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EDITORIAL Când Sistemul geme, 
caracterele vorbesc

de Cornelius POPA

 „Jocurile” lui Rareş Bogdan au fost „mufate” 
ani în şir la contracte pe bandă rulantă de sute 
de mii de euro din bani publici  Firmele lui 
Rareş Bogdan  au avut contracte cu statul de 
peste 1.512.600 de euro, bani publici  Până 
în prezent, autorităţile, instituţiile, agenţiile, 
companiile publice sau la care statul este 
principal sau cel mai mare acţionar, portalul 
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice 
precum şi alte documente arată că firmele de 
PR, consultanţă şi publicitate ale fraţilor Rareş 
şi Mihai Bogdan, Vasilică Hoandră şi familiei 
Bogdan au beneficiat de-a lungul anilor de 
sume de peste 1.512.600 de euro din fonduri 
publice:   127.000 de euro de la Universitatea 
Babeş Bolyai din Cluj Napoca • 23.000 de euro 
de la Universitatea tehnică din Cluj Napoca    
2300 de euro de la ARCUB    308.000 de euro 
de la Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  110.000 de euro de la Hidroelectrica SA 
  aproape 100.000 de euro de la Electrica 
Transilvania Nord SA   280.000 de euro 
de la Romgaz SA   Peste 177.000 de euro 
de la Primăria Cluj Napoca   Peste 35.000 
de euro de la ANAF Cluj   30.000 de euro 
de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj 
Napoca   27.000 de euro de la Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord Vest   263.700 
de euro de la Transgaz SA • 5400 de euro de 
la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj Napoca   24.200 de euro 
de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca…

Realizat la comanda PSD de ABC MEDIANET GALAXY  SRL.  
Tiraj : 10.000 exemplare. CMF : 41190008
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ascunsă în PNL-ul de 
astăzi. O scurtă analiză 
a apartenenţei politice 
liberale!  PAGINA 3

 PAGINA 10

 PAGINA 15

OPINII

ANCHETĂ

REMEMBER

De la „Visul american“  
la ZOAIE!

DĂSCĂLIȚA
Pe strada Varişte numărul 
2, în Şcheii Braşovului, 
locuia profesoara şi diriginta 
mea din şcoala generală, 
doamna Margareta Florea. 
câtă vreme o ştiam acolo – 
o vizitasem de mai multe 
ori, deopotrivă când eram 
elev şi apoi, de-a lungul 
anilor – nu aveam nevoie de 
alte multe certitudini despre 
mersul vieţii. Existenţa ei 
pe acest pământ emana 
pentru mine o statornicie 
sănătoasă, legată de 
condiţia umană împlinită 
prin educaţie 
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Pînă în urmă cu trei dece-
nii exista o organizație 
a copiilor (9-14) ani, 
care ființa sub oblădu-
irea PCR și a FDUS 

(Frontul Democratic al Unității 
Socialiste): pionierii. La intraree 
în organizație (clasa a doua sau 
a treia), copiii depuneau și un 
jurămînt: „Voi învăța și voi munci 
pentru a deveni fiu de nădejde al 
patriei mele socialiste...“ Un corp 
revoluționar, evident, înființat în 
1949 și care a viețuit fix 40 de ani. 
Dar din el tot a rămas ceva. Acel 
„voi învăța și voi munci“.  Tradus 
un pic diferit însă. Și grotesc îngro-
șat pe „voi munci“. Grotesc îngro-
șat în politicul și administrativul 
contemporan. Cei care – vremel-
nic, sper, totuși – ne conduc, fie la 
nivel național, fie la nivel de urbe, 
niciodată nu fac acum. Niciodată 
nu muncesc acum. Nu, nici vorbă. 
Ei vor munci, vor face, vor drege, 
cîndva, într-un viitor incert. Și nu 
fac aceste afirmații pentru cu sîn-
tem în campanie electorală. Acest 
„voi face“ este parte integrantă din 
viața noastră de fiecare zi. Este 
prezent ca și aerul pe care îl res-
pirăm. Și este suficient a ne uita 
strict în ograda noastră proprie. 
La Brașov nu facem aeroport, 

ci vom face. 
Între timp 
mai mimăm 
cîte ceva pe 
ici, pe colo. 
În Brașov nu 
facem spital 
regional, ci 

vom face. Și aeroportul, și spitalul 
trăiesc în conștiința publică bra-
șoveană la capitolul „vom, cîndva“ 
de vreo două decenii. Ca proiecte, 
studii, studii de prezabilitate, 
studii de fezabilitate, conferințe 
de presă și, mai ales, ca campanii 
(cacofonia nu este deloc întîmplă-
toare) electorale.

În Brașov nu se iau măsuri pen-
tru fluidizarea traficului și pentru 
aplicarea de soluții concrete în 
acest sens, ci se aplică tot formula 
„voi, vom“. Cu amendamentul 
că s-a intrat în sezonul electoral 
care acum a înmugurit și va vie-
țui pînă în toamna lui 2020, și 
acum se comandă bombastice 
studii de piață, de trafic, de feza-
bilitate. Care, sub imperiul lui 
„vom“ ar trebui să arunce praf în 
ochii proștilor de votanți (care 
noi sîntem) și să creeze în men-
talul colectiv ideea că deja s-au 
făcut. Că deja avem pasaje rutiere 
subterane și supraterane, că avem 
poduri hobonate dotate cu lifturi 
și scări rulante etc. Este drept, în 
lunile din urmă, cu elan pionie-
resc (voi învăța și voi munci) s-au 
aruncat pe piață licitații pentru 
studii referențiale în domeniul 
infrastructurii rutiere. Dar este 

suficient să arunci o privire, chiar 
și superficială peste buget: nu este 
alocat un leu, un ban măcar, pen-
tru investiții. Ceea ce se traduce 
cam așa: scoatem ochii fazanilor 
cu studiile realizate pe parcur-
sul campaniei, povestim relativ 
frumos (conform fondului de 
cuvinte propriu fiecărui actor 
în parte), trece campania, trec 
alegerile, europarlamentare, pre-
zidențiale, locale, parlamentare, 
după care gata, ne liniștim (nu 
noi, ci figuranții scenei politice) 
și ne reactivăm (aceeași figuranți) 
peste alți patru ani, cînd va reîn-
cepe grohăiala lui „vom“

Realitatea este fundamental 
diferită de acest „vom“. De fapt, nu 
avem nimic. Vom face și vom avea 
autostrăzi, dar le „vom“ fără să le 
și avem de treizeci de ani încoace. 
Avem cîteva linii văruite pe caro-
sabil, în Brașov, botezîndu-le 
pompos parcări, dar nu avem 
parcări. În schimb, „vom“ avea. 
Și subterane, și supraterane și de 
toate felurile. Doar că ne regăsim 
în faza acestui primitiv „voi învăța 
și voi munci“. 

Dar să nu reluăm temele din 
campaniile electorale (și aici 
aliniem frumos întreaga turmă, 
de la stînga la dreapta și retur) 
pentru că este caduc. Totul este 
circumscris acestui blestem națio-
nal numit „vom face și vom drege“.  
Nu acum, nu aici, ci undeva 
într-un viitor incert. Că, nu e așa, 
electorul este un fazan ușor de 
prostit. Și de jumulit. Am zis!

Voi învăța(?) și voi munci...
Editorial

de Cornelius POPA
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În mediul online, în toată goliciunea noastră

Mediul online este, nu-i așa?, 
mediul deplinei libertăți. 
Facem orice și vedem orice 
prin ecranele luminoase ale 
device-urilor noastre tot 

mai performante. Un ignobil exercițiu de 
nuditate interioară se revarsă fără rezerve de 
la unii la alții. Nu există limite. Ne folosește 
sau nu?

Online profesionist. Un fel de 
Cambridge Analytica mai mult 
sau mai puțin antrenat(ă)

În România, online înseamnă website-uri, 
magazine, presă, emailuri, Whatsapp și 

Facebook. Mai ales Facebook. Profesioniștii 
prezenței firmelor, partidelor sau persona-
lităților în mediul online sunt așa-numiții 
„digital marketing specialists“. Ei știu cui să se 
adreseze și ce să spună. Ei știu să te convingă 
să dai like, share, să deschizi un website sau 
să îți spună cu cine să votezi. De regulă, sunt 
oameni civilizați. Munca lor se vede, adesea e 
marcată cu un „P“ de la „publicitate“.

Dar pentru că regulile sunt adesea încăl-
cate, sunt mulți profesioniști sunt antre-
nați să se lipsească de caracter. Seamănă 
panică, vând iluzii, modifică profund reali-
tatea. Atacă subversiv. Mobilizează oameni. 
Distrug oameni. Spală cadavre. Scriu comen-
tarii ostile. Înjură. Mediul online le per-
mite pe toate. Le permite să stea ascunși și 
să lucreze. Pentru cine lucrează? Asta este 
o chestiune complicată. Nici chiar despre 
Brexit nu se știu toate.

Amatorii.  
Cei mai mulți sunt necitiți

Mediul online e ca strada, toată lumea are 
loc pe ea, toată lumea o folosește, de la pro-
fesor, la analfabet, de la justițiar, la justițiabil. 

Doar că strada te absoarbe. Nu ieși în evi-
dență decât dacă ești ostentativ, umbli echi-
pat cu pene sau urli la lună.

În online treaba stă altfel. Ești cum vrei să 
fii. Sau crezi că ești cum vrei să fii, pentru că 
greșelile de exprimare se văd imediat. Și se 
vede și cât ai citit, și pe cine disprețuiești, și 
cât te iubești pe tine. Se vede bine în spatele 
pozei sau comentariului tău și cine ești, și 
cum ești. Prostia și aroganța se văd imediat.

Neînțelegerea diferențelor 
dintre stradă și mediul online 
deformează

Pe stradă nu înjuri așa cum o faci online 
că s-ar putea să o încasezi. Online, anonim, 
merge. În mediul online, orice bășinos poate 
fi gladiator. Dar nu-i totuna. Ca să fiu mai 
explicit: nu poți să mănânci o pâine digitală, 
chiar dacă o cumperi online. O mie de like-
uri nu fac cât o strângere de mână. E clar, nu?

Amatorii sunt marfa cea mai bună pentru 
profesioniști. „Pescuitul“ în mediul online 
bate orice emisiune de teleshopping.

Da, mediul online e din ce în ce mai potri-
vit manipulării. Societatea deschisă a învins 

societatea conservatoare, maneaua a înge-
nuncheat simfonia, prostia crâncenă devas-
tează orice urmă de inteligență.

Turme de imbecili cronici și armate de 
feudali infatuați se înfățișează lumii crezând 
că dacă defilează în mediul online vor conta 
în vreo ecuație. Sau vor fi admirați sau aplau-
dați sau vor câștiga războaie pe care altfel nu 
le-ar putea duce vreodată.

Tudor ARTENIE

Da, postez acest text pe blog 
(www.dezacorduri.ro), apoi 
îl voi pune pe Facebook ca 
să îl citeşti şi tu, profesionist 
sau om normal sau imbecil 
sau feudal sau postac. Şi 
poate înainte de a scrie ceva 
– aici sau în altă parte – vei 
sta o secundă cu degetele 
suspendate deasupra 
tastaturii. O secundă în 
care să gândeşti. Poate fi 
suficient.
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Fără penali
• IDEEA CELOR DE LA USR, „FĂRĂ PENALI ÎN FUNCŢII PUBLICE”, AR PUTEA AVEA SUSŢINEREA 
MULTORA DINTRE NOI. ROMÂNII CARE AR PUTEA FI DE ACORD CĂ BORFĂȘIMEA NU MAI ARE CE 
CĂUTA ÎN ANUMITE FUNCŢII ȘI DEMNITĂŢI PUBLICE AR PUTEA FI, CRED, MULT MAI NUMEROȘI 
DECÂT POTENŢIALII VOTANŢI AI USR. M-aș numără printre aceștia dacă, pentru început, chestia 
asta ar veni la pachet cu „fără șnapani în justiţie“

Ideea celor de la USR, „fără 
penali în funcții publice“, ar 
putea avea susținerea multora 
dintre noi. Românii care ar 
putea fi de acord că borfăși-

mea nu mai are ce căuta în anumite 
funcții și demnități publice ar putea 
fi, cred, mult mai numeroși decât 
potențialii votanți ai USR. M-aș 
număra printre aceștia dacă, pen-
tru început, chestia asta ar veni la 
pachet cu „fără șnapani în justiție“.

În primul rând, nu mi-e clar dacă 
discutăm despre funcții publice 
obținute prin alegeri sau prin 
numire, ori dacă e vorba de toate la 
grămadă. Distincția e importantă. 

Apoi, o astfel de interdicție 
poate funcționa ca un util filtru de 
particule, eliminând din peisajul 
public personaje cu o onestitate 
discutabilă sau poate funcționa ca 
un extrem de eficient mecanism 
de invalidare a votului popular, ca 

o mașinărie prin care se exercită un 
control netransparent și extrem de 
nesănătos asupra deciziei politice. 
Pot nu doar admite, ci saluta eva-
cuarea din pozițiile cheie a celor 
găsiți vinovați de fărădelegi, dar 
asta doar atunci când am garanția 
că justiția e absolut imună la orice 
fel de influență politică, proto-
coale sau apăsare pe butoane, din 

umbră. Și suntem departe de a fi 
acolo. Fără penali în politică poate 
funcționa doar dacă impunem și 
fără portocale, fără cameliibogdan, 
fără Kovesi, fără protocoale, fără 
lăzărici-dănileț-lidiistanciu. Altfel 
totul devine altceva. E inaccepta-
bil ca votul cetățenilor să poată fi 
invalidat prin decizia unor perso-
naje sulfuroase pe care nu le-a ales 

nimeni, care au ales în campin-
gul justiției pe căi dintre cele mai 
obscure.

Atunci când simultan susții teza 
„fără penali în politică” și cu teribilă 
insistență aperi agățarea de funcții 
importante în sistemul de justi-
ție a unor personaje precum cele 
mai sus pomenite, devine limpede 
că nu puritatea politicii e scopul 

urmărit, ci tocmai instituționali-
zarea acelui mecanism de control 
ocult asupra politicii, despre care 
am vorbit mai sus. Iar lucrurile 
capătă nuanțe absurde atunci când 
personaje precum Ludovic Orban 
se declară un ferm susținător al 
acestei idei. Domnul Orban, cer-
cetat într-un dosar penal extrem de 
puturos, care dosar e închis într-un 
mod al naibii de dubios. Iar dosa-
rul ăla poate oricând fi scos de la 
dospit.

Pe scurt, da, e seducătoare ideea 
curățării vieții publice de necinste, 
dar nu dacă ea se oprește la terito-
riul deciziei politice, nu dacă vine 
și adaugă unor nedreptăți (câte 
condamnări nedrepte am văzut 
în ultimii ani!) alte nedreptăți. Iar 
dacă impunem criteriul penal în 
politică, atunci hai să impunem 
cu fermitate și restul criteriilor în 
justiție. 

P.S. În momentul în care parti-
ciparea lui Lazăr (atâta cât a fost, 
mare, mică) la mașinăria poliției 
politice ceaușiste e scuzată, tratată 
cu binevoitoare indulgență toc-
mai de către promotorii purității 
politichiei, orice discuție pe acest 
subiect devine ridicolă. E limpede 
că nu e vorba de apărarea unor 
principii, ci de găști.

Daniel BEJAN

Guvernarea PDL – Traian 
Băsescu a însemnat patru ani 
pierduți pentru România. 
O țară aruncată în mijlocul 
crizei economice de incom-

petența liderilor politici, și mai ales, din 
cauza deciziilor anti-sociale luate la vre-
mea respectivă de premierul Emil Boc și 
PDL la îndemnul președintelui de atunci, 
Traian Băsescu. 

Patru ani pierduți pentru România și 
măsuri economice și sociale care au mar-
cat parcursul țării noastre pentru cel puțin 
zece ani. „Competența“ guvernelor PDL 
s-a văzut cel mai clar în numărul spitale-
lor închise, în tăierea salariilor bugetarilor 
cu 25%, în creșterea TVA la 24%, măsuri 
care, de fapt, au întârziat ieșirea României 
din criza economică. Anul 2012 a marcat 
începutul reinventării PDL și ascunderea 
figurilor politice care au girat dezastrul 
economic în care România a fost aruncată 
- Vasile Blaga, Radu Berceanu, Sulfina 
Barbu, Anca Boagiu, Traian Igaș, Daniel 

Funeriu, Elena Udrea, Emil Boc, și lista 
poate continua. 

Cu toate acestea, regenerarea în poli-
tică este o calitate. Fantoma fostului PDL 
trăiește ascunsă în PNL-ul de astăzi. 
Intențiile asumate de a guverna România 
ascund însă, în ADN-ul politic al noului 
PNL, tablourile guvernării PDL. Mircea 
Hava este prietenul de o viață al lui Vasile 
Blaga, care nu și-a renegat niciodată apar-
tenența politică la PDL. Daniel Buda și-a 
găit refugiul pe lista PNL pentru alege-
rile europarlamentare, la fel ca Gheorghe 
Falcă, primarul Aradului, finul lui Traian 
Băsescu. Vasile Blaga este cireașa de pe 
tortul PNL la alegerile europarlamentare, 
un politician călit în lupte de putere, în 
subteranele politicii în care a fost aruncat 
de Traian Băsescu. 

PNL este astăzi cameleonul politi-
cii românești, reușind să își ascundă în 
sânul PNL toate numele care au influen-
țat major destinul României la începutul 
secolului 21. În sens negativ!!!

