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Hobanataaaa…  
mâine-i gata!

Flămânzeală  
la Primărie

• Acu vreo doi ani, pe vremea 
asta, ne vuiau urechile de zavera 
electorală iar actorii politici ne 
împuiau urechile cu măreţele 
realizări ce va să vie. 

Păi să ne amintim câteva: Jupânu’ 
de la primărie, „andepandant“ cum ar 
veni, avea soluţii pentru orice, știa tot, 
nu trebuia decât să fie ales și se revărsa 
cornu’ abundenţei peste noi. Investiţiile 
curgeau râuri-râuri, creșteau sălile poli-
valente, stadioanele, centrele de expo-
ziţii, pavilioanele de conferinţe, și alte 
grozăvii din pămantu’ reavăn al patriei 
de nu se mai vedea călăreţu', călare pe 
bidiviu, din ele. Belșug pe faţă, ce mai!
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• Ceea ce au votat oamenii lui Scripcaru, adică 
consilierii PNL, PMP, UDMR, PER si FDGR va împovăra 
mai mult majoritatea oamenilor din Brașov
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La Brașov, interesant este faptul că „securiști“ de prim rang s-au afișat public cu cercetați precum 
Scripcaru și alții! Deși prin „fișa postului“ un șef de structură este o persoană discretă. Adică nu iese 
la șprițuri cu cel pe care l-a urmărit. Dar „viața bate filmul“! Mai ales când vrei să-ți aranjezi sora, 
cumnatul, prietenul. Mai ales când vrei și tu să trăiești mai bine! 
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Preluînd (cum altfel?) o idee de la 
o reclamă pentru o oarecare marcă 
de bere, de niște ani încoace, edi-
lii urbei încearcă să ne inoculeze 
ideea că Brașovul este, probabil, 

cel mai frumos oraș al României. Desigur, 
argumente în sprijinul acestei teze sînt bere-
chet: un peisaj mirific de jur împrejurul ora-
șului, muntele din mijlocul său, arhitectura 
medievală din vechiul Brașov etc., etc. Și, 
mai mult ca sigur, această afirmație a fost 
chiar reală. Cîndva, în trecut. Chiar dacă ne 
pică greu la stomac să recunoaștem, la ora 
actuală, Brașovul este la distanță de realitatea 
sintagmei mai sus citate. Punctul forte al fru-
museții Brașovului este pe cale de dispariție. 
Și mă refer aici la peisajul deosebit care mîn-
gîia urbea. La zonele verzi care ne încîntau 
privirile, primăvara că verdele crud al naturii 
care se trezește din amorțeală, toamna cu 
culorile sale pastelate. Răcoarea cu care ne 
îmbia, în arșița verii pădurea care ne năvălea 
din toate părțile, peisajele alecsandriene de 
iarnă. Ei bine, toate acestea tind să devină 
amintiri. Se construiește în draci, dispar 
dealuri întregi din Șcheii Brașovului ronțăite 
de cupele lacome ale excavatoarelor, oaza de 
verdeață din Noua este mîncată, la rîndul ei 

de construcții peste construcții, ieșirea spre 
Bod este sufocată de blocuri, de sute de blo-
curi edificate fără a se ține cont de raportul 
OBLIGATORIU dintre numărul locuito-
rilor și metri pătrați de spațiu verde. Edilii 
dau liber la distrugerea parcului din Centru 
Civic, tot pentru construcții, așa cum, în loc 
să gîndească o zonă verde, de recreere și acti-
vități similare în același Centru Civic, au dat 

verde unui gigantic mall.
Un alt argument care ar fi susținut ideea 

de „probabil cel mai frumos oraș” ar fi arhi-
tectura medievală a Centrului Istoric. Ar fi, 
spunem, dacă ar fi și respectată. Conservată. 

Întreținută. Dacă ar fi marcate, toate aceste 
monumente istorice, de plăcuțe care să și 
spună ce și cum este cu fiecare clădire în 
parte, așa cum este în Sibiu. Sau în Tîrgu 
Mureș. Sau în Oradea. Dacă fațadele ar fi 
refăcute, restaurate. Dar nu sînt. Și nu numai 
că municipalitatea nu face nimic în acest 
sens (nu se poate este o expresie invalidată 
de ceea ce a făcut Oradea și Clujul cu fața-

dele din centrele lor isto-
rice), dar, de cele mai 
multe ori, cînd proprie-
tarii acestor clădiri vor să 
refacă fațadele, se izbesc 
de o birocrație de netre-
cut în a obține avizele 
și autorizațiile pe care, 
culmea, tot primăria le 
eliberează!

Brașovul ar putea fi 
un oraș deosebit dacă ar 
avea acel aer curat, pur, 
de munte. Un aer care 

să îți umple plămînii cu parfumul pădurilor 
din zonă. Dar Brașovul îți umple plămînii cu 
particule de praf, în cantități imense, parti-
cule provenite în principal de la construc-
țiile care se fac de jur împrejurul nostru, de 

la noroiul tîrît pe cauciucurile camioanelor 
în tot tîrgul, de la străzile mizere, nespălate, 
necurățate, lăsate pline de nisipul zis antide-
rapant aruncat prin iarnă.

Brașovul ar fi, probabil, cel mai frumos 
oraș al României, dacă ar avea o infrastruc-
tură demnă de secolul XXI. Dar nu are așa 
ceva. Dezvoltarea și modernizarea orașului 
au fost ucise de lipsa de viziune a edililor. 
Nivelul de percepere al sistematizării a leși-
nat imediat după edificarea sensurilor gira-
torii (absout utile). Banii pentru investiții 
zac de ani de zile în bugetul municipiului, 
aceiași edili stînd cu fundul pe sacii de bani, 
conform principiului ”cine nu muncește nu 
greșește”. Iar ei, acum, se feresc ca naiba să 
greșească. 

Brașovul ar fi cu adevărat cel mai frumos 
oraș al României dacă cei care au fost aleși 
pentru a-l păstori ar avea interesul, viziunea 
și inteligența administrativă de a-l întreține, 
de a-l moderniza conservînd în același timp 
atuul istoric, de a gîndi și înfăptui proiecte 
care să ducă urbea în secolul XXI. Pînă cînd 
vom avea astfel de edili însă, Brașovul nostru 
va rămîne la stadiul de ”probabil”. Brașovul 
probabil.

Brașovul 
probabil

Editorial
de Cornelius POPA

Punctul forte al frumuseții Brașovului  
este pe cale de dispariție. Și mă refer  
aici la peisajul deosebit care mîngîia  
urbea. La zonele verzi care ne încîntau 
privirile, primăvara că verdele crud  
al naturii care se trezește din amorțeală, 
toamna cu culorile sale pastelate.

Să nu uităm că de când a 
dat iama DNA-ul în cote-
țăreala din Primărie, au 
fost cheltuiți doar 5% din 
banii prevăzuți pentru 

investiții pe anul 2017. Restul de 
95% au rămas. Atunci zicem noi – 
dacă e cu fereală la trasul banului 
măcar până „se așază apele“, atunci 
barem oleacă de salarii, diurne, 
excursii să ne scoatem. Chestii, 
socoteli… 

La ședința de Consiliu Local de 
la sfârșitul lunii aprilie, unul dintre 
punctele sensibile a fost punctul 
8  - „Proiect HCL Taxe si Impozite 
Locale 2019“. Prin voratea aces-
tui proiect au fost mărite taxele și 
impozitele locale, iar cei afectați 
sunt locuitorii Brașovului. 

Flămânzeală la Primăria Brașov
• PRIMĂRIA NU ARE NEVOIE DE ACEȘTI BANI LUAŢI ÎN PLUS! Momentan erau suficiente  
ajustările cu rata inflaţiei. Ceea ce au votat oamenii lui Scripcaru, adică consilierii PNL,  
PMP, UDMR, PER si FDGR va împovăra mai mult majoritatea oamenilor din Brașov 

Alexandru PETRESCU
În comisia economică, con-

silierii PNL au propus creșterea 
taxelor și impozitelor pentru bra-
șoveni după cum urmează: 10% 
pentru construcții, 15% pentru 
teren și 15% pentru autoturisme. 
Propunerea a și fost votată de 4 
dintre consilierii care fac parte din 
comisia economică, 3 de la PNL 
și unul de la PER. Singurul care 
a votat împotrivă a fost un consi-
lier local PSD. După care a urmat 
votul în plen. Unde rezultatele au 
fost previzibile: primarul George 
Scripcaru și  consilierii locali PNL, 
PMP, UDMR, PER si FDGR au 
majorat taxele și impozitele locale 
pentru brașoveni începând cu anul 
2019. Fix cu procentele de mai sus. 
Singurii care s-au opus au fost 7 
consilieri de la PSD și consilierul 
independent Șerban Șovăială. De 
la ședință a lipsit ca de obicei tână-
rul Duțu Tudor, consilier PSD, care 

este prea ocupat cu postul călduț 
și bine remunerat de la Transgaz- 
reprezentanța Chișinău, de unde 
încasează anual nu mai puțin de 
170.000 de lei. Apropo domnule 
deputat Dunca Marius, de ce îl mai 
păstrați pe tânărul Duțu în consiliul 
local? Doar pentru figurație? Sau ca 
să nu piardă cei aproximativ 1.000 
de lei lunar pe care îi primește ca 
și consilier local? Ei, poate merg 
banii la partid și eu pun întrebări ca 
prostul… Oricum, slabă opoziția!

În fine, Scripcaru a obținut ce a 
vrut: să încaseze mai mult în 2019, 
și nu oricum! Luând mai mulți bani 
din buzunarul brașovenilor. Hilară 
a fost poziția primarului Scripcaru 
care i-a argumentat consilierului 
Pătrașcu de la PSD că este nevoie de 
bani deoarece guvernul PSD a tăiat 
din banii brașovenilor. Desigur, 
Pătrașcu este ca pătrunjelul pus în 
supă – aromă și pete de culoare. 

Altfel i-ar fi replicat Scripcarului 
că tot același guvern PSD i-a 
permis să-și mărească salariul, 
atât lui cât și subordonaților. 
Pentru că trebuie amintit fap-
tul că în Primăria Brașov sala-
riile au crescut foarte mult, în 
unele cazuri chiar s-au dublat, 
motiv pentru care o sumă 
frumușică din bugetul local 
merge spre salarii. Oare ăsta 
să fie motivul pentru care pri-
marul are nevoie de mai mulți 
bani? Oricum, chiar și cu salarii 
mărite, eficiența este la fel de 
slabă. În fond de ce ar crește?  
Doar pentru că plătește brașo-
veanul mai mult? Ia hai siktir 
contribuabile! Scoate banul! 
Și dacă nu ai citit atent, fiecare 
consilier local care a ridicat 
lăbuța pentru ca tu să primești 
mai mult primește 1.000 de lei 
pe lună! Din banii tăi!

O altă ironie a administrației 
Scripcaru votată și 
susținută de consilierii 
PNL, PMP, UDMR, PER si 
FDGR a fost majorarea ca 
și cotă maximă admisă 
de lege a impozitelor 
pentru case și terenuri 
nerezidențiale aplicată 
persoanelor juridice, în 
timp ce pentru persoanele 
fizice a fost stabilită la 
cota minimă. Nerezidențial 
însemnând desigur baruri, 
localuri, spații comerciale 
sau de birouri. Să nu vă 
gândiți că este o măsură 
„cu dedicație”, mai ales că 
sunt o mulțime de foști sau 
actuali consiglieri locali, plus 
neamurile lor, care dețin pe 
persoană fizică „care este” 
spațiile respective, apoi le 
închiriază pe bănuți frumoși. 
În timp ce societățile 
comerciale care în mod 
cinstit și-au cumpărat 
spațiile „pe firmă“ plătesc 
la cota maximă, „prietenii“ 
plătesc la minim. Dar asta 
este o poveste viitoare!



„SUNT BANI!“, a devenit imediat 
mai apoi leit-motivul fiecărei ieșiri 
publice a guvernanților. Nu min-
țeau. Erau. „Decât“ că nu sufici-
enți! Aoleu! Dar cum așa? Simplu! 
Pentru că atunci când au aprobat 
salariile de bază ale medicilor și 
asistenților medicali (acelea din 
2022 date cu patru ani înainte) au 
omis să înțeleagă că, dacă li se vor 
aplica sporurile specifice fiecărui 
loc de muncă, veniturile nete se 
duceau mai sus decât doreau ei „să 
se dea“. Mai sus, dar acolo unde și 
așa cum se cuvenea!

În disperare de cauză (pentru că 
deja apucaseră să promită public), 
„artizanii din umbră“ ai legii au 
imaginat o găselniță: plantarea 
unei „strâmtori“ în calea venituri-
lor promise. O adevărată „Scilla și 
Caribda financiară“, cu rol de stri-
vire a câștigurilor nete, obținută 
prin tăierea sumelor necesare plății 
sporurilor la maxim 30% din suma 
totală a salariilor din bugetul de 
cheltuieli salariale ale ordonatori-
lor superiori de credite ale spitale-
lor, fie că erau ministere sau autori-
tăți publice locale. Asta deși se știa 
că pe plan național, în medie, acest 
procent era de peste 45%!

Altfel spus, s-a decis o reducere 
cu o treime a acestor sume (15% 
din 45%)! Dar care reducere nu se 
aplica doar celor cu salarii mărite 
(medici și asistenți medicali - la 
care s-au adăugat, pe șest, și șofe-
rii de la Ambulanță), ci și tuturor 
celorlalte categorii profesionale 
din domeniul sănătății publice 
(vreo 12 la număr), care urmau 
„să piardă la salariu“, adică să li se 
micșoreze venitul net o dată cu 
luna martie 2018. Tocmai prin 
micșorarea în medie cu o treime a 
sporurilor!

Vorbim aici nu doar despre o 
„scurtare a capului“ sporurilor, ci 
de o adevărată secționare la nive-
lul trunchiului acestora. Cu barda! 
Pentru cei care încă nu au înțeles, 
au fost vizate nu doar sporurile 
specifice aferente specialităților de 
mare anduranță (de ATI, de boli 
infecțioase, de psihiatrie, de arsuri, 
de anatomie patologică, etc), ci și 
sporurile asociate muncii în gardă 
(garda e acea perioadă de timp 
în care națiunea fie doarme, fie 
e în zile libere sau de sărbătoare 
legală!). Au ras tot ce se putea 
rade! Dar nu cu briciul, ci cu sabia 
de samurai! Dintr-o lovitură!

Arma folosită a fost Regula-
mentul de sporuri în sănătate, 
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Marea brambureală a salariilor din sănătate
• LA ÎNCEPUT AU PUS DE-O LEGE NOU-NOUŢĂ, DUPĂ CUM „A VRUT MUȘCHII LOR“. O lege pentru 
toţi bugetarii, deci și pentru cei din sănătate. „Este minunată, perfectă chiar!“ - o (și se) lăudau ei 
completând zilnic flip-chart-urile din studiourile televiziunilor „de casă“, ca reacţie la criticile unora 
care vedeau că Legea 153 a salarizării unitare e mai plină de găuri decât un „șvaiţer“ original.

Dr. Dan GRIGORESCU

adoptat „pe repede înainte“, dar 
căruia nu i-au asociat și obliga-
toriile „instrucțiuni de folosire“, 
numite oficial „norme de apli-
care“! Asta pe lângă faptul că „băie-
ții deștepți din Guvern“ au folosit 
noul Regulament ca să mai „ciu-
pească“ ceva (mai exact 15%) „pe 
ici, pe colo, prin părțile esențiale“ 
(respectiv din sporul de 100% al 
unor specialități care și în străină-
tate sunt plătite la fel de diferențiat 
- vezi medicina legală și anatomia 
patologică)!

Practic, de aici începe 
marea brambureală!

O brambureală generată 
de aplicarea acelorași preve-
deri legale, însă ÎN CONDIȚII 
DIFERITE, generatoare de multi-
ple DISCRIMINĂRI justițiabile.

Aceste discriminări pot fi 
incluse în următorul cadru: s-a 
ajuns ca medici sau asistenți medi-
cali, lucrând în spitale de același 
rang din aceeași țară, având ace-
lași număr de ore lucrate lunar în 
aceeași specialitate, având aceeași 
vechime și aceeași pregătire, SĂ 
FIE PLĂTIȚI DIFERIT, în func-
ție de instituția căreia i se subor-
donează spitalul respectiv și, chiar 
mai inacceptabil, de modul de gân-
dire al managerului fiecărui spital 
în parte!

Și acum, argumente:

Primo:
Sunt spitale care au ca ordona-

tor de credite ministere. Ministere, 

nu doar Ministerul Sănătății! Dis-
cutăm deci, în plus, de Ministerul 
Apărării (spitale militare), Mini-
sterul Transporturilor (spitale 
CFR), Ministerul de Interne, 
Ministerul Justiției, SRI. Sunt 
și spitale care „țin“ de Consilii 
Județene, altele de Consilii locale.

