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EDITORIAL
Alarmã!
„Alerta“ se întoarce!
Pia]a de media româneascq este deja supra\ncqrcatq.
|n fiecare zi apar noi cotidiane, noi publica]ii,
noi televiziuni. De ce ar mai fi nevoie de \ncq una?
Simplu: pentru cq acest segment de pia]q lipse[te cu
desqvâr[ire. Nimeni nu vrea, sau nu poate sq
editeze o publica]ie care sq se ocupe, \n cea mai
mare parte a sa, de investiga]ii [i anchete.
Iar incursiunile \n lumea serviciilor secrete \i sperie
pe cei mai mul]i dintre noi. Pe cei mai mul]i, dar
nu pe to]i. Dovada este faptul cq „Alerta“ iese,
din nou, la luptq. Publicul românesc este ahtiat, ne
spun sondajele, dupq manele, telenovele, fotografii
cu femei goale [i minciuni. Cei care \[i doresc
altceva, sau [i altceva, nu sunt \ntreba]i sau sunt
prea pu]ini. Dar ei existq. Vor sq [tie, vor sq afle,
sq se informeze. Ei vor fi conducqtorii de mâine.
Este motivul pentru care acest sqptqmânal este
necesar, este motivul pentru care România
meritq sq aibq „Alerta“.
Mul]i dintre ace[ti oameni au regretat atunci
când aceastq publica]ie a dispqrut de pe pia]q, \n
urmq cu câ]iva ani. Motivele acestei dispari]ii
nu le facem publice, deocamdatq.
O parte dintre ei ne-au ajutat sq reapqrem,
fapt pentru care le mul]umim.
Poate [i mai mult mul]umim celor
care [i-au dorit ca „Alerta“ sq disparq pentru
totdeauna. Ne-au fqcut mai tari, mai ambi]io[i.
{i i-am iertat, dar nu o sq-i uitqm.
Pentru prieteni, pentru du[mani, pentru politicieni
[i pentru omul de pe stradq vom \ncerca
sq facem o presq de calitate, fqrq
compromisuri. Este modalitatea prin care
ne vom face, \n scurt timp, foarte mul]i
prieteni dintre dumneavoastrq, cititorii.
{i, bine\n]eles, [i foarte mul]i du[mani.
Doamne-ajutq!
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sub lupq

Antiterorism – între teorie ºi politicã

Organizarea mqsurilor antiteroriste în România a fost inspiratq de G.S.G. 9,
unitatea de elitq a Germaniei. În 1977, ofi]eri din cadrul Ministerului de Interne
au fost trimi[i în Republica Federalq Germanq [i, dupq un stagiu de pregqtire, au
revenit în ]arq, unde au creat Unitatea Specialq de Luptq Antiteroristq. Unitatea
a func]ionat cu bune rezultate pânq în 1989, reu[ind sq apere cu succes ]ara de
ac]iuni teroriste. Astfel, la noi nu au reu[it atunci ac]iuni asupra unor
ambasade, nu au fost lua]i ostatici, nu s-au deturnat avioane sau nave.
Cele câteva evenimente pe profil nu au avut anvergurq, situa]ia
fiind repusq rapid sub control.
Comparativ cu ]`rile din
jur, se poate spune c` România
a fost o adev`rat` oaz` de
lini[te din acest punct de
vedere, dar [i eforturile depuse
au fost pe m`sur`.
Dup` 1989, activitatea de
combatere a terorismului a fost
continuat` de Brigada Antiterorist`, unitate care a p`strat practice structurile organizatorice
inspirate de la colegii germani,
cu sporuri considerabile în ceea
ce prive[te dot`rile tehnice.

Organizare
Unit`]ile antiteroriste ac]ioneaz` în cadrul sistemelor
na]ionale de informa]ii, concentrând toate informa]iile [i
elementele de interes de profil.
În consecin]`, clasic exist` trei
segmente principale:
I. Aparatul informativ –
care adun` informa]ii specifice
prin posibilit`]i proprii sau rezultate din cooperare, urm`re[te suspec]ii, supravegheaz` prin
metode specifice obiectivele
vizate de terori[ti, persoanele
sau personalit`]ile ce pot deveni ]inte pentru terori[ti. Fur-

nizeaz` permanent date [i informa]ii altor structuri, urm`rind preîntâmpinarea, prevenirea unor ac]iuni teroriste.
II. Sisteme de paz` [i
ap`rare – unit`]i militare, de
obicei înarmate, care protejeaz`
(p`zesc) obiective [i persoane.
Exemplu: controlul antitero din
aeroporturi, porturi, de pe lâng`
ambasade sau re[edin]e.
Coopereaz` obligatoriu cu
organele informative, care le
transmit informa]ii privind st`rile de pericol [i orientarea for]elor angrenate în ac]iune.
III. For]e de interven]ie –
trupe special instruite [i înarmate, care, în cazul producerii
unor ac]iuni teroriste, intervin
pentru contracararea [i anihilarea terori[tilor. Se poate spune
c` lupt`torii intr` în ac]iune când
cele dou` dispozitive, informativ [i, dup` caz, cele de paz`,
au fost dep`[ite de terori[ti.