Fantoma PDL trăiește ascunsă în PNL-ul de astăzi. 
O scurtă analiză a apartenenței politice liberale!



Astfel, Guvernul, prin Ministerul de Finanțe și ANAF – restituie 
până marți, 21 mai 2019,  toate sumele de bani care au fost plă-
tite de români la momentul înmatricularii mașinilor achizițio-
nate, noi, în România.

Este vorba despre o sumă virată de Administrația Fondului 
de Mediu – 103.519.570 lei – numai pentru județul Brașov.

La nivelul județului Brașov au fost restituite 3 categorii de taxe (taxa spe-
cială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehi-
cule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule) aproape 
în totalitate (în funcție de sumele transmise în acest sens de Fondul de 
Mediu), sume în valoare totală de 62.708.308 lei. (debit și dobânzi, inclusiv 
hotărâri judecătorești).

Suma care a rămas de restituit – adică 40.811.262lei – va fi plătită integral 
până marți, 21 mai 2019, reprezentând valoarea timbrului de mediu pentru 
autovehicule.

Ne ținem de promisiune! Și față de aceștia, și față de ceilalți români care 
au plătit această taxă sub diferite forme. 

Această măsură vine în completarea celor peste 102 taxe eliminate de 
PSD, așa cum am promis în 2016.

Guvernarea PSD- Guvernarea promisiunilor onorate!
Marius DUNCA

Senator PSD
Președinte PSD Brașov
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Guvernul PSD restituie brașovenilor 
taxa auto până marți, 21 mai 2019!
• ÎN CURSUL ACESTUI AN, CU PRIORITATE A FOST ȘI ESTE RESTITUITĂ ÎN CONTINUARE TAXA REPREZENTÂND 
TIMBRUL DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, CE ARE CA TERMEN DE FINALIZARE DATA DE 21 MAI 2019

– Domnule Răzvan Popa, 
dumneavoastră sunteți unul 
dintre puținii europarlamen-
tari români care nu au avut 
șansa unui mandat întreg. 
Considerați că timpul pe care 
l-ați petrecut la Bruxelles a fost 
suficient pentru a face tot ceea 
ce ați intenționat?

Cu siguranță este dificil ca în 
mai puțin de jumătate de man-
dat să poți realiza tot ceea ce ți-ai 
propus, cu atât mai mult cu cât 
este vorba de un prim mandat și 
a trebuit să mă familiarizez bine 
cu toate mecanismele de lucru 
ale Parlamentului European. Am 
învățat multe într-o scurtă peri-
oadă de timp și cred și că am uti-
lizat acest timp pentru a realiza 
cât mai multe. Îmi doresc să con-
tinui activitatea din Parlamentul 
European pentru că am o serie de 
proiecte pe care doresc să le fina-
lizez, dar și altele pe care mă gân-
desc să le propun în viitor.

– Care considerați că este cel 
mai mare succes al activității 
dumneavoastră în Parlamentul 
European?

Sunt foarte bucuros că am con-
tribuit la eforturile României de 
a bloca decizia Guvernului din 
Austria, decizie prin care se reduc 
alocațiile pentru copiii românilor 
care lucrează în această țară. În 
mod repetat am scris Comisiei 

Europene, am avut contacte cu 
autoritățile din Austria, la cel mai 
înalt nivel, inclusiv cu Cancelarul 
Kurz. Iată că, în cele din urmă, 
Bruxellesul a avertizat Austria și 
verifică dacă măsurile adoptate nu 
contravin normelor europene. În 
condițiile în care ele sunt evident 
discriminatorii, am încredere că 
vor fi definitiv blocate. Noi, euro-
parlamentarii, trebuie să avem zi 
de zi în minte faptul că românii 
trebuie tratați cu tot respectul de 
partenerii din UE și trebuie să 

beneficieze de toate drepturile pe 
care le aduce statutul de cetățean 
al Uniunii Europene. 

Dincolo de aceasta, sunt multe 
alte inițiative și acțiuni de care 
sunt mândru: proiectele pilot 
pe care le-am inițiat – peste 20; 
sesizarea repetată a Comisiei 
Europene pe probleme de interes 
pentru români; susținerea activă a 
eforturilor României de a adera la 
Spațiul Schengen. Sigur, totul este 
și un efort de echipă și de aceea 
este important ca România să 

trimită în Parlamentul European 
oamenii care să îi apere interesele.

– Partidul Social Democrat 
insistă să transmită faptul că în 
Parlamentul European trebuie 
să fie „patrioți“. Care este sen-
sul acestui mesaj? Sunt mulți 
care susțin că este un mesaj 
antieuropean.

PSD este cel mai proeuropean 
partid din România. Suntem par-
tidul care a stat la baza proiectu-
lui național de integrare a țării în 
structurile euroatlantice și a dus și 
greul acestui proces. Noi credem 
că România trebuie să fie un stat 
puternic în Uniunea Europeană, 
care să își exprime pozițiile fără 
teamă. Acest lucru nu este un 
slogan. Românii pot beneficia 
de toate avantajele apartenenței 
la UE doar dacă suntem un stat 
puternic în cadrul acestui proiect, 
un stat pe picioarele noastre. 

A fi patriot este un lucru nor-
mal și fără de care nimeni nu poate 
reprezenta românii la Bruxelles. Vă 
dau exemple. A fi patriot înseamnă 
să ceri eliminarea dublului stan-
dard la alimente. A fi un trădător 
al interesului național înseamnă să 
te opui unei măsuri care ar putea 
elimina acest standard dublu. Știți 
cine s-a opus? Reprezentanții 
PNL din Parlamentul European. 
A fi patriot înseamnă să nu ceri 
sancționarea propriei țări, așa 

cum făceau Macovei cu Preda și 
cum încep să facă și liberalii. A 
fi patriot înseamnă să nu votezi 
în Parlamentul European împo-
triva propriei țări, așa cum fac cei  
din PNL.

– Cum vi se pare până la acest 
moment campania electorală?

În mod sincer, vă spun că 
românii meritau mai mult din 
partea partidelor de opoziție. 
Doar PSD vorbește despre ce 
este de făcut pentru români, în 
țară și la Bruxelles. În contrapar-
tidă, PNL și USR-PLUS se întrec 
într-un concurs de înjurături la 
adresa PSD, lucru care îi desca-
lifică. Acesta este programul lor: 
agresivitatea și minciuna. Dar eu 
cred că nota de plată va veni în 26 
Mai, când românii le vor transmite 
celor din opoziție că o astfel de 
politică este inacceptabilă. 

– Un mesaj, de final, pentru 
români.

Fiind în campanie pentru 
alegerile europene, îi invit pe 
români să vină la vot și, mai ales, 
să țină cont de necesitatea de a 
trimite la Bruxelles oameni care 
să își dorească să le ofere cetățe-
nilor acestei țări o viață demnă în 
Europa. România nu are nevoie la 
Bruxelles de vânători de poze și 
mai ales, nu are nevoie de oameni 
gata, oricând, să tranzacționeze 
interesul național.  

Răzvan Popa (PSD): Românii pot beneficia de toate avantajele 
apartenenței la UE doar dacă suntem un stat puternic în Europa
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Am mai spus de câteva ori, nu poți gândi 
Sănătatea în funcție de criterii economice, 
pentru că în acel caz nu mai ai grijă decât de 
bugete, nu de oameni. Iar uneori gândirea 
„economică” poate să nască monștri. Aș vrea 
să vă readuc în minte niște fapte care se traduc 
printr-un atentat care a avut loc la viața româ-
nilor. Autorul principal este Traian Băsescu, 
dar avea ajutoare: politicieni care sunt plasați 

acum strategic, în Opoziție.
2010. Întrebat fiind despre exodul medi-

cilor, președintele de atunci răspundea: „Să 
nu mai facem o dramă din faptul că plecăm. 
Cel mai mare obiectiv al României a fost libe-
ralizarea forţei de muncă. Dreptul nostru de a 
pleca unde ne este mai bine. Unde munca ne este 
corect răsplătită.”, afirma cu cinism Traian 
Băsescu. Pacienții sufereau, iar Băsescu 
dădea o soluție, ca spitalele să fie reorgani-
zate. Ce a însemnat asta pentru Săcele sau 
Codlea,  se știe.

Dar nu sunt cunoscute alte lucruri. 
Semnalul transmis public de președintele 
țării a avut forță. După ce li se tăiaseră 25% 
din salarii, de fapt, până la 50% a veniturilor, 
medicii înțelegeau clar mesajul pe care îl trans-
mitea întâiul om al statului. LI SE SPUNEA 

SĂ PLECE! Iar cei sub 35 de ani, au plecat 
din țară. Medicii cu vârste cuprinse între 35 
și 47 de ani, cei cu experiență, au identificat 
soluția de a merge în spitalele private, unde le 
erau oferite venituri decente. După ce băteau 
palma și munceau câteva luni, li se punea în 
vedere că se impune, din rațiuni economice, 
ca salariile lor să scadă. Nu cred nici acum că 
declarațiile lui Traian Băsescu au fost întâm-
plătoare, de vreme ce de pe urma lor au pro-
fitat spitalele private și cele din străinătate. 
Pentru că acestea nu au ieșit în pierdere, nici 
la pregătirea personalului, nici la profituri.

2019. Piața muncii a rămas la fel de liberă 
pentru medici, lucru normal, de altfel. Doar 
că aceștia nu se mai grăbesc să plece. De ce 
ar pleca un chirurg, care acum trei ani câștiga 
2.823 lei, iar acum 7.700 lei? De ce medicul 

specialist ATI ar fi tentat de oferta străină când 
salariul i-a crescut de peste 3 ori, de 3.817 lei 
în 2016, la 12.156, în 2019? Ar merita, pen-
tru medicul primar, să părăsească spitalul care 
primește dotări cu aparatură modernă, căruia 
nu-i mai lipsesc medicamentele din stocul 
propriu, dacă aici este plătit cu 15.175 lei net, 
față de 4.880 lei în urmă cu trei ani?

Iar toate acestea, au fost posibile și fără 
închiderea unor spitale, precum cele care 
deserveau comunitățile brașovene mai sus 
amintite. Pe atunci erau considerate inutile și 
costisitoare, de guvernul de dreapta.

Sănătatea nu are preț, o poate spune un 
pacient, o confirmă și un medic, iar acum o 
poate susține și un guvern. Guvernul PSD.

 Dr. Florin ORȚAN
Senator PSD

5P U B L I C I TAT E  E L E C T O R A L Ă
numărul 62, mai 2019

Români pentru români. Respectul 
ca proiect de țară
• ATUNCI CÂND UN OBSTACOL NE OPREȘTE DIN DRUM SAU 
ATUNCI CÂND CEVA FUNCŢIONEAZĂ PROST PENTRU NOI, NE 
DĂM SEAMA CÂT DE MULT DEPINDEM UNII DE CEILALŢI
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Atunci când un obstacol 
ne oprește din drum 
sau atunci când ceva 
funcționează prost pen-
tru noi, ne dăm seama 

cât de mult depindem unii de cei-
lalți. Ne dăm seama că facem parte 
dintr-un lanț, în care cel de lângă 
noi ne influențează. Doar că, în loc 
să încercăm să dăm mână cu mână, 
pentru a regăsi acel ritm bun, care ne 
pune în valoare pe fiecare… adesea 
căutăm veriga slabă. Ne consumăm 
toată energia blamând veriga slabă, 
reală sau imaginară.

Campania electorală a partidului 
din care fac parte se bazeazã pe reali-
zări exprimate în cifre, statistici, gra-
fice, informații cât se poate de obiec-
tive. Dar ea nu este despre ce a făcut 
PSD în actuala guvernare în sănă-
tate, turism, agricultură sau investi-
tii publice și nu este nici despre ce 
a legiferat PSD pentru pensionari, 
pentru studenți sau pentru dascăli.

Campania noastră nu este des-
pre PSD. Campania noastra este 
despre România în timpul guver-
nării PSD, e despre cum au putut 
românii să își facă viața mai bună, 
lor și celorlalți români, având la 
îndemână măsurile pozitive luate în 
atât de multe domenii.

E posibil să nu fi făcut nimic 
mărind salariile lucrătorilor din sec-
torul public dacă ei, în consecință, nu 
oferă servicii publice puțin mai bune 
pentru românii care le sunt „clienți”.

Salariile motivante ale medicilor 
sau asistentelor nu înseamnă mai 
nimic, câtă vreme românii care le 
sunt pacienți nu simt acel „puțin 

mai bine” în calitatea îngrijirii și a 
interacțiunii din spitale, ambulato-
rii, urgențe.

Salariile motivante permise prin 
noua legislație funcționarilor din 
primării, din ministere, din institu-
ții care asigură ordinea publică, nu 
înseamnă nimic dacă românii care 
le solicită informații, autorizații, sau 
care au nevoie de siguranță pe strada 
lor nu resimt mai multă deschidere, 
eficiență sau promptitudine din par-
tea acestor semeni pe care îi numim 
„reprezentanți ai statului“.

Salariile mărite în construcții 
și taxarea salarială redusă pentru 
acest sector, TVA scăzut la 5% la 
achiziția de locuințe, schemele de 
ajutor de stat pentru crearea de noi 
investiții generatoare de locuri de 
muncă nu înseamnă nimic, dacă 
antreprenorii din construcții nu 
folosesc această facilitate pentru 
a atrage forța de muncă, pentru a 
accelera lucrările la infrastructură 
sau la construcții civile.

Gratuitatea transportului fero-
viar pentru studenți, sau creditul 
pentru studii ”Investește în Tine”, 
derulat de CEC Bank, cu dobândă 
zero, garanții de la stat și perioadă de 
grație de 5 ani nu înseamnă nimic 
dacă tinerii beneficiari nu utili-
zează aceste instrumente pentru a 
cunoaște și înțelege mai bine istoria, 
cultura și potențialul uriaș al acestei 
țări și al tuturor generațiilor sale.

Granturile guvernamentale 
StartUp Nation însemnând 200.000 
lei/afacere cu cofinanțare zero, gran-
turi care, pentru 8500 de români, au 
însemnat deja șansa tranziției de la 

angajat sau student sau ”corporatist” 
la proprietarul propriului business, 
acest program al Guvernului atât 
de generos nu înseamnă nimic. Nu 
înseamnă nimic dacă românii care 
devin clienții acestor companii nu 
primesc produse și servicii satisfă-
cătoare, dacă românii care sunt fur-
nizorii acestor antreprenori nu au 
parte de o relație comercială corectă 
sau dacă românii care sunt angajații 
acestor antreprenori nu găsesc un 
mediu de lucru bun, motivant.

Fondurile aprobate de Guvern 
prin Programul Național pentru 
Dezvoltare Locală pentru infrastruc-
tura esențială din aproape fiecare 
localitate a acestei țări nu înseamnă 
nimic dacă primarii, consilierii locali, 
funcționarii din instituțiile locale și fir-
mele care sunt contractate nu lucrează 
corect și susținut pentru a pune în 
funcțiune rețele de apă potabilă, cana-
lizarea, drumuri astfaltate, școli și  gră-
dinițe renovate sau nou construite.

Salariile mărite pentru dascăli, 
investițiile în clădirile unităților de 
învățământ, fondurile europene 
care vin masiv pentru combate-
rea abandonului școlar, pentru a 
doua șansă, pentru modernizarea 
programei școlare și crearea de noi 
resurse educaționale, inclusiv digi-
talizarea educației, nu vor însemna 
nimic fără pasiunea, buna credință a 
celor care au ales meseria de dascăl, 
fără profesionalismul funcționarilor 
din inspectoratele școlare sau fără 
respectul, luciditatea și activismul 
părinților tinerei generații care trece 
azi, prin școala românească.

TVA-ul pe care Guvernul l-a 

redus la 5% la servicii de cazare, 
agrement sau restaurante ori la ali-
mente bio, tichetele de vacanță de 
1450 lei care permit unor milioane 
de români bugetari să se bucure de 
sejururi turistice în țară, aceleași 
tichete care însumau doar în 2018 
peste 400 milioane de euro și care 
au ajuns, indirect, la industria turis-
mului românesc – toate acestea pot 
să nu însemne nimic pentru români 
dacă, atunci când ei se cazează sau 
servesc masa la acești operatori 
turistici sprijiniți, nu primesc servi-
cii mai bune, mai multă curățenie, 
mai multă ospitalitate.

Românii sunt cei care își pot 
împlini așteptările, dând mână cu 
mână. Sau pot fi cei care se sabo-
tează unii pe alții, captivi luptei cu 
”veriga slabă”. Căci, pacientul de azi 
care are o urgență medicală, indig-
nat că nu e tratat rapid de un asistent 
medical al cărui salariu mărit îl con-
sideră nemeritat este, poate, funcți-
onarul de la ghișeu care, ieri, îl certa 
pe un contribuabil pentru virgula 
uitată, dintr-un formular.

După votul masiv primit de 
la cetățeni în decembrie 2016, 
PSD pune în aplicare promisiu-
nile făcute, pas cu pas. Guvernul și 
Parlamentul au oferit, prin deciziile 

luate, aproape fiecărei profesii, fiecă-
rei generații, angajatorilor și angaja-
ților deopotrivă, noi oportunități de 
a contribui fiecare la o Românie mai 
bună. Pentru unele nevoi, măsurile 
au fost mai curajoase și mai abrupte, 
cum sunt măsurile vizând stoparea 
exodului medicilor, stimularea noi-
lor afaceri sau limitarea costurilor 
cu creditele. Pentru alte categorii, 
măsurile necesită un timp mai înde-
lungat pentru a aduce schimbarea 
majoră în bine. Programul cu care 
PSD guvernează între 2016 și 2020 
poate pune temelia unei patrii a 
românilor capabili să își înțeleagă 
unii altora nevoile și aspirațiile, 
capabili să lucreze împreună, din-
colo de zona unde locuiesc sau de 
vârstă, dincolo de temperament sau 
de cum își câștigă traiul.

