună în centrul ei nevoia 
de reformă și schimbare, mă voi 
limita să promovez în spaţiul public 
oameni mai buni decât mine. Forţa 
Naţională nu este un proiect perso-
nal, este un proiect colectiv, este un 
proiect de ţară, un proiect identitar 
pentru acei români care cred în 
nevoia de reformă, politică, norma-
litate și civilizaţie.

Fac apel la antreprenorii români 
care au făcut performanţă într-un 
mediu politic și economic ostil, 
fac apel la intelectualii ţării, la stu-
denţii, masteranzii și doctoranzii 
români din marile universităţi ale 
lumii, la cei peste 4 milioane de 
compatrioţi care trăiesc în afara gra-
niţelor ţării și care vor să se întoarcă 
acasă dar într-o ţară corect, eficient 
și transparent guvernată, fac apel la 
milioanele de români care așteaptă 
de aproape 30 de ani schimbarea 
și reforma statului, să se implice în 
acest proiect.

Reforma clasei politice este o 
condiţie necesară dar nu și sufici-
entă. România a fost condusă în 
ultimii 30 de ani de aceleași figuri 
terne și eterne care au contaminat 
societatea românească. Este de 
datoria noastră, a cetăţenilor, să 
promovăm oameni noi în politică, 
dar care au demonstrat compe-
tenţă, valoare și moralitate. Avem 
nevoie, totodată, și de o restartare 
a mentalului nostru colectiv, a 
comportamentului nostru social. 
Când noi vom fi mai responsabili, 
mai corecţi și mai muncitori, atunci 
vom avea și politicieni mai buni și 
instituţii mai eficiente.

Haideţi să aducem ROMÂNIA 
PE PRIMUL LOC! În inimile 
noastre şi prin victoriile ei!

Remus BORZA
deputat de Braşov
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ideologii cu durată redusă de între-
buințare. Iar aici totul e un surfing 
prin temele de actualitate, nu mai 
există principii, decență, consec-
vență. Să luăm exemplul popula-
rilor europeni. Nu au nicio ide-
ologie, dar mereu reclamă valori 
ideologice. Inițial au sugerat că ar 
avea opțiuni conservatoare, apoi 
au patinat către un soi de ultra-li-
beralism neinteligibil, iar acum par 
să băltească într-un neo-marxism 
grețos. De fapt popularii euro-
peni reprezintă modelul perfect al 
ghiveciului politic născocit doar 
pentru a controla puterea, fără 
nicio bază doctrinară, fără princi-
pii solide, dar cu o fără de pereche 
lipsă de scrupule.

Neo-marxismul vizibil în toate 
zonele contaminate de soroșism 
(apropos, e o enormă naivitate să 
vă imaginați că Soros e marea emi-
nență cenușie din spate! greșit! e 
doar ăla care semnează cecurile) 
are niște trăsături bizare. Mai întâi 
e refuzul ostentativ de a ține seama 
de nevoile acute ale enormei majo-
rități și în același timp există acolo 
o teribilă grijă față de mofturile 
unor minorități nu întotdeauna 
semnificative măcar. Apoi e o 
euforie a revoluției perpetue, pe 
care au mai fumat-o și Leonid Ilici, 
și Mao, și alți bezmetici.

Haștagăreala (de la metoo la 
rezist) e un instrument eficient 
de activare, mobilizare și păs-
trare la parapet a unui segment 

Puterea n-are nicio legătură cu votul
• MULTĂ VREME AM SOCOTIT CĂ POLITICA E DOAR UN ROBUST UTILAJ DE TRANSFORMARE 
A PROSTIEI ÎN VOTURI. O ASTFEL DE RELAXATĂ DEFINIŢIE ERA NU DOAR SUPERFICIALĂ, CI 
INEXACTĂ, AVEAM SĂ CONSTAT. Mecanismul acesta, de achiziţie a voturilor, era doar un element 
al unei mașinării mult mai complicate, în care obiectivul era puterea. Iar legătura dintre putere și 
votul cetăţenilor e doar o făgăduială rar împlinită a sistemului democratic

Daniel BEJAN

Modelul cu aspira-
ții democratice 
(pentru că despre 
autentică demo-
crație putem 

vorbi doar într-un context în care 
mai apar Zâna Măseluță, Moș 
Crăciun și Greuceanu ) promitea 
o anume cuplare a votului cetățe-
nilor cu accesul la putere. Puterea, 
teoretic, exista pentru a satisface 
nevoile, dorințele cetățenilor, bla-
bla. Lucrurile nu funcționau deloc 
așa, dar exista o prudentă conside-
rație față de aparențe. Astăzi asta e 
o etapă depășită.

În literatura de promovare, sis-
temele pseudo-democratice occi-
dentale se străduiau să sublinieze 
diferențele esențiale dintre acestea 
și totalitarismul comunist din est. 
Votul liber, pluripartidism, liber-
tatea de expresie, prezumția de 
nevinovăție, separația puterilor, 
toate alcătuiau un pachet atrăgă-
tor, care, cel puțin prin compa-
rație, părea extrem de seducător. 
Comunismul s-a dus naibii așa că 
literatura de promovare a devenit 
inutilă și, împreună cu ea, toate 
mofturile alea enumerate mai sus 
au devenit chestiuni facultative și 
apoi fasoane depășite.

Puterea n-are nicio legătură cu 
votul. O vedem la noi, o vedem 
peste ocean, o vedem în UE. Votul 
e util dacă poți pune mâna pe el, 
dacă nu e în regulă, te descurci și 
fără. Pentru că adevărata putere, 
adevăratele pârghii, veritabilii 
decidenți, cei care înclina osia 
lumii, cei care pot schimba destine 
nu sunt niciodată votați. Iar dacă 
rezultatul votului nu e pe placul lor, 
nicio problemă, mașinăria de inva-
lidare a votului cetățenilor intră 
în brazdă. Triada securiști-justi-
ție-propagandă rezolvă problema. 
E evacuat rezultatul votului popu-
lar (dacă nu s-a putut influența din 
timp acest vot) și e proptit mai-
muțoiul-politician care înțelege că 
treaba lui nu e să ia decizii, ci să 
recite către gloată deciziile luate 
deja de băieți.

Aici suntem. Epoca dezbateri-
lor ideologice s-a dus. Există kit-ul 
de bază pentru fabricarea rapidă de 

semnificativ de cetățeni dornici de 
implicare civică. Izolarea în bule 
– o reușită a social media – face 
ca logica bulei să elimine nevoia 
de evaluare rațională individuală. 
Între bule nu se comunică, tran-
sferul de idei nu e permis, dez-
baterea e interzisă, între bule se 
schimbă focuri, calibrul logic nu 
interesează, încărcătura balistică e 
esențială.

Neo-marxiștii (fie că e vorba 
de cioloșienii băștinași sau de noii 
democrați americani) au nou-
limba lor, dar mai ales se definesc 
printr-o trăsătură care e absolut 
unică: sunt posesorii unor solu-
ții geniale aflate în căutarea unor 
probleme pe care să le rezolve! Iar 
dacă aceste probleme nu există, nu 
înseamnă că nu pot fi inventate. În 
privința asta, politica identitară e 
o sculă teribil de utilă. Șmecheria 
e simplă: inventăm victime și le 
sărim în ajutor. E o înghesuială 
fără pereche la traversarea de babe 
care nu vor să traverseze. Pentru 
că, atunci când nu ai soluții reale 
la probleme acute, mizezi pe poza 
virtuților imaginare pentru a lua 
votul fraierilor. Care vrei să te fac 
victimă? Hai să te fac victimă, bre, 
că după aia te ajut de nu te vezi !

Pe scurt, neomarxiștii nu au 
timp să rezolve probleme reale 
pentru că sunt foarte ocupați să 
inventeze probleme la care apoi 
să prezinte soluții. Atunci când nu 
delirează. Să vedem un exemplu:

„Cred că un pas important al 
omenirii va fi cel al renunțării la 
proprietate. Când nu vor mai exista 
teritorii care să aparțină unui om, 
trib, neam sau corporație, vom reuși 
să conviețuim armonios pe pla-
neta Pământ. Eu am încredere că  
acest lucru se va întâmpla în timpul 
vieții mele.”

„As desființa agricultura și nu 
as domestici animalele. Cred ca 
am fi oameni mult mai buni dacă, 
în calitate de descendenți ai vână-
torilor și culegatorilor, nu am avea 
proprietăți și am trăi în grupuri și  
nu în cupluri”.

Nu este un citat din Vladimir 
Ilici, cum ați putea fi tentați să 
credeți. Vorbele adânci vin de la 
o duduie care, înțeleg, e un fel de 
ceva prin partidul lui Cioloș (care 
partid e și el un fel de ceva, cum și 
Cioloș e un fel de nimic). Pauză. 
Pentru că tot l-am pomenit pe 
Cioloș, ați reținut că, mai sus, vor-
beam despre maimuțoiul politic 
pus să recite etc.

Bun. Deci să reținem ideile de 
bază ale cioloșismului:

– drepturile omului sunt un lux 
(cred că Cioloș nu se dezice de 
fosta sa ministresă)

– renunțăm la proprietate, trăim 
în devălmășie, ceea ce sună minu-
nat. „Băi, Ghio, dă și mie scobi-
toarea noastră să ne scobim între 
dinții noștri“. Bine. Și acolo, în 
ashram-ul lui Cioloș, bem toți pișat 
sau avem voie să săpăm o fântână 

care nu e a noastră și să bem apă 
care nu e a noastră? Încă ceva, cât 
de flexibil e regula „fără proprie-
tăți“? O rog pe duduia respectivă 
(Oana-Maria Bogdan am înțeles 
că scrie pe fișa ei medicală) să îmi 
spună dacă măcar la chiloți putem 
face o excepție, având în vedere că 
nu avem toți viziunea domniei sale 
și nici aceeași mărime.

– desființarea agriculturii, vână-
tori-culegători, trai în grup – am 
reținut. Ideea asta revoluționară, 
minunată, absolut admirabilă, 
are și un nume: Epoca de pia-
tră. Cum a spus marele gânditor 
Fred Flinstone: yabadabadooo ! 
Cioloș sigur a ochit deja o peșteră 
mișto. Iohannis cred că are deja 
șase în minte. Oricum, Republica 
Populară Democrată Coreeană 
experimentează deja ceva în dome-
niul ăsta și se pare că merge strună.