Elementul comun este acela că 
fiecare dintre acești ordonatori de 
credite au bugete diferite pentru 
cheltuieli salariale, unele mai mari 
decât altele. Fiecare dispune, deci, 
de o anvelopă de sporuri diferită, 
după cum au stabilite sporuri 
diferite pe categorii de activitate, 
și, ceea ce e și mai diferit, au un 
număr total diferit (procentual 
vorbind) de angajați cărora li se 
aplică sporuri.

PĂI ATUNCI CUM SĂ 
OFERI ACELEAȘI VENITURI 
rezultând dintr-un salariu de bază 
identic la care se vor aplica spo-
ruri în valoare procentuală diferită 
stabilită DOAR ÎN FUNCȚIE 
DE CÂȚI BANI S-AU ALOCAT 
SPITALULUI ÎN CARE 
LUCREZI?

Alocare care poate fi 
DISCREȚIONARĂ, respec-
tiv diferită pentru spitalele din 
subordinea aceluiași ordonator  
de credite?

Secundo:
Managerii au avut „libertatea“ 

de a face ce cred ei de cuviință 
în lipsa normelor de aplicare a 
Regulamentului de sporuri de care 
vorbeam mai înainte.

Așa că, în situația unui buget 
insuficient au fost adoptate, în 
principal, două strategii:

a) sporuri la maxim, ca în 
februarie 2018, pentru cele peste 
10 categorii de angajați cărora nu 
li s-au mărit salariile, și la minim 
medicilor și asistenților medicali. 
De ce? Pentru ca primilor să nu le 
scadă salariile cu niciun bănuț (să 
nu protesteze, etc), iar celorlalți să 
li se poată închide gura cu argu-
mentul: „V-a crescut salariul? V-a 
crescut! Ce mai vreți?“

Rezultanta: discriminare, atât 
timp cât în aceeași secție, pentru 
aceleași condiții de muncă, unii 
iau spor maxim, iar ceilalți minim! 
Așa s-a procedat și în spitalul unde 
eu lucrez, iar situația generată de o 
atare decizie a condus la mari (și 
justificate) nemulțumiri în cadrul 
colectivului pe care îl conduc. Să 
generezi discriminare doar pe cri-
terii de liniște instituțională (și 
politică), nu mi se pare corect! 
Altfel, deși se spune că în spitale nu 

se face politică, o astfel de afirma-
ție ar fi doar praf în ochi!

b) sporuri diminuate propor-
țional pentru toți (ceea ce mi 
se pare corect inclusiv juridic!), 
decizie care a dus la scăderi sala-
riale pentru categoriile cu salarii 
nemărite. Rezultanta: „gălăgie 
socială“. În acest caz: „Afară cu 
managerii respectivi!“, au spus 
politicienii, acuzându-i că sunt 
nepricepuți.

Problema de maximă gravitate 
a apărut cu și mai mare pregnanță 
în spitalele în care anvelopa pentru 
sporuri a fost într-atât de insufi-
cientă încât diminuarea sporuri-
lor a ajuns la un nivel mai mic și 
decât minimumul legal prevăzut în 
Regulament!

Din păcate, nu există o „bază 
de date publică“ a acestor discre-
panțe. Cred că la nivel înalt se ține 
„cu dinții“ ca aceste informații să 
nu poată fi cunoscute și analizate 
coerent.

Cu toate acestea,  
sunt deja de notorietate 
două situații în care 
paradoxul a devenit  
de nesuportat:

1. Cele mai performante spitale 
ca și complexitate a actului medi-
cal sunt arondate bugetar institu-
țiilor celor mai sărace (vezi chiar 
Ministerul Sănătății, unele Consilii 
Județene), deci nu dispun de posi-
bilitatea de a-și plăti corespunzător 
personalul, care câștigă mai puțin 
decât în zone de mult mai mică 
performanță și complexitate.

2. Aflăm de la doamna Ministru 
al Sănătății că la spitalele unde s-a 
ieșit la proteste s-au „găsit solu-
ții“. Care or fi acelea? Putem să le 
știm și noi, doamnă Ministru al 
Sănătății? Sau sunt doar pentru 
unii? Că prea par a fi „cu dedica-
ție“! Nu cumva s-au alocat ceva 
bani din rezervele ministeriale 
pentru a stinge focarele cele mai 
periculoase pentru „stabilitatea 
guvernamentală“? În acest caz, nu 
mai poate fi vorba doar de o dis-
criminare inevitabilă, ci și de una 
politic asumată punctual, de tipul: 
celor care nu fac „liniște la gale-
rie“ le dăm satisfacție, celorlalți,  
pace bună!

Deși nu poate fi vorba de pace 
în prezența unei asemenea bram-
bureli generate de incompetenți 
aflați la cel mai înalt nivel guver-
namental! Care nu pot răsufla încă 
ușurați după ce au făcut imensa 
eroare de a măsura doar o dată, iar 
acum sunt nevoiți să taie de mai 
multe ori!

Problema de maximă gravitate a apărut cu și 
mai mare pregnanță în spitalele în care anvelopa 
pentru sporuri a fost într-atât de insuficientă încât 
diminuarea sporurilor a ajuns la un nivel mai mic  
și decât minimumul legal prevăzut în Regulament!
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Politica de taxe și impozite a unei 
administrații raționale ar trebui să 
fie construită exact pe acest traseu, 
pornind în primul rând de la răs-
punsul la întrebarea „Ce doresc să 

obțin?“ Vreau să stimulez spiritul antrepre-
norial? Vreau să intensific investițiile? Vreau 
să temperez consumul? Dimpotrivă, vreau 
să stimulez consumul? Vreau să cresc protec-
ția socială? etc. Fiecare din aceste obiective, 
sau altele posibile, determină aplicarea unor 
măsuri diferite, care devin cauzele ce deter-
mină ca efect atingerea răspunsului la între-
barea „Ce doresc să obțin?”

Din nefericire la ultima ședință de 
Consiliu Local am văzut cum acționează 
o administrație absolut neprofesionistă, 
diletantă, lipsită de orice viziune. Proiectul 
de hotărâre supus votului consiliului local 
cu privire la nivelul taxelor și impozite-
lor pentru anul 2019 prevede o creștere 
a impozitelor locale cu 10% la clădiri, cu 
15% la terenuri și cu 15% la autovehicule. 
Asta în condițiile în care, cel puțin de doi 
ani (2016 și 2017), de când ocup un loc în 
consiliul local brașovean, exercițiul buge-
tar a fost încheiat cu un excedent uriaș. Cu 
alte cuvinte, din banii avuți la dispoziție, 
administrația nu a cheltuit sume de circa 
25 – 35% din total. ENORM! Ceea ce este 
pozitiv pentru bugetul unei familii, deoarece 
se cheamă economisire, pentru bugetul unei 
localități este catastrofal! Deoarece banii 
necheltuiți înseamnă, în principal, investiții 
neefectuate, investiții care sunt o importantă 

Despre cauză și efect
• ORICE CAUZĂ PRODUCE UN EFECT, LA FEL CUM ORICE EFECT ARE O CAUZĂ. În diagnosticarea 
medicală se pleacă de la efecte, pentru a determina cauza, aceasta cauză urmând a fi tratată 
pentru stoparea bolii. În planificarea economico-administrativă lucrurile sunt ceva mai complicate, 
deoarece mai întâi se stabilesc efectele ce se doresc a fi obţinute, apoi se încearcă găsirea 
„cauzelor“ potrivite, astfel încât efectele să fie cele dorite. Apoi se implementează cauzele

Șerban ȘOVĂIALĂ
consilier local al Braşovului

cale spre creșterea economică a localității și 
– în final – spre creșterea nivelului de trai 
al populației. Investițiile creează locuri de 
muncă în firmele care execută acele proiecte 
și duc la o mai bună funcționare a diferite-
lor componente ale vieții unei localități – fie 
ele traficul stradal, educația copiilor, viața 
culturală, sănătatea cetățenilor, spațiile loca-
tive, etc.

Dar edilii brașoveni au decis creșterea 
taxelor și impozitelor în lipsa unei necesități 
reale, deoarece – iată! – municipiul a înche-
iat (cel puțin) ultimii doi ani cu un excedent 
uriaș, după cum spuneam. Dacă voiau să 
crească investițiile, aveau la dispoziție sume 
de ordinul a 70 milioane de euro!

Am întrebat în ședința de Consiliu 
local care este justificarea acestor creșteri. 
Răspunsul a fost halucinant. „Deoarece 
impozitele nu au fost mărite de 8 ani.“ Cu 
alte cuvinte nu avem nevoie de banii popula-
ției, dar e cazul să mărim impozitele! „Pentru 
că pot!“ ar fi fost un răspuns mult mai corect, 
deoarece acesta este adevărul. Au decis 
majorarea impozitelor doar pentru că POT 
să o facă, nu pentru că au o viziune de îmbu-
nătățire a infrastructurii, a protecției sociale, 
a vieții culturale etc. Nu. Dar pot să crească 
impozitele și, deci, o fac.

Știți care este ponderea impozitelor 
locale în totalul bugetului localității noastre? 
Minoră, sub 10%. Deci și creșterea de 10 – 
15% va determina un plus la bugetul local 
de cca 0,9 – 1,3% maxim. Asta în condițiile 
în care ei nu au cheltuit peste 25 – 35% din 
banii avuți la dispoziție!!!! Dar s-au lăcomit 

la banii dumneavostră, de ce sa vă rămână 
în buzunar, când pot să vi-i ia ei și să nu  
îi cheltuie?

Aberant

Dar și mai aberant este altceva. Dacă 
doreau o creștere a veniturilor din taxe și 
impozite locale la buget, aveau la dispoziție 
o sursă mult mai clară și care nu va afecta vie-
țile tuturor. În oraș există multe, foarte multe 
clădiri nerezidențiale. Conform legii acestea 
sunt acele clădiri în care se desfășoară activi-
tăți sportive, culturale, economice, industri-
ale, de cult, financiare, de sănătate. Adică hale 
industriale, magazine, sedii de bănci, sedii de 
firme, clinici medicale, săli sportive, săli de 
spectacole, malluri, etc. Aceste clădiri pot fi 
în proprietatea unor persoane fizice, sau în 
proprietatea unor persoane juridice (firme).

Ei bine, dacă proprietarul clădirii este o 
persoană fizică, aceasta plătește un impozit 
de 0,2%, adică valoarea minimă permisă de 
codul fiscal. În schimb, dacă proprietarul clă-
dirii este o persoană juridică, impozitul este 
stabilit la 1,3% (maximul prevăzut de codul 
fiscal), peste care se adaugă o cotă de 0,5%, 
lucru permis de codul fiscal care spune că 
autoritățile locale pot decide creșterea (sau 
scăderea, atenție!) impozitelor prevăzute 
de codul fiscal cu până la 50%. Deci pentru 
aceeași clădire, cu aceeași funcțiune, astăzi o 
firmă platește un impozit de 9 ori mai mare 
decât dacă proprietar ar fi o persoană fizică. 
De 9 ori mai mare!

Aveau deci o sursă de creștere a veniturilor 

din impozite foarte accesibilă. Fără să afec-
teze oamenii săraci, oamenii cu venituri 
reduse – ce om sarac are în proprietate un 
sediu de banca? Ce om sărac are în proprie-
tate o clădire în care se află un magazin care 
îi plătește chirie? (Apropo – știți ce chirii se 
plătesc la magazinele de pe Republicii, aflate 
aproape TOATE în proprietatea unor per-
soane fizice? Mii și mii de euro pe lună!)

Dar nu, nu au vrut să îi deranjeze pe bie-
ții proprietari de magazine de pe Republicii, 
Mureșenilor, și în Piata Sfatului sau din orice 
altă zonă a orașului…

Mai mult, dacă în tabelul cu impozitele 
locale, construit în baza codului fiscal, care 
la unele impozite permite stabilirea acestora 
între o cotă minimă și una maximă, TOATE 
impozitele erau stabilite la cota maximă per-
misă de lege, SINGURA poziție la care cota 
aleasă era cea minimă era … impozitul dato-
rat pentru clădirile nerezidențiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice.

Îmi pare rău, dar nu pot să nu mă gân-
desc, vorba unui alt coleg din consiliul local, 
la numărul funcționarilor publici cu funcții 
grele care, din ’90 până astăzi, au devenit pro-
prietari de clădiri nerezidențiale în Brașov, 
prin diverse manevre, unele mai transpa-
rente decât altele…

Ei ramân cu banii în buzunare, iar dum-
neavoastră, dragi brașoveni, plătiți impozite 
majorate unei administrații care, oricum, nu 
va știi cum să îi cheltuie pentru creșterea cali-
tății vieții dumneavostră.

Ne rămâne doar speranța alegerilor din 
2020, sau 20 20, vorba primului ministru.

Am întrebat în ședința de 
Consiliu local care este 
justificarea acestor creșteri. 
Răspunsul a fost halucinant. 
„Deoarece impozitele nu 
au fost mărite de 8 ani.“ Cu 
alte cuvinte nu avem nevoie 
de banii populației, dar e 
cazul să mărim impozitele! 
„Pentru că pot!“ ar fi fost 
un răspuns mult mai corect, 
deoarece acesta este 
adevărul. Au decis majorarea 
impozitelor doar pentru că 
POT să o facă, nu pentru că 
au o viziune de îmbunătățire 
a infrastructurii, a protecției 
sociale, a vieții culturale 
etc. Nu. Dar pot să crească 
impozitele și, deci, o fac.
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Și drumurile, eeeee, drumu-
rile deveneau nește chestii 
periculos de adormitoare 
pentru șoferi pentru că 
nici o zgâlțâitură nu le tul-

bura amortizoarele. Ca-n palmă, 
frate, cearșaf, gresie, faianță, orice 
e perfect plan devenea prea puțin 
pentru „cadindatu’ andepandant“. 
Ștacheta sus, pretențiuni mărețe, 
dupe buget baban, cum ar veni.

Și să nu uit, doamne ferește și 
păzește: HOBANATAAAAA…că 
și de sârme ne umplea jupânu’, de 
zburau pasajele pe deasupra noas-
tra ca cocorii toamna, zău așa…

Peste  toate, jupânu’ a plusat 
decisiv: voiesc aeroport, am la 
deș’tu mic cu unghiuța mare solu-
țiile, parale este din belșug, ba am 
convins și megieșii din Covasna să 
bage o traistă mare de bani, să cin-
stească masa, cum ar veni, cu fo trei 
meleoane de euro…n-a mâncat, 
n-a băut, da’ a dat daru’, dom’le. 
Lapte și miere, cum spuneam, ba și 
o țâră de ambrozie se ițea pe la col-
țurile gurii emitentului.

Uraaaaa, aplauze prelungite, 
ovații, imnuri de slavă, ba au venit 
și ăia de la PNL să ne spună, râzând 
în hohote de cât de fraieri suntem, 
că tre’ să votăm „andepandantu” și 
nu păcăliciul pe care ni l-au fluturat 
pe la nas toată campania ca fiind 
candidatu’ lor. Ha, ha, ha, haaaa…
ce-am mai ras de glumele faine cu 
moralitatea și decența ale băieților 
și fetelor din PNL. Da’ și de cât de 
fraieri suntem cand îi credem…un 
fel de autocritică, să-i spunem, da’ 
făcută râzând în hohote…ei de noi 
și noi de noi. No, așa! 

Și-au trecut doi ani, adică juma’ 
de mandat! Ia să vedem ctitoriile, 
mi-am zis, și să le consemnăm pt 
viitorime, că așa-i frumos când ai 
norocul unic să fii contemporan cu 
EL ÎNSUȘI. 

Am alergat bezmetic, stupoare, 
nimic, da’ nimic…am crezut că i s-a 
întamplat lu’ jupânu’ ceva, că nu se 
poate, ‘mnealui nu minte ca un bri-
gand, nooooo, tre’ să fie pe undeva 
realizărili alea. NIMIC! Le-am 
căutat cu lumânarea, am răscolit 
orașul, am stat la pândă, nici urmă 
de ctitorii. Ba mai mult, și alea 
care-i stăteau la butonieră, drumu-
rile noastre toate, te dau de stâlpii 

mașinii de nu te vezi, că-s pline 
de toate formele de relief aidoma 
țăr’șoarei: dealuri, munți, văi, gropi, 
șanțuri, șănțulețe și harnicu’ Dorel 
municipal astupând plin de spleen 
primăvăratec câte-o groapă, ici-
colo, cu lopățica și bătucind-o cu 
piciorușele lui de balerina încălțată 
cu boftori de drumar. Idilic!

