
Cincu in NATO
Localnicii din satul care are cel mai mare poligon din tara se gandesc mai mult la economie decat la
apararea tarii. "Cincanii" se si vad mari patroni, pe banii americanilor. Primarul din viitoarea baza
NATO puncteaza problemele administrative: infrastructura, somajul si, bineinteles, bugetul restrans.
  
  Cu doua saptamani in urma se pregateau de iarna, iar cei mai multi "cincani" isi faceau deja planul sa
pregateasca pamantul pentru primavara. La sfarsitul saptamanii trecute, lucrurile s-au schimbat radical: a
venit vestea ca in Cincu se face baza NATO. Satenilor le-a mers mintea: NATO, deci Bush, deci
americani, deci bani multi. Asta a fost scanteia. Au urmat planuri si dezbateri de adevarati business-meni:
ce afacere ar merge mai bine acum, ca vin americanii?
  
  La capatul lumii
  Indiferent de unde vii, dinspre Agnita, Fagaras sau comuna Bruiu, localitatea Cincu, situata la limita
dintre judetele Brasov si Sibiu, iti da impresia ca ai ajuns la capatul lumii. O liniste primordiala apasa.
Doar din cand in cand, sunetul de camion sau de tractor aminteste ca suntem intr-o era mecanizata. 
  
  Cincu este la 80 de kilometri de Sibiu si la 90 de kilometri de Brasov, dar se afla pe raza judetului
vecin. "Cincanii" dau fuga mai repede la Agnita si Fagaras, atunci cand au ceva de rezolvat, pentru ca
resedintele sunt prea departe. 
  
  Cincanii au auzit de la televizor despre renasterea poligonului de la marginea satului, dar nu stiu daca
este de bine sau daca este de rau. Cei mai multi, insa, sunt optimisti si fiecare spera ca isi va trage spuza
de pe seama militarilor straini care vor veni in sat. Primarul spera sa primeasca mai multi bani pentru
infrastructura, satenii spera sa isi deschia afaceri profitabile, iar femeile tinere spera sa suceasca mintea
vreunui american, care sa le ia cu el peste ocean.
  
  Plugarii de ieri, managerii de maine
  Sorin Butoi are aproape 37 de ani. Este somer si se ocupa de agricultura. Spune ca acum poate va avea
si el ceva de munca. 
  
  Barbatul isi aduce aminte ca acum vreo 12-13 ani au mai venit americani la Cincu si nu au plecat fara sa
lase cate ceva in urma lor. "Erau mari si bine facuti. Fetele din sat le tot faceau ochi dulci. Sa fi vazut ce
era pe dupa capitele de fan... Unele au ramas bortoase dupa ce au plecat americanii. Acum, daca mergi
sambata si duminica pe terenul de fotbal de la scoala, vezi numai negrotei de 12 ani la joaca", povesteste
Sorin Butoi.
  
  Pirandele viseaza 
  
  tigancile iesite la cumparaturi in centrul satului spun ca de abia asteapta sa vina americanii. Barbatii lor
se tem sa nu ramana fara case, deoarece au locuintele construite taman pe poligonul de la baza militara.
"Or avea nevoie si ei de femei, ca doar nu vor sta ca... cucii... singuri... O sa imi extind pensiunea, o sa fac
cu specific, sa fie pe placul lor", spune Adelina, o tiganca mai instarita.
  
  Oile cu sechele
  
  Ciobanii de la Cincu nu vad cu ochi buni activitatea militara din zona si nici nu vor sa auda de
americani in poligonul in care isi pasc ei linistiti oile. "O sa fie galagie mare, nu o sa avem liniste deloc. O
sa strice toate pasunile. Nu o sa mai avem voie cu oile prin poligon. Va trebui sa mergem prin alte parti.
Nu prea ne convine, se sperie si oile... Eu nu o sa vand nici macar un miel americanilor, de stiu ca raman
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cu toate!", se tine tare ciobanul Mihai Visea, iesit cu oile la pascut langa sosea in mijlocul lui decembrie,
ca sa mai scuteasca din nutretul stans pentru iarna.
  
  Primar uitat, caut fonduri 
  
  Ca in majoritatea localitatilor unde primarul nu este de aceeasi culoare politica cu presedintele
Consiliului Judetean, locuitorii au de suferit. 
  
  "Avem foarte multe de facut pe aici. Avem gaz, dar nu avem apa curenta. Insa nu asta ne doare cel mai
tare, ci podul peste Olt, de la Voila, care sta sa cada. Nu stiu, zau, cum o sa treaca ei cu tancurile pe
trailere", spune, sceptic, primarul Ioan Tanase (foto). "Eu sunt de la PSD, iar presedintele de la noi, de la
Brasov, este la liberali... ne ajuta cu ce poate, dar nu mai este ca inainte. Din fondurile europene am
pierdut un program la doua puncte, pentru ca nu aveam destui someri. Eu nu mai cred in programele
astea", mai povesteste primarul Tanase.
  
  Baza de peste 2.000 de hectare
  Primarul Tanase se fereste sa dea detalii despre baza militara de la Cincu, dar povesteste despre
terenurile foarte intinse care trec de 2.000 de hectare. "Nu pot da cifre exacte, pentru ca nu prea am voie.
Este pana dincolo de observatorul de la drumul regelui. Nu prea mai sunt soldati. Mai mult sunt din
Agnita sau Fagaras", spune primarul.
  
  In cazarmele de la Cincu pot sta peste 1.500 de militari. si acum, constructiile sunt pazite cu sfintenie,
iar orice strain se apropie este luat la intrebari. 
  
  Pasunile intinse care deserveau ferma de la poligonul din Cincu au fost concesionate de cativa ani unor
ciobani din Pitesti, iar ferma a fost parasita. peste jumatate dintre sateni lucrau la ferma, asa ca nevoia de
"ceva de lucru" este, acum, in Cincu, foarte mare. Pentru sateni, americanii nu vin cu arme de ultimul
racnet. Vin cu bani.
  
  Sub efectul Basescu
  
  Cincanii sunt inca sub efectul vizitei presedintelui Traian Basescu. La sfarsitul lunii octombrie, seful
statului a vizitat poligonul, cu ocazia celui mai amplu exercitiu militar organizat in Romania in ultimii 5
ani. La exercitiul DEMEX 2005 au participat peste 3.000 de militari din fortele terestre si fortele aeriene,
200 de masini de lupta, 500 de autovehicule, 3 avioane MIG 21 Lancer si 4 elicoptere IAR, 330 PUMA
SOCAT.
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