– cum duduia are domiciliul la 
Bruxelles, unde înțeleg că deține 
și un apartament, aș vrea un set de 
chei, pentru că suntem un grup de 
prieteni care am avea chef de che-
fuit acolo în apartamentul care nu 
ar trebui să aibă un proprietar. Și 
am vrea partea noastră din divi-
dendele de la cele două societăți 
ale doamnei respective, pentru că 
viața e scurtă și vrem să o vedem 
împlinindu-și visul, așa cum își 
dorește, încă din timpul vieții.

Firește că, de fapt, cioloșienii nu 
cred în rahaturile astea, ci speră să 
facă rost de niște destule voturi de 
la fraieri astfel încât să se învârtă 
de leafă de la stat, mașină de la stat 
etc. Dacă se poate. Dacă nu, cred 
că e deja limpede, se rezolvă și fără 
voturi.

P.S. Țicneala asta a început să 
prindă binișor și prin SUA. Când 
s-or apuca americanii de comu-
nism să vedeți lucrare ! 

Triada securiști-
justiție-propagandă 
rezolvă problema. E 
evacuat rezultatul 
votului popular (dacă 
nu s-a putut influența 
din timp acest vot) și 
e proptit maimuțoiul-
politician care înțelege 
că treaba lui nu e să ia 
decizii, ci să recite către 
gloată deciziile luate 
deja de băieți.
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O lume ce nu va mai fi nicicând la fel
Calea ferată a pătruns în 

sud-estul Transilvaniei 
în anul 1873, când a 
fost inaugurată legă-
tura Brașovului cu 

Budapesta și Viena, prin Sighișoara, 
Cluj și Oradea. Între 1874 și 
1879, linia a fost continuată până 
la Predeal, pentru a realiza legă-
tura cu România. Ulterior, statul 
ungar a sprijinit extinderea reţelei 
feroviare în zonă prin intermediul 
întreprinderilor private. În 1890 
s-a constituit Societatea Anonimă 
a Căilor Ferate Vicinale Brașov – 
Treiscaune (Brassó – Háromszéki 
Helyi Érdekü Vasutak R.T., pe scurt 
BHHÉV), cu sediul la Budapesta, 
care a concesionat în exclusivitate 
și a construit liniile de cale ferată 
Brașov – Zărnești, Brașov – Sfântu 
Gheorghe (inaugurate la 24 iunie 
și, respectiv, 10 octombrie 1891) și 
Brașov – Satulung (inaugurată la 7 
martie 1892, având parţial caracter 
de tramvai cu abur).

Linia Brașov – Satulung avea 
ecartament normal de 1435 mm, 
declivitate maximă de 25 mm/m, 
raze minime de 60 m la curbe și 
șine de 17,4 kg/m prinse pe tra-
verse din lemn. Tronsonul prin-
cipal, în lungime de 15,322 km, 
pleca din Gara Bartolomeu, par-
curgea Strada Lungă, apoi cotea în 
dreptul Bulevardului Rudolf spre 
Promenadă. La această cotitură 
exista un triunghi de legătură cu 

ramificaţia spre Piaţă, ce continua 
pe Strada Vămii până în Târgul 
Cailor (0,752 km). Din triunghi 
se desprindea și o linie spre sediul 
din acea vreme al Poștei, în lun-
gime de 0,142 km, care a avut o 
existenţă scurtă. De la Promenadă, 
linia continua pe Strada Fântânii, 
prelungită prin expropriere până la 
Ramificaţie. Din acest punct se des-
prindea o ramură spre Gara Brașov 
(veche), în lungime de 0,607 km, 
iar linia principală își continua 
drumul pe Șoseaua Predealului și 
apoi paralel cu Canalul Timiș până 
la Honterus și Noua. Mai departe, 
străbătea câmpul „Pe Ferăstrău“ 
spre Dârste, intrând apoi din nou pe 
șoseaua naţională până la ieșirea din 
comună, unde traversa calea ferată 
Brașov – Predeal și Pârâul Timișul 
Sec, în paralel cu drumul spre satele 
săcelene. În final, linia se desfă-
șura în arc la nordul satelor Baciu, 

Turcheș și Cernatu, ajungând în 
punctul final de la Satulung, lângă 
Drumul Zizinului. În 1903, linia a 
fost modificată pentru a trece prin 
interiorul staţiunii de vacanţă Noua. 
Aici s-a construit cea mai reprezen-
tativă clădire de gară a liniei, în stil 
„1900“.

Această cale ferată  
a servit atât pentru 
transportul de călători,  
cât și pentru cel de mărfuri

De-a lungul ei ramificân-
du-se mai multe linii industriale. 
Asigurând transportul local în inte-
riorul orașului Brașov, dar și legă-
tura cu satele săcelene învecinate, 
calea ferată Brașov – Satulung poate 
fi definită ca un hibrid între tram-
vai și tren, fiind de fapt o linie sub-
urbană – prima de pe teritoriul de 
astăzi al României.

Pe ea au circulat la început trei 
mici locomotive cu abur fabricate 
la MÁV Budapesta, de tip Bt-n2, 
având 45 CP (5091 Brassó, 5092 
Hosszúfalu și 5093 Bertalan), trac-
tând vagoane de pasageri, poștă și 
marfă construite la Fabrica Johann 
Weitzer din Arad. Cu acestea au fost 
alcătuite pentru început două gar-
nituri de pasageri și una de marfă. 
Mai apoi, în 1893 și 1895 au fost 
comandate la Floridsdorf Viena 
încă 2 locomotive mai puternice, 
de 80 CP (5101 Honterus și 5102 
Tatrang). Ulterior, BHHÉV a mai 
cumpărat încă patru locomotive 
deja rulate în alte locaţii: 5093II 
în 1911 și 5911 în 1916, de același 
fel cu primele, iar apoi 382.015 în 
1918. În 1903 au fost achiziţionate 
două automotoare cu abur Ganz tip 
1A′-1 cu motor De Dion-Bouton de 
35 CP, iar în 1904 încă două, de tip 
A-1, având 50 CP.

Între 1892 și 1897 linia a fost 
exploatată de MÁV, care a renun-
ţat însă din pricina nerentabilităţii. 
Exploatarea a fost continuată de 
BHHÉV, care în prima decadă a 
secolului XX a dorit să dubleze pe 
anumite porţiuni, să extindă și să 
electrifice linia. Toate aceste pro-
iecte au fost abandonate la izbuc-
nirea Primului Război Mondial, 
rămânând nerealizate până la desfi-
inţarea liniei. După război, societa-
tea maghiară a continuat exploatarea 
liniei până în 1933, dar nu a reușit să 
modernizeze transportul, chiar dacă 
în 1926 a transformat unul dintre 
automotoarele cu abur de tip A-1, 
dotându-l cu motor diesel Láng. În 

1922, din cauza neplăcerilor cau-
zate de tracţiunea cu abur, circula-
ţia pe ramura Bulevardul Rudolf – 
Târgul Cailor a fost sistată, această 
ramură în conservare până în 1927, 
când a fost demontată. În 1933 
a fost scoasă și porţiunea de linie 
dintre Bartolomeu și Promenadă, 
eliberându-se astfel și Strada Lungă 
de servitutea devenită deranjantă. 
Atelierele de reparaţii și întreţinere 
au fost mutate de la Bartolomeu 
la Satulung. Restrângerile, concu-
renţa autobuzelor locale și diverse 
alte piedici au constrâns în 1933 
BHHÉV să-și vândă concesiunea, 
linia cu anexe și tot materialul rulant 
nou-înfiinţatei societăţi Căile Ferate 
Locale din Brașov S.A. (CFLB). 
În 1935, în atelierele acesteia din 
Satulung, automotorul diesel a fost 
dotat cu motor Jendrassik și trans-
misie electrică, iar în 1938 și 1940 
s-au construit tot aici alte patru 
automotoare cu câte 2 motoare 
Ford V8. În 1938, Primăria Brașov 
a demontat abuziv linia dintre 
Promenadă și Ramificaţie.

În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, datorită rechi-
ziţionărilor și a lipsei pieselor de 
schimb pentru autobuze, tramvaiul 
a preluat în proporţie și mai mare 
circulaţia călătorilor din Brașov și 
satele săcelene. Bombardamentele 
americane din 1944, care au cauzat 
pagube liniei și materialului rulant, 
uzura excesivă, lipsa posibilităţilor 
tehnice de întreţinere și inflaţia au 
adus societatea în pragul colapsu-
lui. Pe 11 iunie 1948 autorităţile 
comuniste au naţionalizat-o, iar 

Calea Ferată Suburbană Braşov - Satulung

numărul 60, martie 2019

Una dintre ultimele curse ale 
„tramvaiului", efectuată din 
Gara Promenadă, mai înainte 
de desființarea acestui tronson 
de linie (1938). Dincolo de 
rondul bulevardului, se disting: 
șirurile de tei ale Promenadei 
de Jos, stația de benzină în 
stil modernist-art-deco și 
transformatorul electric. În 
stânga, Vila Kertsch.  
În dreapta, Palatul Finanțelor  
(azi Primăria)
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linia a intrat în administrarea CFR 
începând cu 1 octombrie. Vechiul 
material rulant a fost casat și înlo-
cuit cu locomotive din seria 376 
și vagoane de călători pe două osii 
mai moderne, iar calea de rulare a 
beneficiat de unele îmbunătăţiri. În 
1960 – foarte probabil pe 1 aprilie 
– circulaţia trenurilor de călători a 
încetat, iar linia a fost apoi desfiin-
ţată aproape în întregime. Până în 
2006, a mai rămas un singur seg-
ment în funcţiune pentru traficul de 
marfă din zona industrială de sud-
est a Brașovului, scurtat și acesta în 
repetate rânduri.

Astăzi, prea puţine rămășiţe mai 
amintesc de vechiul tramvai: clădi-
rile de gară de la Bartolomeu, Noua 
și Satulung (ultima mult modifi-
cată), un marcaj în pavimentul tra-
seului vechi al drumului Brașov – 
Predeal și culeele unui pod de peste 
Canalul Timiș.