Centrul istoric e și mai scoro-
jit, deși jupânu’ ne gaghila la iluzii 
cu niște fațade de n-a văzut nici 
Oradea – care le-a reparat pe toate, 
așa ceva. Investiții zero, da’ BIG 
zero, că nici măcar o lopată nu s-a 
dat la vreuna, de aeroport s-a uitat 
desăvârșit, covăsnenii s-au dus pe 
pustii cu ălea trei meleoane de euro 
(pe care nu le-a văzut nimeni) și 
le-au cheltuit pe Kurtos, probabil, 
s-a cheltuit numa o scârbă de 5,5% 
din bugetul de investiții, adică tot 
un ZERO, paralele europene zero 
și ele, orașul delăsat, au început să 
dispară și coșurile de gunoi, au apă-
rut câinii bagabonți din nou. Jale, 
dom’le!

Da’ poate jupânu’ „andepan-
dant“ o dădu în academisme sub-
țiri, m-am iluzionat eu. Adică s-a 
pus pe făcut strategii pentru urbe, 
planuri, documente programatice 
cu viziunile ‘mnealui, că nu degeaba 
l-au poreclit aplaudacii Zeus, de 
nu se mai satură auzindu-i…Asta 
e, că nu mai sunt de EL INSUȘI, 
chestiile astea sordide, peizane, cu 
investiții, șantiere, betoane, asfal-
turi, coșuri de gunoi. EVRIKA! Ba 
nici o evrika, că nici alea de aca-
demician nu sunt. Le-am căutat: 
NIMIC!

Am votat nimicul după câte 
se pare. Zero-ul, neantul, gargara, 
orice da’ nimic concret.

Sunt devastat, mai caut, nu se 
poate, nu face EL ÎNSUȘI d’as-
tea, tre’ să fie fo cauză, să nu se fi 
îmbolnăvit, doamne feri, de mise-
rupism, că-i grav. Șiiiiiiii, am găsit! 
Uraaaaaa, iaca zorii concretului, 
rezbelul nu-i cu totul pierdut: ȘI-A 
DUBLAT LEAFA și, generos, că 
doar banii nu-s ai noștri din taxe și 
impozite, ci aduși de la ‘mnealui din 
bătătură, le-a dublat-o la toți de din 
vale de el. E cam puturoasă măsura 
asta însă m-am consolat cu gândul 
că-i totuși și o dovadă clară ca nu 
s-a transformat într-o ființă eterică, 
de lumină, diafană, ci a rămas tot 
d’ăsta de-al nost’, din popor, pus pe 
umflat portofelele.

Și, cum pofta vine mâncând, 
am continuat să verific dacă nu 
s-a dematerializat naibii persona-
jul și d’aia a rămas orașul de izbe-
liște de nu se mai face nimic p’aci, 
n-are un eveniment emblematic 
măcar, sportiv, artistic, cultural, se 
prăbușește sub povara mall-urilor, 
trăiește din amintiri, că noi adău-
găm doar niște măgaoaie de tablă 
la patrimoniul Brașovului…Eh, 
cine caută găsește…am văzut puz-
deria de fotografii cu jalnicul târg 
de Crăciun din Piața Sfatului, unde 
îți puteai invita copilul cel mult la o 
țuică fiartă, că nu puteai să-l vese-
lești cu nimic altceva și toate pozele 
aveau în centru mândra căruță cu 
inscripția luminoasă „vin fiert“. 
Deci merg business-urile cu căruțe, 
da’ birjarii să fie neapărat serioși și 
de comitet, că altfel nu mai pupă 
loc sub brad, da?

Apoi a venit vremea călduroasă 
ș’am văz’t marea de panseluțe, la 
preț de orhidee zic unii, deși io nu-i 
cred, că orhideele s-au ieftinit ceva 
de speriat. Deci merge și industria 
panseluțelor, că ce contează prețul 
dacă se bucură ochiu’, nu?

Și văzând eu toate aceste semne 
clare că ESTE EL ÎNSUȘI, mi-am 
venit în simțiri și m-a apucat, așa, o 
bucurie vecină cu sminteala…cui îi 
mai trebuie, dom’le, aeroport, săli 
polivalente, centre de expoziții, sta-
dioane, bani europeni, pavilioane 
de congrese, evenimente culturale, 
artistice sau sportive, investiții, 
etc., ca la sărakii ăia din Cluj, Sibiu, 
Timișoara, Iași, Oradea, Alba-Iulia, 
etc. când avem căruțe, panseluțe și, 
peste toate, pe EL ÎNSUȘI? 

Să râdem, să cântăm și să ne 
veselim și imn de slavă să înălțăm, 
că avem norocul neasemuit să fim 
contemporani cu ‘mnealui. Și asta 
compensează toate zero-urile de 
care vorbeam mai sus, că din zero 
s-a întrupat și în zero se duce și EL 
ÎNSUȘI. 

Singura chestie care nu-mi dă 
pace e pen’ ce trebuie să suport și 
eu zero-urile „andepandantului“ și 
camarilei lui, că io voiesc, totuși, 
oarece progres pentru orașul meu 
iar asta nu se arată de atâta gargară 
politicianistă, incompetență, ires-
ponsabilitate și miserupism. 

Și măcar dacă lucrurile ar fi 
rămas încremenite și tot era bine. 
Dar n-au înțepenit, pentru că 
‘mnealui are ambâțul muștei la arat, 

adică bâzâie până nădușește, după 
care se vaită că s-a zdrobit pentru 
urbea nerecunoscătoare. Și așa s-a 
pornit mareea de ciment din zona 
Centrului Brașovului – Schei, aflată 
sub un asalt continuu al betoanelor 
– despre care nu știu nimic, vă jur, 
n-am văzut nici c-a dispărut un deal, 
iar mă jur, etc., nici că se amenajează 
ad-hoc catacombele orașului – nici 
despre asta nu știu nimic, vă jur și 
iar n-am văzut nimic, nu’ș ce am, 
trebe să merg la oculist, vă jur etc. 
Ca să nu mai zic de zdrențele de pe 
clădirile care sunt așteptate să cadă 
pentru cauza victorioasă a sticlei, 
inox-ului și, cum altfel, betoanelor, 
cum este fosta Pizza Iulia, care șade 
descărnată de ani de zile – nu știam 
că trebe panou de informare, vă jur 
și nici că puteam să-l amendez de 
să-i sara portofelele pe apropritarul 
care a abandonat-o întru prăbușire, 
vă jur, sau fostul Spital de derma-
tologie, fără geamuri, cu găuri în 
tavane, șubrezit de oamenii rai, și 
el în așteptarea prăbușirii – io nu 
l-am văzut nici pe asta, vă jur, habar 
n-am avut, iar vă jur, ce amenzi 
continue și babane?, puteam să-i 
dau io?, habar n-am avut, vă jur. Să 
amintim și de zdrențele care împo-
dobesc de ani de zile clădirea de pe 
Mureșenilor, lipită de Rectorat dar 
și, șoc și groază, clădirea primăriei 
de pe Republicii – fosta Bancorex, 
tot cu cârpe  de o gramadă de ani. Și 
tot așa, realizărili lu’ musiu se inte-
țește, ar zice vreun consătean de-al 
lui…

Pe de altă parte, aștept cu inte-
res înflorirea umbreluțelor de la 
terasele din centru, că tare-s curios 
dacă iar vor fi toate model unic, 
ca la armată, inscripționate unic 
și furnizate, cum altfel, tot unic de 
o persoană zburdalnică și iute la 
monopol în public. Adicp unica, 
ea, persoana.

Ar fi multe de spus, dar acu am 
preferat să trecem în revistă măre-
țili realizări la juma’ de mandat, că 
așa-i frumos, să facem un bilănțel, 
acolo, de chestiuni concrete – 
ZERO, că altfel ne-au fost încărcate 
harnic hambarele de către ‘musiu 
și nu numai, de muuuuult „o să…“, 
niciodată concretizate însă. 

Ca și cu HOBANATA aia, de au 
râs și ăia mici de grădiniță de s-au 
crăcănat, când au auzit grozăvia. 
Păi spunea unu’ d’ăla mic, prin-
tre sughițuri de râs și cu lacrimile 

curgându-i șiroaie de la atâta haz 
nebun, că comicul care a băgat 
„hobanata“ la înaintare nu e-n stare, 
de ani de zile, să cârpească pasajul 
ăla amărât de pe Griviței și să-l des-
chidă traficului, d’apăi să mai facă 
un pod nou pe sârme…și dă-i și 
râde toată grădinița de grozăviile 
aruncate-n piață de musiu, de au 
ajuns ăia mici să facă bancuri pe 
seama dânsului, zău așa.

Revenind, am făcut o trecere 
în revistă grosieră a realizărilor – 
zero ale lu’ dânsu’, însa în edițiile 
viitoare o vom lua gospodărește, 
pe sectoare, că nu se face pentru ca 
să lasam în anonimat un asemenea 
geniu edilitar. Și nici pe stăpânii 
lacătelor de la CJ Brașov, cei care 
au găsit panaceul ieșirii din criza 
financiară: lacătul și uitatul în altă 
parte. A se vedea Baza Olimpia și 
Complexul Agrement și nu numai. 
Dar nici pe mândrii consilieri, ăia 
cărora le-au amorțit mâinile de cât 
le țin pe sus și vin cu idei excesiv de 
crețe, de genul umplerii Tâmpei cu 
beculețe. Numa băieți și fete faini în 
fruntea urbei ăsteia, că d-aia și pro-
gresăm pe principiul „drumu-i bun, 
doar direcția-i greșită“. Iar direcția 
noastră e spre îndărăt, ca să zic așa. 
Așa că-i mult de povestit, chiar și 
despre hotele, investiții imobiliare, 
publicități, asigurări… înca juma’ 
de mandate să tot povestim.

Hobanataaaa… mâine-i gata!
• ACU VREO DOI ANI, PE VREMEA ASTA, NE VUIAU URECHILE DE ZAVERA 
ELECTORALĂ IAR ACTORII POLITICI NE ÎMPUIAU URECHILE CU MĂREŢELE 
REALIZĂRI CE VA SĂ VIE. Păi să ne amintim câteva: Jupânu’ de la primărie, 
„andepandant“ cum ar veni, avea soluţii pentru orice, știa tot, nu trebuia 
decât să fie ales și se revărsa cornu’ abundenţei peste noi. Investiţiile curgeau 
râuri-râuri, creșteau sălile polivalente, stadioanele, centrele de expoziţii, 
pavilioanele de conferinţe, și alte grozăvii din pămantu’ reavăn al patriei de 
nu se mai vedea călăreţu', călare pe bidiviu, din ele. Belșug pe faţă, ce mai!

Încă una și închei: știați 
că Brașovul e singurul 
oraș din România, 
ala, mai răsărit o țâră, 
care n-are nici macar 
un imobil iluminat 
artistic? Asta în 
condițiile în care am 
putea avea zeci de 
clădiri iluminate feeric, 
iar alții, cu o singură 
casă mai acătării, 
s-au străduit totuși 
s-o pună în valoare 
cu un joc artistic de 
lumini. Dar îl avem pe 
EL INSUȘI și asta ar 
trebui să ne lumineze 
existența…

Sorin GRIGORESCU



FRANŢA a ţinut alegerile în 11 
și 18 iunie 2017, pentru ale-
gerea celor 577 de membri ai 
Parlamentului. Stânga, avându-l ca 
lider pe Bernard Cazeneuve, a avut 

un rezultat foarte slab, doar 45 de locuri, 
reprezentând 9.51%, cu 286 de locuri mai 
puţin decât la alegerile anterioare. Motivul 
este acela că alegerile din Franţa se ţin după 
alegerile pentru Președinte, câștigate de 
către Emmanuel Macron, iar la francezi, în 
mod tradiţional, puterea este dată formaţiu-
nii care sprijină Președintele.

Germania a avut alegerile federale în 24 
septembrie 2017 pentru cele 598 de locuri 
din Bundestag, dar și pentru 111 locuri pen-
tru echilibrare. SPD, formaţiunea de stânga 
condusă de către Martin Schulz a obţinut 
20.5% din voturi, ceea ce le-a oferit 153 de 
locuri în Parlament, cu 40 mai puţine decât 
la alegerile anterioare.

Tot în 2017 s-au ţinut alegeri și în Austria, 
mai exact în 15 octombrie. SPO, partidul 
social-democrat, a obţinut 52 de locuri din 
totalul celor 183 de locuri din Parlament, 
reprezentând 26.9%, o performanţă egală cu 
cea înregistrată la alegerile anterioare.

În 4 martie 2018, în Italia au avut loc ale-
gerile pentru cele 630 de locuri în Camera 
Deputaţilor și 315 de locuri în Senat. 
Partidul Democrat, condus de către fostul 
premier Matteo Renzi a obţinut aproxima-
tiv 22.9% dintre voturi, ceea ce a însem-
nat o pierdere de 227 de locuri în Camera 
Deputaţilor și 65 la Senat.

Ultimele alegeri din Spania au avut loc în 
26 iunie 2016. PSDE, condus de către Pedro 
Sanchez, a obţinut 22.6% din voturi, însem-
nând 85 de locuri în Cameră, cu cinci mai 
puţine decât la alegerile anterioare.

În alegerile parlamentare ce au avut loc 
în 11 decembrie 2016, în România, pentru 
cele 308 locuri de deputaţi și pentru cele 
134 de locuri pentru senatori. Formaţiunea 
de stânga PSD, condusă de către Liviu 
Dragnea, a obţinut un procent de 45.48%, 
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Stânga în Europa şi la noi
• ULTIMII DOI ANI AU FOST ANI ELECTORALI PENTRU MULTE DINTRE ŢĂRILE EUROPENE.  
La o trecere în revistă a rezultatelor alegerilor din fiecare ţară, observăm câteva lucruri demne de a fi 
menţionate. Aşa că vă invit să facem o scurtă plimbare prin cateva ţări europene

Există o elită intelectuală  
de stânga la Brașov?

Simpla apariție în spaţiul public 
a unor politicieni cu abordări 
punctuale la unele probleme 
sociale legate de pensii, salarii, 
la probleme de interes public 

local sau național nu suplinește această 
lipsă a intelectualului de stânga din spa-
ţiul civic. Și să definim ce înseamnă inte-
lectual de stânga, nu ca o abordare de tip 
comunist înainte de 89, ci ca un respon-
sabil teoretician al abordărilor politicilor 
sociale și culturale în antiteză cu ideile 
unui neoliberalism de tip „crocodil“ (sau 
de tip feroce).

Sunt sigur că, individual, anumiți 
intelectuali din rândul profesorilor sau 
al mediului universitar, îmbrățișează 
ideile sociale, însă ori nu se exprimă în 
spațiul public ori stau într-o amorțeală 
intelectuală. Sunt probleme de abordare 
pragmatică, filozofică, când în luarea 
deciziilor la nivel politic ai nevoie de o 
dezbatere publică reală și nu de solicitări 
de idei si doleanțe. Bătălia ideologică se 
duce pe principii, abordările diverse pri-
vesc în principal spre o ideologie socială 
a viitorului.

Dacă nu pui în mijlocul discuțiilor 
cetățeanul social cu abordarea existen-
ței unor servicii umane, prietene cetă-
țeanului, echitabile în relația cu politicile 
publice oferite la nivel local, național, 
atunci nu poți aborda decăt o ideologie 
de carton, șubredă și fără valoare.

Sunt obiective ce trebuie îndeplinite, 
pentru o comunitate cu nevoi sociale, 
cu o viziune aplicată pe baza unui dia-
log real cu intelectualitatea zonei. Acele 
obiective nu ar trebui să țină de un orgo-
liu primitiv ci de o dorință de a evolua 
spre perfecțiune.

Lipsa unui dialog dar și a unor intelec-
tuali care să comunice în diverse forme 
de dezbatere a acelor teorii ce țin de 
filozofia politică socială și care să îmbu-
nătățească mediul politic, lipsindu-l de 
orgoliul puterii în gândirea și raportul 
cu cetățeanul duc la o slăbiciune a clasei 
politice lipsită de substanța fundamen-
tală, dialogul în antiteză.

Am încrederea că la Brașov există 
intelectuali ca niște muguri de bam-
bus, ca să fiu mai plastic, care gândesc, 
analizează, se exprimă și evoluează în 

mediul social din care fac parte, dar care 
la un anumit moment pot să constituie 
o bază solidă la o exprimare angajată în  
spațiul public.

Ce așteptă societatea de la cei ce pot 
analiza și care fac parte dintr-o elită inte-
lectuală nu reprezintă decat o normali-
tate a unui politic de mâine, aflat pe zona 
unui real dialog social.