Această Românie, care începe să 
se respecte pe ea însăși, va putea cere 
și primi mai mult respect în cadrul 
Uniunii Europene. În 26 mai 2019, 
vă invit să credem în România și să 
cerem un patriotism lucid politicieni-
lor care ne vor reprezenta la Bruxelles.

Roxana MÎNZATU
Deputat PSD, Vicepreședinte 

PSD, Coordonator 
Departamentul pentru  

Fonduri Europene al PSD

Articol politic inspirat din fapte reale. Orice asemănare 
cu personaje reale nu este întâmplătoare



Una dintre cele mai impor-
tante realizări ale guvernării 
PSD, în perioada Președinției 
României la Consiliul Uniunii 
Europene, este obținerea acor-

dului politic al țărilor membre UE pentru 
adoptarea Directivei care scoate, practic, în 
afara legii, dublul standard în privința pro-
duselor și serviciilor comercializate în țările 
Uniunii.

Această Directivă, de o importanță cruci-
ală, negociată de Guvernul român cu toate 
celelalte 27 de țări membre, modifică nu 
mai puțin de patru directive europene pe 
tema protecției consumatorilor, a practicilor 
comerciale neloiale, a clauzelor contractu-
ale abuzive și a indicării prețurilor. Procesul 
de incriminare și interzicere a dublului 
standard, finalizat în timpul Președinției 
României la Consiliul UE, a fost unul înde-
lungat și anevoios. Directiva adoptată recent, 
împreună cu o propunere privind acțiunile 
de reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor, fac parte din 
pachetul „Noile avantaje pentru consuma-
tori“, lansat de Comisia Europeană în 2017.

Consider că cetățenii români, trebuie să 
fie tratați așa cum merită, drept consumatori 
egali în drepturi cu toți ceilalți din Uniunea 
Europeană. Îmi exprim, prin urmare, apre-
cierea la adresa specialiștilor Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, 
care, prin pregătirea lor profesională și capa-
citatea lor de negociere, au contribuit în mod 
substanțial la adoptarea acestei directive, de 
importanță majoră pentru fiecare român.

Concret, ce aduce nou pentru consuma-
torul european această Directivă europeană, 
negociată și adoptată în timpul Președinției 
României la Consiliul UE:

•	 sporirea	 armonizării	 și	 simplifi-
carea unor criterii utilizate pentru a deter-
mina nivelul sancțiunilor pentru încălcă-
rile legislației UE în materie de protecție a 
consumatorilor;

•	 dreptul	 la	măsuri	 reparatorii	 indi-
viduale pentru consumatori atunci când 
aceștia sunt afectați de practicile comerciale 
neloiale, cum ar fi marketingul agresiv, cu 
condiția ca aceste măsuri să fie proporțio-
nale, eficace și să nu afecteze aplicarea altor 
măsuri reparatorii de care pot beneficia con-
sumatorii în temeiul dreptului național sau 
al UE;

•	 clarificări	 privind	 libertatea	 sta-
telor membre de a adopta norme prin care 
interesele legitime ale consumatorilor sunt 
protejate în ceea ce privește unele practici de 
marketing sau de vânzare deosebit de agre-
sive sau înșelătoare în contextul vânzărilor 
în afara spațiilor comerciale;

•	 clarificări	 cu	 privire	 la	 modul	 în	

care statele membre ar trebui să abordeze 
practicile înșelătoare de comercializare a 
produselor „cu dublu standard de calitate“.

Susținută de Guvernul României, 
Directiva reprezintă o adevărată moder-
nizare a cadrului legislativ european din 
domeniul protecției consumatorilor, rezol-
vând o problemă esențială a țărilor din 
Europa Centrală și de Est, care au conside-
rat că o parte din produsele de pe piețele lor 
sunt de o calitate inferioară față de cele din 
Europa de Vest, deși sunt vândute sub ace-
eași marcă și același brand.

Adoptarea acestui act normativ repre-
zintă tocmai dovada existenței dublului 
standard pe piață, fapt negat, ani de-a rân-
dul, de marile companii multinaționale.

Acum, în condițiile noii Directive, com-
paniile vor avea interdicție să comerciali-
zeze produse cu caracteristici diferite sub 
același brand, pe piețe diferite. Punerea pe 
piață a produselor cu dublu standard este 
considerată o practică comercială înșelă-
toare, iar pentru aceasta, companiile care o 
folosesc riscă amenzi de până la 4% din cifra  
de afaceri. 

Emil NIȚĂ
Președinte executiv al Organizației 

Municipale PSD Brașov
Vicepreședinte ANPC
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Pentru că vreau să am dreptul să trăiesc, să 
iubesc, să studiez și să lucrez oriunde voi alege! 
Despre importanța alegerilor europene

PSD oprește dublul standard în România!

Dreptul la vot este 
un drept al fiecărui 
cetățean, garan-
tat de Constituția 
României, dar și 

unul dintre drepturile esențiale ce 
stau la baza Cartei drepturilor fun-
damentale a Uniunii Europene.

Viața noastră este definită din 
alegeri. În fiecare zi, prin deciziile 
pe care le luăm, contribuim la un 
fapt ce se va răsfrânge ulterior, asu-
pra modului nostru de viață.

Următoarele alegeri europene 
vor avea loc între 23 și 26 mai, 
când toți cetățenii adulți din sta-
tele membre ale UE vor avea oca-
zia să își aleagă reprezentanții în 
Parlamentul European. 

Alegerile europene vor avea un 
impact direct asupra vieții fiecăruia 
dintre noi. Ele vor decide cum va 
acționa Europa în următorii ani 
pentru a răspunde preocupărilor 
fiecăruia dintre noi, legate de locu-
rile de muncă, de afaceri, de securi-
tate, de migrație și de schimbările 
climatice.

La alegerile europene alegem, 
de fapt, persoanele care dorim 
să ne reprezinte în Parlamentul 
European și care să ne apere intere-
sele în Uniune. Deputații europeni 
nu doar elaborează și decid asupra 

actelor legislative, ci și votează 
noi acorduri comerciale, suprave-
ghează instituțiile UE și modul în 
care sunt cheltuiți banii noștri de 
contribuabili și lansează investiga-
ții pe anumite teme.

Participarea la vot la alegerile 
europene înseamnă să ne expri-
măm punctul de vedere cu privire 
la direcția pe care UE trebuie să o 
urmeze în următorii cinci ani în 
materie de comerț internațional, 

securitate, protecția consumato-
rilor, combaterea schimbărilor 
climatice și creșterea economică. 
Eurodeputații nu influențează 
doar procesul legislativ, dar urmă-
resc și activitatea altor instituții 
europene.

Românii, noi toți, vom avea de 
ales, între oamenii care au votat 
împotriva intereselor țării noastre 
și oamenii care au redat demnita-
tea cetățenilor acestei țări!

Între cei care, prin demersurile 
lor, au făcut ca România de atunci 
să fie codașa Europei la absorb-
ția fondurilor europene, cei care 
ne-au mințit în mod repetat, cei 
care au știut numai să taie din 
buzunarele fiecăruia dintre noi și, 
cealaltă categorie,  oamenii care 
au redat demnitatea românilor, 
prin deblocarea proiectelor și prin 
majorarea salariilor, alocațiilor și a 
pensiilor!

Partidul Social Democrat a 
ieșit în fața românilor cu o echipă 
de candidați formată din profe-
sioniști în domeniile lor de acti-
vitate, din oameni care își iubesc 
țara, care simt românește și care 
vor lupta pentru fiecare dintre noi. 
Drepturile și obligațiile noastre în 
Uniunea Europeană trebuie să fie 
aceleași ca drepturile și obligațiile 

cetățenilor din alte state. PSD va 
trimite în Europa, patrioți care nu 
vor vota niciodată împotriva țării 
noastre! Sunt oameni care, prin 
activitatea lor, vor face ca românii 
să simtă în mod real, în buzuna-
rele acestora , beneficiile aderării 
României la Uniunea Europeană.

Indiferent de locul în care trăim 
și de modul în care ne câștigăm 
viața sau ne petrecem timpul, 
UE are un impact asupra vieții 
noastre de zi cu zi, în calitate de  
cetățeni europeni.

România merită mai mult în 
Europa! Trimitem la Bruxelles 
oameni care să se bată pentru 
țara noastră, care să aducă mai 
multe fonduri europene, care să 
susțină interesele economice ale 
României, proiectele de inves-
tiții în autostrăzi, spitale, școli și 
programe de spirjin pentru fer-
mieri, pentru întreprinzători sau 
pentru românii aflați în situații 
defavorizante.

România are nevoie de mai mult 
respect în Europa, iar noi, românii, 
de acces la produse de calitate, prin 
eliminarea standardelor duble!

Alexandra CRIVINEANU
Consilier local PSD

Vicepreședinte Organizația  
Municipală PSD Brașov



La fel ca și în cazul pensiilor 
și salariilor, Guvernul PSD a 
luat decizii importante pentru 
viitorul țării, pentru viitorul  

copiilor noștri. 
În acest sens, începând cu 1 aprilie 

2019, alocațiile copiilor s-au majo-
rat. Astfel, copiii cu vârsta de până la 
2 ani vor primi 300 de lei (cu 100 în 
plus), iar cei cu dizabilități vor primi 
această sumă până la vârsta de 18 ani. 
Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 
ani vor încasa 150 de lei (de la 84 de 
lei). La fel și tinerii care au împlinit 
vârsta de 18 ani și urmează cursurile 
învâțământului liceal sau profesio-
nal, organizate în condițiile legii.

De asemenea, părinții trebuie să 
știe că pot primi alocația copiilor și 
pe card, nu doar prin Poșta Română. 
Merg la bancă, deschid un cont, soli-
cită un extras de cont cu IBAN-ul 
contului respectiv. Cu acesta merg la 
Direcția Muncii și Asistenței Sociale 
unde vor completa o cerere. De pre-
cizat faptul că ambii părinți trebuie 

să fie de acord ca alocația să ajungă 
în acest cont. Banii vor intra pe card 
în următoarea lună.

Cu alte cuvinte, de când am pre-
luat guvernarea, am făcut calcule și 
am luat măsuri pentru viitor. Sunt 
politicieni de la alte partide care 
ies în presă cu tot felul de declarații 
populiste cu privire la creșterea alo-
cațiilor, cum că au votat în Parlament 
această majorare, că datorită lor se 
dau alocațiile și multe alte beneficii. 
Din păcate pentru români, sunt doar 
povești electorale. PSD are majori-
tate în Parlamentul României, lucru 
cunoscut de toată lumea. Este clar că 
alocațiile nu puteau crește fără votul 
parlamentarilor PSD.

„Investim în copii, investim în 
viitor!“

O altă măsură importantă ce 
vizează copiii este aprobarea prin-
tr-o hotărâre a schemei de ajutor de 
minimis privind programul guver-
namental „Growth-Investim în 
copii, investim în viitor“. Programul 

are ca scop încurajarea înființării de 
grădinițe cu profil sportiv în scopul 
stimulării dezvoltării armonioase a 
copiilor având în vedere lipsa unor 
astfel de grădinițe. Beneficiarul aces-
tei scheme de ajutor de stat trebuie să 
mențină cel puțin 10 ani activitatea 
în aceste grădinițe de la data obținerii 
autorizației de funcționare. Nivelul 
maxim al ajutorului de minimis acor-
dat este de până 100% din valoarea 
totală a proiectului finanțat, dar nu 
mai mult de 500.000 de euro pentru 
fiecare beneficiar. În cadrul acestui 
program se acordă garanții guver-
namentale de stat de până la 50% 
din valoarea creditului contractat de 
investitor. Programul se va derula 
până la 1 decembrie 2020, iar alo-
carea multianuală este în valoare de 
2,35 miliarde lei.

 Lucian PĂTRAȘCU
Președinte Organizația 

Municipală PSD Brașov
Secretar de Stat  Guvernul 

României
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PNL a rămas în același stadiu, 
din 2016, în care nu propunea 
nimic concret, pentru ca nu avea 
soluții. Liberalilor le lipsește un 
program economic, gândit pen-
tru diferitele domenii și un pro-
gram social, care să se adreseze 
diferitelor categorii din România. 
Nu e treaba mea ce își propune 
acest partid din care a rămas doar 
un titlu și demagogia. Dar, să nu 
încerce să dezinformeze, prin 
reprezentanții săi. Cum să minți, 
în față, pensionarii, că nu li s-au 
mărit și nu li se vor mări pensiile? 
Dar cum e să duci cinismul până 
acolo, încât să contești la Curtea 
Constituțională a României toate 

legile care consacră creșterea nive-
lului de trai? Așa s-a întâmplat și 
cu Legea Pensiilor, trecută prin 
comisii și în plen, adică și prin fața 
parlamentarilor opoziției. Și, în 
loc să accepte, democratic, decizia 
majorității, încearcă să împiedice 
aplicarea ei.

Legea pensiilor se va aplica 
începând cu data de 1 septembrie 
2021. Din acel moment, vechea 
lege a pensiilor va fi abrogată. E 
o certitudine, că legea menită să 
aducă logică și predictibilitate în 
acest sistem, se va aplica.

Până atunci, PSD a inițiat, ferm, 
creșteri ale veniturilor de care 
beneficiază vârstnicii. Punctul de 

pensie, a crescut, de la 871 de lei 
în 2016, la 1.100 lei la 1 iulie 2018, 
o creștere de peste 45%, cu mult 
peste creșterea prețurilor de 7,8% 
în această perioadă. Cunosc multe 
exemple de oameni, cărora le-au 
crescut pensiile, ca urmare a apli-
cării Legii 221/2018.

O certitudine este și recalcula-
rea retroactivă, de la 1 octombrie 
2018, a pensiilor pentru cei care au 
avut grupele 1 și 2 de muncă, adică 
ceva obișnuit în Brașov!

Lucrurile nu se vor opri aici. În 
septembrie 2019 punctul de pen-
sie va fi 1265 lei, în 2020, va fi de 
1775, iar în 2021, de 1875 lei.

Proiectul de lege se va întoarce 

în Parlament după ce Curtea a 
decis că sunt câteva prevederi 
neconstituționale. Practic, se vor 
face corecturile, va urma promul-
garea prin decret prezidențial, 
iar apoi publicarea în Monitorul 
Oficial.

Atitudinea peneliștilor (evit 
să folosesc cuvântul liberali, ade-
vărații liberali sunt în ALDE), în 
general, dovedește că nu sunt pre-
ocupați de pensionari, ci de voturi. 
Odată ajunși la putere, ar face 
ceea ce au mai făcut: vor anunța 
că bugetul asigurărilor sociale 
nu suportă măriri, deși pensiile 
sunt încă mici. Sau vor încerca să 
folosească excedentul bugetului, 

obținut de PSD, ca să plătească 
alocațiile. Da, acelea au fost cres-
cute, dar sursa de finanțare a aces-
tor măriri a fost identificată corect 
de PSD în altă parte.

Să vii să cauți cuvinte gre-
șite într-o lege după ce a ieșit din 
Parlament, când ai fi putut face 
acest lucru la dezbateri, se cheamă 
minte cam înceată. Sau răutate.

Ambele îi fac pe reprezentanții 
PNL, periculoși pentru România 
și pentru români.

Atitudinea constructivă este 
cheia. Iar PSD se va remarca în 
continuare, la acest capitol.

Mihai MOHACI, 
deputat PSD

Doresc, în primul rând, să vă mul-
ţumesc pentru încrederea acordată 
partidului nostru și pentru respectul 
faţă de ecologie și pentru tot ceea ce 
înseamnă o ţară curată, atât în mediul 
natural, cât și în mediul social, bazat 
pe o viaţă sănătoasă și activă.

Noi suntem în continuare pro-
motorii și susţinătorii pragmatici 
ai proiectelor, care au ca obiectiv 
mediul, valorile naturale, dar și 
valorile umane, bazate pe respectul 
biodiversităţii și al vieţii în armonie 
cu Natura și cu Planeta.

Aceste valori trebuie susţinute 
în continuare de către cetăţenii 
români, pentru ca ţara noastră să 
rămână o ţară verde și sănătoasă, 
bazată pe tradiţiile bio și eco în 
activităţile economice, agricole și 
industriale. Cu atât mai mult, cu cât 
aceste valori sunt promovate din 
ce în ce mai activ și prin politicile 
Uniunii Europene.

De aceea, susţinem la Alegerile 
Europarlamentare, care urmează 
să aibă loc în data de 26 mai 2019, 

acei candidaţi care au în proiectele 
lor și obiective comune cu Partidul 
Ecologist Român. Pentru aceste 
alegeri, din considerente politice 
pragmatice, am încheiat o alianţă cu 
Partidul Social Democrat, pentru 
promovarea unor legi importante 
susținute de noi.

Susţinând lista PSD, de fapt, 
susţinem cele 5 proiecte legis-
lative la nivel naţional, dintre 
care unul a și fost realizat recent, 
printr-o ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului României. Respectiv, 
TVA redus la produsele bio și la 
cele tradiţionale.