Pe vremea când Săcelele erau un 
șirag de sate – e drept, dintre cele 
mai prospere – și Brașovul avea o 
populaţie doar cât cea a Săcelelor de 
azi, locuitorii de rând beneficiau de 
un mijloc de transport ieftin și rapid, 
ce mai putea fi văzut doar în câteva 

orașe cu mult mai dezvoltate din 
Europa. Cei ce au susţinut intelec-
tual sau financiar progresul nu s-au 
intimidat în faţa dificultăţii începu-
turilor, iar autorităţile de atunci au 
înţeles să se comporte ca un sprijin 
pentru dezvoltare. Generozitatea 
din epoca de pionierat nu a rămas 
fără rod: de-a lungul căii ferate au 
răsărit dezvoltări industriale stabile 

și profitabile, dar și cartiere noi, care 
au adus infinit mai mult folos comu-
nităţilor decât un simplu mijloc de 
transport.

Cândva, străzile, câmpurile erau 
străbătute în grabă de trenuleţe de 
poveste, neobosite arătări ce au 
marcat viaţa mai multor generaţii. 
„Tramvaiul” – cum era cu multă 
bunăvoinţă numit ineditul mijloc 

de transport – a însoţit îndeaproape 
destinele oamenilor de mai multe 
etnii în drumul lor spre școli, insti-
tuţii, fabrici, dar și spre împrejuri-
mile ce ofereau răgazuri de relaxare 
în natură. Coloană vertebrală a coa-
gulării urbane, micul tren a lăsat în 
urma sa nu numai fum, ci tot atât de 
vaporoase amintiri despre o lume ce 
nu va mai fi nicicând la fel.

Cândva, „tramvaiul" circula și pe strada Lungă... Aici, linia a fost 
surprinsă în dreptul intersecției cu strada De Mijloc, „La Valici" 
(Wallitsch) pe vremea când băcănia era ținută încă de Anton Zeriff.

Piața Sfatului pe la 1900. 
sursa foto: Calea Ferată Suburbană Brașov - Satulung

7 martie 
1892: 
primul tren circulă 
cu pasageri pe 
linia Brașov 
- Satulung.

7 martie  
2019: 
prima monografie 
completă a liniei 
Brașov - Satulung 
este prezentată cu 
drag tuturor celor 
interesați.

Tren în Gara Satulung, 1908 
(foto Adler)

În ianuarie 1889, Christian Kertsch – 
personalitate marcantă în domeniul tehnicii și artelor 
– și-a publicat ca broșură studiul intitulat „Tramvaiul 
cu abur și introducerea sa în Brașov (Transilvania)”, 
în care sunt descrise în amănunt și comentate cu 
multă rigoare tehnică toate aspectele legate de acest 
subiect aflat la ordinea zilei. De origine brașovean, 
trecut prin mai multe facultăți din Viena și München, 
având o îndelungată practică de proiectant și de 
funcționar public în Principatele Unite / România 
și dovedind o atitudine profund combativă și 
nonconformistă, Kertsch a devenit inginer al orașului 
Brașov în anul 1884, într-o 
perioadă de mari schimbări de 
mentalitate. Funcția fusese 
deținută anterior de un alt 
titan al modernizării – Peter 
Bartesch, inițiator al primei 
mari sistematizări din oraș 
și autor al mai multor edificii 
noi deosebit de apreciate. 
Atitudinea de implicare 
activă în transformarea 
societății instituită de ilustrul 
său predecesor, precum și 
propria-i ambiție, dublată de 
competență și responsabilitate, 
l-au condus pe Kertsch înspre 
abordarea tranșantă a celor 
mai imperative necesități 
urbanistice ale momentului. 
El rămâne cunoscut mai ales 
prin noul apeduct, ce rezolvă 
pentru prima dată, unitar și modern, problema 
apei potabile în oraș. Alături de proiectarea câtorva 
clădiri reprezentative în care arhitectura eclectică de 
influență occidental-mediteraneană se îmbină fericit 
cu pictura și sculptura, el mai lasă orașului și studii 
scrise privind posibilele rezolvări ale unor aspecte 
edilitare de actualitate.

Susținător fervent al progresului tehnic, Christian 
Kertsch aduce în favoarea introducerii tramvaiului cu 
abur la Brașov numeroase argumente și detaliază 
căile de urmat. Plecând de la descrierea principalelor 
sisteme de tramvai din lume și a soluțiilor tehnice 
de realizare a infrastructurii, broșura dedicată 
acestui subiect ajunge până la amănunte privind 

poziționarea șinelor în anumite locuri particulare din 
oraș. Kertsch studiază, comparativ, variantele de 
traversare a suburbiei Blumăna de către tramvai: cea 
prin Șoseaua Gării, mai la îndemână, dar cu probleme 
de gabarit redus în anumite zone, și cea prin Strada 
Fântânii, care presupunea exproprieri în vederea 
prelungirii acestei străzi dincolo de intersecția 
cu Strada Agrișelor, dar care reprezenta șansa 
deschiderii unui bulevard modern. De asemenea, 
analizează varianta directă și mai ieftină spre 
Dârste prin Drumul Predealului, în comparație cu 
cea care urmărește Canalul Timiș și care ar oferi un 

sprijin pentru destinațiile turistice 
Honterus și Noua.

Lucrarea lui Kertsch a fost 
publicată în foileton și în paginile 
ziarului local „Kronstädter Zeitung”, 
astfel încât a dobândit caracterul 
unei adevărate dezbateri publice. 
Printre sacrificiile cerute în numele 
tramvaiului era și demolarea noii 
porți a Străzii Vămii (Mănăstirii), pe 
care nu o vedea nici utilă și nici atât 
de valoroasă artistic sau ca simbol 
comunitar. Înțelegând perfect 
faptul că dezvoltarea infrastructurii 
de transport putea imprima un nou 
avânt economic întregii regiuni, 
cunoscând îndeaproape situația la 
zi a orașelor europene dezvoltate, 
inginerul-șef a contracarat 
astfel, prin atitudinea sa fermă și 
documentată, conservatorismul 

și diletantismul conducătorilor locali, care altminteri 
ar fi dus probabil la tergiversarea luării deciziilor ce 
se impuneau. Cuvântul de încheiere al lucrării sale 
nu este nicidecum unul diplomatic, ci are tonalitatea 
gravă a unui avertisment la adresa celor care nu 
ar fi dat curs recomandărilor sale: „Îmi exprim 
speranța că orașul nostru natal va rămâne ocrotit de 
experiențe negative, prin considerarea concluziilor 
finale de precauțiune expuse de mine aici”. Chiar 
dacă nu a fost prea iubit, ba dimpotrivă, ironizat de 
contemporanii săi, Kertsch și-a dovedit – la fel ca 
și Bartesch – corectitudinea propriilor viziuni, prin 
proba de foc a timpului, pe care nimeni nu o mai 
poate contesta.

CONTRIBUŢIA INGINERULUI CHRISTIAN KERTSCH
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Vă voi aborda „ex-ab-
rupto“, mărturisin-
du-vă că, în întreaga 
perioadă de când 
sunteți Președinte al 

Colegiului Medicilor din România, 
au fost momente când, în calitatea 
mea de membru al Colegiului, nu 
m-am simțit reprezentat de dum-
neavoastră conform cu propriile 
mele așteptări. Nu le voi enumera, 
la fel cum nu voi exemplifica tenta-
tivele mele din mediul virtual de a 
vă atrage atenția asupra lor.

De data aceasta însă, deși în 
calitatea dumneavoastră evocată 
cu doar câteva rânduri mai înainte, 
nu numai că v-ați dovedit bunele 
intenții (manifestate prin înțelege-
rea problematicii și prin implicare 
în susținerea acesteia), ci ați oferit 
și sprijin instituțional grupului de 
inițiativă care promovează nevoia 
absolută a introducerii în legislația 
muncii (și așa incompletă!) a unei 
prevederi privind recunoașterea 
dreptului de a ieși opțional la pensie 
mai repede față de vârsta minimă 
cu exact timpul cumulat prin efec-
tuarea nenumăratelor ore de gardă, 
consider că trebuie să o fac, dar la 
modul realmente constructiv.

De ce? Pentru că eu (dar nu 
numai!) consider că parcursul 
acestei lupte a ajuns într-un punct 
în care ceea ce ați făcut NU ESTE 
SUFICIENT! Și că ar trebui să 
vă implicați cu și mai mare ener-
gie (căreia să i se adauge un real 
entuziasm „colegial“!) în promo-
varea mai largă, la nivel național, a 
argumentelor care susțin cererea 
îndreptățită a inițiatorilor deme-
rsurilor îndreptate spre obținerea 
unui drept pe care eu l-aș numi (și 
considera) NATURAL al reprezen-
tanților breslei medicale care și-au 
dăruit conaționalilor mulți ani din 
viață, adunați din ore de nesomn 
sau de privațiuni personale care 
le-au „rănit” nu numai sănătatea, ci 
și viața de familie, atâta câtă le-a mai 
rămas fiecăruia dintre ei!

E DE APRECIAT că ați emis 
aproape instantaneu după întâl-
nirea cu reprezentanții medici ai 

inițiativei un document oficial 
prin care o susțineți și care, anexat 
la „dosarul cauzei“, sunt convins 
că dă greutate demersului legisla-
tiv la care fac referire. Din păcate, 
nu suficientă! În contextul în care 
am constatat că reprezentanți ai 
Guvernului (cei de la Ministerul 
Muncii) au solicitat Comisiilor 
de specialitate (de Sănătate și 
de Muncă) din Senat adoptarea 
unui raport de respingere pe baza 
unei motivații cel puțin inepte, iar 
membrii senatori ai acestora s-au 
executat, rezultând trimiterea spre 
plenul Senatului a acestei inițiative 
cu aviz negativ, cred că o implicare 
mai directă a instituției Colegiului 
Medicilor din România este obliga-
torie. Măcar de aici înainte!

Acum este momentul, dom-
nule Borcean, când v-ați putea 
da măsura relevanței reprezen-
tativității la nivel național, luând 
legătura, până luni, 11 martie, ora 
17.00 (când se va supune votului 
în plenul Senatului aprobarea celor 
două inițiative legislative legate 
de problematica „timp de gardă = 
vechime în muncă = pensionare 
anticipată opțională“), nu numai 
cu toți senatorii medici, dar și cu 
toși ceilalți senatori pe care medicii 
membri ai Colegiului îi cunosc în 
județele din care provin. În acest fel, 
explicându-li-se importanța aces-
tui vot pozitiv care (chiar dacă nu 
este decisiv), s-ar constitui într-un 
puternic semnal pentru discuțiile 
ulterioare din Camera Deputaților.