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

Mihai MOHACI
deputat de Braşov

însemnând 154 de deputaţi și 67 de senatori, 
în creștere faţă de alegerile anterioare. 

O concluzie este aceea că după guver-
nările de dreapta, la care nu există o preo-
cupare privind creșterea veniturilor, cetaţe-
nii români au simţit nevoia unei stabilităţi 
conferite de o guvernare de stânga, cu un 
program de guvernare care să se ocupe de 
creșterea nivelului veniturilor, atât pen-
tru angajaţi cât și pentru pensionari, lucru 
care a început să se facă și rezultatele să se 
vadă. Sigur că s-au făcut greșeli însă curajul 
abordarii problemelor este în primul rând 
de apreciat. Greșelile se pot îndrepta însă, 
curajul poate deveni o formă de guvernare, 
aplicat  într-o formă ponderată.

De ce oare în statele amintite social 
democrația nu este bine ancorată în votul 
cetațenilor este o întrebare pe care cei de 
stânga ar trebui să și-o pună. Poate nu au 
găsit calea de a le asigura un program îndrăz-
neț pentru doleanțele cetățenilor sau poate 
că au ajuns la un anumit gen de îndestulare. 
Oricum până vom ajunge la veniturile cetă-
țenilor din Uniunea Europeană în România 
avem nevoie de politici care să pună accentul 
pe o creștere a veniturilor dar și pe respectul 
față de specialistul român.

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

• Dacă am avea un răspuns, ar însemna că au existat articole, luări  
de poziţie sau atitudini în media locală, cu privire la unele politici 
publice în domeniul social și nu numai



Ce s-a întâmplat  
pe zona de stânga?

Pe zona de stânga am asistat 
din nou la o schimbare de Guvern, 
ca și data trecută nu în urma unei 
moțiuni de cenzură a opoziției. Și 
de această dată a fost o schimbare 
dorită și gestionată de către PSD, 
partidul de guvernământ. În urma 
acestei schimbări, avem un nou 
premier, de data aceasta o femeie, 
în persoana doamnei Violeta 
Dăncilă, fost europarlamentar și 
un nou Guvern. De menționat că 
în urma acestei mișcări, Brașovul 
rămâne fără niciun ministru, 
Marius Dunca, președintele interi-
mar al PSD Brașov fiind îndepărtat 
din noua formulă de guvernare.

A doua mișcare pe zona de 
stânga are tot PSD-ul în prim-
plan, care a organizat un Congres, 
în urma căruia s-a ales o nouă 
echipă de vicepreședinți la nivel 
național, existând la nivelul fiecă-
rei euro regiuni câte doi, un bărbat 
și o femeie. De la Brașov, în urma 
acestui Congres apare în prim-pla-
nul PSD la nivel național, Roxana 
Mînzatu, fost consilier județean, 
subprefect, secretar de stat, o per-
soană bine pregătită profesional 
pe zona fondurilor europene.

Ce e nou pe dreapta?
În ceea ce privește Opoziția, 

aceasta este extrem de lipsită de 
vizibilitate, făra idei și mai ales fără 
lideri carismatici la nivelul PNL și 
USR. Pe acest fond nu surprinde 
pe nimeni apariția unei noi for-
mațiuni pe această zonă, avându-l 
ca lider pe fostul premier Dacian 
Cioloș. Anunțată de mult această 
mișcare, pornind de la o platformă, 
România 100, iată că s-a concreti-
zat ca și formațiune politică denu-
mită Mișcarea România Împreună 
sau MRI, avand ca semn RO+.

Aș dori sa ma opresc mai mult 
asupra acestui aspect în analiza 
mea deoarece sunt câteva aspecte 
de scos în evidență. De-alungul 
timpului atât PNL cât și USR l-au 
invitat pe Dacian Cioloș să se ală-
ture formațiunilor lor politice, 
acesta rând pe rând refuzându-i. 
A preferat să creeze de la zero o 
nouă formațiune, care din punct 
de vedere doctrinar nu este de 
dreapta. S-a comentat asupra eti-
cii lui Dacian Cioloș care nu a dat 
curs invitației niciuneia dintre 
formațiunile care l-au susținut și 
care până la urmă  l-au lansat ca 
om politic. E clar că sunt mulți 

Ce a adus începutul de an în plan politic?
• Iată ca deja se încheie a patra lună a acestui an și înainte de a intra în perioada de vară, când în mod 
tradiţional nu prea se întamplă nimic notabil, putem să ne facem deja o idee despre ce va însemna 
finalul anului și mai ales așezarea lucrurilor din perspectiva politică pentru un an 2019 cu două runde 
electorale.

Cătălin LEONTE

aceia care sunt de părere că abor-
darea lui Cioloș este un pic eli-
tistă și nerecunoscătoare. Însă 
este politică și nu pension de fete.  
Pornind de la Platforma România 
100, platforma politică a Mișcării 
România Împreună, nu este nimic 
altceva decât o înșiruire de aspecte 
corecte, care sunt în aceeași 
măsură și de stânga, de centru sau 
de dreapta. Din punct de vedere al 
personalităților din această forma-
țiune se disting câteva fete, alături 
de aceea a lui Dacian Cioloș. Unul 
ar fi Vlad Voiculescu, fost minis-
tru al sănătății în Guvernul Cioloș 
sau Costin Borc, fost ministru 
al economiei, în același Guvern. 
Acesta din urmă a degajat repede 
însă, nefiind în largul lui într-o 

platformă politică cu nuanțe pro-
nunțate de centru-stânga.

Cui servește Mișcarea 
România Împreună?

În primul rând această formați-
une vine pe o zonă lăsată liberă pe 
zona de dreapta, deși așa cum am 
arătat mai devreme nu este o for-
mațiune clasică de dreapta. Apoi, 
întotdeauna o să fie un segment 
destul de mare de nemulțumiți de 
politica tuturor partidelor exis-
tente, ei sunt așa numiții votanți 
anti-sistem. Cum este păcat ca 
aceștia să se piardă și să nu meargă 
la vot, tot ciclic apar partide care 
fie că se numesc PRM sau PPDD 
sau USR, nu fac altceva decât să 
coaguleze aceste nemulțumiri și 
să le dea o formă politică, care tot 
ciclic însă, sunt sortite pieirii, în 
lipsa unor structuri organizatorice 

până la nivelul fiecărei comune 
sau a unor resurse materiale con-
sistente. Sigur, aceste formațiuni 
se adresează electoratului care este 
mult mai prezent pe zona de online 
și implicit mult mai ușor de targe-
tat. Dar este un mare dar, este cale 
lungă de tot între activismul pe 
online și iesitul în stradă sau mersul 
la vot. Dacă un procent din ce în ce 
mai mare va ajunge să meargă la vot 
de pe această zonă, lucrurile se vor 
schimba.

Cine pierde prin  
aparitia Mișcării 
România Împreună?

De pierdut o sa piardă ime-
diat celelalte două partide de pe 
zona de dreapta: PNL și USR. 
Urmărind reacțiile liderilor locali 
sau a activiștilor din mediul 
online ai acestora am observat un 

oarecare deranj și chiar o radicali-
zare în raport cu noua formațiune. 
Dacă în ceea ce privește PNL o să 
asistăm la o scădere, însă nu foarte 
mare, în ceea ce priveste USR-ul, 
în lipsa acestor structuri orga-
nizatorice de care vorbeam mai 
devreme o să constatăm o scădere 
care s-ar putea să-i ducă sub pragul 
electoral.

Ca și număr de alegători de pe 
zona de dreapta o să constatăm 
o creștere în total a acestora prin 
adunarea zestrei fiecăreia dintre 
cele trei formațiuni. Chiar dacă 
aparent este o fragmentare a zonei 
de dreapta, de fapt asistăm la o 
abordare strategică pe segmente 
de piață, menită să maximizeze 
voturile din acest areal al dreptei. 
Și cum alegerile de anul viitor nu 
vor fi despre partide ci despre ale-
gerea Președintelui României, o să 
putem constata că dacă toate aceste 
formațiuni vor nominaliza aceeași 
persoană ca și candidat pe care-l 
vor susține pentru funcția supremă 
în stat, vom asista din nou la o vic-
torie a candidatului dreptei fie că 
acesta va fi Klaus Werner Iohannis 
sau un alt candidat. Testul o să fie 
la alegerile europarlamentare din 
primăvara lui 2019. Atunci se vor 
face și calibrările și se va recurge 
eventual, după aceea la planurile de 
contingență sau de ce nu, la strate-
giile adevărate. Până atunci însă să 
fim noi sănatoși și să avem motive 
de bucurie!

De unde va lua voturi partidul lui Dacian Cioloș? „Ce spun ei este că vor aduce la 
vot oameni care de obicei nu se capacitează să vină la vot, categorii profesionale, 
urbane, tânăra generație, corporatiști etc.. Eu sunt sceptic. Realitatea este că el 
va ciupi niște voturi de la electoratul fidel până acum altor partide și nu cred în 
scenariul că aceia care nu merg la vot, o parte din ei, bineînțeles, vor merge pentru 
Cioloș neapărat. Trebuie să ne întrebăm cine va pierde niște voturi în favoarea 
lui Cioloș. Cred că liberalii vor mai pierde niște voturi”. Au ciupit niște voturi de 
la electoratul liberal, care dezamăgit, așa cum știm, să dau un exemplu, între 
alegerile locale și generale au pierdut 1,2 milioane de voturi, vorbesc de PNL. De 
aici a luat USR-ul voturi, deci de aici va ciupi ceva și Cioloș.

Stelian Tănase, politolog

7P O L I T I C
numărul 57, aprilie 2018



Ca urmare în data de 25 aprilie 2018 
a fost depus la Senat un proiect de 
lege conform căruia niciunui paci-
ent nu i se va refuza dreptul la îngri-
jiri medicale din cauza neînscrierii 

sale în registrele de stare civilă. Proiectul modi-
fică legea nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății și completează legea nr. 46/2003 
privind drepturile pacientului. Cei trei inițiatori 
principali sunt deputații Roxana Mînzatu, Oana 
Bîzgan și Cristian Ghica dar inițiativa este susți-
nută de circa 150 de parlamentari.

În România circa 160.000 de persoane nu 
aveau buletin sau carte de identitate iar circa 
10.000 nu aveau certificat de naștere sau CNP, 
potrivit unei estimări făcute de autorități. Pe 
lângă faptul că aceștia nu au acces la servicii 
medicale (cu excepția celor de urgență) și la 
educație, lipsa documentelor de identitate îi 
expune direct (pe ei dar și comunitățile unde 
trăiesc) la fenomene grave – analfabetism, 
excluziune, sărăcie, abuz și violență sau  trafic 
de persoane. 

Unii pași au fost făcuți de Statul Români pen-
tru a remedia situația. Parlamentul României a 
reglementat recent– prin Legea nr. 14 din 12 
ianuarie 2018 -  posibilitatea de a fi eliberate 
acte de identitate persoanelor care nu pot face 
dovada unui domiciliu, sau sunt internate ori 

primite în îngrijire sau găzduite în instituții de 
ocrotire, centre de servicii sociale sau centre 
educative. A rămas însă nesoluționată problema 
copiilor și a adulților care nu au avut niciodată 
un document care să le ateste identitatea, inclu-
siv certificat de naștere. 

Legislația în vigoare conferă tuturor copiilor 
dreptul la servicii gratuite de sănătate până la 
împlinirea vârstei de 18 ani – dar acest drept nu 
se poate respecta acum în România, în absența 
documentelor de identitate și a CNP-ului. Pe 
de altă parte, îngrijirile medicale furnizate per-
soanelor care nu dețin documente de identitate 
adesea produc pagube semnificative, din impo-
sibilitatea decontării serviciilor medicale în 
temeiul legal. Alteori, îngrijirea medicală le este 
refuzată din aceleași rațiuni. Ca urmare, proiec-
tul de lege propus de cei 3 deputați introduce în 
legislație prevederea: „Copiii sub 18 ani, persoa-
nele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse 
în programele naţionale de sănătate stabilite de 
Ministerul Sănătăţii, femeile însărcinate, lăuzele 
și persoanele care sunt victime ale traficului 
de persoane, chiar și în situația în care aces-
tea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă 
și nu dețin un CNP, vor fi scutiți de coplată. 
Persoanele în cauză vor declara că nu sunt înre-
gistrate în registrele de stare civilă, în cazul copi-
ilor de până la vârsta de 14 ani și a persoanelor 

cu handicap declarația putându-se face inclusiv 
de către persoanele care îi însoțesc la prezenta-
rea în unitatea medicală, și vor beneficia de asi-
gurare fără plata contribuţiei.“

Proiectul de lege, o dată adoptat, va avea și 
efecte pe termen lung, el nu rezolvă doar pro-
blema punctuală a accesului la asistență medi-
cală. Personalul unităților medicale unde se 
prezintă pentru îngrijiri persoana fără CNP va 
avea obligația să anunțe organele de poliție și 
serviciile de asistență socială din circumscripția 
unității medicale respective. Acestea vor putea 
demara rapid procedurile de înscriere a acestor 
persoane în registrele de stare civilă conform 
legii, sau le vor putea identifica, dacă va fi cazul. 

Proiectul prevede încheierea unui protocol 
de cooperare dintre poliție, asistența socială și 
unitățile medicale, protocol ce va fi inițiat de 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, până 
cel târziu la 30.01.2019. De altfel, deputații au 
avut discuții consultative cu CNAS în perioada 
de elaborare a proiectului de lege

Deputații au prevăzut în text și incriminarea 
penală a persoanelor care mint personalul uni-
tăților medicale despre faptul că nu sunt înscrise 
în registrele de stare civilă. Aceste declarații con-
stituie infracţiunea de fals privind identitatea, 
prevăzută la art. 327 din Codul penal, și se vor 
pedepsi conform prevederilor Codului penal.

Copiii fără CNP și fără acte de identitate, 
beneficiari de asistență medicală gratuită
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• CONSTITUŢIA ROMÂNIEI GARANTEAZĂ CETĂŢENILOR DREPTURI EGALE 
ȘI UNIVERSALE - INCLUSIV DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII.  
Totuși, în acest moment, persoanele care nu au certificat de naștere  
și implicit un Cod Numeric Personal (CNP) nu există, deci nu pot beneficia 
de drepturile conferite prin Constituţie și celelalte legi în vigoare.

Creșterea salariilor medicilor din sis-
temul public de sănătate este un 
pas mare înainte pentru intrarea 
acestui sistem în acea „normalitate 
europeană“ pe care o dorim cu toții. 

Nimeni, oricât ar fi de rău-intenționat sau oricâtă 
persuasiune ar folosi în a demonstra contrariul, nu 
poate contrazice această realitate. Dar aplicarea 
noii legislații din domeniul salarizării s-a dovedit a 
fi, pentru o parte a personalului angajat în sistem, 
incompletă și chiar nedreaptă: unii angajați au 
încasat în luna martie mai puțini bani decât în luna 
precedentă. Pe bună dreptate, aceștia s-au revoltat 
și chiar și-au manifestat public nemulțumirea.

Problema principală a fost cea a sporurilor 
pentru munca prestată. Legislația care a condus 
la creșterea salarială a dus și la modificarea limi-
telor sporurilor, iar algoritmul rezultat a diminuat 
veniturile unei părți a personalului. Ca să mă folo-
sesc de un exemplu public, la Spitalul Județean 
Constanța, din 2.000 de angajați, 66 au avut veni-
turile diminuate. Este vorba de scăderea sporuri-
lor pentru angajații de la morga spitalului! Poate 
părea puțin, dar regulile care au dus la creșteri 
salariale trebuie aplicat tuturor. Din acest motiv, la 
nivelului guvernului au avut loc o serie de întâlniri 
ale premierului și miniștrilor sănătății și finanțelor 

cu managerii de spitale. Rezolvarea corectă a aces-
tor erori se impune cu prioritate. Nerezolvarea ar 
însemna că reforma din zona salarizării nu este 
completă. Este, până la urmă, o chestiune de 
principiu.   

Rămânând la nivel de principiu, se cuvine 
consemnat o altă dimensiune a acestor schim-
bări din domeniul sănătății: creșterea răspunderii 
pentru buna funcționare a sistemului pe repere 
descentralizate. Mai concret, crește responsabi-
litatea managerilor de spital – lucru care va face 
ca „filtrarea“ acestora să se facă doar pe criterii de 
competență -, dar și a ordonatorilor de credite. 
Spitalele, de exemplu, au o relativă dublă subor-
donare: din punct de vedere administrativ, țin de 
consiliile locale sau județene, iar din perspectivă 
profesională (medicală) – de Ministerul Sănătății. 
Schimbarea de paradigmă propusă și susținută 
inclusiv de legislația din domeniul salarizării 
conduce, practic, spre o descentralizare reală a 
sistemului. Și, cum spuneam, descentralizarea 
presupune asumări responsabile la fiecare nivel cu 
reducerea posibilității de pasare a răspunderii. 