Al doilea proiect pe care îl sus-
ţinem în cadrul acestei alianţe este 
interzicerea exportului de bușteni și 
cherestea, ca materie primă, timp de 

10 ani. Să nu mai exportăm materia 
primă, ci produsele finite din lemn, 
dând astfel, plus valoare aurului 
verde al României și posibilitatea 
creării de noi locuri de muncă.

Al treilea proiect se referă la 
„Dracula Park“, ca brand de ţară, 
pentru promovarea României.

Al patrulea proiect vizează 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru firme în termen de 48 de 
ore de la data depunerii documen-
taţiei, pentru stimularea inves-
tiţiilor. Singura condiţie pentru 
respectarea întocmai a legislaţiei 
în vigoare va fi o garanţie de 10% 
din valoarea investiţiei, care, dacă 
nu va fi respectată se va transforma  
în amendă.

Al cincilea proiect, pe care îl 

susţinem în alianţa PSD-PER, 
vizează însănătoșirea Justiţiei, ca și 
componentă de bază a societăţii, 
prin asumarea Legii Răspunderii 
Magistraţilor. Partidul Ecologist 
Român rămâne fidel convingerilor 
sale că, pentru a crea un mediu poli-
tic sănătos, este nevoie de un mediu 
economic sănătos și de un mediu 
natural sănătos, atât pentru prezent, 
cât și pentru viitor.

În ceea ce privește Brașovul, 
judeţ situat în inima României și cu 
un mediu natural spectaculos, noi 
ne situăm, în continuare, în avan-
garda susţinătorilor valorilor sale, 
naturale, umane și spirituale.

Cătălin NĂMĂESCU,
Președintele PER Brașov

Cui îi pasă, cu adevărat, de pensionari, în România?

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE BRAŞOVENI

Ne gândim la viitor, la copiii noștri.  
De la 1 aprilie am majorat și alocațiile!



O astfel de poveste de 
succes din domeniul 
ingineriei este cea a 
brașoveanului Alex Pal, 

care în anul 1995 a plecat că ospă-
tar pe un vas de croazieră cu desti-
nația Miami. Destinul, însă, l-a tras 
de mânecă  pe Alex și nu l-a lăsat 
să-și irosească  talentul pe mare și 
l-a dus tocmai în Orașul Îngerilor,  
la compania SPACE X, companie 
care în colaborare cu NASA, vrea 
să cucerească planeta Marte în anul 
2022. La cucerirea lumii interga-
lacatice își aduce un aport și ingi-
nerul român Alex, inginer călit în 
aerul tare de munte de la poalele 
Tâmpei și școlit la Universitatea 
Transilvania, secția TCM, unde și-a 
format o bază solidă de cunoștințe 
care l-a ajutat să devină inginer șef 
la una dintre cele mai renumite 
companii din lume, companie care 
are că obiectiv foarte îndrăzneț, 
colonizarea Planetei Marte.

Ospătar pe vas  
de croazieră 

L-am cunoscut pe Alex  în noiem-
brie 1995, când am plecat împreună 
cu el și alți 4 brașoveni, cu contracte 
de ospătar,  pe un vas de croazieră 
în Marea Caraibelor. Destinul însă 
ne-a separat după câteva luni, regă-
sindu-ne peste câțiva ani pentru o 
perioadă scurtă. Apoi, pentru mai 
bine de 15 ani nu am mai știut nimic 
unul de altul, regăsindu-ne din nou, 
acum câțiva ani… Am stat la povești 
o noapte întreagă, când ne-am regă-
sit acum câțiva ani, prilej cu care 
am aflat că Alex lucrează ca Inginer 
Manager la celebra companie Space 
X, companie care intenționează să 
lanseze o navetă spațială pe Marte 
în anul 2022.  Alex mi-a mărturisit 
că: „Mirajul Americii m-a atras din-
totdeauna și acest contract pe vase 
de croazieră era una dintre puținele 
posibilități, de atunci, să ajungi în 
State. Planul meu inițial era unul 
simplu: să muncesc pe vapor vreo 
două contracte, fiecare de câte 6 
luni, după care să mă întorc în țară 
cu oarece siguranță financiară și să 
aplic ceea ce învățasem în facultate, 
și anume meseria de inginer TCM. 
Voiam să devin un antreprenor în 
design construcții, ceva bazat pe 
tehnologie... însă, planul de acasă nu 
s-a potrivit cu cel din târg, pardon, 
cu cel de pe vapor.“ Ajuns pe vas 
de croazieră, după 9 luni de zile a 
decis să rămână în State și să nu se 
mai întoarcă în România... și bine a 
făcut. 

Facultatea la TCM 
 Alex, zis inginerul (așa îi spu-

neam noi pe vapor)  a urmat 
în România cursurile facultă-
ții TCM de la Universitatea 
Transilvania, cursuri despre care 
zice că: „Pregătirea universitară 
din România a fost de un mare aju-
tor pentru mine. Cursurile de pe 
„Colina Universității Transilvania“ 
erau cursuri riguroase și temei-
nice care m-au ajutat foarte mult 
în carieră mea de inginer din State. 
Facultatea TCM a fost temelia 
de bază la cariera mea de succes, 

zic eu, din State. Aici, în State, 
lucrez cu colegi care au diplome 
universitare de la cele mai renu-
mite Universități din lume:  MIT, 
Stanford, Berkely sau Cal-Tech, 
universități la care se plătește cel 
puțin de 40 de mii de dolari pe an 
de studiu. Nu m-am simțit însă, 
deloc intimidat profesional de cei 
cu diplome universitare de la Ivy 
League și, în timp, aroganța lor de 
la început față de mine s-a disipat, 
imediat,  după ce am schimbat 
câteva opinii  si  după ce am făcut 
câteva proiecte, câteva invenții” 

 Mi-a mărturisit că doar o dată 

s-a simțit inconfortabil,  atunci 
când colegii de la Space X au asociat 
Universitaeta Transilvania, unde 
Alex terminase facultatea, cu poveș-
tile despre vampiri  despre Dracula. 

„M-am simțit cam inconforta-
bil  fost atunci când  a trebuit  le 
explic despre numele Universității 
Transilvania din Brașov, universi-
tate de  la care mi-am luat  diploma 
de inginer, ei asociind numele uni-
versității cu   Dracula,  lui Bram 
Stoker... chiar credeau  că mitul lui 
Dracula este... a trebuit  le explic  că 
e doar un mit,  un „publicity stunt“ 
al   lui Bram Stoker...” 

Interviul
„La început am lucrat în dome-

niul biomedical cu accent în sis-
teme implantabile destinate îmbu-
nătățirii vieții pacienților care 
sufereau de diferite boli și com-
plicații cum ar fi: diabet (pompe 
de insulină), cu probleme cardi-
logice (pacemaker-uri, device-uri 
LVAD), neurostimulante (BION, 
Deep Brain Stimulator, Spinal cord 
stimulator) sau pacienți care s-au 
născuți surzi care foloseau deviceu-
rile proiectate de noi îmbunătățind 
major calitatea vieții lor. Am reușit 
să contribui și eu cu câteva invenții 
care au fost omologate în America, 
dar și în alte țări. Tehnologia utili-
zată în industria biomedicală, cu 
mici modificări, putea fi folosită și 
în industria de apărare și spațială, 
unde am început să am colabo-
rări cu firme prestigioase cum ar 
fi Boeing, Lockheed Martin sau 
Orbital Sciences. Am lucrat - și o 
spun fără falsă modestie - la niște 
proiecte la care mulți ingineri doar 
visează să participe... însă, din 
păcate nu pot vorbi despre aceste 
proiecte, ele find considerate „clas-
sified“ și de „interes național.” 

 Visul său de a lucra la Space 
X, pentru miliardarul Elon Musk, 
boss-ul companiei,  a devenit rea-
litate, acum cinci ani, când a fost 
contactat de un reprezentant din 
conducerea firmei  Space X,  care 
i-a găsit CV-ul pe  Linkedin și care 
l-a întrebat dacă este interesat de 
un post de inginer pentru Space X. 

„Am fost selecționat pentru 
interviu dintr-un număr foarte 
mare de aplicanți. Mulți dintre 
cei care au fost intervievați aveau 
diplome universitare de la cele mai 
prestigoase universități, gen Ivy 
League, cum ar fi Stanford, MIT, 
Berkely și Cal-Tech” , însă, eu am 
fost singurul ales după un interviu 
care a durat mai bine de 8 ore” 

  Space X
 SpaceX este o companie pri-

vată înființată de Elon Musk,  care 
a mai înființat și  Tesla, companie 
de automobile electrice, Boring 
Company, companie  pentru 
trasnporturi subterane cu viteze 
subsonice și Neurolink cu focus în 
menținerea nivelului de învățare 
cu rapiditatea roboților. SpaceX 
Headquarters se află în Los Angeles 
suburbie a Hawthorne, California. 
Are peste 5.000 de angajați, majori-
tatea inginerilor fiind absolvenți de 
învățământ superior de la cele mai 
prestigioase universități din USA, 
universități gen Ivy League.  
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Un brașovean la Space X 
• LOS ANGELES A DEVENIT O ADEVĂRATĂ OAZĂ DE SUCCES PENTRU UNII ROMÂNI care își trăiesc 
visul american cu ochii deschiși și care continuă să scrie povești de succes în diferite domenii, cum ar fi 
cel al medicinei, cinematografiei, lumii literare, dar și  în inginerie

Viorel VINTILĂ



 SpaceX a revoluționat indus-
tria spațială și a reușit să atingă 
un nivel înalt de tehnicitate foarte 
înalt în domeniul industriei aeros-
pațiale. Scopul principal al com-
paniei este acela de a face primul 
zbor pe Marte în anul 2022 și, în 
viitorul apropiat să se înceapă chiar 
colonizarea planetei Marte. Elon 
Musk are planuri foarte ambițioase 
și speră că în anul 2050 să trimită 
primii locuitori permanenți pe 
Planeta Marte. 

 SpaceX este finanțată de NASA 
numai pentru proiectele de livrare 
a cargoului și astronauților pentru 
ISS (International Space Station, 
n.a). Compania însă,  are multiple 
contracte cu clienți internațio-
nali privați și de stat. Anul trecut,  
de exemplu, au fost 19 lansări de 
rachetă și au fost amplasate în spa-
țiu sateliți informaționali pentru 
mai multe țări din Europa și din 
Asia. Compania Space X are con-
tract cu NASA pentru a lansa și 
reaproviziona ISS din 8 octombrie 
2012, când prima misiune de apro-
vizionare a fost completată cu suc-
ces. Un proiect colosal al compa-
niei este acela de a proiecta și lansa 
o multitudine de sateliți pe diferite 
orbite, pentru a avea o conexiune 
permanentă de internet pe tot glo-
bul pământesc. 

 Celălalt proiect major este de a 
lansa astronauți și civili pe traiec-
torii interplanetare, aceasta fiind o 
provocare tehnologică care nece-
sită resurse enorme. Proiectul este 
în desfășurare și va face posibil și 
transportul ultra-rapid pe pământ. 
De exemplu, distanța dintre Los 
Angeles  și Beijing va dura 65 de 
minute, LA și New York 29 de 
minute, New York și Tokyo 37 de 
minute, London și Dubai 30 de 
minute,  London și Sidney 50 de 
minute etc. Un proiect foarte ambi-
țios și de durată foarte lungă... 

FALCON 9 si 
„STARSHIP”

 Falcon 9 costă în jur de 50 de 
milioane de dolari  pentru a fi lan-
sată în spațiu și poate fi refolosită 
de cel puțin 10 ori, aterizând de 
fiecare dată după lansarea sateli-
ților, pe o barjă în ocean, de unde 
este recuperată și refolosită, astfel 
salvând importante sume de bani. 
Elon Musk vrea să construiasc 30 
de rachete tip Falcon 9, care în 
următorii 5 ani să participe la 300 
de misiuni. Lansările, de regulă, se 
fac de la Nasa Kennedy Space cen-
ter din Cape Canaveral Florida și 
din Los Angeles. Boosterul,  prima 
treaptă a rachetei, se întoarce după 
lansarea satelitului și aterizează 
pe o barjă în Oceanul Atlantic în 
Florida sau în zona Pacificului, 
lângă Los Angeles. 

Toate lansările au că obiectiv 
principal livrarea satelitului pe 
orbită cerută de client,  iar în plan 
secundar să se recupereze prima 
treaptă a rachetei, fără să aterizeze 
în ocean, deoarece apa sărată con-
taminează toate sistemele, de la 
motoare, rezervoare de combus-
tibil, până la sistemele avionice. 

Elon Musk a revoluționat industria 
spațială când a conceput rachete 
de lansare care se pot refolosi de 
cel puțin 10 ori, astfel economisind 
foarte mulți bani. 

 Space X construiește naveta 
spațială „Starship“ - proiect la care 
lucrează și Alex Pal - care va fi capa-
bilă să trimită  un echipaj uman în 
anul 2022. Este un proiect foarte 
ambițios în colaborare cu NASA 
și care costă miliarde de dolari. 
Se estimează că „excursia“ către 
Marte va dura 6 luni la dus și 6 
luni la întors, fiind un proiect de 
mare anduranță la care nu au mai 
fost supuși până acum astronauții. 
Lansarea se va face atunci când 
Pământul și Planeta Marte sunt la 
cea mai mică distanță una față de 
cealaltă, deorece sunt pe orbite 
diferite în jurul soarelui. 

 Visul american
 Inginerul șef Alex Pal, de la 

Space X,  își va lasa și el amprenta 
digitală inginerească la naveta spa-
țială „STARSHIP“ care, curând, 
intentionează să cucerească Pla-
neta Roșie... până atunci însă, Alex 
trăiește cu intensitate și cu ochii 
deschiși visul american.  

 „Visul American este realitatea 
pe care și-o crează fiecare, aici, în 
State. America îți oferă, într-ade-
văr, toate  posibilitățile să-ți dez-
volți talentul și să le arăți celor din 
jur - și ție însuți - că orice e posi-
bil prin multă muncă, disciplină, 
ambiție și cunoștințe foarte bune 
profesionale în domeniu. Cheia 
succesului este să continui să stu-
diezi și să fi la curent cu toate nou-
tățile în domeniul în care lucrezi și 
să încerci să faci ceea ce îți place, în 
primul rând. Astfel, te vei trezi în 
fiecare dimineață cu chef de muncă 
și plăcere că mergi la muncă și cu 
satisfacția personală că  lucrezi 
cu cea mai înaltă tehnologie din 
industria aerospațială mondială. 
Dacă faci ceea ce îți place, nu va 
trebui să muncești nici măcar o zi 
în viața ta”, a încheiat Alex.

9FA P T  D I V E R S
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• PRIN 2012 APĂREA O POVESTE DE VIS. URMA CA CEL MAI BOGAT SPORTIV DIN LUME, 
TIGER WOODS, DAR ȘI FOSTUL VICEPREȘEDINTE AL STATELOR UNITE, AL GORE, DOREAU SĂ 
INVESTEASCĂ LA TĂRLUNGENI. Lângă comună urma să se ridice prima staţiune ecologică din Europa. 
Peste 2 milioane de euro investiţi, 14 pârtii și un teren de golf așa cum nu s-a mai văzut la noi în ţară. 
Plus un cazino. Numai că staţiunea de lux nu s-a mai făcut. Că nu s-au strâns banii, că nu s-au pus de 
acord investitorii, sau că au apărut szakalii locali, nu se știe. Scuze, șacalii

Cu oarece eforturi 
comuna s-a dezvoltat 
totuși. Poziționarea de 
la poalele munților și 
liniștea zonei au atras 

investitorii. Așa au apărut cartiere 
noi, respectiv cartierele Izvor și 
Valea cu Flori. Asupra acestora vom 
reveni cu un material special.

Acum să ne ocupăm de situația 
actuală. O situație cu mirosuri și 
multe zoaie, mult gunoi. O situație 
generată de actualul primar PNL - 
BEȘCHEA SEVERIUS-FLORIN 
și de „cooperativa locală“.

UAT Tărlungeni avea con-
tract de salubritate cu societatea 
SC HIDRO-SAL COM SRL, 

fiind parte a A.D.I. INTERSAL. 
Respectiva societate, deținătoare 
de mașini special autorizate 
presta serviciul de salubritate 
și pe raza comunei Tărlungeni. 
Numai că, în data de 31 martie 
a.c., domnul primar convoacă 
în ședință „cooperativa locală“ 
– pardon, Consiliul local, unde 
se decide rezilierea contractului 
cu Hidro-Sal și înființarea unei 
societăți a CL care să se ocupe 
de salubritate. Fără să țină cont 
de faptul că trebuie îndeplinite 
anumite proceduri care durează 
(deschidere societate, achiziție 
mașini speciale, obținere avize 
etc), edilul șăf de Tărlung se 
declară Gunoier Șăf începând din 
1 aprilie. De ziua păcălelilor. Un 
păcălici… Oare a fost prost sfătuit, 
oare s-a dedat la o ciubucăreală 
ieftină? Vom vedea. 

Cu tractorul și-o dubiță
Strângem gunoi pe uliță,
Cu-o dubiță și-un tractor
Ducem gunoi pe ogor…
Deci primarul s-a apucat vârtos 

de treabă și a găsit și utilaje și forță 
de muncă. Și a deschis și o groapă 
de gunoi, a lui proprie. Așa, de-al 
dreacu și de ambițios. A deschis 

groapa de gunoi fix lângă o grădi-
niță. S-o fi gândit el că mirosurile 
îi vor ține pe cei mici mai amorțiți 
așa, mai puțin vioi.