Acum este momentul, dom-
nule Borcean, când ar trebui să 

începeți să vă mobilizați personal 
extrem de activ, în așa fel încât pe 
întregul viitor parcurs al trecerii 
prin comisiile de specialitate din 
Camera Deputaților (cameră deci-
zională, în acest caz), reprezentanți 
ai Colegiului (incluzându-vă și pe 
dumneavoastră, însoțit sau nu de 
vicepreședinți) să participe la 
lucrările lor și să susțină apăsat, cu 
forța argumentelor deja existente, 
interesul nostru, al medicilor care 
am putea experimenta (dacă nu 
cumva unii dintre noi o și fac deja) 
sindromul de epuizare profesio-
nală și emoțională (sindromul de 
burnout). Da, acel sindrom care 
a contribuit substanțial, pe lângă 
celelalte boli generate de stress, 
la decesul atâtor zeci de medici 
în timpul gărzilor și al decesului 
prematur (mai repede cu câțiva 
ani buni față de speranța medie de 
viață) al unui număr încă necuanti-
ficat de colegi, unii chiar înainte de 
a beneficia de prea-bine-meritata 
pensie!

Acum este momentul, domnule 
Borcean, când ar trebui să mobili-
zați toate energiile „din teritoriu“, 
hotărând ca „sarcină colegială“ 
implicarea Colegiilor Județene ale 
Medicilor în promovarea printre 
medicii-membri atât a inițiativei 
propriu-zise, cât și a existenței deci-
ziei de la nivel central de susținere 
a acesteia. În plus, este mai mult 
decât necesară inițierea în urmă-
toarele două săptămâni (timp care 
va trece până la inițierea discută-
rii proiectelor de lege în Camera 
Deputaților) de către conducerea 

Colegiilor județene (și a membri-
lor simpli ai acestora) a unui lobby 
formal și informal la parlamentarii 
din fiecare județ în parte (doar știm 
și noi că și parlamentarii – că sunt 
de la putere ori din opoziție, fiind 
oameni și ei, au acumulat ceva recu-
noștință măcar față de unii dintre 
medicii din zona de unde provin). 
Și asta chiar vă este la îndemână!

Poate vă întrebați de ce oare 
mi-am permis să vă dau aceste 
sugestii, care poate ar părea ca miro-
sind a „directivă“ (deși nu poate fi 
vorba de așa ceva). Am făcut-o nu 
pentru că aș fi unul dintre benefi-
ciarii reali ai acestei noi prevederi 
legale (nici nu aș putea fi, pentru că 
eu nu am făcut de-a lungul carierei 
aproape deloc gărzi, prin specificul 
organizării secției și specialității în 
spitalul în care am lucrat și lucrez și 
în prezent), ci pentru că timpul nu 
mai are răbdare! 

Am făcut-o convins de-a lun-
gul timpului că, în lipsa implicării 
civice și profesionale a corpului 
medical, aflat dincolo de orice 
bănuială legată de implicarea par-
tizan-politică, orice modificare 
legislativă care ne privește (deci 
și aceasta) se va dezintegra rapid. 
Ceea ce ar fi împotriva interesului 
fiecăruia dintre noi de a-și petrece 
timpul meritat la pensie alături de 
cei dragi, pe care i-am neglijat atâta 
amar de timp…

Acesta este motivul pentru care 
nu ne mai putem permite (nici noi, 
membrii obișnuiți ai Colegiului, 
dar, mai ales, nici cei din condu-
cerea acestuia) să pierdem timpul 

neimplicându-ne direct și decisiv!
Acesta este motivul pentru 

care, eu, un banal component al 
breslei medicale, îmi permit, sincer 
și direct, stându-vă alături, impli-
cându-mă alături, să înțelegeți că 
„acum este momentul, domnule 
Borcean!“

P.S. Pentru cei dintre noi care 
se tem de efectele acestei noi pre-
vederi legale, menționez că ieșirea 
la pensie cu anticipație va fi un 
drept OPȚIONAL, nu va deveni o 
obligație! Așa că, toți medicii care 
se vor simți apți să continue, vor 
fi liberi s-o facă! Mai mult, ea nu 
interferă în niciun fel cu modul de 
stabilire a vârstei de pensionare prin 
Legea pensiilor sau prin altă legisla-
ție specifică!

Scrisoare deschisă Președintelui Colegiului Medicilor din România

Acum e momentul,  
domnule Borcean!

Dr. Dan Grigorescu

Am făcut-o nu pentru 
că aș fi unul dintre 
beneficiarii reali ai 
acestei noi prevederi 
legale (nici nu aș putea 
fi, pentru că eu nu 
am făcut de-a lungul 
carierei aproape deloc 
gărzi, prin specificul 
organizării secției și 
specialității în spitalul 
în care am lucrat și 
lucrez și în prezent), 
ci pentru că timpul nu 
mai are răbdare!
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Românii sunt grav bol-
navi. Suferințele speci-
fice țipă prin reclamele 
transmise la televizor. 
De la diaree, la ciuperca 

unghiilor, de la prostata inflamată, 
la constipație. Bolile invadează 
micul ecran, iar leacurile acțio-
nează miraculos, în doar treizeci de 
secunde.

Românii nu consumă 
destule medicamente!

Parcă aflați într-o competiție a 
disperării, producătorii și distribu-
itorii de medicamente și de supli-
mente alimentare atacă pe toate 
canalele de comunicare. „Dulcolax 
supozitoare“ vine după crema 
pentru hemoroizi și înainte de far-
maciile „Dona“. „Esențiale forte” 
încearcă să se bată cu „Slaboficat 
Slim“, iar imediat după frontul 
numir ficat, românii au o problemă 
cu gripa.

La ce s-or gândi autorii 
reclamelor?

Eu cred că nu se gândesc prea 
mult și îi consideră pe toți româ-
nii niște proști sadea. Doar așa se 
explică microbii caraghioși stârpiți 
eficient de „Strepsils”, doar așa se 
justifică dialogul dintre soțul care 

a slăbit luând pastilele suavei sale 
neveste. Doar așa „Nurofen Forte“ 
sau „Dicarbocalm” au îi fac pe toți 
românii încrezători în ziua de azi, 
în cea de mâine și în toate zilele ce 
urmează.

Penibilul crește când 
reclamele ajung la 
nivelul organelor 
excretoare.

Fie că au diaree, fie că sunt con-
stipați, dacă privesc la televizor, 
românii învață ce medicamente 
să ia și să se facă bine. „Urinalul“ 
liniștește fetele, iar capsulele pen-
tru micozele vaginale fac minuni. 
Iar dacă „nu-i momentu-acum“ 
să ridici o halteră sau să iei o cină 
romantică, știi ce ai de făcut!…

Nu voi înșira toate reclamele 
pe care le văd la televizor sau le 
aud la radio. Nici nu voi face turul 
farmaciilor. Și nici nu voi spune că 
reclamele, chiar dacă sunt plătite, 
ar trebui adaptate „editorial“. Dar 
e penibil ca între două secvențe ale 
unui film artistic premiat cu Oscar 
sau un documentar despre felinele 
aflate pe cale de dispariție să apară 
o domnișoară care să zâmbească 
relaxat pentru că tocmai a luat 
„Dulcolax“.

Dacă reclamele răspund unei 

nevoi de piață concurențială, nu 
pot să spun decât că românii sunt 
extrem de bolnavi. Iar dacă acesta 
este nivelul publicității – mă refer 
la conținut și realizare – lucrurile 
stau rău de tot. Nu suntem doar 
bolnavi…

PS – Nu luați medicamente fără 
rețetă de la medic!

Tudor ARTENIE

 Acum sunteți mulțumit, domnule Borcean?

Sunteți oare mulțumit, acum, când 
ambele căi pe care s-a încercat legi-
ferarea recunoașterii muncii depuse 
de miile de medici aflați în pragul 
epuizării urmare nenumăratelor 

gărzi „prestate“ cu titlu obligatoriu de-a lun-
gul carierei, au fost respinse la vot în plenul 
Senatului? Și încă cu largă majoritate: prima 
cu 62 împotrivă/39 pentru/2 abțineri, a doua 
cu 61 împotrivă/33 pentru/10 abțineri!

Sunteți oare mulțumit doar cu emiterea 
adresei de susținere alăturate celor două pro-
iecte de lege și cu comunicatul CMR pe care 
l-ați publicat doar cu câteva ore inainte de a 
se da votul în ședința de plen a Senatului? 
Comunicat pe care eu l-am înțeles mai mult 
în cheia disperării că trebuie să vă disculpați 
urgent pentru suficiența inacțiunii perso-
nale, decât să dați un semnal puternic sena-
torilor că sunt datori să apere și drepturile 
medicilor, nu numai să beneficieze de aten-
ție privilegiată atunci când au și ei nevoie…

Acum, când cei care literalmente s-au 
(z)bătut ca să-i facă pe ceilalți senatori 
prizonieri ai „votului politic“ să voteze cu 
sufletul și mintea, nu doar cu carnetul de 
partid în buzunar, sunt epuizați emoțional, 

experimentând un nou tip de burnout, cel 
politic), dumneavoastră cum vă simțiți?

Vă simțiți liniștit, domnule Borcean? 
Dumneavoastră, personal, și tot staff-ul din 
conducerea Colegiului aveți puterea să vă 
uitați adânc în ochi, la oglindă, înainte de a 
merge în seara asta la culcare?

Că eu, în locul domniilor voastre, n-aș 
avea-o!

Ca să nu credeți că ignor 
energia pe care ne cereți să 
vă credem că ați folosit-o în 
sensul susținerii (formale 
sau informale, nu contează!) 
acestei tentative de 
legiferare, vă ofer șansa să vă 
demonstrați eficiența propriilor 
dumneavoastră demersuri. 

Cum? Simplu! Comunicați-ne, nouă, 
tuturor membrilor Colegiului, pe care din-
tre senatorii puterii actuale (și ai opoziției, 
în egală măsură!) i-ați abordat explicându-le 
fondul și importanța problemei, pe care i-ați 

rugat să voteze în favoarea noastră, care din 
ei v-au promis s-o facă și, evident, care dintre 
ei au și făcut-o!

Asta ca să știm și noi, plebeii lumii medi-
cale aflați mereu de serviciu nopțile prin spi-
tale, cât vă datorăm vouă, celor de la condu-
cerea Colegiului și cât le datorăm partidelor 
din care fac parte acei senatori!