Mi-e greu să spun în acest moment că 
Ministerul Sănătății sau guvernul este responsabil 
pentru erorile de la Spitalul Județean Constanța 
sau Spitalul de Psihiatrie din Vulcan sau dacă 
rezolvarea problemei nu ține mai degrabă de com-
petența managementul sau al ordonatorilor de 
credite care gestionează unitățile medicale. Sper 
în cât mai grabnica reparație a situației – atât la 

nivelul veniturilor angajaților nedreptățiți, cât și la 
nivelul funcționării corecte a sistemului. Faptul că 
managerii de unități medicale se străduiesc să cla-
rifice aceste lucruri la nivel de guvern este de bun 
augur. Sper ca diriguitorii de la nivel înalt să aibă 
înțelepciunea să soluționeze cererile celor care au 
avut de suferit și să evităm o situație paradoxală: 
un protest general al unui organism în mare parte 
corect tratat din perspectiva salarizării!

Rămânând în continuare la nivel de principiu 
și plecând de la două repere importante – faptul 
că profesiunea de medic este una liberală și faptul 
că cea mai mare parte a unităților medicale sunt 
publice – cred că cel mai important lucru este 
să decidem, în cadrul acestui nesfârșit proces de 
reformă, ce model de sistem de sănătate ne dorim. 
Vrem să ne îndreptăm spre modelul nord-ame-
rican? Atunci să privatizăm întreg sistemul – și 
spitalele, dar și Casa Națională a Asigurărilor de 
Sănătate. Au existat astfel de gânduri în urmă cu 
aproximativ zece ani. Să nu uităm că sumele adu-
nate de CNAS sunt constante și în creștere, deci o 
continuă ispită pentru acele companii care vizau 
privatizarea CNAS. Sau chiar și a SMURD-ului. 
Din fericire, sistemul românesc, cu toate viciile 
sale, este european. În Europa, sănătatea poate 
determina business-uri private, dar este o respon-
sabilitate preponderent publică. Această realitate 
îi poate face pe cei care nu știu (sau au alte interese 
decât interesul public) să nu citească realitatea în 
mod corect.

Roxana MÎNZATU
deputat de Braşov

Pentru o reformă fără „victime colaterale”
Alexandru Vlad CIUREA

prof. univ. dr. MSC
Practic, 
eficientizarea 
sistemului de 
sănătate românesc 
– inclusiv 
finanțarea sa – 
este de datoria 
statului. Dar 
responsabilitatea 
bunei funcționări 
a acestuia ține 
de management, 
iar calitatea 
managementului 
ține de recrutarea 
pe criterii de 
competență. 
Înainte de toate, 
însă, principiul pe 
care construiești 
trebuie să fie 
perfect sănătos. 
Astfel, algoritmii de 
implementare nu 
pot să dea erori. 
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Preotul regelui Solomon  
și UEFA Champions League

Preotul Țadoc (sau Zadok)  este 
un personaj important în Vechiul 
Testament. Este primul slujbaș 
al regelui Solomon. În Cartea 
a Treia a Regilor este descrisă 

scena în care bătrânul rege David, aflat pe 
patul de moarte,  îi cheamă la el pe preotul 
Ţadoc și pe profetul Natan și le  poruncește 
ca după moartea sa, să îl ungă pe Solomon 

Asistență  
rutieră, transport  

cu platforma,  
recuperări  

din off road

Oferim, la prețuri corecte, 
servicii de transport  

cu platforma de dimensiuni 
450x210, recuperări  
din off road, asistență  

tehnică rutieră  
(ajutor la pană, ajutor  

la pornire 12/24v, 
alimentare de urgență, 

scoaterea combustibilului 
greșit din rezervor, 

deschiderea ușilor blocate 
sau închise cu cheile 

înăuntru. etc) 

Contact:  
tel. 0730.126.218,  

email: contact 
@peplatforma.ro

Anastasia APOSTOL

• CE LEGĂTURĂ AR PUTEA FI ÎNTRE UEFA CHAMPIONS LEAGUE  
ȘI VECHIUL TESTAMENT? Ei, bine, chiar dacă pare incredibil,  
există o legătură… muzicală!

rege peste Israel. „Iar preotul Țadoc a luat 
din sfântul locaș cornul cu untdelemn și l-a uns 
pe Solomon; și a sunat din trâmbiță și’ntregul 
popor a strigat: Trăiască regele Solomon!“

Momentul ilustrat de Vechiul Testament 
devine emblematic. Este pus pe note muzi-
cale de George Frederic Häendel în  1727, 
cu ocazia încoronării regelui George al 
II-lea și  devine imnul cântat la fiecare înco-
ronare a unui monarh britanic. În dicționa-
rul biblic, preotul Țadoc era răspunzător 
pentru chivot și îndeplinea funcția de mare 
preot al Templului lui Solomon.

În 1992, Cupa Campionilor 
Europeni devine UEFA 
Champions League

A fost atunci un rebranding complet, 
nu doar al numelui, ci și al formatului. Era 
nevoie de o nouă imagine, un nou început. 
Erau probleme cu suporterii și se dorea o 
nouă perspectivă. Se căuta o melodie pe 
măsură și s-au oprit cu toții la Queen – „We 
are the champions“. Managerul de marketing 
și-a dorit însă ceva mai mult. Mai înălțător, 

mai spiritual. Au ales un compozitor de 
muzică clasică, un om de elită care să lucreze 
pentru elite și căruia i-au dat această temă, să 
compună imnul UEFA Champions League. 
Au apelat la Tony Britten.

„Când UEFA a cerut o melodie care să 
reflecte gravitatea și importanța acestei com-
petiții, era nevoie de o referință“,  povestește 
Britten într-un interviu. „Zadok the Priest“ 
al lui Häendel avea asumate, în opinia lui, 
răspunsurile pe care le căuta UEFA: puterea, 
succesul, grandoarea. Scrisă pentru încoro-
narea unui rege, piesa avea să fie sinonimă cu 
începutul unei noi ere în fotbalul european.

Compozitorul este  
mai degrabă un fan al…  
rugby-ului, nu al fotbalului

Dar, chiar și așa, Tony Britten a reușit 
să compună un imn pe măsura număru-
lui imens de suporteri de care se bucură 
acest sport și, evident, competiția UEFA 
Champions League.  Și este faimos grație 
acestui contract cu UEFA. Chiar dacă a mai 
compus și alte melodii – cum ar fi muzica din 
filmul Robocop – toată lumea e de părere că 
Imnul UEFA e opera lui de căpătâi.

Culmea e că acest imn nu a fost niciodată 
într-un top, în vreun clasament, chiar dacă e 
atât de familiar. Nu poate fi downloadat legal 
și nici cumpărat. Versurile sunt în trei limbi – 
germană, engleză, franceză – și conțin numai 
superlative – Ce sont les meilleures équipes 
/ Es sind die allerbesten Mannschaften/ 
The main event/ Die Meister/ Die Besten/ 
Les grandes équipes/ The champions/ Une 
grande réunion/ Eine grosse sportliche 
Veranstaltung/ The main event etc.

Muzica ușoară are un far-
mec al ei. Am ascultat pe 
pe TVR 2 o gală a stelelor 
muzicii ușoare. Interpreți 
consacrați, mulți din vechea 

generație. Piese mai vechi sau mai noi, legate 
ca niște perle pe un fir de o tandrețe sinceră, 
ușor boemă. Unele piese mai dramatice, 
altele mai vesele, dar toate pe niște texte clare, 
pline de poezia ce plutește în jurul fotografii-
lor de dinainte de epoca digitală.

Ceea ce are muzica ușoară  
(și niciun alt gen apărut după 
1990 nu are)  este respirația

Care poate fi un oftat lung, poate fi un 
hohot de plâns, poate fi doar o vocală plim-
bată lejer prin câteva note. Secția ritmică 
nu conduce niciodată, ci doar ține dreap-
ta-măsură. Textele, chiar daca nu sunt din 
cale afară de poetice, au cumințenia și natu-
ralețea a ceea numim ușor disprețuitor și 
distant „experiență de viață“. Care nu este 
apanajul celor trecuți prin locuri mai puțin 
frecventabile. Este, mai de grabă, și în mult 
mai mare măsură, moștenirea celor cuminți. 
A celor care s-au îndrăgostit atunci când a 
fost vremea îndrăgostirii. A celor mulți, care 

Muzica ușoară și farmecul ei ușor desuet
Marian DRĂGOI

au muncit onest pentru a-și face  o casă, a-și 
întemeia o familie și pentru a-și crește și 
educa copiii.

Muzica ușoară e totdeauna  
mai apropiată de sufletul  
omului fără cultură muzicală

Dar tot ea, muzica ușoară, este a celui care 
vrea să fie sincer cu sine. Este muzica omului 
ce este uneori singur, dar niciodată însingurat. 
Mulțumită unor textieri talentați, unii chiar 
plin de har, muzica ușoară a ieșit teafără din 
orice ispita ideologică. Și nu doar la noi. În 

toate culturile mult mai impregnate de politică 
(de stânga sau de dreapta, nici nu contează).

Finalul a fost magnific, dar cu o ușoară 
tentă de (auto)ironie. Adrian Daminescu a 
cântat „Drumurile noastre toate“ când cu 
vocea lui, când cu a lui Dan Spătaru. Un cân-
tec ce ne încălzea inimile în vremea când în 
case era frig.

Am scris acest text cu gândul la dragul 
nostru coleg Franz Grudniki, care ne-a însu-
flețit să ridicăm o cruce albă de mesteacăn 
chiar la locul prăbușirii avionului ce-l ducea 
pe Ionel Fernic de la Varșovia la București, 
în 1938.
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Povestea începe cam așa: 
într-o dimineață, într-o 
curte, intră un contin-
gent de jandarmi, poliție 
și un executor judecă-

toresc care cu un zel instituțional 
specific activităților oficiale coer-
citive - activități bazate pe ordin, 
ordonanțe, dispoziții și nu pe refle-
xie - se apucă să execute o sentință 
în curtea unor oameni, care nu 
s-au judecat cu nimeni!

Bineînțeles că oamenii au rec-
ționat, s-au certat, s-au luptat, au 
spus că ei nu sunt în proces cu 
nimeni, însă fără nici un rezultat. 
Inima de piatră a „soldaților“ insti-
tuționali și abnegația pentru lucrul 
bine efectuat a executorului jude-
cătoresc nu s-au înmuiat câtuși de 
puțin! Și-apoi când instituția - în 
probațiunea actelor și deciziilor  
sale - ,,îți arată pulanul“ realizezi 
imediat că dreptatea nu are cum să 
fie la tine și te gândești că sigur ceva 
nu ai înțeles bine. Rolul educațio-
nal al „pulanului“ instituțional nu 
dă greș niciodată! Bineînțeles că 
în astfel de situații se ridică vocea, 
oamenii sunt indignați, dar ime-
diat lucrurile sunt aduse la normal 
prin promta intervenție a ,,solda-
ților de plumb“ care apără  nici 
ei nu știu ce. Hai să vedem ce s-a 
întâmplat și să ne punem întrebări 
extrospectiv.

În ziua de 20.11.2017, în orașul 
Brașov, la adresa: str. Iuliu Maniu 
nr 25, executorul judecatoresc 
TCT intră în incintă cu poliție și 
jandarmi și procedează la o gră-
nițuire, conform unei sentințe. 
Oamenii din curte își exprimă 
nemulțumirea, întrucăt ei nu au 
făcut parte din nici un proces. 
Executorul continuă în execu-
tare, agenții de poliție și jandarmii 
cu fermitate și intruziv apelează 

la calm și sfătuiesc oamenii să 
se plângă și să conteste dacă au 
nemulțumiri, dar să nu recurgă la 
acte pentru care ar putea regreta.

In fapt, numitul Matray 
Ladislau - Coloman, locatar în 
str. Iuliu Maniu nr 25 - Brașov, a 
cerut în instanță grănițuirea rapor-
tat la proprietatea sa și cu anu-
mite amendamente a obținut-o. 
Executorul  judecătoresc T.C.T. o 
pune în executare. Somează părțile 
procesului de faptul că la data de 
20-11-2017 se va prezenta pentru 
efectuarea executării. Lucrurile 
par normale, dar totuși există o 
mare doză de absurd aici și anume 
faptul că procesul de grănițu-
ire - timp de aproximativ 10 ani 
- are loc între reclamant Matray 
Ladislau - Coloman și 19 pârâți 
limitrofi din strada Aninoasa, dar 
colocatarii din curte, colocatarii 
din str. Iuliu Maniu nr 25 care sunt 
direct interesați și afectați nu sunt 
chemați în judecată! NU SUNT 
PĂRȚI ÎN PROCES! 

Cu toate astea s-a dat o sentință 
care îi afectează în mod direct, în 
baza unei expertize efectuată de 
expertul PR, ca și cum aceștia ar fi 
avut cunoștință de ea (expertiza) 
și ar fi fost de acord cu aceasta. 
Dimpotrivă locatarii și-au expri-
mat total dezacordul. Aceștia au 
trimis experților PR și AG  adrese 
din care rezultă că locatarii afec-
tați nu au avut relații profesionale 
cu experții și nici cunoștință de 
vreo expertiză, cu toate că aceasta 
era privitoare la proprietatea lor! 
Cu atât mai mult, cu cât a existat 
o cerere de intervenție în proces, 
înaintată de către locatarii afectați 
în mod direct de proces, cerere 
care a fost respinsă!

O altă problemă care merită 
supusă introspecției este cum 

anume domnul Matray Ladislau - 
Coloman a ajuns de la 27 de mp 
în strada Iuliu Maniu, să posede și 
să aibă în proprietate 450 de mp, 
adica o mică mină de aur, terenul 
în zonă fiind extrem de scump. Nu 
acuzăm pe nimeni, doar întrebăm 
pentru că nu înțelegem.

Exista adresa numarul 
17274/28-11-2017 care spune 
clar că domnul Matray nu a dobân-
dit terenul aferent locuinței prin 
vânzare-cumpărare ci  prin ordin 
de prefect, emis în baza unei sen-
tințe. Am fi înțeles să i se dea cei 
27 de mp care sunt sub casă, plus 
să i se dea un metru în jurul casei 
ca să aibă acces la reparații dar 400 
de metri pătrați, cum?  De ce? În 
afară de asta în această adresă scrie 
clar că nu l-a cumpărat, iar în CF 
apare „CONVENȚIE“ (extras CF 
nr 16718 / 11353 / 29-01-2018)

Mai mult decât atât, Prefectura 
depune la dosarul cauzei o ,,Notă 
de Ședință“ prin care arată că este 
de acord cu cererea de intervenție 
a locatarilor din str Iuliu Maniu 
25A  Brașov și mai arată că dl 
Matray a obținut terenul de 445 
de mp ABSOLUT GRATUIT 
(Notă de Ședință 14021/07-10-
2011 și extras CF). De asemenea 
și Primăria își însușește punctul 
de vedere al Prefecturii. Rezultatul 
este… și ce dacă?

Aici se mai impune însă o 
întrebare pe care o adresăm către 
edilii de atunci și către factorii de 
decizie:

- dacă este evident faptul că 
decizia instanței de la acea dată 
este ,,CRITICABILĂ“ de ce nu 
s-a continuat în căi extraordi-
nare de atac? De ce nu s-a sesizat 
Parchetul Curții de Apel? Toate 
acestea trebuiau făcute de experții 
Primăriei și ai Prefecturii, dispuse 

în prealabil de factorii de decizie.  
DE CE NU S-AU FĂCUT?

Se arată în parcursul litgiului 
de faptul că în zona respectivă 
există o revendicare pe Legea 10. 
Deci este posibil ca un moște-
nitor legitim să fi fost văduvit și 
Statul va trebui să despăgubească 
moștenitorul în bani. Adresa nr 
182/44909/01/20-11-2012 de la 
RIAL spune ca o parte din imobile 
nu s-au retrocedat, drept pentru 
care moștenitorii foștilor proprie-
tari trebuie despăgubiți în bani. In 
acest sens, redacția s-a adresat con-
ducerii SC RIAL SRL prin adresa 
nr 2380/25-04-2018. Vă vom ține 
la curent.

Mai mult față de cele de mai sus, 
Politia Locală Brașov, Serviciul 
Inspecție - Control și Disciplina în 
Construcții, constată  - la 19-01-
2018 - faptul că numitul M.L.C., 
a ridicat un gard abuziv în interi-
orul curții din strada Iuliu Maniu 
nr 25A - Brașov și spune: „întrucât 
fapta constituie infracțiune, vor 
fi sesizate organele de urmărire 
penală“. Cu privire la acest aspect, 
Poliția Locală Brașov, a formulat 
acuzații, a depus plângere penală la 
Parchetul de pe lângă Judecătorie. 
Nu avem încă informații despre 
stadiul acestui dosar.