primordial` [i orice gre[eal` sau
incapacitate profesional` poate
duce la dezastre. |n cazul jurnali[tilor r`pi]i în Irak a lipsit în
mod clar protec]ia informativ`,
deci nu s-a realizat prevenirea.

Doi cet`]eni de origine arab`,
cunoscu]i cu multiple preocup`ri ilicite, iar unul chiar suspect
de spionaj în favoarea unui stat
str`in, au reu[it s` trimit` în Irak
trei jurnali[ti români pentru a fi

r`pi]i, creând o situa]ie nemaiîntâlnit` pân` în prezent. Putem
concluziona c` serviciile informatice îns`rcinate cu combaterea terorismului s-au f`cut de
râs, putând atrage [i o percep]ie

total nefavorabil` chiar [i pentru
conducerea Statului român. Mai
exist` [i varianta ca, doamne fere[te!, unii ofi]eri de informa]ii
s` fie direct implica]i.
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dezvqluiri

Rãzboiul electronic din decembrie 1989 –
o diversiune pusã la cale în România
|ntr-o secven]q memorabilq \nregistratq pe casetq video \n decembrie 1989, dupq
fuga cuplului Ceau[escu, generalii {tefan Gu[e [i Iulian Vlad, afla]i \n sediul
fostului CC al PCR, par depq[i]i fa]q de rapoartele pe care le primeau telefonic,
privind apari]ia \n anumite zone din România a unor flotile de elicoptere
neidentificate. Generalul Iulian Vlad a ordonat doborârea aparatelor de luptq.
Ulterior, majoritatea sta]iilor radar a semnalizat ]inte aeriene neidentificate, care
survolau obiective civile [i militare, asupra cqrora s-a deschis focul, fqrq a se
putea dobor\ vreo ]intq aerianq inamicq. Men]ionqm cq ]intele aeriene erau
semnalate noaptea, dupq ce \nceta activitatea diversioni[tilor, a a[a-zi[ilor terori[ti.

Pistã falsã aruncatã
pe piaþã
Comisiile parlamentare de
anchet` asupra evenimentelor
din decembrie 1989 au lansat
teoria unui r`zboi electronic
ini]iat [i coordonat de centre
militare str`ine, fiind, mai curând, sugerate decât men]ionate
bazele NATO din Turcia.
Nu s-a r`spuns, \ns`, la o
\ntrebare de bun-sim]: ce interes strategic ar fi avut statele
NATO s` dezl`n]uie, \n decembrie 1989, un r`zboi \mpotriva
armatei române, dup` ce aceasta trecuse de partea revolu]ionarilor, iar so]ii Ceau[escu erau
aresta]i la Târgovi[te?
Din documentele MApN,
rezult` c` saturarea ecranelor
radar cu ]inte aeriene false a
avut ca epicentru Bucure[tiul,
urmat de zona litoralului românesc, ceea ce nu poate avea o
alt` semnifica]ie decât \ncercarea unor for]e ostile sau diversioniste de a ]ine \n stare de
alarm` permanent` avia]ia militar` [i for]ele antiaeriene.
Conform datelor devenite
publice, ap`rarea antiaerian` a
tras mii de proiectile, iar avia]ia
militar` a efectuat zeci de ie[iri
de lupt` pentru a intercepta [i a
distruge falsele ]inte care au

„orbit“ ecranele radar din
aproape toat` ]ara.