Pentru că dacă n-o veți face, asta înseamnă 
că tot ce ați reușit a fost doar să răspândiți 
cuvinte în atmosfera ne-oxigenată a lumii 
politice, crezând că ne puteți determina, pe 
noi, medicii membri ai Colegiului, să nu ne 
părăsim condiția de simpli și necondiționat 
plătitori de cotizații din care să vă ridicați 
lunar indemnizația de conducere.

Poate vă întrebați de unde o aseme-
nea încrîncenare din partea mea? Vreau să 
știți în primul rând că e doar personală, eu 
nereprezentând vreun grup organizat, fiți 
fără teamă! Ea vine din convingerea că era 
momentul ca măcar cu acest prilej să vă dați 
măsura capacității organizatorice pe care se 
presupune că ați dobândit-o în cei 21 de ani 
neîntrerupți pe care i-ați petrecut la condu-
cerea CMR (primii 17 ca vice-președinte, iar 
ultimii 4 ca președinte)!

Eu, personal (spun “personal” 
pentru că tot ceea ce am scris 
nu mă implică decât pe mine), 
consider că ați ratat cu totul 
această ocazie.

Cu toate acestea, însă, încă mai am naivita-
tea de a vă întreba, frontal: pentru etapa care 
va urma aveți de gând să recidivați în insucces 
sau vă veți dedica la maximum eforturile pen-
tru a vă aduce un aport CUANTIFICABIL 
în scopul finalizării cu succes a acestei grele 
încercări pentru obținerea unui drept absolut 
normal de care să beneficieze oricare compo-
nent al breslei medicale?

Eu, în locul dumneavoastră, abia atunci 
mă voi putea considera mulțumit.

Și liniștit, domnule Borcean!
Ca să nu mai zic cât de mândru!
P.S. Să nu vă gândiți cumva că vă consider 

a fi singurul responsabil. Nu! În egală măsură 
(dacă nu cumva mai mult decât atât!) consider 
că toți cei care au votat împotrivă nu ne vor în 
viață, ci doar la muncă. Dar asta nu schimbă cu 
nimic fondul problemei în care sunteți, pentru 
mine, în acest moment, subiectul principal.

Românii și medicamentele de la televizor. 
De la diaree, la ciuperca unghiilor

Scrisoarea a II-a către Președintele CMR

Dacă reclamele răspund unei nevoi 
de piață concurențială, nu pot să spun 
decât că românii sunt extrem de bolnavi. 
Iar dacă acesta este nivelul publicității 
– mă refer la conținut și realizare – 
lucrurile stau rău de tot.  
Nu suntem doar bolnavi…
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Situația prefigurată zilele 
trecute la Bruxelles naște 
o întrebare fundamen-
tală: va reuși fosta șefă a 
DNA să facă din Parchetul 

European un Gestapou continen-
tal? Nu are cum, cred eu! În primul 
rând, nu va avea cu cine. Procurori 
de tip Negulescu-Portocală și jude-
cători din categoria Livia Stanciu 
sunt imposibil de găsit pe meleagu-
rile civilizate, cu instituții bine așe-
zate în principiile democratice. Nu 
că nu ar exista asemenea căzături 
pe toate coordonatele lumii, dar ele 
sunt așezate pe treptele cuvenite, nu 
în funcții din care pot distruge vie-
țile semenilor lor. Pe de altă parte, 
este la fel de imposibil de con-
struit la nivel european un meca-
nism similar Binomului românesc. 
Ofițerii serviciilor de informații 
din statele civilizate se ocupă strict 
de ceea ce Parlamentele din țările 
lor le-au stabilit ca atribuțiuni, nu 
ies din cazărmi ca să pună mâna 
pe comenzile instituțiilor demo-
cratice la ordinul oricărui scelerat 
de operetă sau al cancelariilor stră-
ine, ca să mai fie și decorați apoi  
pentru asta.

Ce va putea însă să facă 
Kovesi ar fi o manoperă 
care i-a ieșit de minune 
în România: 

Să ocolească în totalitate obiec-
tivele indicate de cei care o susțin. 
Așa cum a ocolit în calitate de 
șef al DNA tot ceea ce înseamnă 
multinațională - până acolo unde 

Kovesi, cea mai bună cale găsită 
de liderii europeni pentru avortarea 
Parchetului European

•  ÎN OCHII CELOR CARE TIND SĂ INSTAUREZE HEGEMONIA GERMANIEI ASUPRA EUROPEI SE 
PARE CĂ MODUL LIPSIT DE ORICE SCRUPUL ÎN CARE LAURA CODRUŢA KOVESI A LICHIDAT 
PRACTIC TOT CEEA CE ERA MAI IMPORTANT ÎNTR-O ÎNTREAGĂ CLASĂ POLITICĂ AUTOHTONĂ, 
A DECIMAT MEDIUL DE AFACERI ȘI PE CEL AL PATRONATULUI DE PRESĂ ROMÂNESC,  
A PREVALAT ÎN FAŢA PRECARITĂŢII PROFESIONALE, CULTURALE ȘI MORALE A FOSTEI ȘEFE  
A DNA. Cei care au fost de părere că reînvierea în România a anilor '50 a fost doar un experiment 
care în caz de reușită să fie extins la nivel continental par să fi avut dreptate! 

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

niciodată vreun cetățean aflat sub 
protecția ambasadorilor țărilor 
care o sprijină nu a avut nici cea 
mai măruntă durere de cap, ori-
câte matrapazlâcuri ar fi comis - la 
fel, în calitate de șef al Pachetului 
European, va ocoli marile fraude 
comise de granzii cu gulere albe ai 
continentului. Asta, ca în schimb să 
acționeze intransigent asupra țări-
lor de la Balconul II, amărâtele din 
Estul Europei. Ceea ce, cu oarece 
cinism, arăt că pe mine mă bucură! 
Vă mai amintiți cum la începutul 
anilor `90 eram condamnați pen-
tru că i-am discrimina pe țigani? 
Ei bine, dacă vă mai amintiți asta, 
trebuie să vă amintiți și cum toate 
acuzele au încetat ca prin minune, 
în scurt timp după ce străzile li s-au 
umplut de cerșetori, parcurile de 
corturi, iar magazinele și lacurile 
li s-au golit de bunuri și lebede. 
Când și dacă Kovesi va apuca să 
acționeze la nivelul Parchetului 
European, ceea ce s-a întâmplat în 
România va fi înțeles pe deplin.

Cum vom afla că 
europenii vor începe  
să se lămurească  
în privința lui Kovesi? 

Primul semn va fi acela că 
telefoanele redacțiilor românești 
vor începe să sune, iar la celă-
lalt capăt al firului vor fi colegii 

noștri omologi, jurnaliști din țări 
ale Europei Centrale și de Est, 
membre ale UE, care ne vor 
întreba: „De cine ziceați voi că 
v-a făcut țara praf, cum ziceați că 
o cheamă, Kovesi? Ne trimiteți și 
nouă dosarele ei de presă?” Când 
toate informațiile cu privire la 
nenorocirile comise în România 
de Kovesi&Co vor atinge zona 

europeană de interes public stu-
pefacția va fi totală!

De aceea, cred că este 
foarte posibil ca jocul 
liderilor europeni să 
fie unul extraordinar 
de subtil și cu bătaie 
lungă: compromiterea 
din capul locului a 
Parchetului European 
și automat a viitoarelor 
sale acțiuni, cu un an 
înainte de a începe 
să funcționeze, prin 
așezarea în fruntea 
sa a unui personaj 
aflat în afara oricărui 
standard valoric și lipsit 
de cea mai elementară 
credibilitate.

Așa cum a ocolit în calitate de șef al DNA tot 
ceea ce înseamnă multinațională - până acolo 
unde niciodată vreun cetățean aflat sub protecția 
ambasadorilor țărilor care o sprijină nu a avut 
nici cea mai măruntă durere de cap, oricâte 
matrapazlâcuri ar fi comis - la fel, în calitate de 
șef al Pachetului European, va ocoli marile fraude 
comise de granzii cu gulere albe ai continentului. 
Asta, ca în schimb să acționeze intransigent asupra 
țărilor de la Balconul II, amărâtele din Estul Europei. 
Ceea ce, cu oarece cinism, arăt că pe mine mă 
bucură!
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Muzeul de Etno-
grafie Brașov a 
găzduit  la Muzeul 
C i v i l i z a ț i e i 
Urbane a Brașo-

vului, Piața Sfatului nr. 15, fes-
tivitatea de decernare a distinc-
ției UNESCO  Tezaur Uman 
Viu acordată brașoveanului Iosif 
Iepure, pentru prestigioasa sa 
activitate dedicată păstrării și 
transmiterii unuia dintre cele mai 
prodigioase obiceiuri din sud-es-
tul Transilvaniei, Junii din Șcheii 
Brașovului.

 Personalitate puternică, Iosif 
Iepure a transmis timp de zeci de 
ani atitudini și practici de învățare 
a celor mai tineri, fiind un exemplu 
personal, de excepție, care a înțeles 
ce înseamnă o moștenire cultu-
rală importantă pentru identitatea 
comunității șcheienilor brașoveni.

 La eveniment au participat 
păstrători și purtători ai valorilor 
cultural identitare românești, care 

au primit acest titlu onorific la edi-
ţiile precedente, maestrul - coregraf 
Ioan Pumnea, cojocarul Dumitru 
Sofonea din Drăguș și Barko Etelka, 
un simbol al comunităţii ceangăilor 
care a reușit să păstreze nealterată 
tradiţia încondeierii ouălor de Paște 
și să transmită acest meșteșug gene-
raţiilor tinere. 

Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, în colaborare cu Comisia 
Națională pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial, a 
organizat pe data de 1 martie 2019, 
evenimentul „Gala Tezaure Umane 
Vii - 2019“. Cu această ocazie, au 
fost premiate și decorate persoa-
nele declarate Tezaure Umane Vii 
în anul 2018, precum și cele care au 
fost declarate tezaure umane vii în 
edițiile anterioare ale programului. 
Scopul evenimentului a fost recu-
noașterea și promovarea creatorilor 
și păstrătorilor  de valori tradițio-
nale care susțin  patrimonial cultu-
ral imaterial din România.