Utilajele specializate sunt: un 
tractor cu o remorcă. Și o dubiță 
verde. Cu acestea sunt strânse 
gunoaiele și depozitate pe câmpul 
de lângă o grădiniță. După cum se 
vede din imagini, după depozitare 
se face o selectare profesionistă, 
cu personal calificat, apoi se arde 
ce rămâne.

Numai că o asemenea activitate 
desfășurată super profesionist și 
mai ales ultra legal a atras atenția 
unor oameni răi. Adică celor de la 
Garda de Mediu. Care invidioși, 
i-au ars primarului o amenduță de 
10.000 de lei. Adică nu lui i-au dat 
amendă, ci Primăriei. Adică tutu-
ror celor care locuiesc pe acolo, că 
doar din banii lor se va plăti. 

Acum avem și noi ceva între-
bări la care o să găsim singuri 
răspunsul:

Cum se numește noua societate 
care se ocupă de salubritate? Are 
licențele necesare? Are contract 
cu cei care administrează groapa 
ecologică?

Cele două utilaje sunt autorizate 

pentru această activitate? Sunt izo-
late corespunzător pentru a nu lăsa 
zoaiele și alte zemuri să se scurgă pe 
drum? Cui aparțin ele? Că gurile 
rele zic că tractorul ar fi al unei soci-
etăți pe nume SARA, iar dubița ar 
fi chiar a primarului. Dar na, până 
verificăm cui aparține, o să zicem 
că avem „misterul dubiței verzi“.

Personalul acela care se vede 
prin poze, cum prestează? Au 
oamenii contracte de muncă la 
noua societate, sau prestează în 
contul ajutorului social? Mai ales 
că tot gurile rele zic că anumite 
persoane care prestează pe acolo 
ar avea contracte cu o firmă de prin 
București, fiind angajati pentru alte 
activități. Verificăm și asta.

Verificând aceste mici aspect 
legate de calitatea aerului și a cură-
țeniei am mai aflat noi și alte chestii 
de pe la Tărlungeni. Legate de con-
strucția noilor cartiere, de o con-
ductă de apă (magistrala de 1000) 
peste care s-ar fi ridicat oareșce 
construcții, etc.

Momentan să rămânem la fol-
clorul local: Cu tractorul și-o 
dubiță/Strângem gunoi pe 
uliță, Cu-o dubiță și-un tractor/
Ducem gunoi pe ogor…

A, ar mai fi una!

Tot pe loc pe loc pe loc
La vice să-i dăm în bot
Că ne strică șustăneala
Cu gunoiul strâns de-a valma!

Asta poezie este despre „corec-
ția (bătaie/agresiune) aplicată 
viceprimarului de la Tărlungeni 
pentru că a pus întrebări și nu a 
fost de acord cu modul de salu-
brizare. Contactat, viceprimarul 
nu a droit să ofere mai multe 
amănunte, dar a confirmat fap-
tul că a fost agresat (de asistații 
primarelui – n.r.) și că urmare a 
acestui fapt a depus o plângere 
penală. Este interesant faptul că 
un viceprimar este luat la șuturi 
pentru că dorește respectarea 
legilor?

Între timp noi cercetăm și 
așteptăm răspunsuri de la cei 
implicați, precum și de la instituțiile 
specializate în control.

PS: „Pont“ pentru Garda de 
Mediu: acum gunoaiele se aruncă 
pe fostul poligon auto! Adică e 
fain, zoaiele se scurg mai ușor 
în Tărlung. Oare cei de la Ape 
Minerale Zizin nu sunt afectați?

De la „Visul american“ la ZOAIE!

Alexandru PETRESCU
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Evaluarea și controlul sunt 
procese firești în orice 
act de management, dar 
epoca lui Cuza Vodă și a 
prinsului cu ocaua mică 

a trecut demult. Activitatea unui 
ministru al Sănătății este extrem 
de complexă, temele și agenda fie-
cărei zile sunt încărcate, iar acest 
tip de control empiric nu este cea 
mai potrivită acțiune pentru un 
ministru.

Am spus-o de mai  
multe ori: Omul  
sfințește locul! 

Un proverb care spune un mare 
adevăr și se aplică în toate domeni-
ile, inclusiv în managementul din 
Sănătate. Acest domeniu a fost mai 
tot timpul în grea suferință. A trecut 
prin reforme de dragul reformei, 
legislația nu a fost clară, subfinan-
țarea a măcinat sistemul ani la rând.

Acum, vrem, nu vrem, trebuie 
să recunoaștem că suntem într-un 
progres vizibil. Există o viziune 
integrată asupra proceselor din 
Sănătate, salariile din sistem s-au 
mărit considerabil, dotările se 
înmulțesc. Teoretic, ar trebui ca 
pacientul – persoana în jurul căreia 
și pentru care este construit între-
gul ansamblu al Sănătății – să nu 
mai poată fi pus în situația de a nu 
avea medicamente, pat de spital cu 
așternuturi conforme sau curățenie 
în saloane și în toalete. Din păcate, 
avem în continuare spitale publice 
foarte bune, dar și spitale care fac 
deliciul știrilor cu murdăria de pe 
holuri sau cu infecții nosocomiale.

Ministrul Sănătății, doamna 
Sorina Pintea, a vorbit de multe ori 
public despre  rolul foarte impor-
tant în sistem al managerilor. Ca 
medic și formator de medici, dar și 
ca fost manager de spital, știu că un 
director bun poate „crește“ un spi-
tal, iar unul prost sau „șmecher“ îl 
poate îngropa.

Ei bine, prima și cea mai impor-
tantă condiție pentru creșterea 

calității actului managerial este ale-
gerea managerilor de spital pe cri-
terii de competență, nu politice! Iar 
criteriile de competență trebuie să 
fie dedicate unei poziții de decizie 
managerială. Se poate întâmpla ca 
un foarte bun medic să fie nepotri-
vit pentru o asemenea responsabi-
litate. Chiar doamna ministru este 
un astfel de manager de nivel înalt în 
Sănătate fără să fie medic.

Dacă obiceiul de a numi în 
funcții oameni apropiați politic 
nu dispare, vom avea foarte puțini 
directori buni. Poate că ar fi de 
folos, înainte de recrutarea unui 
nou manager, să se stabilească cri-
terii de performanță conform celor 
din spitalele publice cu o bună 
reputație, așa cum ar fi Spitalul 
Orășenesc din Moinești, Institutul 
de Oncologie Cluj-Napoca, Clinica 
de Neurochirurgie din Iași, Spitalul 
Județean din Baia Mare sau Spitalul 
Clinic „Carol Davila“ București. 
Am mai dat aceste exemple – și mai 
sunt multe altele – și le repet pentru 
că merită amintite.

O altă privire ar trebui arun-
cată asupra spitalelor private, iar 
sistemul public ar putea prelua de 
la acestea modelul de funcționare. 
Spitalele, clinicile sau cabinetele 
private sunt orientate foarte mult și 
spre partea de afacere și sunt astfel 
insensibile la influențele politice. 
Românii se adresează tot mai mult 
acestor unități, unde pacienții sunt 
tratați din toate punctele de vedere 
ca în Occident. Fără a accentua 
partea de business, bunele practici 

din unitățile medicale private pot fi 
implementate fără probleme în uni-
tățile de sănătate publice.

În sistemul de stat, autoritatea 
managerială are prea multă culoare 
feudală. Calitatea serviciilor este 
direct dependentă de manager, iar 
medicii nu se implică (sau nu sunt 
lăsați să se implice) în procesele de 
organizare a spitalului.

În sistemul privat, banii sunt 
alocați clar, în funcție de obiective, 
autoritatea se manifestă prin regu-
lamente stricte, protocoale medi-
cale la vedere, iar personalul medi-
cal este implicat și responsabil cu 
eficientizarea activității.

Dar ordinea și curățenia 
dintr-un spital țin de 
regulile bunului-simț

Lista deosebirilor este foarte 
lungă, nu o reiau aici. Dar foarte 
multe dintre bunele practici din 
spitalele private pot fi preluate și 
implementate în spitalele pubtlice. 
Este nevoie doar de un manage-
ment performant și de dorința 
de a orienta toate serviciile către 
pacient. 

Sistemul de sănătate este un sis-
tem complex, care are o misiune 
mai amplă decât aceea de a funcți-
ona corect și coerent în procesul de 
tratament al pacienților, cu tot ce 
presupune acesta – de la diagnos-
tic la vindecare. Iar această misiune 
ține de management. Un manager 
performant de unitate medicală 
știe cum să organizeze funcționarea 

acesteia astfel încât să nu fie posibile 
derapajele. Timpul, spațiul, servici-
ile medicale, dar și cele conexe sunt 
organizate eficient. Gospodărește, 
aș putea spune.

Apropo, oare ce se întâmplă cu 
acea aparatură de milioane de euro 
care zace pe holurile sau prin sub-
solurile multor spitale, nefolosită 
și ieșită din garanție? Cine plătește 
această risipă a unor manageri 
șmecheri?

Înțeleg semnalul pe care doamna 
ministru Sorina Pintea îl dă întregu-
lui sistem. Este un fel de-a spune că 
„aveți tot ce vă trebuie, nu vă bateți 
joc!“. Dar acest semnal este doar o 
încercare de a corecta neajunsurile. 
Rezolvarea corectă este alegerea 
unor manageri de spital pe crite-
rii profesionale, nu de altă natură. 
Sănătatea nu are culoare politică!   

Sănătatea are nevoie  
de manageri profesioniști! 

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA
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Dacă obiceiul de a 
numi în funcţii oameni 
apropiaţi politic nu 
dispare, vom avea 
foarte puţini directori 
buni. Poate că ar 
fi de folos, înainte 
de recrutarea unui 
nou manager, să se 
stabilească criterii de 
performanţă conform 
celor din spitalele 
publice cu o bună 
reputaţie, aşa cum ar 
fi Spitalul Orăşenesc 
din Moineşti, Institutul 
de Oncologie Cluj-
Napoca, Clinica de 
Neurochirurgie din Iaşi, 
Spitalul Judeţean din 
Baia Mare sau Spitalul 
Clinic „Carol Davila“ 
Bucureşti. Am mai dat 
aceste exemple – şi 
mai sunt multe altele 
– şi le repet pentru că 
merită amintite.

• MASS-MEDIA ULTIMELOR ZILE ESTE PLINĂ DE RELATĂRI ALE VIZITELOR INCOGNITO FĂCUTE  
DE DOAMNA SORINA PINTEA, MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, ÎN DIVERSE UNITĂŢI SPITALICEȘTI 
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Când Sistemul geme,
AFACERILE LUI RAREŞ BOGDAN DUDUIE
 „Jocurile”  lui Rareş Bogdan au fost „mufate” ani în şir la contracte pe bandă rulantă de sute de mii de euro din bani publici  Rareş Bogdan şi-a cumpărat în 2018 
vilă şi teren în Voluntari de 500.000 de euro de la familia controversatei prietene a Elenei Udrea din SUA, trimisă în judecată de DNA pentru fapte de corupţie în 
legătură cu retrocedări frauduloase şi escrocherii imobiliare  Contracte de sute de mii de euro din bani publici: 127.000 de euro de la Universitatea Babeş Bolyai din 
Cluj Napoca, 23.000 de euro de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, 2.300 de euro de la ARCUB, 308.000 de euro de la Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 280.000 de euro a luat şi de la Romgaz, aproape 100.000 de euro de la Electrica Transilvania Nord şi 110.000 de euro de la Hidroelectrica  De 14 ani contracte 
din bani publici ce au depăşit 177.000 de euro cu Primăria Clujului, condusă de actualul coleg de partid, Emil Boc, şi de Sorin Apostu, multiplu condamnat definitiv 
pentru fapte de corupţie. N-au scăpat de contractele de PR din bani publici date firmei lui Bogdan nici Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, nici ANAF Cluj, nici 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest  Are de 12 ani contracte din bani publici de peste 260.000 de euro cu Transgaz. Apoi l-a năşit pe fiul şefului Transgaz 
în perioada când au început să-i curgă contractele cu Transgaz  A trecut de la linguşeli la atacuri, afundându-se în minciuni: neagă datele oficiale despre firmele 
familiei sale de la Registrul Comerţului şi atacă dezvăluirile despre afacerile sale din bani publici, calificându-le drept „mizerii de campanie”. 

Rareș Bogdan, fost moderator de tele-
viziune, în prezent, politician liberal, 
cap de listă al PNL pentru alegerile 
europarlamentare, și-a cumpărat în 

prima parte a anului trecut, alături de soţia sa, 
Antoanela Bogdan, o proprietate în Voluntari 
(zona Pipera), judeţul Ilfov, de la familia bunei 
și controversatei prietene a Elenei Udrea, 
Narcisa Georgescu (fostă Mirică), plecată în 
SUA și trimisă în judecată de DNA tot anul 
trecut, pentru fapte de corupţie în legătură 
cu retrocedări frauduloase și escrocherii imo-
biliare vizând Societatea Naţională Institutul 
Pasteur SA. Documentele arată că familia 
Bogdan a fost în contact 1 an și 4 luni cu familia 
Narcisei Georgescu, respectiv cu sora și cum-
natul acesteia care se află tot în SUA, pentru 
cumpărarea vilei și terenului aferent în supra-
faţă totală de 2349 mp, prin două promisiuni 
de vânzare succesive, pentru ca până la urmă 
tranzacţia să se realizeze pe 19 Aprilie 2018 iar 
familia Bogdan să cumpere în final proprieta-
tea din Voluntari (zona Pipera), Ilfov. 

Liberalul afirmă că a ajuns să-și cumpere 
vilă și teren de la sora și cumnatul Narcisei 
Georgescu „absolut întâmplător” și că nici nu 
știe și nici nu-l interesează cine sunt de fapt 
oamenii care i-au vândut totul. În plus, deși 
actul de carte funciară al proprietăţii arată că, 
pentru finalizarea tranzacţiei, soţia lui Rareș 
Bogdan a contractat un credit de 300.000 de 
euro, Rareș Bogdan susţine că vila și terenul 
de 2349 mp din Voluntari pe care le-a cumpă-
rat de la familia Narcisei Georgescu l-au costat 
de fapt 500.0000 de euro. Adică a dat pe pro-
prietate jumătate de milion de euro: aproape 
300.000 de euro a luat de la bancă, 50.000 de 
euro de la socru și 150.000 de euro au fost 
„bani proprii”. Familia Bogdan mai deţine o 
proprietate în Cluj Napoca (un apartament 
într-o vilă și terenul aferent), una în Alba Iulia 
(un teren), judeţul Arad, iar potrivit declaraţi-
ilor fostului moderator de televiziune, acesta 
locuiește în complexul rezidenţial Stejarii, 
ridicat de Ion Ţiriac în nordul Capitalei. 

Vila și terenul- proprietatea de 2349 mp 
din Voluntari (Ilfov)- de la familia prietenei 
Elenei Udrea, la Rareș Bogdan

Datele de la Oficiul pentru Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Ilfov arată că 
la finalul anului 1998, mama Narcisei 
Georgescu, Constantina Mirică, a cumpă-
rat o proprietate de aproape 1200 de mp în 
Ilfov, Voluntari, iar la începutul anului 2002, 
și Aurelian Cacenco, la ora aceea, necăsăto-
rit, dar devenit ulterior cumnatul Narcisei 
Georgescu, a cumpărat o proprietate apro-
piată, tot de aproape 1200 de mp în aceeași 
zonă: Voluntari (zona Pipera), Ilfov. 

Documentele arată că pe 27 Mai 2011, 
cele două proprietăţi- cea a mamei Narcisei 
Georgescu și cea a cumnatului acesteia- se 
alipesc iar din 12 iulie 2011- devin una și 
aceeași proprietate- de 2349 mp cu trei pro-
prietari: Constantina Mirică, mama Narcisei 
Georgescu, Angelica Cacenco, sora Narcisei 
Georgescu și Aurelian Cacenco, soţul acesteia.

Actele Oficiului pentru Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov arată că în anul 
2013 (luna aprilie și luna decembrie) pe 
proprietatea de aproape 2400 de mp, familia 
Narcisei Georgescu pune o ipotecă imobiliară 
la Libra Internet Bank SA: prima la o valoare 
de 1 milion de euro și a doua la o valoare de 
1,1 milioane de euro care sunt radiate 5 luni 
mai târziu. Astfel că pe 16 mai 2014, propri-
etatea nu mai este grevată de nicio ipotecă. 
Ulterior, în 2014 și 2015, familia Narcisei 
Georgescu ridică niște construcţii pe proprie-
tate care sunt finalizate pe 12 iunie 2016. Așa 
se face că pe proprietatea din Voluntari (zona 
Pipera) familia Narcisei Georgescu constru-
iește o vilă cu demisiol, parter și un etaj, con-
struită la sol pe 312 mp – de trei niveluri, con-
strucţii făcute în total de 590 de mp și restul 
de teren arabil de 1759 mp. 