Cu altă ocazie numitul Matray a 
ridicat o construcție - în 2014 - pe 
terenul cu pricina și de asemenea 
Poliția Locală Brașov a consta-
tat faptul ca aceasta este ilegală 
și a afirmat că va înainta plângere 
penală. Vom cerceta. 

Cu toate astea nu se întâmplă 
nimic, absurdul (se pare că), își 
urmează nestingherit cursul și cei 
care sunt certați și bulversați sunt 
locatarii DIRECT AFECTAȚI 
care nu au fost primiți în pro-
cese sfidându-se regula de bun 

simț și elementară a unui pro-
ces de instanță într-o democra-
ție, ȘI ANUME PRINCIPIUL 
CONTRADICTORIALITĂȚII!

Raportat la cele întâmplate 
locatarii din curte au sesizat Secția 
nr 2 de Poliție reclamând cele 
întâmplate și solicitând raportul 
de deplasare al echipajului în urma 
apelului la 112.  Li s-a răspuns că 
doar prin instanța de judecată se 
pot cere astfel de documente.

De asemenea, locatarii s-au 
adresat și Parchetului. Procurorul 
de caz, dra RM, prin ordonanța 
nr 508/P/2017/22-03-2018, 
clasează cauza vizavi de infracți-
unea de abuz în serviciu (fapta 
nu există) și disjunge pentru tul-
burarea de posesie în sarcina lui 
Matray către Parchetul de pe lângă 
Judecătorie. De asemenea ne 
spune că executorul judecătoresc 
împreună cu organele coercitive 
s-au prezentat pe strada Aninoasa 
7 - Brașov, iar apoi spune că  exe-
cutorul judecătoresc împreună 
cu organele coercitive, au avut tot 
dreptul să descindă la adresa Iuliu 
Maniu nr 25-Brașov . Nici noi nu 
am înțeles! Unde au avut voie să 
descindă? Sau au greșit adresa pre-
cum „mascații“? Nemulțumiți și 
bulversați, locuitorii de pe Maniu 
25 - Brașov, s-au adresat forului 
superior, înaintând contestație în 
atenția domnului procuror-șef.

Încă un aspect interesant este 
faptul că  terenul cu pricina - 
MĂRUL DISCORDIEI - se află 
exact în spatele Hotelului Ambient 
(Cuza-Vodă cu Iuliu Maniu), lipit 
de peretele hotelului. Gurile rele 
ale orașului spun că acolo ar veni 
bine o piscinuță. Dar probabil e 
vorba doar de niște oameni răi și 
ranchiunoși. Vom vedea. Vă ținem 
la curent.

PROCESUL lui Kafka la Brașov?
• DE CE ACEST TITLU? Pentru că în plin centru al orașului Brașov, se pare că avem de-a face cu un 
,,absurd” din domeniul juridicului, absurd despre care dacă marele Kafka ar fi avut  cunoștinţă, ar fi 
creat cu siguranţă o nouă operă literară de proporţii 



11A N T R E P R E N O R I AT
numărul 57, aprilie 2018

Pe lîngă evaluarea și recompensarea 
capitalului integral românesc care 
activează în Transilvania, cu oca-
zia acestei gale recomepnsăm și 
valorile deosebite ale comunității 

noastre în domenii care nu mai aparțin lumii 
afacerilor, ci aparțin Cetății. Este vorba des-
pre cultură, sport, sănătate, artă, jurnalism, 
implicare în viața socială. Corolarul acestei 
gale a excelenței este marele premiu, titlul 
de Cavaler al Ordinului Cetății, titlu care 
se conferă unei personalități care s-a remar-
cat printr-o activitate deosebită. Este ceea 
ce numim noi o viață pentru o idee“ – ne-a 
declarat președintele Uniunii Naționale a 
Patronatului Român Centru Transilvania, 
dl. Ștefan Moldoveanu.

Lista firmelor care au primit premiile de 
excelență în afaceri este complexă și deloc 
scurtă. Pentru că, de fapt, a fost premiată nu 
numai notorietatea și reușita companiilor 
românești (pe cele nouă domenii, începînd 
cu industrie, construcții, agricultură etc), ci, 
mai ales, tenacitatea acestora. Tenacitatea și 
încăpățînarea cu care capitalul sută la sută 
național luptă pentru a face față atît concu-
renței nemiloase a companiilor multinați-
onale, cît și pentru a supraviețui ostilității 
statului român.

„Din păcate, sînt mult prea puține lucru-
rile pe care le face statul român în sprijinul 
dezvoltării capitalului autohton – îmi spune 
dl. Ștefan Moldoveanu. Normele europene 
care au fost înghițite, în momentul preaderă-
rii pe nemestecate reprezintă tot atîtea obsta-
cole în fața om ului de afaceri român care 
dorește să își construiască firma lui. Și să o 
dezvolte. De aceea și spunem că supraviețuim 
unui mediu ostil prin definiție. Iar în spriji-
nirea acestei lupte de supraviețuire, un rol, 
important, îmi place să cred, îl are Uniunea 
Națională a Patronatului Român. Logoul 
nostru este „Împreună sîntem mai puternici“ 
și se și justifică. Derularea afacerilor oricărei 
companii, indiferent de mărime este influ-
ențată de multe ori de factori externi, ce nu 
pot fi contracarați în mod singular. UNPR-ul 
militează pentru unitate în abordarea proble-
melor majore cu care se confruntă mediul de 
afaceri. Venind cu propuneri, soluții, variante 
reale, concrete privind dezvoltarea mediului 
de afaceri în colaborare cu instituțiile locale și 
naționale, UNPR trebuie să se impună ca un 
partener vital pentru acestea. De asemenea, 
ținem cont că esența existenței companiilor 
private membre a UNPR, este afacerea, busi-
ness-ul. Plecînd de la această realitate, UNPR 
trebuie să facă demersuri care să îi apropie pe 
oamenii de afaceri din organizație între ei sau 
de alte companii din țară, deschizîndu-le noi 
orizonturi de business în zone din țară, în 
care nu au ajuns încă. Un alt pas îl constituie 

deschiderea porților spre zona internațio-
nală a businessului. Avem deja acorduri de 
cooperare cu patronatele din Ungaria, din 
Germania, din Republica Moldova. Bogata 
experiență și zestre de relații internaționale 
acumulate de UNPR, trebuie fructificată în 
folosul membrilor UNPR, care doresc să-și 
extindă afacerile și în alte țări. UNPR trebuie 
sa faciliteze acest lucru. Ne străduim să asigu-
răm consilierea firmelor românști în accesa-
rea finanțărilor europene pentru că România 
va reuși să-și sporească viteza de dezvoltare 
economică și prin accesarea de fonduri EU, 
iar UNPR trebuie să fie nu doar un vector 
de promovare al acestor fonduri, ci chiar un 
exemplu în realizarea unor proiecte care să 
slujească mediului de afaceri din România, 
din fonduri UE. În fine, UNPR mai repre-
zintă și o platformă de interes pentru mem-
brii săi. Fiecare dintre noi, membrii Uniunii, 
trebuie să ne găsim o zonă de interes în cadrul 
UNPR. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, 
nu mai există rațiunea de-a fi membru.“

Cam acesta este „peisajul“ în cadrul 
căruia, într-un superb moment de relaxare, 
UNPR Centru Transilvania a decernat, 
în acest an, premiile de excelență și titlul 
de Cavaler al Ordinului Cetății Brașov. În 
acest an, marele premiu, cel de Cavaler, a 
fost decernat unei personalități cu totul și 
cu totul deosebite: profesor preot dr. Vasile 
Olteanu, director al primei Școli Românești, 
cărturar care se înscrie în marea galerie a 
oamenilor de cultură brașoveni. „Este, pro-
babil, exemplul cel mai pregnant al enunțului 
care caracterizează acest premiu: o viață pen-
tru o idee. Căci, dl. profesor preot dr. Vasile 
Olteanu și-a dedicat o întreagă viață studie-
rii culturii și tradițiilor brașovene. A scris și 
publicat nenumărate lucrări pe aceste teme 
și ne dorim să îi dea Dumnezeu viață lungă și 
putere de muncă pentru a cerceta și publica 
mulți ani de azi înainte astfel de lucrări care 
reprezintă momente cheie din istoria noas-
tră“, a mai adăugat dl. Ștefan Moldoveanu.

Uniunea Națională a Patronatului Român a decernat premiile de excelență 2018

O viață pentru o idee
• LUNA APRILIE ARE O SEMNIFICAŢIE DEOSEBITĂ LA NIVELUL UNIUNII NAŢIONALE A 
PATRONATULUI ROMÂN CENTRU TRANSILVANIA. Este luna în care se analizează activitatea 
firmelor cu capital sută la sută românesc și se decernează premiile de excelenţă în afaceri. Ajuns la 
a treia ediţie, acest eveniment a grupat, în jurul UNPR Centru Transilvania cele mai dinamice și mai 
bine apreciate firme românești din judeţele Brașov, Covasna, Harghita.

La Gala Premiilor de Excelență 
organizată de Uniunea 
Națională a Patronatului 
Român centru Transilvania, 
editorialistul Gazetei 
Brașovului, Cornelius Popa, 
a fost recompensat, pentru 
activitatea sa în slujba cetății, 
cu Diploma de Excelență Top 
Branduri Brașovene pentru 
jurnalism și televiziune.
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Voi încerca să nu fiu 
foarte tehnic și să 
expun cât mai simplu 
ce este și cum au funcți-
onat aceste protocoale.

Așa cum au explicat oameni 
specializați în diferite domenii – 
judecători, procurori, chiar și foști 
sau actuali lucrători în serviciile de 
informații, aceste protocoale sunt 
total ILEGALE. Deoarece SRI are 
atribuțiuni strict pe probleme de 
siguranță națională. Prin respecti-
vele acte s-a oferit ILEGAL drep-
tul acestui serviciu de informații, 
eventual și altor servicii să se uite 
pe gaura cheii.

Operațiunea 
„PELICANUL“

Conoaștem cu toți cum se hră-
nește un pelican. Are un cioc lung 
și o gușă mare. Pelicanul bagă plis-
cul în apă și adună până este gușa 
plină. Apoi strecoară apa afară și 
ce rămâne în plisc poate să fie bun. 
Așa a funcționat SRI-ul, pe princi-
poiul pelicanului. Și-a trimis lucră-
torii afară pe stradă, pe la prieteni, 
pe la instituții. Au adunat infor-
mații peste tot. Apoi, „pelicanii“ 
au vărsat „gușa“ la departamentul 
analiză. Și de aici începe țircusul! 
Departamentele de analiză au sor-
tat informațiile și le-au ordonat, 
le-au transmis mai sus, șefilor. Care 
șefi, pe baza protocoalelor sem-
nate au început epurarea! Cutare 
om de afaceri este prea puternic! 
Respectivul politician a prins prea 
multă putere! Apoi a început dez-
astrul. SRI-știi de la conducere 
și-au dat seama că ei muncesc și 
câștigă prea puțin. Și au început 
să-și dorească mai mult. O vacanță 
în Caraibe. Sora lui să fie încadrată 
acolo unde trebuie, cumnatul să 
devină city manager. Adică dacă 
facem epurare pentru ei, să benefi-
ciem și noi!

Problema este la nivel  
de instituție – 
„pelicanii“ și-au făcut 
treaba cu bună credință, 
dar șefii au beneficiat…

Să dăm un exemplu concret! Un 
fost lucrător din SRI, cu gradul de 
Maior, sesizează pe filieră ierarhică 
că în structura în care activează se 

Protocoalele SRIonului
• DESPRE PROTOCOALE (ÎNŢELEGERI). Sunt sigur că mulţi dintre 
dumneavoastră citiţi ziarele și urmăriţi emisiunile de la diferite televiziuni.  
În ultimul timp subiectele principale sunt despre protocoalele dintre SRI  
și diferite instituţii ale statului: ANAF, Înalta Curte de Justiţie, Armată etc.  
Mai avem că aflăm că au fost încheiate protocoale cu furnizorii de servicii  
de telefonie și eventual chiar și cu șefii de scară de la bloc.

Alexandru PETRESCU

întâmplă lucruri ciudate, chiar ile-
gale. El sesizează de bună-credință, 
sesizează chiar și DNA-ul. Numai 
că Maiorul se trezește cu un con-
trol, cu o percheziție acasă. Și cu 
o trecere în rezervă. De ce? Pentru 
că a sesizat la superiori că șefii, 
unii dintre șefi fac lucruri ilegale. 
Acțiunea care a urmat ca represi-
une pare desprinsă din bancul cu 
securiștii și cercetatul: „O zi l-au 
bătut să vorbească și două zile l-au 
bătut ca să tacă!“

Bun. Ce spun 
protocoalele? 

Spun că ofițerii SRI adună date 
despre tine, apoi lucrează cu pro-
curorii, mai mult, au apărut dovezi 
că le spun procurorilor cum să pro-
cedeze. Le spun chiar și judecăto-
rilor, așa cum a declarat Generalul 
SRI Dumbravă!

Oameni buni! SRI nu are voie 
să cerceteze. Să adune date, da. Să 
le transmită organelor abilitate, da! 
Dar să intervină în procesul de cer-
cetare penală, NU! Avem un exem-
plu și la Brașov. După ce un cerce-
tat/inculpat a făcut o comparație 
între înregistrările interceptate și 
transcrise de către SRI și cele aflate 
în posesia avocatului său, a desco-
perit că acestea au fost cel puțin 
contrafăcute! Ciudat este că până 
să fie declarate ilegale acțiunile 

SRI, materialele folosite în procese 
au fost luate de bune și sigure de 
către instanțe! După această desco-
perire, a apărut o plngere penală în 
urma căreia un procuror militar a 
aruncat cu mult DERO peste SRI-
știi implicați încâțt i-a albit de tot. 
Adică i-a făcut scăpați, deși „secu-
riștii“ nu aveau voie la acel moment 
decât să-i intercepteze pe subiecți! 
Nu să transcrie, nu să fragmenteze, 
nu să pună la mapa procurorului de 
caz materialul.

Mai mult, există suspiciunea 
că pe motiv de diverse „cumetrie 
financiară“ i-au protejat pe unii, în 
timp ce pe alții i-au... scăpat!

Revenind la Brașov, interesant 
este faptul că „securiști“ de prim 
rang s-au afișat public cu cercetați 
precum Scripcaru și alții! Deși prin 
„fișa postului“ un șef de structură 
este o persoană discretă. Adică nu 
iese la șprițuri cu cel pe care l-a 
urmărit. Dar „viața bate filmul“! 
Mai ales când vrei să-ți aranjezi 
sora, cumnatul, prietenul. Mai ales 
când vrei și tu să trăiești mai bine! 

Să fie bine,  
să nu fie rău!

Unul dintre avantajele „secu-
riștilor“ este că românului îi place 
bârfa! Scripcaru a făcut el cum a 
făcut, și marcat de amintirile în 
care mergea cu sapa în spate prin 

câmpurile de la Buruienești la o 
prașilă, a transformat grădinile de 
răsaduri din spatele blocului în 
rondele de panseluțe. Atunci ce 
au făcut oamenii? Și-au luat punga 
de semințe și au început să toace. 
La semințe și la politică. Da, și la 
vecini! Că ăla face, că ăla drege! Iar 
„pelicanii“ au ascultat și au umplut 
gușa! Șefu! Oamenii sunt nemul-
țumiți de... și de! Iar jupânii au găsit 
soluții! De moment doar. Pentru 
că memoria este scurtă! Ce dacă 
Scripcaru a umblat cu o mașină 
de lux de la RAT? E de-al nostru, 
s-a ajuns. El da, voi NU! Voi plătiți 
luxul! Ce dacă a luat o șpăguță de 
la unul care i-a făcut materiale de 
campanie? Ce dacă…

V-ați pus întrebarea cum unii 
consilieri au adunat averi imense 
doar fiind angajați la Primărie? De 
ce voi v-ați plătit apartamentele 
în mod cinstit în timp ce ei și-au 
luat vile de la RIAL? De ce voi 
plătiți taxe mereu mărite iar ei nu 
plătesc? Nu v-ați pus aceste între-
bări? Sunteți mulțumiți cu tocana 
de cartofi care umple masa zilnic? 
Foarte bine! Noi nu suntem mul-
țumiți! Deși avem ce ne trebuie, și 
ce avem este câștigat prin munca 
noastră, vom arăta cum lingăii 
politicienilor și-au angajat neamu-
rile la RIAL, la Compania APA, în 
diferite consilii de administrație. 
Cum consilierii Scripcarului și-au 

pus nevestele în consiliile de admi-
nistrație în diferite companii de 
unde încasează minim 2.000 de lei 
pe lună pentru două ore de căscat 
la tavan!