Iosif Iepure, 
tezaur 
uman viu

Junii Roşiori (tradiţii, troiţe)

Junii Roșiori constituie o a treia com-
panie, care prin costum și onomas-
tică amintește de Războiul pentru 
Independenţă de la 1877. Fondată 
în 1908, prin desprinderea din rân-

dul Junilor Naţionali Albi, compania încor-
porează bărbaţi căsătoriţi de pe „Cacova“. 
În procesiunea festivă de la Pietrile lui 
Solomon, Junii Roșiori poartă costumul cel 
mai pitoresc: cămașa le este bogat brodată 
cu motive populare și sute și chiar mii de 
paiete din argint aurit, încinsă cu un „șer-
par“ (brâu) cusut cu mărgele și fluturi aurii. 
Laibărele de dimie albă, cusute cu ibrișin 
negru, sunt împodobite cu găitane. Doar 
vătaful poartă laibărul pe umărul stâng, în 
timp ce ceilalţi juni îl poartă pe cel drept. 

Caracteristica lor - de unde și numele - este 
portcapul de roșior cu „pampon roșu“. Din 
spusele unor bătrâni reiese că actualele 
pampoane sunt date de model de către isto-
ricul Nicolae Iorga, care le procurase de la 
armata română cu prilejul popasului Junilor 
Brașoveni la București, în cadrul serbărilor 
din anul 1906. Steagul lor poartă pe o parte 
chipul voievodului Alexandru Ioan Cuza și 
pe cealaltă un June Roșior.

Troiţa, care prin tradiţie le este atribuită, 
este cea de la Pietriș, unde desfășoară fru-
moasele lor maialuri și jocuri strămoșești.

Aflată la drumul mare al Poienii, pe locul 
numit „La Pietriș“, pe un platou bine con-
servat se găsește troiţa de la Pietriș, cunos-
cută și sub numele de „Crucea lui Furnică“, 

sau Troiţa Junilor Roșiori. Furnică a fost 
unul din cunoscuţii epitropi ai Bisericii Sf. 
Nicolae, care a protecţionat și crucea de pe 
str. Podragu.

Actuala troiţă de la Pietriș a fost constru-
ită doar la anul 1939 pe locul unei vechi tro-
iţe, care se distrusese. Crucea interioară este 
protejată de o frumoasă capelă, pe frontis-
piciul căreia se poate citi: „Troiţa Grupului 
de Roșiori - Monument istoric“. În interior, 
pe peretele de sud al capelei se poate citi 
inscripţia în grafie latină: „Cu voia Tatălui, cu 
ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh 
s-a ridicat această sfântă cruce împreună 
cu adăpostul ei întru slava Sfântului Ilie de 
robii lui Dumnezeu Dumitru și Paraschiva 
Furnică, în zilele Măriei Sale Carol al II-lea și 

a P.S. Sale Asrhiepiscopului și Mitropolitului 
dr. Nicolae Bălan, în locul sfintei cruci celei 
vechi de la 1909, care a fost ridicată de Iosif 
Notar și soţia sa Paraschiva, născută Barbu. 
Lucrarea s-a terminat la 20 iulie 1930“.

Crucea din piatră este pictată, redând 
scena Răstignirii Domnului Nostru Is. Hs. 
Pe perete sunt scenele bisericești, reprezen-
tând pe Arhanghelul Mihail și Sf. Paraschiva.

În ziua de Sf. Ilie sau în duminica ce-i 
urma, pe vremuri se făceau procesiuni de 
sfinţire a apei, după care ctitorii troiţei cin-
steau oaspeţii cu gustări și un pahar de vin, 
iar junii tineri făceau aici joc. În zilele noastre 
roșiorii merg la Pietriș doar în ziua de Paști.

(extrase din lucrarea Troiţele 
Scheiului de Vasile Oltean)
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La terminarea celui de-al 
doilea război mondial se 
stingea din viaţă cărtu-
rarul George Moroianu, 
cunoscut publicist, eco-

nomist, diplomat, una din figurile 
proeminente, care a slujit Marea 
Unire de la 1918 prin acțiunile 
sale diplomatice peste hotare. 
George Moroianu a văzut lumina 
zilei la 22 iulie 1870, în Satulung 
– Săcele. Primele studii le-a efec-
tuat în localitatea natală, după care 
a urmat Școala Comercială din 
Brașov. Între 1889 si 1892 a urmat 
Institutul Superior de Comerț 
din Anvers, iar între 1892 și 1895, 
Școala Liberă de Științe Politice 
din Paris. 

După doi ani, în 1897, obținea 
doctoratul în științe economice și 
financiare în cadrul Universității 
din Tûbingen, cu teza La loi 
agraire de 1864 et l’état du paysan 
en Roumanie. Activitatea profesi-
onală și-a desfășurat-o sub diferite 
ipostaze. Un tablou cronologic al 
acesteia poate fi zugrăvit astfel: 
din 1898 a activat la Ministerul 
de Industrie și Comerț din țară, 
între 1907 și 1909 a fost atașat 
cu probleme economice pe lângă 
Consulatul General din Londra, 
iar din aprilie 1908 devenea consul 
al României la Londra.În perioada 
1909-1916 a fost atașat comercial 
al României pentru Germania, 
Austro-Ungaria și Italia, cu sediul 
la Viena. De asemenea, în 1913-
1914 ocupa aceeași funcție pen-
tru Elveția, iar în 1917 era atașat 
comercial al României în Rusia, cu 
reședința la Odessa. 

Aflat la Anvers, în 1891, a înfi-
ințat o secție a Ligii Culturale 
a tuturor românilor. În calitate 

de președinte al acestei secții, a 
publicat articole în ziare precum: 
„L’Indépendence Belge“, „La 
Réforme“ și „Le Précurseur“, popu-
larizând cauza dreaptă a români-
lor transilvăneni. La Paris, unde 
își continuă studiile începând cu 
anul 1892, este ales președinte 
al Ligii Culturale, desfășurând 
o bogată activitate de populari-
zare a cauzei poporului roman. 
Publică mai multe articole în zia-
rul francez ,,Journal des Debats” 
încă din 1892 popularizând lupta 
Memorandiștilor transilvăneni, 
articole care se regăsesc și în cele-
lalte publicații amintite anterior.

În acest timp el a intrat în con-
tact cu personalități publicistice 
de la ziarele belgiene amintite 
anterior, precum Georges Lorrand 
sau Louis de Keymeuleau. La 23 
decembrie 1891 trimitea o tele-
gramă din partea Ligii la Roma, 
unde se desfășura Conferința 
interparlamentară europeană, în 
cadrul căreia deputații italieni – 
printre care și Menotti Garibaldi, 
fiul marelui patriot Giuseppe 
Garibaldi – au apărat și susți-
nut cauza românilor asupriți din 
Austro-Ungaria. În 1892 a apărut 
„Replica“ studenților români de la 
Universitățile din Cluj, Budapesta, 
Viena și Graz, acest memoriu avân-
du-l drept principal autor pe Aurel 
C. Popovici. George Moroianu s-a 
aflat în mijlocul acțiunii de difu-
zare a celebrei „Replici“, la sugestia 
sa fiind tradusă și în limba engleză, 
pe lângă traducerile în franceză, 
italiană și germană deja existente.

În octombrie 1892 George 
Moroianu a fost ales președinte al 
secției din Paris a Ligii Culturale, 
în locul lui Stroe Brătianu, dece-
dat. În capitala Franței a colaborat 
la ziarele franceze „La République 
Française“ și „La Justice“. În iunie 
1893, la Montpellier, Moroianu 
susținea o conferință despre aspi-
rațiile românilor din Transilvania. 
Aflat într-o călătorie la Londra, în 

vederea prezentării mișcării 
memorandiste, este primit, în ianu-
arie 1894, de prim-ministrul brita-
nic, lordul Gladstone. Și-a adus o 
contribuție  deosebită pentru orga-
nizarea mitingului din 5 martie 
1894 la Oxford, pentru susținerea 
cauzei românilor memorandiști și 
la Sorbone, miting organizat a treia 
zi a procesului memorandiștilor, la 
care au participat peste 3.000 de 
studenți. În timpul celebrului pro-
ces al memorandiștilor, 7-25 mai 
1894, George Moroianu a organi-
zat, la Paris, un miting la care par-
ticipau trei mii de persoane, miting 
prezidat de prof. Ernest Lavisse, 
membru al Academiei Franceze, 
care își exprima solidaritatea cu 
memorandiștii. Tot în această 
perioadă, George Moroianu a fost 
corespondent de presă al mai mul-
tor ziare din Franța, organizând – 
alături de alți membri ai Ligii de 
la Paris, precum Ovid Densușianu 
sau Mihai Ianculescu – un birou de 
informare cât mai complet, spre 
a întregi datele furnizate diverse-
lor agenții diplomatice. În luna 
august a anului 1895, cu prilejul 
Congresului Naționalităților din 
Imperiul Austro-Ungar, desfășurat 
la Buda, trimitea politicienilor din 
vestul Europei informații cu pri-
vire la lucrările congresului, prilej 
cu care a evocat din nou situația 

românilor transilvăneni. 
Un moment important în acti-

vitatea sa a fost reprezentat de acți-
unile din august 1897, din timpul 
Conferinței inter-parlamentare 
de la Bruxelles, unde Moroianu 
susținea faptul că liberalismul și 
constituționalismul unguresc sunt 
fațete ale demagogiei politice, iar 
românii nu sunt reprezentați în 
număr proporțional în parlament, 
având în vedere că erau majoritari 
în Transilvania. Între 1907 și 1909 
George Moroianu a fost diplomat 
la Londra, unde a urmărit să atragă 
de partea cauzei sale importante 
personalități politice și culturale – 
cum ar fi istoricul J. Setton-Watson 
sau ziaristul W. Steed de la „Times“, 
care au publicat articole în spriji-
nul românilor. În timpul Primului 
Rãzboi Mondial, aflat la Odessa 
în calitate de consul comercial al 
României, alături de Ion Nistor și 
alți intelectuali ardeleni refugiați 
în Rusia, a solicitat prim-minis-
trului I. I. C. Brătianu trimiterea 
în Occident a unor oameni de cul-
tură, în vederea atragerii mai mul-
tor personalități de partea cauzei 
românești.