Însă la începutul anului 2017, în filmul 
proprietăţii apare familia Bogdan: Rareș Ioan 
Bogdan și soţia sa, Antoanela Florina Bogdan. 
Cartea funciară a proprietăţii arată că pe 
16 ianuarie 2017, în faţa unui notar, familia 
Bodgan se angajează să cumpere proprietatea 
până pe 15 martie 2018 de la familia Narcisei 
Georgescu. Mai precis de la sora și cumna-
tul Narcisei Georgescu, famila Angelica și 
Aurelian Cacenco. Promisiunea iniţială și vân-
zarea nu se realizează însă. Astfel că la expira-
rea termenului, pe 16 martie 2018, tot în faţa 
notarului, familia Bogdan și proprietarii decid 
să mai prelungească termenul de perfectare a 

contractului până pe 20 aprilie 2018.
Pe 19 aprilie 2018, familia Bogdan- Rareș și 

Florina Antoanela- cumpără în cele din urmă 
proprietatea de 2349 mp de la familia Narcisei 
Georgescu și astfel Rareș și Antoanela Bogdan 
devin proprietari. În aceeași zi însă, fami-
lia Bogdan pune ipotecă pe proprietatea în 
valoare de 1.410.000 lei (303.225 de euro, 
curs BNR 19 aprilie 2018 4,65 lei/euro). 
Creditul ipotecar este contractat la Banca 
Transilvania, Sucursala Otopeni iar cea care 
contractează în aceeași zi creditul ipotecar 
de la Banca Transilvania este soţia lui Rareș 
Bogdan, Antoanela Bogdan. Potrivit declara-
ţiei de avere a lui Rareș Bogdan, creditul ipo-
tecar -angajat de soţia sa la Banca Transilvania 
pentru proprietatea de 303.000 de euro – este 
de 276.042 de euro și este făcut pe o perioadă 
de 10 ani, Antoanela Bogdan angajându-se să 
plătească totul până în 2028, creditul fiind sca-
dent la acea dată. 

La faţa locului însă, potrivit chiar unor 
anunţuri postate, un metru pătrat de teren în 
aceeași zonă ajunge să coste și 230 de euro, ast-
fel că afișele arată că un teren de 5000 de mp 
(dublu decât cel cumpărat de familia Bogdan) 
are un preţ negociabil de 1.150.000 euro.

Contactat, Rareș Bogdan a admis că pe 
proprietate a dat mult mai mult: jumătate de 
milion de euro.

Contracte de sute  
de mii de euro din bani publici

   Contractele de publicitate, consultanţă și 
PR obţinute de firmele lui Bogdan sunt sem-
nate cu instituţii de stat, cu companii cu capi-
tal majoritar de stat, cu companii în care statul 
este principal acţionar sau cu autorităţi aflate 
în subordinea Parlamentului.

Astfel, firmele lui Rareș Bogdan au încheiat 
contracte de 127.000 de euro cu Universitatea 
de stat Babeș Bolyai din Cluj Napoca, de 
23.000 de euro cu Universitatea Tehnică de 
stat din Cluj Napoca, de 2300 de euro cu 
ARCUB din subordinea Consiliului General al 
Municipiului București și de 308.000 de euro 
cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
condusă la acea vreme de Angela Toncescu, 
trimisă în judecată pentru fapte de corupţie.

Având în vedere numărul contractelor și 
instituţilor contractante și lipsa de răspunsuri 
(ce au depășit termenele legale) ale unora 
dintre instituţiile sau companiile de stat din 
România ( chestionate toate în baza legii 
544/2001 privind accesul la informaţiile de 

interes public despre contractele din bani 
publici oferite firmelor lui Rareș Bogdan), 
datele sunt prezentate în funcţie de domeni-
ile de activitate ale instituţiilor și companiilor 
respective și în raport de sosirea răspunsurilor 
la solicitările legale.

Familia Rareș Bogdan - 13 firme cu activi-
tăţi diverse. 7 firme falimentare și insolvente, 
6 în funcţiune. Trend Communication, firma 
de publicitate, PR și consultanţă a lui Rareș 
Bogdan cu cifră de afaceri netă de aproape 1 
milion de euro.

Datele Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, actualizate în Martie 2019, arată 
că de-a lungul timpului Rareș Bogdan dar și 
soţia sa, Antoanela, au fost implicaţi în nu 
mai puţin de 13 societăţi comerciale, Rareș 
Bogdan fiind angrenat în afaceri de la vârsta 
de 19 ani, mai întâi, alături de tatăl său, ulte-
rior alături de diverși membri ai familiei, în 
total în 7 firme.

Firmele în care a fost implicat/este Rareș 
Bogdan au activităţi diverse: de la comerţ de 
produse chimice, la comerţ cu amănuntul în 
magazine, intermedieri în comerţul cu mate-
rial lemnos, comerţul de produse comestice 
și parfumerie, transporturi aeriene de pasa-
geri până la publicitate, PR, consultanţă și 
editare de ziare, fiind asociat de-a lungul tim-
pului nu numai cu membri ai familiei ci și cu 
milionarul clujean, Sorin Dan, specializat în 
turism, imobiliare și piaţă de capital. Din cele 
7 firme în care a activat de-a lungul timpului 
Rareș Bogdan, doar 2 mai sunt în prezent în 
funcţiune, restul de 5 fiind falimentare, insol-
vente, radiate.

Soţia sa, Antoanela Florina Bogdan, a 
fost/este implicată și ea în societăţi care s-au 
ocupat de comerţul cu flori, cu animale de 
companie, cu hrana animalelor de compa-
nie, restaurante, baruri, fitness și comerţ cu 
amănuntul al echipamentelor sportive, fiind 
asociată, de exemplu, în Restaurantul italian 
pe care și-l deschisese în Calea Floreasca din 
București cu Luana Berbec, fiica baronului 
PDL, Cristache Rădulescu, fost președinte 
al CJ Ilfov, apropiat de Elena Udrea, Marian 
Petrache și nu numai. Baronul Cristache 
Rădulescu este și fost senator de Ilfov în legis-
latura 2004-2008, fost membru în comisia 
parlamentară de supraveghere a activităţii 
SRI, fost membru în comisia parlamentară de 
apărare, ordine publică și siguranţă naţională 
și, printre altele, fost membru și în comisiile 
de anchetă pentru investigarea afirmațiilor 

Sorina MATEI
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caracterele vorbesc
cu privire la existența unor centre de deten-
ție ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor 
închiriate de CIA pe teritoriul României, fost 
membru în comisia de verificare a informații-
lor furnizate cu privire la interceptarea comu-
nicațiilor, fost președinte PDL Ilfov.

Din cele 6 firme în care a activat de-a lungul 
timpului soţia lui Rareș Bogdan, 4 mai sunt în 
funcţiune, neprofitabile sau cu profituri mici și 
2 sunt radiate, fiind ori falimentare ori radiate 
prin schimbare de sediu.

Datele arată că operaţiunile financi-
are ale lui Rareș Bogdan se desfășoară prin 
intermediul firmelor sale de consultanţă, 
PR și publicitate, în special prin societatea 
TREND Communication SRL (fostă Trend 
Advertising SRL) din Cluj Napoca, în care 
Rareș Bogdan deţine 30%, fratele său, Marius 
Horia Bogdan 20% și Vasilică Octavian 
Hoandră- 50%, Vasilică Hoandră fiind și 
administrator.

Societatea arată chiar pe siteul său că 
Vasilică Octavian Hoandră este CEO al 
Trend Communication, Rareș Bogdan este 
Managing Director și fratele lui Rareș Bogdan, 
Marius Horia Bogdan este Managing Partner 
& Ad Director.

Trend Communication se prezintă tot pe 
siteul său ca fiind o companie ce oferă servi-
cii de PR, publicitate, marketing politic, mar-
keting online, analiză de piaţă, de tendinţe și 
zone/persoane de influenţă, producţie publi-
citară conducând „campanii profesioniste de 
relaţii publice, publicitate, analiză media și 
marketing politic„.

În zona relaţiilor publice, Trend Communi-
cation susţine că „gestionează relaţia cu mass 
media cu instituţiile guvernamentale, non 
guvernamentale și lobby”, „pregătește apari-
ţii publice, organizează evenimente, asigură 
fluxul de informaţii către presă, construiește 
și consolidează notorietatea companiilor, 
a instituţiilor sau persoanelor, gestionează 
situaţii de criză, consiliază pe oportunităţi de 
imagine” și gestionează relaţia cu exeriorul”. În 
privinţa publicităţii, firma lui Rareș Bogdan 
susţine că derulează și concepe campanii de 
testare a pieţei, generează identităţi, interme-
diază asigurarea spaţiilor publicitare în media, 
face producţie, derulează campanii publicitare 
complete, inclusiv de afișaj. În privinţa media, 
firma lui Bogdan face monitorizări pentru cli-
enţi a presei centrale și locale, arhivează infor-
maţii, face studii de piaţă, baze de date, analize 
și studii de imagine. Firma lui Bogdan susţine 
că se ocupă și de marketing politic și online: 
generează și gestionează imaginea partidelor 
sau a liderilor politici, consiliază privind teh-
nica și conţinutul discursurilor pentru liderii 
politici, coordonează campanii electorale, 
gestionează relaţiile cu presa, construiește 
mesaje- slogan, idei, programe politice, critici, 
luări de cuvânt, generează imagini de brand 
în online, concepe și gestionează conţinutul 
pentru canalele brandului inclusiv în social 
media, derulează, manageriază și optimizează 
campanii online și monitoritorizează piaţa 
online și tagurile de interes.

Deși nu și-a depus datele fiscale pe anul 
2018, Trend Communication SRL, firma în 
care este acţionar Rareș Bogdan a declarat la 
ministerul de Finanţe că a avut în 2017 o cifră 
de afaceri netă declarată de aproape 1 milion 
de euro și un profit net declarat de 120.000 
de euro. În 2016, firma lui Bogdan a avut tot 

o cifră de afaceri netă declarată de aproape 
1 milion de euro și un profit net declarat de 
aproape 100.000 de euro.

Potrivit Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, Rareș Ioan Bogdan și Florina 
Antoanela Bogdan au fost/ sunt implicaţi în 
următoarele 13 societăţi.

Firma lui Rareș Bogdan, 127.000 de euro 
de la Universitatea de stat Babeș Bolyai 
din Cluj Napoca

Printr-un răspuns oficial, Universitatea 
de stat Babeș Bolyai din Cluj Napoca a con-
firmat că de-a lungul timpului a avut con-
tracte cu 2 dintre societăţile în care este și 
a fost/este implicat Rareș Bogdan: Trend 
Communication SRL și Trend Media SRL. 
Contractele de publicitate ce au vizat servicii 
de publicitate și apariţii în Ziua de Cluj au 
fost de 127.000 de euro. 
 23.000 de euro de la Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca. Un alt răspuns ofi-
cial al Universităţii Tehnice de stat din Cluj 
Napoca arată că instituţia de învăţământ 
superior tehnic de stat a avut contracte prin 
atribuire directă și nu numai cu firma lui 
Rareș Bogdan, Trend Communication SRL în 
valoare totală de 23.031 euro. Serviciile con-
stau în tricouri personalizate, ecusoane, pixuri, 
carneţele, broșuri, materiale publicitare și alte 
servicii de tipărire, inclusiv pe anul 2018. 
 2.300 de euro de la ARCUB Din par-

tea ARCUB, instituţie aflată în subordi-
nea Consiliului General al Municipiului 
București/Primăria Capitalei a venit un alt răs-
puns oficial. ARCUB arată că firma lui Rareș 
Bogdan, Trend Communication SRL, a înche-
iat contracte și cu ARCUB de 2300 de euro, 
majoritatea prin atribuire directă. Contractele 
vizau servicii pentru promovarea evenimen-
tului Bucharest Jazz Festival în municipiul 
Cluj și producţia, montarea, afișarea și închi-
rierea spaţiului publicitar necesar promovării 
evenimentului. 
 308.708 euro de la ASF-ul condus de 

Angela Toncescu, trimisă în judecată pentru 
fapte de corupţie

280.000 de euro a luat și de la Romgaz, 
aproape 100.000 de euro de la Electrica 
Transilvania Nord și 110.000 de euro și de 
la Hidroelectrica

Firmele lui Rareș Bogdan au fost timp 
de 8 ani “mufate” la banii publici de la 
Hidroelectrica: contracte de 110.000 de 
euro și niște flori, tot contra cost, cumpărate 
de Hidroelectrica SA tot de la firma soţilor 
Bogdan. Astfel, timp de 8 ani, firma de PR, 
publicitate și consultanţă a lui Rareș Bogdan, 
a lui Vasilică Octavian Hoandră și a fratelui lui 
Rareș Bogdan, Marius Horia Bogdan, Trend 
Communication SRL, a obţinut contracte 
din bani publici de la Hidroelectrica SA, 
timp de 1 an și a doua firmă de PR a lui Rareș 
Bogdan, Trend Media SRL (fostă Clever 
Media SRL) a beneficiat de contracte din 
bani publici de la Hidroelectrica SA și timp 
de 3 ani și firma soţilor Bogdan, Kara Events 
& Flowers care a avut ca activitate principal 
comerţul cu amănuntul al florilor, a avut 
contracte din bani publici cu Hidroelectrica 
SA. Hidroelectrica susţine că toate activită-
ţile comerciale desfășurate între companie și 
firmele lui Bogdan au avut la bază comenzi 

directe transmise prestatorului sau au fost 
desfășurate în virtutea contractelor. Pentru 
Hidroelectrica SA, Trend Communication 
SRL, firma de PR și publicitate a fraţilor 
Bogdan și Vasilică Hoandră, a monitorizat 
presa scrisă și audio vizuală iar cealaltă firmă 
tot a lui Rareș Bogdan, Trend Media SRL, 
fostă Clever Media SRL, a publicat articole 
publicitare în presa locală, drepturi la replică 
și mesaje de sărbători.

Calculată la cursul euro al BNR din anii 
respectivi, valoarea contractelor pe cele 3 
firme ale lui Bogdan cu Hidroelectrica SA este 
de 110.137 euro, bani publici.

Hidroelectrica SA, societate comercială 
pe acţiuni cu capital integral de stat, este 
liderul în producţia de energie electrică și 
principalul furnizor de servicii de tehnolo-
gie necesare în Sistemul Energetic Naţional, 
fiind una dintre companiile de stat cele 
mai importante din sectorul energetic cu 
implicaţii în siguranţa naţională. Portalul 
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice 
(SEAP) arată că Filiala de Distribuţie a 
Energiei Electrice Electrica Distribuţie 
Transilvania Nord SA a avut contracte cu 
Trend Communication SRL, firma fraţilor 
Bogdan și a lui Vasilică Hoandră în 18 iulie 
2013 de 109.250 lei fără TVA pentru servi-
cii de publicitate, criteriul de atribuire fiind 
preţul cel mai scăzut, pe 3 martie 2017 de 
21.005 de euro pentru servicii de publicare, 
pe 29 martie 2018 de 90 de ron, tot pentru 
servicii de publicare, iar pe 23 aprilie 2018 
chiar Rareș Bogdan scrie în declaraţia sa de 
interese că firma sa a obţinut un contract pe 
1 an de 94860 lei, prin cumpărare directă cu 
Electrica/Transilvania Nord SA.

O altă centralizare a achiziţiilor disponibilă 
public a Electrica/Transilvania Nord SA arată 
că și pe 11 februarie 2016 compania a avut 
un contract de 120.000 de lei cu firma Trend 
Communication SRL a lui Bogdan, achiziţie 
directă.

Calculate la cursul euro al BNR din anii 
respectivi, valoarea totală a contractelor din-
tre firma de PR, consultanţă și publicitate a lui 
Rareș Bogdan, Trend Communication SRL, 
și Electrica/Transilvania Nord SA se ridică la 
99.456 euro.

Firma de PR, consultanţă și publicitate 
a lui Rareș Bogdan, timp de 9 ani consecu-
tiv, “agentul Romgaz SA pe 279.765 de euro, 
bani publici”: de la listare, la Muzeul Gazelor 
Naturale, la impact de imagine, prevenire situ-
aţii de criză și asistenţă în gestionarea relaţiilor 
publice

Firma lui Rareș Bogdan are de 12 ani 
contracte din bani publici  
cu Transgaz de 263.763 euro

Contractul din 2019, de 21.640 euro, este 
în continuare în derulare

Două răspunsuri oficiale date în baza acele-
iași solicitări legale, trimisă pe 20 martie 2019 
privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, arată că firma de PR, consultanţă și 
publicitate a lui Rareș Bogdan, a fratelui său și 
a lui Vasilică Hoandră, Trend Communication 
SRL, are contracte din bani publici cu 
Societatea Naţională de Transport de Gaze 
Naturale Transgaz SA Mediaș (SNTGN 
Transgaz) din 2006.

Printr-o scrisoare de răspuns oferită de 
SNTGN Transgaz SA, pe 2 mai 2019  aceasta 

arată că într-adevăr derulează contracte 
din bani publici cu firma lui Rareș Bogdan, 
Trend Communication SRL, “începând cu 
anul 2006”, pentru „servicii de monitorizare 
a presei audio- video“, nu transmite datele 
acestor contracte și susţine că “în această 
perioadă de timp, SNTGN Transgaz SA 
a plătit pentru serviciile sus menţionate o 
sumă de aproximativ 1634 euro/lună, sumă 
care apreciem că se încadrează în preţul pie-
ţei pentru astfel de servicii”. În alt răspuns, 
oferit de SNTGN Transgaz SA pe data pe 8 
mai 2019 la aceeași solicitare iniţială reiterată 
însă și pe 2 mai 2019, societatea de stat pre-
zintă contractele din bani publici cu firma lui 
Rareș Bogdan, arată cum acestea se întind pe 
ultimii 12 ani (în 2007 și 2013 neexistând 
contracte), și susţine că valoarea totală con-
tractelor este de 946.146 lei fără TVA.