Vom arăta cum șefii de la „secu-
ritate“ și-au aranjat neamurile în 
timp ce au protejat infractorii, con-
siliați la rândul lor de avocați cu 
neveste sau neamuri care lucrează 
în procuratură. 

Pentru că ei se cred stăpâni! Dar 
ai mei stăpâni nu sunt. Nici ai pri-
etenilor mei, nici ai copiilor mei! 
Și nici ai celor pe care i-au forțat 
să plece la muncă în străinătate. 
Chiar, nu vă este dor de neamu-
rile voastre, de copiii voștri care 
au plecat de acasă pentru a câștiga 
o pâine mai bună, mai corectă? 
Pentru că ei nu au plecat de bine, 
au plecat de rău, în timp ce altora le 
este tare bine... Între timp admirați 
panseluțele!

Și pentru că nu glumim și nu 
suntem nici „speriați de bombe“ 
vom continua să facem dezvălu-
iri bazate pe probe, pe fapte și pe 
acte. Pentru că noi nu suntem aici 
să fim iubiți, noi suntem aici să fim 
eficienți! Lucru pe care trebuiau 
să îl facă „securiștii și protejații lor 
politici“.

La Brașov, interesant 
este faptul că 
„securiști“ de prim 
rang s-au afișat public 
cu cercetați precum 
Scripcaru și alții! Deși 
prin „fișa postului“ 
un șef de structură 
este o persoană 
discretă. Adică nu iese 
la șprițuri cu cel pe 
care l-a urmărit. Dar 
„viața bate filmul“! 
Mai ales când vrei 
să-ți aranjezi sora, 
cumnatul, prietenul. 
Mai ales când vrei și tu 
să trăiești mai bine! 
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La Revoluţie s-a murit pentru libertate,  
nu pentru gașca din sufrageria lui Oprea!

Protocoalele subterane  
sunt un atentat la libertate!

Dialogul cu mai tânăra interlocutoare, pur-
tat civilizat pe Facebook, a pornit de la un 
text semnat de Bogdan Stoica pe blogul său. 
Textul, intitulat „babele votează psd. așa, și ce 
morții mă-tii vrei?“ mi s-a părut spumos și coe-
rent. L-am distribuit pe Facebook. În esență, 
vorbește despre responsabilitatea de a avea 
grijă de „bătrânii“ tăi. De a-i  înțelege și a nu-i 
judeca. De a nu da vina pe ei pentru rezultatele 
alegerilor. E un articol scris cu nerv și cu obidă 
și cu furie!

Dialogul a trecut prin mai multe teme. Ca 
toate dialogurile de azi. Am vorbit despre 
vrajba dintre generații, spitalele de stat degra-
date,  responsabilitatea guvernanților, dorința 
firească a tuturor de a trăi mai bine, discursul 
politic îndoielnic. Am conchis că amândoi 
muncim, plătim taxe și impozite, pe scurt, că 
suntem cetățeni onorabili. Apoi discuția a 

alunecat, firesc, spre transparență și spre apli-
carea legii în statul român. Și spre conceptul de 
libertate.

A reapărut, într-o altă 
organizare, Direcția a VI-a  
a securității comuniste.

Da, România are o problemă mare: corup-
ția. Dar ca să poată aplica legea, statul trebuie 
să funcționeze „în lege“, nu în sufragerii. Nu 
prin „protocoale” care duc la business-uri 
distruse de ofițeri interesați să le preia ei sau 
apropiații lor, la oameni cercetați ani de zile, 
iar apoi  achitați, la delatori năimiți să distrugă 
adversari politici. Nu prin anchete penale 
selective. Nu prin tăceri „inteligent“ măsurate.

Protocoalele încheiate între instituțiile 
de forță și cele „speciale” au reconfigurat, 
de fapt, Direcția a VI-a a securității comu-
niste, Direcția de Cercetări Penale. Doar că 
s-a numit „câmp tactic”. O descriere a felu-
lui în care era organizată securitatea găsiți 
pe memorialulrevoluției.ro. Sau căutați pe 
Google, descrierea există pe multe site-uri.

Scopul nu scuză mijloacele, oricât se 

străduiesc „deontologii“ să susțină nevoia de 
abuz în lupta cu abuzul în serviciu.

Atentatul la libertate este cel mai grav lucru 
care i se putea întâmpla societății românești. 
Iar dacă înțeleg  nemulțumirea oricui față de 
un partid sau altul, nu înțeleg cum de nu se 
vede capturarea statului democratic de către 
aceste instituții „speciale“.

Nu cumva așa se explică degradarea 
României? Pierderea, înstrăinarea ieftină 
sau distrugerea acelor bunuri rămase după 
Revoluție care ar fi putut fi aduse în circui-
tul economic după 1990? Nu cumva așa se 
explică „culoarele tactice” la capătul cărora 
găsim politicieni, procurori, judecători, deon-
tologi, șefi de instituții „agreați” de noua 
securitate?

Puterea se dobândește și se exercită demo-
cratic. Politicienii autentici (buni sau răi) se 
tem de vot. Securiștii – nu! Între un text agre-
siv pe un blog sau un discurs politic prost și 
o „monitorizare” preventivă a instituțiilor de 
forță, prefer …înjurătura. Altfel spus: scopul 
nu scuză mijlocele! Fără libertate, democrația 
e o poveste de adormit copiii, iar dreptatea – o  
nesfârșită amăgire!

• FĂRĂ LIBERTATE, DREPTATEA E O AMĂGIRE! Nu mi-am propus să scriu un eseu despre libertate. 
Dar un dialog cu o tânără cu mintea la ea m-a pus pe gânduri. Ce reprezintă, în cele din urmă, 
protocoalele dintre instituţiile statutului și SRI?  Ce reprezintă grupul reunit în „sufrageria lui Oprea“? 
Ce este toată această desfășurare de forţe justiţiare mult prea  ocultate? Atentat la democraţie? La 
statul de drept? O bătălie pentru putere? Un joc politic? O luptă pentru controlul justiţiei? Temele 
acestea sunt discutate atât intens, încât un „amănunt” trece neobservat. „Amănuntul“ numit libertate.

Protocoalele încheiate 
între instituțiile de 
forță și cele „speciale” 
au reconfigurat, de 
fapt, Direcția a VI-a a 
securității comuniste, 
Direcția de Cercetări 
Penale. Doar că s-a 
numit „câmp tactic”. 
O descriere a felului 
în care era organizată 
securitatea găsiți pe 
memorialulrevoluției.ro. 
Sau căutați pe Google, 
descrierea există pe 
multe site-uri.

Tudor ARTENIE
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Lolek și Bolek, Pic și Poc, Zburlici și Puiul cel de 
Cuc, Pătrățel și Pata de Cerneală, Nu Zaieț, Pagadi, 
vi le mai amintiți? Desene animate vechi și foarte 
simpatice. Nu le mai știți, păi faceți o vizită prin 
Consiliul Local Brașov și le vedeți în direct, live 

remasterizate, redigitalizate și superHD.
Păi ce, este în Consiliul local altceva decât desene animate?  
La modul serios acuma, Consiliul Local este adunarea de 

gospodari ai orașului. Ei ne dovedesc asta în fiecare zi. Uite 
de exemplu Adrian Oprică este tot timpul acolo unde este 
nevoie de el, tot timpul acolo atent la lucrările comisiilor, 
tot timpul cu materia la zi, aplecat și gânditor la probemele 
Brașovului, la probleme complicate vizavi de șomaj, la pro-
bleme grele de urbanism, preocupat de aeroport, preocupat 
de decongestionarea circulatiei, preocupat de faptul că nu 
sunt investitori, un gânditor al marilor proiecte de urbani-
zare. Și pentru că este așa de implicat, găsește soluții, găsește 
rezolvări așa ca și acum. A găsit soluția la probleme grave ale 
Brașovului și anume: „REÎNFIINȚAREA PATRULELOR 
ȘCOLARE DE CIRCULAȚIE“.  Mici Milițieni.

A găsit el rezolvarea.  Doamne Dumnezeule  Mare, cu 
ce s-or hrăni ăștia? Oare în fiecare zi mănâncă ceva stricat 
și nu-și dau seama? Sau or fi traume din copilărie? Când era 
mic și-o fi dorit să se facă milițian? Sau ceva de genul de la un 
moment dat, unii cresc doar în înălțime? Cred că asta ultima, 
asta este valabilă. Da, de la un moment dat în trecutul lor au 

crescut doar în înălțime, în rest au rămas acolo, 
la momentul ăla.

Ei și parcă cele de mai sus nu ar fi fost sufi-
ciente, aflu – cam târziu ce-i drept că – soția 
domnului Oprică, respectiv dna Anca Bertea 
(nu am cunoștință dacă și-a schimbat numele 
de familie) aflu că doamna respectivă a fost 
numită în Consiliul de administratie al SC 
RIAL SRL. Bineînțeles, doar pe criterii de com-
petență și utilitate. Nu credeți că acestea au fost 
criteriile? Păi vă dovedesc: SC RIAL SRL, este 
o societate comercială unde acționar unic este 
Consiliul Local Brașov. Această societate admi-

nistrează fondul locativ de stat.
Pentru cei care nu știu, SC RIAL SRL se confruntă cu 

situații grele, cu situații complicate din punct de vedere al 
activității și anume litigii grele legate de retrocedare, litigii 
grele pentru locuințe vândute către chiriași care ulterior au 
fost retrocedate de instanțe, evacuări complicate, cereri de 
despăgubiri cu sume mari, deci e nevoie de cunoștințe juri-
dice temeinice. 

Alte probleme ar fi clădiri aflate în stare gravă de depreci-
ere care necesită reparații și au risc seismic, deci probleme de 
structuri de rezistență și proiectare arhitecturală și de instalații. 

Alte probleme sunt veșnicele neînțelegeri cadastrale, înta-
bulări făcute în baza unor ordine de prefect defectuoase, gră-
nițuiri greșite, schițe de Carte Funciară și planuri de cadas-
tru care se suprapun, cărți funciare foarte vechi și iligibile ale 
căror planuri și schițe trebuie expertizate și refăcute), vânzări 
greșite unde din cauza schițelor de Carte Funciară și planu-
rilor cadastrale proaste situația din acte nu corespunde cu 
măsurătoarea din teren etc, deci probleme grele, de răspun-
dere mare care necesită cunoștințe temeinice de inginerie 
cadastrală și topometrie. 

Ei și acum să vă dovedesc că dna Bertea Anca este omul 
potrivit la locul potrivit, păi cine ar putea să rezolve toate 
aceste probleme, mai bine decât un medic stomatolog? 
Nimeni. Ați văzut? 

Ei acum probabil că pe Facebook postacii o să vină cu o 
replică de genul: „Compania are specialiști, administratorii 
nu trebuie să fie specialiști!“

Vrăjeală ieftină! 
Nu este mai bine să fie în Consiliul de administrație spe-

cialiști care înțeleg ce se întâmplă și nu asistă la discuții la un 
mod decrepit doar „privind“ discuția ca pe o minge de tenis 
de la o rachetă la alta, fără să priceapă nimic? Chiar și numiți 
pe „criterii“ dar TREBUIE specialiști de meserie !

Păi RIAL-ul are zeci de procese datorită acestor probleme 
și tu pui în administrarea RIAL-ului dentiști? E ca și cum 
pentru o dantură cangrenată ai pune să fie vindecată și repa-
rată de către un jurist sau un topometrist. Păi ai curaj să stai 
să-ți bage polizorul sau seringa-n gură? Nu cred … 

Deci, cum ziceam: Lolek și Bolek, Pic și Poc, Zburlici și 
Puiul cel de cuc, cam nătăfleț și cam năuc.

Prin comiții cu bărcuța, Adișor și cu Ancuța.

Turnul de Fildeș

Tenorul de serviciu sau „lista“ lui Arnold (Ungar)

Arnold Ungar, acest cori-
feu al Consiliului Local 
– Brașov,  se vrea – în 
visele lui – un fel de ober-
sturmfuhrer  al opoziției 

din administrația brașoveană, dar deja 
începe să ne agaseze cu vocalizele lui 
de tenor dintr-un spectacol provincial 
de revistă. Sala în care se desfășoară 
ședințele Consiliului Local Brașov este 
destul de generoasă, dar totuși devine 
mult prea mică atunci când Herr Heffe 
SD începe să elucubreze.

Trebuie să recunosc, ne-a păcălit o 
perioadă, i-a certat pe edilii Brașovului 
o perioadă de 2 ani, zi de zi, ședință de 
ședință, însă din momentul în care a 
fost numit în Comisia Juridică, ei bine 
din acel moment, a devenit un cățeluș 
obedient al puterii din administrația 
brașoveneană, lăudându-l și apărându-l 
pe edil și apropiații lui ori de câte ori 
avea ocazia.

Ei bine până la ultima ședință de 
CL, când apelând la niște vocalize ief-
tine (dar care culmea, sperie și păcălesc 
caracterele slabe), apelând la decibelii 
săi tenorici, a strigat la consilierii locali 
și la viceprimar cerând o listă cu toți 
membrii CA din societățile primăriei 
și cerând să i se spună și gradele de 
rudenie. Cererea la prima vedere pare 

întemeiată și corectă, dar mi-e teamă 
că e doar un foc de paie care este menit 
să stingă tăciunii aprinși de noi. De ce 
spunem asta: pentru că Bastos, ,,în 
nemerncia lui ca un câine turbat…” . 
Tot timpul a cerut și nu a făcut nimic.

Nu ai înaintat nici măcar o acțiune 
judecătorească pentru anularea vreu-
nei situații pentru care ai elucubrat ca 
un fariseu.  Nu ne mai păcălești! Ai mai 
lătrat odată până ai primit, acum ce vrei, 
ți-e fomiță iar? Nu te credem Arnoalde. 
E vrăjeală. Și la urma urmei, listele cu 
membrii CA le poți obține prin adrese 
scrise de la societățile respective pe 
Legea accesului la informația publică. 
Gradele de rudenie, în afară de cele evi-
dente gen Bertea – Oprică, de unde să 
le știe Costel Mihai?

Da ce, le-a ținut el oamenilor lumâna-
rea când au procreeat? Hai că ești peni-
bil și răsuflat și nu mai țipa că sperii doar 
copiii ! Te dai OBERSTURMFUHRER 
dar ai dovedit că ești doar un fel de 
SCHMEICHLER-SCHUHPUTZER  
– în traducere un slugarnic – lustra-
giu. Te vrei tenor de SCALA DIN 
MILANO, dar nu ești decât un manelist 
de birt de cartier ce chelălăie gângurind 
printre molfăieli și se acompaniază fals 
și atonal la ,,calorifer dă piept“.

P.S.  De ce am zis că focul l-am aprins 
noi? Citiți articolul nostru ,,Turnul de 
fildeș,, ! Stați liniștiți, că noi ne ocupăm 
serios, nu pe diversiuni și tehnici de 
manipulare. Vă ținem la curent.

P.S. !!   Nu mai țipa Arnoalde că spe-
rii copii !

Prin Consilii cu bărcuța,
Adișor și cu Ancuța,
În comiții și numiri,
Și că alții ca ei nu-s,
Pe ogradă șefi s-au pus.
Și alunecă pe ape bărcuța, fără tăgadă
Recomand: grijă cu vâsla,
Să… nu dați în vreo cascadă!?!
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Pivnițe și cuhnii bârsene
• MOTTO: „BRAŞOVUL POSEDĂ UN NUMĂR MARE DE « LOCURI». Mâncărurile şi băuturile 
ce se servesc oaspeţilor în ele sunt bune în calitate şi moderate în preţuri“, citat din “Călăuzul 
străinului prin Brașov”

Încă din epoci trecute ora-
șul-cetate Brașov, prin locul 
în care este așezat, respec-
tiv răscruce de trecători 
între trei țări, Moldova,Țara 

Românească și Principatul 
Transilvaniei, precum și poartă 
cosmopolită între ideologia și 
cultura a două imperii, Imperiul 
Habsburgic și Imperiul Otoman, a 
avut întotdeauna o atitudine aeri-
sită vis a vis de multiculturalitate, 
aceasta manifestându-se în toate 
formele ei. Și cum putem studia și 
observa aceasta mai bine, decât prin 
prisma zumzetului de voci și râsete, 
amalgamul de comenzi în platouri 
vârlave cu arome amețitoare, pur-
tate sprinten de escadroane de „gar-
con“ sau de “băieți de han și prăvă-
lie“ – depinde de așezământ. Se 
mai aude fâsâitul borvizului turnat 
rece în pahare elegante cu vin alb 
dulce sau vin aspru sec ardelenesc 
vărsat în străchini de lut – și-aceasta 
după ștaiful locului – acorduri de 
lăutărie, clinchet de pahare, nego-
cieri de cazare, miros de cafea, arii 
și cuplete de operetă aplaudate de 
elita orașului, lăudate și criticate 
în „foaiere“ cu iz de trabuc și pipă, 
alături de cognace vechi, lichio-
ruri scumpe și cofeturi rafinate. 
Lăsându-ne purtați de acest noian 
de senzații, ajungem în locuri pre-
cum cafeneaua vieneză a hotelului 
Coroana, unde parcă și vedem aie-
vea cum negustorul grec corpolent 
cu mâna plină de inele ce-i trădează 
opulența levantină și ofițerul nobil 
austriac, blond-grizonat, impeca-
bil și scorțos, cu butoni de argint și 
drept ca lama baionetei, se întrec în 
a atrage atenția mondenelor vremii, 
ce zâmbesc timid și-și pleacă sfios 
ochii în spatele evantaielor.