Anul Marii Uniri îl găsește la 
Londra ca reprezentant al români-
lor ardeleni, desfășurându-și activi-
tatea la Ministerul de propagandă 
din Londra și apoi în Comitetul 

Unității Naționale din Paris, susți-
nând cauza unirii tuturor români-
lor în calitate de consilier al delega-
ției române pentru Conferința de 
la Paris. Se bucură de bunele relații 
pe care le avea cu Seton Watson, 
care vizitase România în februarie 
1915. În scrisorile trimise lui I.I.C. 
Brătianu, George Moroianu îl asi-
gura pe acesta de sprijinul politicie-
nilor englezi. În ziarul ,,Times” apar 
mai multe articole scrise de George 
Moroianu despre cauza Unirii.   În 
mai 1918 și-a reluat activitatea în 
cadrul Departamentului de propa-
gandă, ca atașat al Ministerului de 
Externe englez pentru problemele 
românilor și, în special, pentru 
teritoriile românești din monar-
hia austro-ungară. La Londra și-a 
reluat întrevederile cu influentele 
personalități ale statelor Antantei.
Ulterior, Moroianu s-a îndreptat 
spre Paris, unde a fost ales mem-
bru al Consiliului Național al 
Unității Române. Aici a colaborat 
la ziarul „La Roumanie“, condus de 
Take Ionescu, din redacția căruia 
mai făceau parte Octavian Goga, 
părintele Vasile Lucaciu și Nicolae 
Titulescu.Un rol important al 
acestui Consiliu a fost pregătirea 
materialelor necesare Conferinței 
de pace de la Paris, prin care să se 
pună în evidență și să se argumen-
teze documentat drepturile și inte-
resele poporului român.

Meritele sale în acțiunea propa-
gandistică din străinătate pentru 
dreptatea cauzei românești l-au 
impus în conștiința contemporani-
lor. După Marea Unire, Marele Sfat 
Național l-a numit secretar general 
al Afacerilor Externe în Consiliul 
Dirigent al Transilvaniei (iunie 
1919-aprilie 1920). Din 1921 pânã 
în 1938 a fost profesor de econo-
mie politică la Academia de Înalte 
Studii Comerciale și Industriale din 
Cluj, al cărei rector a fost între 1929 
și 1936. Dintre lucrările sale știin-
țifice, literare și diplomatice pot fi 
amintite: ,,La loi agrare de 1864 et 
l”etat du paysan en Roumanie”(teză 
de doctorat) publicată la Stuttgart 
în 1898 ,,Legăturile noastre cu 
Anglia”, Cluj, 1923ș ,,Din ținutul 
Săcelelor”, București, 1931 șI ,, La 
lutte des Roumains transylvains pour 
la liberté et l’opinion européenne”, 
Paris, 1933 ,,Chipuri din Săcele”, 
București, 1938.De asemenea, el 
a fondat revista „Observatorul soci-
al-economic“, care a apãrut între 
1931 si 1947.

Numele său rămâne însă legat 
de cel mai important eveniment 
al biografiei sale, Marea Unire, pe 
care  a slujit-o cu mare credință .

Personalităţi brașovene

George Moroianu publicist,  
economist, diplomat

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

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov

În ziarul ,,Times” apar mai multe articole scrise de  
George Moroianu despre cauza Unirii.   În mai 1918  
și-a reluat activitatea în cadrul Departamentului de 
propagandă, ca atașat al Ministerului de Externe  
englez pentru problemele românilor și, în special,  
pentru teritoriile românești din monarhia austro-ungară.  
La Londra și-a reluat întrevederile cu influentele personalități 
ale statelor Antantei.Ulterior, Moroianu s-a îndreptat  
spre Paris, unde a fost ales membru al Consiliului Național  
al Unității Române.

PE SCURT
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A început a XI-a ediție a concursului 
Selgros „Arena Bucătarilor”

Selgros Cash & Carry organi-
zează, începând cu luna aceasta, 
a unsprezecea ediție a concursu-
lui de gătit „Arena Bucătarilor“, 
dedicat profesioniștilor gastro-

nomiei din industria HoReCa.
Miza competiției din acest an crește 

și mai mult, atât grație premiilor, cât și 
modificărilor menite să bucure bucăta-
rii, proprietarii de restaurante și publicul 
deopotrivă.

Printre cele mai importante modifi-
cări, ce pot fi consultate pe site-ul orga-
nizatorului, se află:

În etapa preliminară ingredientele 
impuse pentru un fel principal sunt:

• pulpă de miel
• usturoi verde
• păstârnac
În urma jurizării, vor fi selectați 32 

bucătari care vor participa la semifinale 
(ierarhia va fi stabilită de punctele acor-
date de fiecare membru al juriului)

Vor avea loc 4 semifinale 
după cum urmează:

• Semifinala 1 – 18.05.2019 (în inter-
valul orar 10:00 – 14:00)

• Semifinala 2 – 18.05.2019 (în inter-
valul orar 15:00 – 19:00)

• Semifinala 3 – 19.05.2019 (în 

intervalul orar 10:00 – 14:00)
• Semifinala 4 – 19.05.2019 (în inter-

valul orar 15:00 – 19:00)
Concursul Arena Bucătarilor se va 

desfășura la noul Centru Gastronomic 
Arena Bucătarilor Brașov. În cadrul semi-
finalelor se va găti un fel principal, care 
va avea un ingredient impus, secret pen-
tru fiecare semifinală în parte (la fiecare 
semifinală vor participa 8 concurenți, 
repartizați aleatoriu). Marea Finală a 
concursului va avea loc la Brașov, în data 
de 27.10.2019, la Centrul Gastronomic 
Arena Bucătarilor Brașov, Calea 
București 231. La finală vor participa 
opt concurenți (concurenții calificați din 
cele patru semifinale). Câștigătorul con-
cursului ,,Arena Bucătarilor 2019” ediția 
a XI-a, va participa în anul 2020 la con-
cursul culinar internațional „Les Chefs 
en Or“ organizat la Paris, Franța.

Înscrierile pentru etapa preliminară 
vor avea loc în perioada 11.03.2019 
– 12.04.2019, pe pagina de internet a 
organizatorului Selgros prin intermediul 
acestui formular de inscriere.

Regulamentul complet, care include și 
lista tuturor premiilor acordate, poate fi 
consultat pe site la 

www.selgros.ro/Regulament_
ARENA_BUCATARILOR_2019_
final.pdf.

Ingrediente
• 400 gr ceapă curățată și tăiată 

marunt
• 250 gr orez
• doi morcovi mari curățați și 

rași pe razatoare
• 500 gr ciuperci fierte în preala-

bil cu puțină sare
• 2-3 linguri bullion/pastă de 

ardei kapia
• 250 ml suc roșii

• 100 ml ulei
• pătrunjel și mărar verde 
tocat
• sare si piper
• frunze de varză murată

Mod de preparare
• Călim ceapa în 50 ml ulei până 

devine aurie. Adăugam orezul spă-
lat și 50 ml apa. Lăsăm sa fiarbă 
câteva minute până cand orezul 

absoarbe toată apa, în timp ce 
amestecăm ușor.

• Oprim focul și adăugăm pe 
rand: bulionul, morcovul, zarza-
vaturile, ciupercile tăiate mărunt, 
sarea și piperul, amestecând bine.

• Tăiem fiecare foaie de varză la 
dimensiuni potrivite pentru a face 
câte o sărmăluță. Cu o lingurița 
punem compoziție în fiecare foaie 
de varză și înfășurăm sarmalele, 
apoi le presăm la capete. Le punem 
într-o oala pe fundul căreia am așe-
zat câteva foi de varză întregi.

• După ce am terminat de aran-
jat în oală, tocăm mărunt câteva 
foi de varză murată și le asezăm 
uniform peste sărmăluțe. Turnăm 
restul de ulei peste ele împreuna 
cu sucul de roșii și apa doar atât cât 
să le cuprindă. Lăsăm la fiert timp 
de aproximativ o ora și jumătate, 
la foc mic. Înainte de a opri focul 
gustăm o sărmăluța să vedem dacă 
a fiert orezul si varza. Dacă este 
nevoie le mai lăsăm pe foc.

Servim cu mămăliguță caldă și 
ardei iute.  

Poftă bună!

Fetească Neagră Initiative și Top 100 
Indigenous Romania Wine, cea mai obiectivă 
evaluare a soiurilor autohtone organizată în 
România.

Ne mândrim cu soiurile noastre vrâncene 
Șarba și Plăvaie dar în mod special cu 
Tectonic Fetească Neagră 2014 DOC Cotești 
- câștigător al medaliei de AUR și un loc bine 
meritat în TOP 3 VINURI ROMÂNEȘTI!

Să vă bucurați de vinuri bune de la Crama 
Gîrboiu!

Sărmaluțe  
de post cu ciuperci



Proiectul #hartapainii se îmbogățește 
cu o istorie, de data transilvăneană, 
despre ceea ce istoricul clujean József 
Lukács numește, după temeinice 

documentări, cea mai veche rețetă scrisă de 
pâine din această parte a țării. Informația 
apare în prefața volumului „Cărticica meseriei 
de bucătar – Cartea de bucate tipărită la Cluj în 
1695, Traducere, studiu introductiv și note expli-
cative de József Lukács“, în curs de apariție la 
editura GastroArt. Menționăm și ne lăudăm 
că traducerea și publicarea în limba română a 
acestei colecții de rețete reprezintă o premi-
eră. Vorbim de o carte care conține cele mai 
vechi rețete de sarmale și varză a la Cluj (și 
numeroase altele) și care, până la demersul 
nostru realizat doar pe bani privați, nu a intrat 
în atenția celor care ar fi trebuit să se ocupe 
de valorificarea patrimoniul culinar național 
parte integrantă a identității culinare națio-
nale. Cartea va fi lansată pe 16 aprilie în cadrul 
celei de a treia ediții a Congresului Național 
de Gastronomie și Vin – în Aula Academiei 
de Studii Economice – organizat de gastroart.
ro, vinul.ro și Rare Food Services și susținut 
de Selgros România și Prutul S.A.

În reţetele din Cartea de bucate de la Cluj 
relativ frecvent este amintită pâinea, de regulă 
atunci când este descrisă modul de preparare 
al sosurilor. Este amintită atât pâinea albă cât 
și pâinea neagră.

Am putea trece ușor peste acest subiect, 
apreciind că pâinea e pâine, cereale au exis-
tat și în urmă cu secole, mori pentru măcinat 
la fel, brutarii sau gospodinele știau să coace 
pâine, în consecinţă nu poate fi nimic nou.