Astfel, calculate cu tot cu TVA și la rata 
euro a BNR din anii respectivi, contractele 
din bani publici ale firmei lui Rareș Bogdan 
timp de 12 ani cu SNTGN Transgaz SA sunt 
de 263.763 euro, în 2019 firma lui Bogdan 
având contract din bani publici de 21.640 de 
euro cu SNTGN Transgaz SA timp de 9 luni 
iar acesta fiind în continuare în derulare.

Contractul din bani publici între 
SNTGN Transgaz SA și Trend Commu-
nication SRL pe 2019 nu a fost menţionat 
în declaraţia de interese depusă la Biroul 
Electoral Central de către Rareș Bogdan, 
candidat al PNL pentru alegerile europar-
lamentare, deși Rareș Bogdan avea această 
obligaţie legală.

Firmele lui Rareș Bogdan  
au avut contracte cu statul de peste 
1.512.600 de euro, bani publici

Până în prezent, autorităţile, instituţiile, 
agenţiile, companiile publice sau la care sta-
tul este principal sau cel mai mare acţionar, 
portalul Sistemului Electronic de Achiziţii 
Publice precum și alte documente arată că 
firmele de PR, consultanţă și publicitate 
ale fraţilor Rareș și Mihai Bogdan, Vasilică 
Hoandră și familiei Bogdan au benefi-
ciat de-a lungul anilor de sume de peste 
1.512.600 de euro din fonduri publice:
 127.000 de euro de la Universitatea 

Babeș Bolyai din Cluj Napoca
 23.000 de euro de la Universitatea teh-

nică din Cluj Napoca
 2300 de euro de la ARCUB
 308.000 de euro de la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară
 110.000 de euro de la Hidroelectrica 

SA
 aproape 100.000 de euro de la Electrica 

Transilvania Nord SA
 280.000 de euro de la Romgaz SA
 Peste 177.000 de euro de la Primăria 

Cluj Napoca
 Peste 35.000 de euro de la ANAF Cluj
 30.000 de euro de la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca
 27.000 de euro de la Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord Vest
 263.700 de euro de la Transgaz SA
 5.400 de euro de la Universitatea de 

Știinţe Agricole și Medicină Veterinară din 
Cluj Napoca
 24.200 de euro de la Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” din 
Cluj Napoca…
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Suntem în anul următor cele-
brării Centenarului Marii 
Uniri de la 1 decembrie 
1918. Ne trăim viaţa cu mai 
mare sau mai mică patimă 

și intensitate, intrăm în „malaxo-
rul“ vieţii de zi cu zi de pe plaiurile 
mioritice, uitând, nu de puţine ori, 
să ne oprim o clipă și să ne aducem 
aminte de oamenii din vechime care 
au făcut posibilă existenţa noastră, a 
celor de azi.

De aceea, vă propun câteva rân-
duri spre aducerea aminte a unui 
mare patriot român, a cărui viaţă și 
muncă au contat enorm în ecuaţia 
făuririi României Mari și despre 
care, din păcate, ca și despre mulţi 
alţii, nu se mai vorbește sau se vor-
bește prea puţin în spaţiul public. 
Este vorba  despre Vasile Stoica, 
născut la 1 ianuarie 1889 la Avrig 
și decedat la 27 iulie 1959 la Jilava, 
cel ce a fost diplomat, publicist, ana-
list politic  și asistent apropiat al 
lui  Thomáš Masaryk  și  Ionel I.C. 
Brătianu. Vasile Stoica, cunoscut 
și sub numele de Basil Stoica, a 
făcut parte din corpul diplomatic 
al Ministerului Regal al Afacerilor 
Străine din București 

Vasile Stoica a terminat școala 
elementară din Avrig după care a 
urmat cursurile Școlii Ortodoxe 
de la Brașov și Liceul Unguresc din 
Sibiu. Apoi, a studiat la Facultatea 
de Litere de la Budapesta (1909-
1913), cu specializări la Paris (două 
semestre) și București. Interesul 
pentru politică se manifestă de tim-
puriu, Vasile Stoica devenind mem-
bru al Partidului Național Român 
din Transilvania și Ungaria încă din 
1909. În octombrie 1913, el a deve-
nit președinte al organizației cul-
turale „Petru Maior“ a studenților 

români din Budapesta.
Odată cu începerea Primului 

Război Mondial, având gradul de 
sublocotenent, a fost mobilizat în 
armata austro-ungară, de unde, 
datorită orientărilor sale pro-an-
tantiste, pleacă în scurt timp în 
România, la București, unde desfă-
șoară o susținută activitate pentru 
intrarea României în război alături 
de Antantă și dezrobirea teritoriilor 
aflate în stăpânirea Austro-Ungariei. 
Cunoscător a paisprezece limbi stră-
ine,un poliglot de excepţie, Vasile 
Stoica a luptat pentru fondarea, recu-
noașterea internațională și consacra-
rea României Mari. Vasile Stoica a 
fost cel care a redactat „Proclamațiile 
către Țară și Armată“ lansate de 
regele Ferdinand I cu prilejul intră-
rii  României, în august 1916, în 
Primul Război Mondial. S-a remar-
cat prin participarea sa ca voluntar în 
acest război, fiind rănit de două ori 
și operat în mai multe rânduri la Iași, 
fiind decorat cu „Virtutea Militară“.

Vasile Stoica a participat, în peri-
oada 22 iunie/5 iulie 1918, în calitate 
de co-fondator, la înființarea  Ligii 
Naționale a Românilor din America, 
fiind ales președinte. Liga a fuzio-
nat, în data de 13 septembrie 1918, 
cu  Comitetul Național Român din 
Transilvania și Bucovina  fondat, în 
17-30 aprilie 1918, la Paris, sub pre-
ședinția lui  Traian Vuia. Din iniția-
tiva lui Vasile Stoica se deschid mai 
multe secții în multe orașe ameri-
cane. Vasile Stoica a menţinut o legă-
tură permanent cu românii ce luptau 
pentru unire în Franța fiind ajutat de 
brașoveanul Victor Braniște, fost 
prizonier în Rusia și fost redactor al 
,,Gazetei Transilvaniei”. 

În 26 octombrie 1918, Vasile 
Stoica participă la ceremo-
nia de semnare a Declarației de 
Independență a popoarelor sub-
jugate de Austro-Ungaria, prilej 
cu care a ținut un discurs în limbă 
engleză. Ulterior, la 4 noiembrie 
1918 guvernul american a luat în 
discuție atitudinea SUA față de 

România: „Guvernul Statelor Unite 
a promis astăzi că prin influența sa va 
da României tot sprijinul, ca această 
țară, în Conferința păcii generale, să-și 
câștige justele sale drepturi politice și 
teritoriale…Guvernul Statelor Unite a 
avut necontenit în vedere  viitoare feri-
cire și integritatea Româneiei ca țară 
liberă și independentă…”. 

În februarie 1919 Vasile Stoica 
a participat, ca ofițer de legătură 
între delegațiile engleză și ameri-
cană, la Conferința de Pace de la 
Paris, la propunerea lui  Ion I.C. 
Brătianu. Începând din 16 iulie 
1921 intră în Ministerul Afacerilor 
Străine din București, unde devine, 
în perioada 1930 - 1936, ministru 
plenipotențiar la  Tirana  și  Sofia. În 
perioada 1937 - 1939 a fost amba-
sador în  Țările Baltice. În perioada 
1939 - 1945 a fost secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
iar în 1946, dr. Petru Groza îl trimite 
la Conferința de Pace de la Paris 
pentru a susține cauza României 
ca țară cobeligerantă. În perioada 
anilor 1930- 1932 a fost ministru al 
României în Albania, după care a 
îndeplinit aceiași funcţie în Bulgaria 
– 1932-1936. Între anii 1936- 1939 a 
fost ministru al României în Letonia 
și Lituania, iar în perioada 1939-
1940 în Turcia. În vara anului 1940 
Vasile Stoica a fost numit secretar 
de stat la Ministerul Propagandei 
Naţionale într-o perioadă tragică 
pentru neamul românesc.

Marele patriot transilvănean s-a 
implicat mult în sprijinirea, pe toate 
căile posibile, a românilor din teri-
toriile Ardealului de nord, răpit de 
horthyști. În acest sens a susţinut 

apariţia unor publicaţii în străină-
tate, iar în 22 septembrie 1941, a 
prezentat un referat privind realiza-
rea unei hărţi etnografice, a spaţiu-
lui românesc, întrucât, ungurii au 
întocmit și răspândit o lucrare car-
tografică mincinoasă, care conţinea 
falsuri grosolane, realizate de con-
tele Pal Teleki, prin care se urmărea 
susţinerea pretenţiilor absurde ale 
horthyștilor asupra Transilvaniei;

În perioada  anilor 1943-1945 
Vasile Stoica a avut o activitate 
intensă pentru pregătirea materia-
lelor necesare susţinerii intereselor 
României la viitoarea Conferinţă de 
Pace. De asemenea fiind recunos-
cut ca un diplomat de excepţie, a 
continuat întrevederi cu diplomaţii 
străini care își desfășurau activita-
tea la București, în folosul viitorului 
României. La 9 iulie 1946, Vasile 
Stoica a fost numit „trimis extra-
ordinar și ministru plenipotenţiar al 
României în Olanda, cu acreditare 
și pentru Belgia, ca însărcinat cu afa-
ceri“. În 1947 a fost rechemat în ţară 
după care a urmat calvarul lui Vasile 
Stoica. Apartamentul din București 
i-a fost rechiziţionat, casa de bani 
de la Legaţia română din Haga i-a 
fost spartă, fiindu-i confiscaţi apro-
ximativ 35.000 franci elveţieni, în 
situaţia în care în ţară nu avea nici 
o sursă de venit. Intervenţia efectu-
ată la prim-ministrul Petru Groza, 
pe care-l cunoștea de 37 ani, a fost 
zadarnică.

Odată cu instaurarea comunis-
mului în România, Vasile Stoica 
refuză să se înscrie în  Partidul 
Muncitoresc Român.Întrucât nu 
a putut să plece legal din ţară, în 

situaţia nou creată împreună cu 
familia, a încercat plecarea ilegală 
din ţară la 31 martie 1948 fiind 
prins și închis până în anul 1955. În 
decembrie 1958, Tribunalul Militar 
București l-a condamnat la 10 ani 
închisoare corecţională, învinuit că a 
manifestat o atitudine dușmănoasă 
faţă de ţara sa. Bunurile i-au fost 
confiscate, iar familia a fost evacuată 
din imobilul în care locuiau.Cât de 
crudă poate fi istoria cu un patriot 
desăvârșit! „Frumoasă“ recunoștinţă 
a patriei pentru fiul ei!... Să nu uităm 
câţi iluștri intelectuali români au fost 
în aceeași situaţie!

Vasile Stoica, din păcate negli-
jat ori uitat, aparţine generaţiei de 
aur a diplomaţiei românești din 
perioada delimitată de cele două 
Congrese Mondiale ale Păcii din 
1919-1920 și1946 și de Tratatele 
de Pace aferente din 1919-1923 
și1947. A fost, mai mult decât atât, 
unul dintre reprezentanţii ei strălu-
ciţi, un model. Cunoscutul „Anuar 
diplomatic și consular” din 1942 l-a 
inclus, la rangul miniștrilor plenipo-
tenţiari clasa I în funcţie, în tabloul 
corpului diplomatic al Ministerului 
Regal al Afacerilor Străine din 
București alături de Victor Cădere, 
Vasile Grigorcea, Raoul Bossy, Ion 
Christu, Gh. Davidescu sau Frederic 
C. Nanu, cu toţii lansaţi sau acti-
vând sub ministeriatele străluciţilor 
Take Ionescu, I. G. Duca, Nicolae 
Titulescu, Grigore Gafencu sau 
Mihai Antonescu.

Vasile Stoica, cel care a luptat 
întreaga viaţă pentru binele nea-
mului românesc, a murit la 27 iulie 
1959 în închisoarea de la Jilava.

Personalităţi brașovene

Un diplomat cu un suflet cât 
România Mare. Vasile Stoica

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

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov

Vasile Stoica, cel care a luptat întreaga viaţă pentru binele 
neamului românesc, a murit la 27 iulie 1959 în închisoarea de 
la Jilava.Aceasta a fost soarta tristă a unei mari personalităţi 
a neamului românesc, pe lângă multe altele, care şi-a slujit 
patria în toate împrejurările şi care a contribuit la făurirea 
României Mari, şi la apărarea drepturilor ei.Meritele sale în 
lupta pentru desăvârşirea unităţii naţionale şi consolidarea 
Statului Naţional Unitar Român, au fost recunoscute în 
anul 1970, când, printr-o sentinţă a Judecătoriei Bucureşti, 
patriotul român Vasile Stoica a fost reabilitat.

PE SCURT
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Dăscălița
• PE STRADA VARIȘTE NUMĂRUL 2, ÎN ȘCHEII BRAȘOVULUI, LOCUIA PROFESOARA ȘI DIRIGINTA 
MEA DIN ȘCOALA GENERALĂ, DOAMNA MARGARETA FLOREA. CÂTĂ VREME O ȘTIAM ACOLO – O 
VIZITASEM DE MAI MULTE ORI, DEOPOTRIVĂ CÂND ERAM ELEV ȘI APOI, DE-A LUNGUL ANILOR – NU 
AVEAM NEVOIE DE ALTE MULTE CERTITUDINI DESPRE MERSUL VIEŢII. Existenţa ei pe acest pământ 
emana pentru mine o statornicie sănătoasă, legată de condiţia umană împlinită prin educaţie 

Era de loc din Lisa 
Făgărașului, precum 
Octavian Paler și-mi 
povestise câte ceva des-
pre viața prin care tre-

cuse, viforos și așezat în același timp. 
Era profesoară de matematică, dar 
era și pilot și poet. Zburase în prima 
tinerețe, dar, în împrejurări care se 
pierd pentru mine în negură, trebu-
ise să renunțe. La poezie, însă, nu a 
renunțat niciodată. Când eram elev, 
la Școala Generală nr. 14, pe Strada 
Lungă – nu departe de vechea bise-
rică gotică din cartierul Bartolomeu 
– și o ajutam la trecerea mediilor tri-
mestriale în carnete, îi vedeam foile 
volante cu probleme complicate de 
algebră sau de geometrie, dublate 
pe verso cu versuri. Unele erau 
numai catrene, altele poezii mai 
lungi. Mai târziu, am aflat de marele 
matematician Dan Barbilian, care, 
sub pseudonimul literar de Ion 
Barbu, se afirmase plenar și ca poet, 
ca mare poet. Doamna Dirigintă era 
pentru mine matematicianul-poet, 
stăpânul cifrelor și literelor deo-
potrivă. Știindu-i această pasiune, 
m-am încumetat sa-i fac odată, de 
sărbători, o urare în versuri. Mi-a 
răspuns aidoma și de-atunci, de 
prin anii 70’ ai secolului al XX-lea, 
ne-am făcut reciproc urări numai în 
versuri. Pe când eram la liceu, îi scri-
sesem în stângacea mea carte poș-
tală ceva despre păstrarea tradiției. 
Mi-a răspuns de data aceea nu prin-
tr-un catren, ci prin două, pe care nu 
le-am uitat niciodată, poate și pen-
tru că mă simțeam teribil de ono-
rat, de băgat în seamă, de măgulit: 
„Tradiția păstrată e o lege/ Pentru 
acela ce-o respectă și-o-înțelege./ 
Tradiția e și cel mai frumos cuvânt/ 
Adus de sărbători în port și cânt./ 
Că nu uităm tradiții și-îndemnuri 
depărate/ E semn c-avem în piept o 
inimă ce bate/ Și pentru frumusețea 
acestui ceas de-acum/ Și pentru cei 
cu care ne însoțim pe drum”. Firește, 
nu este Ion Barbu, dar este o fărâmă 
de suflet al unui profesor pentru 
elevul lui. Târziu, acum vreo câțiva 
ani, mi-a încredințat câteva poezii 
scrise la senectute, pe care le-am tot 

amânat pe un colț de birou, ca omul 
care se lasă angrenat în nimicurile 
vieții și pune deoparte esențialul. Le 
voi revedea cu drag și le voi da, prin 
tipar și pe rețelele de socializare, 
spre cunoașterea celor doritori.

Îi datorez multe, de la dragostea 
pentru aritmetică și matematică în 
general până la logica argumenta-
ției și de la respectul pentru buna 
cuviință până la alegerea meseriei 
de istoric. Când se apropia ter-
minarea gimnaziului, li se punea 
celor din generația mea problema 
opțiunii pentru cel mai potrivit 
liceul de urmat. La Brașov nu erau 
pe vremea aceea licee care să aibă 
și clase de gimnaziu sau chiar clase 
elementare înglobate, așa că elevii 
absolvenți de gimnaziu trebuiau 
să schimbe oricum școala, dacă nu 
cumva renunțau de tot la învățătură. 
Cei de la școlile generale din centru, 
vestite și cu profesori cunoscuți, 
mergeau, de regulă, la „Șaguna”, la 
„Meșotă”, la „Unirea” sau la Liceul 
de Informatică, chiar dacă nu aveau 
cu toții pregătirea necesară.