Un ochi mai experimentat ar 
observa însă că sfiala este doar de 

fason, în spatele evantaiului, ele 
sorbind din ochi un publicist-co-
respodent englez, al unui ziar din 
Londra, subțire, tânăr și de neigno-
rat faptul ca are diurnă acoperită 
în sovereign și lire de aur! Da, erau 
la Coroana corespondeți străini. 
Europa fierbe. Este 1914. Dar să 
părăsim hotelul Coroana căci el 
nu este singurul. Sumedenii de 
hanuri și case de oaspeți, restau-
rante și cofetării pentru diferite 
buzunare, obiceiuri și obișnuințe. 
Era Hanul „La Soarele de Aur”, pe 
strada Colonel Buzoianu nr 1, actu-
alul Liceu de Muzică. Aici a con-
certat în cinci reprezentații însuși 
Johann Strauss în 1849. Este Hanul 
Maria D. Orghidan, clădire aflată 
pe Strada Castelului nr. 91, decla-
rată monument istoric.  Hanul 
„La Vulturul de Aur“, azi Școala 
Populară de Arte de pe Str. Lungă 
nr. 1 a fost construit la sfîrșitul 
secolului XVIII. O lungă perioadă 
de timp a funcționat aici teatrul 
orășenesc iar din 1928, conserva-
torul de muzică. George Enescu a 
poposit aici de mai multe ori. Mai 
era „Hanul Roșu“ pe Strada Nicolae 
Bălcescu, numărul 16, trăgeau în 
special cei din Făgăraș. „Hotelul 
Unio, hotel cu un renume mai 

rău. În locul lui a apărut în 1893, 
Grand Hotel, cu opt vane pentru 
baie. Pe actuala Stradă Republicii, 
fosta stradă a Căldărarilor, a exis-
tat „Hotelul Barosch, amenajat din 
casa lui Montaldo și deschis în anul 
1894. Avea 48 de camere, baie și 
chiar telefon. . Pe strada Lungă nr 
5 „La Cerbul de Aur“, locul unde a 
dormit domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, in drum spre exil, împreună 
cu prinţesa Maria Obrenovici a 
Serbiei.  Strada Lungă nr. 4, a fost 
Hanul „La Mielul Alb“ cu o isto-
rie aparte despre care vom vorbi 
la momentul potrivit.  Hanul „La 
Porumbelul“ a funcţionat pe Strada 
Iuliu Maniu nr. 27.  Aici trăgeau. 
Negustorii unguri trăgeau la Hanul 
„La Orașul Pesta“, de pe Iuliu 
Maniu nr. 32. Hanul „La Raţa“ pe 
Strada C. Brâncoveanu nr. 22, unde 
trăgeau grecii și turcii. Pe faţada 
principală se distinge un basorelief 
cap de turc. De asemenea si multe 
cârciumi și restaurante cum ar fi: 
restaurantul Coroana, unul din-
tre cele mai vechi localuri de lux, 
inaugurat în 1910 (parte integrantă 
în hotelul Coroana), restaurantu-
lui Aro, în 1939 (parte integrantă 
în hotelul ARO). Restaurantul 
Luther, frecventat de intelectualii 

Brașovului, patronul, domnul Ioan 
Moșoiu, un filantrop vestit pentru 
donațiile sale. În palatul Czell, era 
restaurantul Ursu, restaurant ele-
gant. Avea însă și un department de 
reveneală o braserie, unde era des-
chis la 5 dimineaţa și cheflii dădeau 
buluc la  ciorbă de potroace, ciorbă 
de burtă și tuzlama regală din 
bucăţi de burtă în sos  cu smântână 
și usturoi. Celebra Gaura Dulce 
cu flechiile ei. Carnea friptă pe jar 
se aducea pe un fund de lemn, era 
tăiată fierbinte, în fața clientului în 
formă de tăieţei se potrivea de sare 
și piper. Bineînțeles nu lipseau nici 
stabilimentele de noapte, cu dansa-
toare, cu fete de treabă pe umărul 
cărora puteai să-ți plângi amarul 
și la sânul cărora nu exista să nu 
găsești alinare și compasiune. De 
asemenea cafenele, cofetarii, piv-
nițe și crame de vin, cărora le vom 
dedica un episod separat. Dorim să 
pornim împreună cu dumneavaos-
tră un excurs gustos, cu informație 
multă și cu mirodenii felurite, să 
vizităm toate aceste stabilimente, 
să le scotocim prin cămări, să le 
iscodim cuhniile, să le ademenim 
și să-i tragem de limbă pe bucă-
tari. Să la aflăm secretele, poveștile, 
unele vesele și la lumina zilei, altele 

întunecate petrecute în penumbra 
nopții, în hățișurile întortocheate 
de piatră, dintre strada Căldărarilor, 
Poarta Vămii și strada Aței (toate, 
denumiri vechi), de parcă aici s-ar 
fi inspirat Alexandre Dumas când a 
scris Misterele Parisului. Să le aflăm 
aromele!.

În încheierea acestui prim epi-
sod vă mai spunem că la hotel 
Europa, un alt hotel important al 
Brașovului în sala de mese, în 1909, 
Aurel Vlaicu a expus avionului său: 
„de forma unei libelule, construit 
din lemn de brad, de gorun și din 
pînză“, scria Gazeta Transilvaniei.

Un ochi mai 
experimentat ar 
observa însă că sfiala 
este doar de fason, în 
spatele evantaiului, 
ele sorbind din ochi un 
publicist-corespodent 
englez, al unui ziar din 
Londra, subțire, tânăr și 
de neignorat faptul ca 
are diurnă acoperită în 
sovereign și lire de aur!

Bogdan GABRIEL



Cred că a devenit un 
loc comun asuma-
rea de către spaţiul 
public românesc a 
personalităţii gene-

ralului Berthelot, „Tata Burtălău“, 
cum era numit de către osta-
șii români. Datorită conducerii 
Misiunii Militare Franceze, cea 
care în iarna anilor 1916/1917 
a contribuit la refacerea armatei 
române, Berthelot a rămas în isto-
ria României ca un mare prieten al 
poporului român. Este cel pe care 
mareșalul Joffre decide să îl trimită, 
la cererea Bucureștiului, să reorga-
nizeze armata română. Berthelot 
și numeroșii militari francezi care 
îl însoţesc vor organiza, în iarna 
anului 1916-1917, reconstrucţia 
armatei române. În perioada ianu-
arie - iunie 1917, Berthelot a cola-
borat la refacerea și reorganizarea 
armatei române, pe teritoriul liber 
al Moldovei. Personalul misiunii 
a fost detașat pe lângă comanda-
mentele române, până la nivel de 
comandament de divizie, inclusiv. 
Două secţiuni cu roluri distincte 
au fost Misiunea Aeronautică și 
Misiunea Serviciului Sanitar. Sub 
conducerea generalului Henri 
Mathias Berthelot, divizii întregi 
au fost rapid re-operaţionalizate. 
Popularitatea generalului a cunos-
cut o creștere considerabilă, moti-
vând astfel foarte mulţi ostași să 
se înroleze ca voluntari în armată, 
printre ei numărându-se foarte 
mulţi ardeleni și bucovineni.

După semnarea tratatului pre-
liminar de pace de la Buftea cu 
Puterile Centrale, în primăvara lui 
1918, personalul Misiunii Militare 
franceze, în frunte cu Berthelot, a 
fost nevoit să părăsească România. 
Berthelot reușește să îl informeze 
pe Regele Ferdinand despre imi-
nenta semnare a armistiţiului la 
11 noiembrie, ceea ce permite 
românilor să declare din nou răz-
boi și să se regăsească în tabăra 

Generalul Berthelot
Personalităţi ce au făcut posibilă Marea Unire

Col.(r) Nicolae USZKAI, 
Vicepreşedinte ANCMRR/ 

MApN, Filiala Braşov

Marea Unire de la 1918 nu s-ar fi putut realiza 
fără personalităţi marcante pentru că, nu-i aşa?, 
oamenii dau măsura faptelor... Omul fain din 
istorie pe care vă propun să-l rememorăm nu este 
un român ci un mare prieten al românilor, devenit 
cetăţean de onoare român şi care a marcat decisiv 
realizarea României Mari la 1918.  
Este vorba despre nimeni altul decât generalul 
Henri Mathias Berthelot, şeful Misiunii Militare 
Franceze în România şi consilier militar al regelui 
Ferdinand în timpul Primului Război Mondial.

învingătorilor cu doar o zi înainte 
și, deci, ulterior, la negocierile de 
pace de la Versailles și Trianon. Un 
„pont“ bun primit de la un prieten 
și care a contat decisiv în reali-
zarea României Mari! Generalul 
Berthelot a revenit în fruntea 
unei noi misiuni militare, între 1 
octombrie 1918 și 4 mai 1919 și va 
intra triumfal în București, alături 
de Regele Ferdinand, de Regina 
Maria și de trupele învingătoare la 
1 decembrie 1918. În postura de 
cetăţean onorific cu drept de a par-
ticipa la întrunirile regale, a făcut 
o lungă și benefică vizită în prin-
cipalele localităţi ale Transilvaniei, 
printre care și Brașovul, vorbind 
în numele României Mari și 
menţinând în români speranţele 
trezite de adunarea de la Alba 
Iulia, din 1 decembrie 1918. 
Generalul  Berthelot, a plecat în 
12/25 Decembrie din București, 
a parcurs Banatul, Crișana și 
Transilvania, întorcându-să în 

Capitală în ziua de 21 Dec. 1918/ 
3 Ian. 1919. 

Brașovul românesc 
a făcut generalului 
Berthelot o primire  
de excepție

După ce la toate gările din Ţara 
Bârsei i s-au făcut cele mai calde 
ovaţii de populaţia românească, 
îmbrăcată în haine de sărbătoare, 
la Brașov a fost întâmpinat de zeci 
de mii de români și un impozant 
alai. La Brașov a ajuns la 21 dec./3 
ian. 1918, orele 08.00. La ieșirea 
din gară erau prezenţi membrii 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Naţional, ofiţerii Regimentului 
6 Vânători, și un grup de ofiţeri 
ai Regimentului 8 Vânători de 
Munte. În faţa gării era o gardă de 
onoare formată dintr-o companie 
a Regimentului 8 V.M., flancată de 
călărași din Ţara Bârsei, între care 
se remarcau Junii din Șchei și călă-
rașii din Stupini și Prejmer.

Protopopul Vasile Saftu, încon-
jurat de notabilităţile române, a 
exprimat bucuria pe care o simt 
miile de brașoveni de a vedea în 
mijlocul lor pe „nobila Franţă“. 
Generalul a răspuns: „Sunt foarte 
mișcat de cuvintele de dragoste ce 
mi le adresaţi... Mulţimea aclamă 
„Vive la France! Trăiască România 

Mare!“ Cortegiul a pornit spre 
oraș. În prima trăsură se aflau gene-
ralul Berthelot și protopopul Saftu. 
Urma un lung șir de trăsuri cu nota-
bilităţi, junii din Șchei formând 
avangarda și sutele de călărași bâr-
sani reprezentând ariergarda. De-a 
lungul străzilor erau postaţi mem-
bri ai gărzilor naţionale din Brașov 
și împrejurimi. Pe traseu au fost 
amenajate trei arcuri de triumf: în 
faţa gării, la intrarea în Cetate (la 
capătul str. Porţii) și la intrarea în 
Prund. La Biserica Sf. Nicolae s-a 
oficiat un scurt Te Deum. Alaiul 
s-a îndreptat spre liceul românesc. 
În sala festivă, împodobită cu brad 
și covoare naţionale, se aflau mem-
brele Reuniunii Femeilor Române 
din Brașov, îmbrăcate în costume 
populare. Acestea au prins în ves-
toanele ofiţerilor din suita gene-
ralului cununiţe de iederă și brad 
legate cu panglici tricolore. Corul 
lui Gh. Dima a interpretat La 
Marseillaise. 

Profesorul Ioan Priscu a ţinut 
o cuvântare în limba franceză, 
subliniind meritul Franţei pen-
tru îndeplinirea idealului naţional 
românesc. În numele RFR a vor-
bit, în limba franceză, Constanţa 
A. Popovici. A urmat discursul 
generalului Berthelot. Corul lui 
Gh. Dima a cântat „Trei culori“. La 
orele 10.00 festivitatea continuă în 
faţa liceului, unde oaspetele este 
aclamat de mulţimea românească 
și asistă la un spectacol folcloric. 
Sosesc  acolo și reprezentanţii sași-
lor și maghiarilor (preoţii evanghe-
lici, vicecomitele și primarul ora-
șului). Reprezentantul maghiarilor 
stăruie asupra arborării steagului 
unguresc, alături de cel românesc și 
cel francez. Generalul Berthelot îi 
răspunde scurt că steagul unei ţări 
inamice nu poate să fluture alături 
de cele ale Aliaţilor. Alaiul pornește 
spre gară.

Peste ani, generalul  
a mai trecut prin Brașov

La 24 septembrie 1924. 
Generalul Berthelot se îndreaptă 
spre Sinaia, venind de la moșia din 
Fărcădin, jud. Hunedoara, primită 
în dar de la Regele Ferdinand și 
Regina Maria. La gara Brașov este 
întâmpinat de un public numeros, 
alături de care se aflau școlile, autori-
tăţile și Corpul ofiţeresc, condus de 
generalul Olteanu – comandantul 
Corpului 5 Armată. Gara era pavoa-
zată cu drapele române și franceze. 
Când generalul a descins din vagon 
a fost întâmpinat de dr. Ioachim 
Ciurea, prefectul judeţului Brașov: 
„În numele judeţului și orașului Brașov 
vă aducem prinosul celei mai  deosebite 
recunoștinţe a neamului nostru, urân-
du-vă bine aţi venit!“.  Nu este lipsit 
de interes să menţionăm și vizita 
sa la Brașov în 11 octombrie 1927, 
când au avut loc festivităţile de inau-
gurare a uzinelor I.A.R. Brașov, în 
prezenţa unor distinse personalităţi 
politice, militare și civile din ţară și 
străinătate, în calitate de reprezen-
tant al guvernului francez.

Personal, nu-mi place istoria con-
trafactuală, cea care-și pune întrebări 
de genul „ce-ar fi fost dacă?“, dar 
cred că evenimentele nu ar fi avut 
aceeași cursivitate firească dacă 
nu ar fi fost Berthelot la comanda 
misiunii militare franceze! Asta 
pentru a sublinia, încă o dată, rolul 
marelui prieten francez în faptul 
că astăzi putem serba Centenarul 
Marii Uniri! Doresc să mulţumesc 
familiei Tănase, o familie de istorici 
brașoveni, pentru că „mi-au des-
chis ochii“ mai mult decât îi aveam 
deschiși asupra personalităţii mare-
lui general francez! Şi am să-nchei 
scurta-mi prezentare cu cuvintele 
ce au răsunat acum o sută de ani și 
la Brașov, în prezenţa lui Berthelot: 
„Trăiască România Mare!“ Amin!

La Braşov a ajuns la 21 dec./3 ian. 1918, orele 08.00.La 
ieşirea din gară erau prezenţi membrii Comitetului Executiv  
al Sfatului Naţional, ofiţerii Regimentului 6 Vânători, şi un grup 
de ofiţeri ai Regimentului 8 Vânători de Munte. În faţa gării era 
o gardă de onoare formată dintr-o companie a Regimentului 
8 V.M., flancată de călăraşi din Ţara Bârsei, între care se 
remarcau Junii din Şchei şi călăraşii din Stupini şi Prejmer.
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