Adunând izvoarele referitoare la pâinea 
preparată și consumată pe la noi, ajungem 
la informaţii contradictorii. Unele relatează 
despre consumul cotodian al pâinii dospite, 
altele ne dau de înţeles că pe masa oamenilor 
de rând rareori ajungea pâine. Într-o lucrare 
etnografică publicată în 1931 despre ceangăii 
din Moldova, mai exact din judeţul Bacău, s-a 
afirmat că aceștia nu fac pâine, și doar atunci 
mănâncă pâine când ajung în vreun târg sau 
oraș și acolo cumpără. În loc de pâine con-
sumă mămăligă. Sau altfel spus, mămăliga este 
pâinea lor. Lipsa pâinii din alimentaţia cotidi-
ană a ţăranilor este întărită de relatările unor 
medici români din secolul XIX și începutul 
secolului XX. Și aceste izvoare vorbesc despre 
terciurile consumate de cea mai mare parte a 

populaţiei. La mijlocul secolului al XIX-lea, 
într-o analiză ststistică din Moldova, autorită-
ţile au ajuns la concluzia că marea majoritate 
a moldovenilor nu cunosc noţiunea de pâine. 
„Doar 120 409 moldoveni, dintr-o populaţie de 
1 341 696 locuitori, mănâncă pâine, restul se 
hrănește cu făină de păpușoi”. În Iași, capitala 
principatului, doar o treime din populaţie 
consuma pâine. Căutând izvoare referitoare la 
consumul de pâine în secolele trecute, găsim, 
de exemplu, memoriile unui călător anonim 
german de la începutul secolului al XVIII-lea 
care, călătorind prin Oltenia, observa că acolo 
ţăranii măncau mămăligă și boierii azimă. 
Adică turtă din aluat nedospit.

Îndreptându-ne atenţia mai spre vest, 
găsim relatarea din anul 1433 a cavalerului 
francez Bertrandon de Brocquière. Ajuns la 
Seghedin, el observa că împrejurimile orașu-
lui sunt binecuvântate cu pământuri arabile 
mânoase, pe care erau cultivate tot feluri de 
cereale, dar oamenii în loc de pâine mâncau 
lipii. Adică tot aluat nedospit.

Cartea de legi a orașului Buda, redactată 
la începutul secolului al XV-lea – și care din 
1486 a fost adoptat de orașul Cluj – atesta trei 
categorii de brutari: meșterii brutari (maister 
pegk) care fac jimbla și pâinea albă, brutarii de 
rând (müttelpegk) care fac pâinea obișnuită 
(gemain prot), cea care era vândută pe mesele 
din târg și, în ultimul rând, erau acei wechtler 
pegk care făceau pâinea neagră, ieftină și de 
slabă calitate, care în târguri era vândută nu de 
pe mese, ci de pe covoare de rogojină așter-
nute direct pe pământ[6]. Acestea din urmă 
probabil erau turte sau lipii din aluat nedospit.

Ajungem la concluzia că până în secolul al 
XVI-lea cea mai mare parte a populaţiei prin 
pâine înţelegea în primul rând lipiile și turtele 
nedospite. Pâine din aluat dospit a existat și 
înainte de secolul XVII, dar consumul aceas-
teia era privilegiul celor bogaţi. Pentru sim-
plul fapt că peste tot în Europa de Est ţăranii 
preferau să-și vândă cerealele panificabile și să 
consume cereale de calitate inferioară.

În anul 1667, pe domeniul 
Făgăraș, după 1200 de câble 
de ovăz semănate așteptau o 
recoltă de 3600 de câble

Drept explicaţie pentru cantitatea insufi-
cientă de cereale, putem aminti suprafeţele 

relativ reduse de terenuri agricole folosite în 
acest scop respectiv productivitatea redusă a 
culturilor. De exemplu, din teritoriul de apro-
ximativ 150 km2 cât avea Clujul, în jur de 30 
km2 (adică 20%) erau utilizaţi ca pământ 
arabil. Pe restul teritoriului fiind pășuni, în 
cea mai mare parte, păduri, grădini, vii, zone 
construite. Productivitatea culturilor de cere-
ale ne este arătată de registrele de socoteli ale 
principesei Anna Bornemisza, de unde aflăm, 
de exemplu, că în anul 1667, pe domeniul 
Făgăraș, după 1200 de câble de ovăz semă-
nate așteptau o recoltă de 3600 de câble. 
Altfel spus, după un kilogram de ovăz semă-
nat puteau să spere că le vor rămâne pentru 
consum două kilograme.

Putem observa și existenţa unor depozite 
de cereale. Centrele de putere, înţelegând 
prin asta pe cei care aveau bani să cumpere: 
domeniile princiare, orașele, unii magnaţi, 
achiziţionau recoltele e la ţărani, depozitând 
cantităţi mari de cereale. În octombrie 1667, 
principesa Anna Bornemisza și-a notat în 
evidenţe că în cetatea Făgăraș se aflau depo-
zitate 2056 câble (aproape 270 de tone) de 
grău și 200 de câble (peste 26 de tone) de 
făină. Magistratul și negustorii din Cluj achi-
ziţionau rezerve mari de cereale atât pentru a 
acoperi nevoie populaţiei, cât și pentru a face 
faţă situaţilor când urbea era nevoită să găz-
duiască nobilii veniţi la întrunirile dietei sau 
vreo armată, prietenă sau dușmănoasă, popo-
sită prin împrejurimi.

Pentru a oferi un exemplu la utilizarea 
unor canităţi mari de cereale provenite din 
depozitele princiare pentru a aproviziona o 
armată străină, dar și pentru a arăta ce fel de 
pâini se puteau face în Transilvania secolului 
al XVII-lea, cităm relatarea cronicarului turc 
Elvila Celebi. În 1662, oastea otomană a ajuns 
în principat. Mihail Apafi, înscăunat pe tronul 
Transilvaniei de otomani, a ospătat „armata 
prietenă” lângă Cetatea de Baltă. Participant 
la acest ospăţ de proporţii, cronicarul turc 
povestea:

„[…] De acolo, am ajuns, după patru cea-
suri, la locul de popas Târnava (Cetatea de 
Baltă).

Aici, craiul Ardealului a dat întregii armate 
otomane un ospăţ mare, ce nu s-a mai văzut. 
Cea mai mare parte a bunătăţilor o formau, 
mai ales, pâinea, turta, pogacea și un fel de 
pâine numită ţipău, care-i tot așa de curată ca 

și calamcanul (calaican?) de Alep. Întinzând 
pe pajiști covoare ungurești, au așezat frumos 
pe ele bucăţi de pâine. Au adus patruzeci de 
pâini albe, fiecare în câte un car cu doi boi și 
fiecare era lungă de douăzeci de pași, lată de 
cinci pași și înaltă cât statura unui om. Allah 
știe că așa era! În afară de asta, numai Allah 
cunoștea numărul turtelor mici, preparate cu 
ou, chimen, cuișoare și cu cardamon.

Umilul de mine am întrebat cum au fră-
mântat și au copt aceste pâini și iată ce mi s-a 
răspuns: «Aducându-se atâtea și atâtea mii de 
chile de făină fină, o fac aluat în multe mii de 
albii și, pe măsura pâinilor, sapă niște gropi, în 
felul șanţului de cetate; apoi foarte frumos, fac 
foc în ele și varsă tot aluatul în gropi. Peste aluat 
presară cenușă cernută cu sita, iar deasupra ei și 
pe alături îngrămădesc jar. După șapte ceasuri, 
sting focul și pun un număr de oameni ca să 
scoată pâinile din gropi, apoi curăţă, cu cuţitele, 
părţile arse și apoi le duc la locul ospăţului».

În afară de aceste pâini, au mai fost aduse: 
trei sute de vite, măruntaie de tauri, de oaie, 
și de miel, găini și porumbei și chebaburi de 
vacă proaspăt fripte. Au fost, în total, trei mii 
de oi, trei mii de miei, șase sute de mii de pâini, 
o sută de cazane de pilaf de bulgur [grîu măci-
nat mare], o sută de cazane de herișe [proba-
bil mămăligă de hrișcă], o sută de cazane de 
ciorbă de bulgur cu iaurt. În această ţară negă-
sindu-se orez, nu s-a dat pilaf de orez”.

Pe ultima pagină a Cărţii de bucate de la 
biblioteca Teleki, copiată în 1772, s-a păstrat 
reţeta de preparare a pâinii cu ţaic (plămă-
deală). Reţeta nu a făcut parte din reţetarul 
scris de Sofia Tofeus. Presupunem că cel care 
a copiat reţetele ei a dorit să folosească și 
ultima pagină din volum, notând acolo ceea 
ce știa practic orice gospodină. Pentru noi 
această reţetă poate să fie importantă deoa-
rece pare să fie cea mai veche reţetă de pâine 
din Transilvania.

Cum coci țipău cu țaic
Păstrează plămădeala țaic din aluatul 
fermentat, învelește-o în făină, iar când 
vrei să coci din nou pâine, pune hamei 
în apă curată, fierbe-l, apoi strecoară 
zeama într-un castron. Pune în asta 
plămădeala și lasă să se dospească. Între 
timp mai fierbe hamei în apă. Într-o oală 
pune făină și opărește asta cu zeama de 
hamei. Întinde cu o lingură acest aluat 
opărit pe peretele oalei. Când plămădeala 
s-a făcut călduță, toarn-o cu zeamă cu 
tot în oală și amestecă bine cu lingura. 
Presară deasupra făină și las-o într-un 
loc cald. Când a dospit, amestecă din nou 
cu lingura și lasă la dospit și a doua oară. 
Apoi toarn-o într-o covată și amestecă 
cu făină. Când a dospit din nou, toarnă 
pe ea apă sărată călduță și presară pe ea 
puțină făină. Lasă să se facă moale. Apoi 
frământă, frecând aluatul cu restul de 
hamei. Când a dospit bine din nou, fă foc 
în cuptor, iar când focul a ars pe jumătate, 
rupe aluatul în bucăți, lăsând acestea la 
dospit în continuare. Când focul s-a stins, 
bucățile de aluat se pun în cuptor cum e 
rânduiala.”
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Despre cea mai veche rețetă  
de pâine din Transilvania

este jurnalist și fondator 
al siteului gastroart.ro. În 
ultimii ani s-a specializat în 
gastronomie și a publicat sute 
de articole, analize, reportaje 
și interviuri din acest 
domeniu. Istoria gastronomiei 
și a ospitalității românești a 
devenit marea lui pasiune.

Cosmin Dragomir

numărul 60, martie 2019