Examenele erau foarte serioase. 
La „Șaguna” (numit încă, oficial, 
atunci Liceul Teoretic nr. 1), însă, 
se intra cel mai greu, cu medii foarte 
mari și, mai ales, se rămânea greu. 
Este liceul (azi colegiul național) 
care poartă urmele pașilor lui Titu 
Maiorescu, Ciprian Porumbescu, 
Octavian Goga sau Lucian Blaga și 
a peste 50 de academicieni. Cum să 
merg eu, de la o școală de periferie, 
la „Șaguna”? Doamna Dirigintă, 
însă, le-a spus părinților mei că 
acolo îmi este locul și că voi fi cu 
siguranță elev al acelui liceu. Așa a și 
fost, după un memorabil examen de 
admitere! Mi-a urmărit apoi discret 
viața și, mai ales în ultimele două 
decenii și jumătate, am reluat dialo-
gul, am vizitat-o la Brașov, am vorbit 

la telefon, ne-am scris cu intermi-
tențe, am interferat. Uneori am 
făcut-o direct, alteori prin cele două 
fete ale familiei Florea, Gabriela 
(acum la Cluj) și Adriana (alături de 
care a rămas Doamna Profesoară). 
La un moment dat, după „înzes-
trarea” mea cu anumite funcții, dar, 
mai ales, după ce îmi citise unele 
dintre cărți, încercase să-mi spună 
„dumneavoastră” sau „domnule 
rector/președinte, dar, firește, nu 
i-am îngăduit, revenind la relația 
care ne-a legat și consacrat, aceea de 
profesor-elev. Era un balsam pen-
tru sufletul meu s-o știu acolo sub 
Tâmpa, spre Pietrele lui Solomon, 
legată de străduțele înguste ale 
Șcheilor. În ultima vreme nu mai 
ieșea nici la biserică, de-abia o mai 
scoteau, Adriana și cu soțul ei, în 
fața casei, la soare ori la umbră și îmi 
închipui că „doar tresărea din când 
în când, la amintirea vreunui gând 
din viața ei trecută” (cum ar fi spus 
Ștefan Octavian Iosif, și el brașo-
vean și șagunist). Cu toate acestea, 
Doamna Dirigintă îmi părea „eternă 
ca timpul”, reper de siguranță, de 
stabilitate și de temeinicie.

Iar acum aflu, la întoarcerea din-
tr-o lungă călătorie, că mi-a spus 
adio. Chiar așa! Mesajul primit prin 
SMS era acesta: „Adio, dragul meu 
elev! Margareta Florea“. Am rămas 
secătuit pe dinăuntru, ca și cum s-ar fi 
frânt o sevă vitală. Nu am spus nimă-
nui, decât familiei și unor prieteni. 
Cine să mai asculte azi povestea unei 
dăscălițe, în lumea aceasta grăbită și 
nerecunoscătoare? Azi dăscălia este 
scoasă la mezat, iar dascălii sunt niște 
servitori ai statului, ai autorităților 
comunale, orășenești etc. Dacă le-aș 
spune celor mai tineri câte ceva des-
pre „apostolii satelor“ de odinioară, 
aș risca zâmbete ironice și catalogări 
injurioase pe bloguri. 

Opinia publică nu-i mai prețu-
iește pe învățători și pe profesori, 
fiindcă școala a devenit pentru 
mulți facultativă, iar învățătura este 
socotită inutilă. Iar asemenea jude-
căți își au temeiul în viața practică 
actuală, din moment ce agramații, 
inculții, ignoranții reușesc să ajungă 
la cele mai înalte demnități publice 
(politice). Doamna Profesoară 
Margareta Florea avea în copilăria 
mea câte 22-24 de ore de matema-
tică pe săptămână la clasele V-VIII, 
câte încă 4-6 ore de meditații pen-
tru elevii mai slabi, plus alte multe 
ore, nenormate, pentru cei care 
voiau mai mult, care mergeau la 
olimpiadă. Veneau apoi lungile ore 
la corectat de extemporale, lucrări 
de control și teze, alte ore pentru 
pregătirea lecțiilor de dirigenție, 
ședințele cu părinții, discuțiile indi-
viduale cu părinții, vizitele la unii 
elevi acasă etc. Niciodată nu s-a 
plâns, fiindcă era din stirpea celor 
care considerau dăscălia o misiune, 
nu o meserie. 

Astăzi, dăscălițele/ dascălii sunt 
vânate/ vânați chiar și dacă pri-
mesc câte o floare de început de an 
sau de 8 martie. Iar dăruitul florilor 
nu are, la români, nimic cu necin-
stea și corupția, ci cu buna cuvi-
ință și căldura omenească. Firește, 
există unii care primesc mai multe 
și care chiar pretind, dar aceștia 
sunt rezultatul degradării funcției 
de educator și a școlii în general. 
Cum să-l respecți – ca prosper om 
de faceri sau magistrat de succes – 
pe unul care câștigă lunar de cinci-
zece ori mai puțin decât tine? Iar 
dacă apare câte un profesor meri-
tuos, care și scrie și publică (pentru 
că face cercetare și pentru că are ce 
să spună) și care, prin urmare, are 
venituri mai mari decât media pe 
țară, este îndată pus la zid, acuzat 

cu ură (similară „mâniei proletare“ 
din „obsedantul deceniu“) și bla-
mat pentru îmbuibare. Un univer-
sitar sau un academician bine răs-
plătiți bănește le apar unora drept 
profitori, în vreme ce un antrenor 
de fotbal care primește pe an de 
zeci de ori mai mult decât un lau-
reat al Premiului Nobel devine 
erou al publicului, al mijloacelor de 
difuzare în masă, al comentatorilor. 
În vreme ce sportivii, magistrații și 
(azi) chiar medicii merită foarte 
mult sau mai mult, profesorii sunt 
buni de pus la zid. 

Din păcate, oameni care conduc 
destine, partide, ministere, țara cred 
astfel, deși nu o spun mereu direct. 
Iar atunci, de ce să-l mai respecte 
societatea și opinia publică pe acela 
care este socotit de prisos? Ați auzit 
pe cineva să ceară pensii speciale 
pentru profesori? Nu, fiindcă pro-
fesorii sunt priviți ca niște amărâți, 
ca niște paria, ca victime ale sorții. 
Sunt azi părinți care vin la școală 
ca să le spună profesorilor cum 
să predea, ce să le ceară elevilor și 
cum să-i noteze. Veți spune că nici 
profesorii nu mai sunt ca odinioară. 
Este drept! Dar cine este de vină că 
li s-a degradat statutul? Cine este 
de vină că se fac profesori cei răi, în 
vreme ce o istorie întreagă educa-
torii au fost cei mai buni din dome-
niile lor? Oare numai profesorii 
să fie de vină? Cum să iasă elevi și 
tineri bine pregătiți din educatori 
mediocri și slabi?

Doamna Profesoară Margareta 
Florea a dus cu sine, într-o lume 
a drepților, lumea sa de dascăli și 
de dăscălițe care aveau har de la 
Dumnezeu și care știau că, fără 
școală temeinică, omul încetează să 
mai fie om. În lunile din urmă, vor-
bea tot mai greu, dar câte gânduri 
bune îi frământau mintea și câte 
ar mai fi avut să scrie ori să spună! 
S-a stins o femeie bătrână, uitată de 
mai toți, fiindcă am uitat cu toții ce 
este cuviința, ce este recunoștința, 
ce este demnitatea. Ea era de-acum 
deasupra răului, nu o mai puteau 
atinge jignirile adresate tagmei 
profesorale și nici degradarea șco-
lii. Ea înnobilase școala și generase 
oameni educați. Adio, Doamnă 
Profesoară și Doamnă Dirigintă, de 
la unul dintre miile de elevi care vă 
păstrează mesajul și care încearcă 
să-l trimită mai departe. Câtă 
vreme ștafeta aceasta continuă și 
câtă vreme vă mai evocăm și vă păs-
trăm în mințile noastre, rămâneți 
printre noi și cu noi, adică trăiți 
împreună cu valorile omenești pe 
care le-ați întruchipat.

Ioan-Aurel POP
președintele Academiei Române
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Dulciuri ardeleneşti din secolele XVI şi XVII

Dulciurile reprezintă 
un capitol aparte în 
gastronomia tran-
silvăneană din seco-
lele al XVI-lea și al 

XVII-lea. Înainte de toate, ar tre-
bui identificate sursele dulciurilor  
din epocă.

Mierea de albine  
era alimentul dulce  
cel mai la îndemână 

Pentru intervalul de timp stu-
diat, izvoarele istorice arată faptul 
că în Transilvania mierea era dis-
ponibilă în cantităţi îndeajuns de 
mari, încât să fie relativ ieftină și 
frecvent consumată. Registrele de 
tricesimă din Cluj arată că mie-
rea și produsele conţinând miere 
– ca miedul și turta dulce – au 
reprezentat o importantă marfă 
de export. S-au păstrat informaţii 
despre transporturi unor cantităţi 
mari de produse cu miere. Drept 
exemple, amintim două trans-
porturi de miere de la Cluj spre 
Polonia, din decembrie 1613, unul 
de 3542 litri, celălalt de 3248 litri 
de miere (în izvoare se foloseau 
drept unităţi de măsură vadra și 
butoiul), respectiv transportul din 
mai 1632, când 7848 de litri de 
miere au fost duși spre Ungaria, 
urmat, după șapte luni, în decem-
brie 1632, de un alt transport de 
3052 de litri de miere spre Oradea. 
Aceste cantităţi de miere exportate 

sugerează cât de mare a fost capa-
citatea de producţie a apicultorilor 
din zonă.

Nu doar mierea în sine era con-
sumată, ci și miedul și turta cu 
miere. La Cluj, ambele erau pro-
duse de export. Există relatări des-
pre transporturi de sute de litri de 
mied și căruţe pline de turtă dulce 
(turte cu miere) duse prin Oradea 
și Carei spre Ungaria, respectiv 
spre Polonia. Reţeta turtei dulci 
apare în Cartea de bucate a doc-
torului Wecker, în anexa Cărţii de 
bucate a bucătarului șef al princi-
pelui Transilvaniei, scrisă la sfârși-
tul secolului al XVI-lea.

Turta dulce, pomenit sub 
sintagmele „pogacea cu 
miere” sau „pogacea de 
Turda”, era un produs 
care satisfăcea pofta de 
dulce a oamenilor

Ea putea să fie și exportată, fiind 
un produs alimentar care nu se 
altera o perioadă relativ lungă de 
timp. Cum am mai amintit, turtele 
dulci erau făcute de femei angajate 
în așa numitele case de copt, unde 

erau preparate și produsele de bru-
tărie (pâine, covrigi).

A devenit, cu timpul, cadoul 
tradiţional oferit celor dragi de 
cei care se întorceau din târguri. 
Unele aveau imprimate blazonul 
principelui, altele înfăţișau animale 
(căluţ, cocoș), fetiţele primeau 
turte în formă de păpuși, băieţii 
în formă de husari călare. Turtele 
în formă de inimă, frumos orna-
mentate, ocazional cu bucăţi de 
oglindă, au fost considerate ade-
vărate semne ale dragostei, oferite 
aleselor de către bărbaţi.

Zahărul, amintit în epocă 
cu sintagma „mierea de trestie”, 
a fost o altă sursă de dulce. În 
Transilvania, zahărul de trestie 
era o marfă de import, fiind adus 
– mai ales prin intermediul comer-
ţului cu Viena și Cracovia – din 
zona mediteraneană, în special 
din Veneţia. Cercetarea făcută pe 
documentele clujene, pe perioada 
anilor 1599-1636, a evidenţiat fap-
tul că nu existau importuri mari, 
datele de vămuire arătând cantităţi 
cuprinse între echivalentul a 1,2 și 
116 kilograme de zahăr pe trans-
port. Pentru a evalua cât de scump 
era zahărul, am comparat valoarea 
diferitelor transporturi de zahăr cu 

veniturile pe care le avea un mun-
citor plătit cu ziua în acea perioadă. 
A rezultat că, pentru aproximativ 
jumătate de kilogram de zahăr, un 
zilier trebuia să muncească între 3 
și 8 zile, în funcţie de perioada cer-
cetată. Dacă renunţa la zahăr, putea 
să cumpere între 8 și 12 kilograme 
de carne de vită. Este evident că la 
cumpăna secolelor XVI și XVII nu 
oricine consuma zahăr la Cluj.

Urmărind reţetele cărţilor 
de bucate care au fost scrise în 
Transilvania în cursul secolelor 
XVI și XVII, vom găsi deserturi 
preparate din aluat de făină de 
grâu. După ce industria morăritu-
lui a evoluat, și asta abia în seco-
lul al XIX-lea, s-a reușit obţinerea 
unor făinuri de calitate superioară, 
din care s-au putut face aluaturi 
mai fine, din care, la rândul lor, se 
puteau coace prăjituri și cozonaci 
gustoși. Nu întâmplător, făina deo-
sebit de fin măcinată era amintită 
prin sintagma „flamă de făină”.

Prăjitura servită ca 
desert a evoluat din 
aluatul simplu de pâine 

La făina fin măcinată se adăuga 
grăsime de origine animală, untură 
sau unt, ouă și lapte. Prin frămân-
tarea acestora, a rezultat un aluat 
care dospea sub acţiunea drojdiei 
sau plămădelii, și care căpăta noi 
arome prin adăugarea bucăţilor de 
fructe. Aluatul putea fi îndulcit cu 
miere sau mied, ori îmbibat în suc 
de fructe sau în must dulce.

Aluatul de făină putea fi pre-
parat atât prin prăjire în ulei, unt 
sau untură, cât și prin coacere în 
cuptor. Primul procedeu avea ca 
rezultat plăcintele și gogoșile, iar 
cel de-al doilea felurite prăjituri cu 
diverse aluaturi. Cartea de bucate 
a bucătarului șef al principelui 
Transilvaniei dedică un capitol 
întreg gogoșilor.

Amintim aici reţeta unui 

preparat tradiţional, așa numita 
„gogoși împinse“, care apare atât 
în Cartea de bucate a bucătarului 
principelui Transilvaniei, scrisă la 
finele secolului al XVI-lea, cât și 
în Cărticica meseriei de bucătar, 
tipărită la Cluj în 1695. În varianta 
mai veche a reţetei aluatul era fiert 
prima dată: într-o tipsie se turna 
lapte dulce și se punea o bucată de 
unt. Un bucătar ţinea tipsia deasu-
pra focului, în timp ce altul punea, 
puţin câte puţin și amestecând tot 
timpul, făină fin cernută în laptele 
aflat în fierbere. Aluatul era ames-
tecat până la îngroșare. Atunci era 
luat de pe foc și lăsat să se răcească. 
Când s-a răcit, era amestecat cu 
câteva ouă, așa că devenea din nou 
moale. Acest aluat era pus în ceea 
ce se numea în reţetar „lemnul de 
împins“ și pe care ar trebui să ni-l 
închipuim ca pe un aparat de făcut 
cârnaţi, având în capăt, un orifi-
ciu de cupru în formă de stea cu 
12 colţuri. Din acest aparat alua-
tul era împins, în bucăţi alungite, 
puţin câte puţin, în untul încins 
aflat într-o tigaie. La servire, bucă-
ţile prăjite erau presărate cu zahăr. 
În Cărticica meseriei de bucătar, 
„gogoașa împinsă“ apare cu unele 
schimbări. Aluatul, compus din 
făină albă, gălbenuș de ouă, unt și 
sare, era frământat cu mâna, apoi 
era pus în „aparatul de împins“, 
despre care se spune că era ase-
mănător cu o pușcă de apă, numai 
că „avea o gaură mare în capăt, cu 
un orificiu în formă de stea, prin 
care era împins aluatul cu un lemn 
pentru împingere“. Cu acest aparat, 
aluatul era deplasat și prăjit în untul 
încins, aflat într-o tipsie. La servire 
era presărat cu zahăr de trestie.

În secolul al XVII-lea, apar reţe-
tele unor preparate dulci mai sofis-
ticate. Drept exemplu amintim 
așa-numitul biscoctum, în care se 
poate recunoaște forma arhaică a 
pișcoturilor și a biscuiţilor (Cum 
se face pișcotul alb).

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.
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LIVRĂM CĂRȚILE EDITURII GASTROART ORIUNDE ÎN LUME
Editura GastroArt îşi propune 
să reediteze toate cărţile 
fundamentale ale gastronomiei 
româneşti, să tipărească volume 
culinare contemporane. Am 
lansat şi o nouă colecţie dedicată 
cărţilor de specialitate din 
domenii conexe gastronomiei 
(antropologie, etnografie, istorie, 
arheologie etc).
Primul loc de unde se pot 
comanda volumele este 
bioshopromania.com cu livrare 
prin DHL oriunde în lume cu 
plata electronică.  Curând o să 

anunţăm şi alţi parteneri, în 
special librării şi băcănii unde veţi 
putea găsi volumele noastre.

Ce cărți puteți comanda:

„Cărticica meseriei de bucătar 
– cartea de bucate de la Cluj 
tipărită în 1695”, o traducere 
în premieră din maghiara 
medievală realizată de istoricul 
clujean József Lukács, cel care 
semnează şi notele explicative 
şi studiul introductiv. (272 de 
pagini – 58 lei) 

Cartea de faţă marchează 
multe alte premiere mai mult 
decât demne a fi menţionate şi 
subliniate: cea mai veche reţetă 
de sarmale de la noi, cea mai 
veche reţetă de varză à la Cluj, 
cea mai veche reţetă de pâine de 
pe actualul teritoriu românesc.
„Pâinea, aliment şi simbol. 
Experienţa sacrului”, a 
cercetătoarei Varvara Buzilă 
este primul volum din colecţia 
dedicată studiilor de specialitate 
despre gastronomie. (352 de 
pagini – 43 lei)