60 milioane de dolari,
aruncate
Generalul Iosif Rus, fost
comandant al Avia]iei Militare,
a afirmat: „situa]iile s-au eviden]iat prin influen]area schimb`rii direc]iei de zbor a aeronavelor, transmiterea c`tre pilo]i
a unor comenzi de zbor eronate, cu scopul abaterii de la
misiune, crearea imaginii despre existen]a altor aeronave \n
zona de ac]iune a echipajelor
noastre, complicarea convorbirilor [i \nc`rcarea re]elei de
conducere prin radio cu mesaje
sau simularea efectu`rii atacului din emisfera din spate a
avioanelor noastre“. Concluzia
unor speciali[ti militari, indus`
sau dirijat`, a fost c` România
s-a confruntat cu o diversiune
radio-electronic`, conceput`,
organizat` [i condus` de comandamente militare str`ine.
|n leg`tur` cu aceste evenimente, Gelu Voivan-Voiculescu avea s` declare: „Centrele
de coordonare informatic`
[i-au v`zut compromis` \ntreaga opera]iune Valahia’89, pentru care se cheltuiser` circa 60
milioane de dolari“. A[adar,
centre de comand` str`ine au

ini]iat un complot sofisticat, iar
România a fost o biat` victim`,
cu o armat` debusolat`, aproape f`r` centre de comand`
proprii. Nu credem \n aceast`
tez`, a[a cum nu credem \n
varianta terori[tilor care au
ap`rut [i au disp`rut din [i \n
neant.

Tehnicã americanã
adusã pe cãi ocolite
Din anii 1982-1983, România dispunea de posibilit`]i
de a declan[a prin for]e proprii
o diversiune sau un r`zboi radio-electronic.
|n Bucure[ti, \n cartierul
Militari, lâng` „Turbomecanica“, se afla institutul
I.N.C.R.E.S.T., care, printre
altele, se ocupa de cercet`ri \n
domeniul avia]iei. Sectorul
care se ocupa de acest lucru,
complet militarizat, se numea
„Institutul de Mecanic` a
Fluidelor [i Dinamica Zborului“. De la \nceputul anilor
’80 s-a investit foarte mult
pentru achizi]ionarea unui calculator de procesare sofisticat,
marca „Cyber“. Respectivul
calculator gestiona \ntrega
activitate a armatei, de la
logistic` pân` la instruirea
pilo]ilor de pe avioanele de
lupt` supersonice. Acela[i cal-

culator era folosit [i pentru
instruirea de lupt` a ap`r`rii
antiaeriene, inclusiv a racheti[tilor.
|nainte de achizi]ionarea
secret` de c`tre români, calculatorul a fost \n serviciul Pentagonului, unde, printre altele,
putea supraveghea 200 de ]inte
nucleare, concomitent. Pentagonul a achizi]ionat un calculator mai modern, iar acel tip de
„Cyber“ a fost scos din serviciu, demontându-se compartimentul special pentru domeniul
nuclear.
Spionajul românesc a intrat \n posesia acestor informa]ii [i, pentru c` nu se putea
pune problema achizi]ion`rii
calculatorului, România fiind
sub embargo, dat` fiind calitatea de membru a Tratatului de
la Var[ovia, s-a conceput [i
aplicat o opera]iune specific`.
Calculatorul a fost cump`rat de
form` de o firm` dintr-un stat
NATO, dup` care a fost „revândut“ \ntr-un stat neutru, de unde
a fost transportat, \n secret, \n
România.

Diversiune
în toatã þara
Instruirea pilo]ilor de
lupt` [i a ap`r`rii antiaeriene
prin intermediul calculatorului
instalat la I.N.C.R.E.S.T. se
f`cea dup` cum urmeaz`: calculatorul emitea semnale tip
]int` radarelor avia]iei [i
antiaerienei, iar pilo]ii militari
trebuia s` se ridice, s` le „intercepteze“ [i s` le „distrug`“. Pe
ecranele radar, ]intele p`reau
aparate inamice reale. La 22
decembrie, dup`-amiaza, s-au

emis primele ]inte, care au produs degringolad` la Ap`rarea
Antiaerian` [i la avia]ia militar`. Primele unit`]i care au
c`zut victim` diversiunii radioelectronice au fost cele de la
Mihai Bravu (Dadilou), din
jude]ul Giurgiu, de la poligoanele de la Babadag, Capul
Midia, precum [i Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene a
Teritoriului.
Unit`]ile antiaeriene din
zona Cernica, zona Nehoiu
[i zona Dobra, jude]ul Hunedoara, au avut impresia c` sunt
atacate din aer de for]e inamice [i au deschis focul cu tot
armamentul antiaerian din
dotare, servan]ii fiind convin[i
c` au distrus ]intele, lucru infirmat de cercet`rile de la fa]a
locului.
Tot prin calculator s-a
simulat atacarea teritoriului
dinspre Marea Neagr`, sudul
Peninsulei Balcanice [i Ungaria.

Ordinul putea veni
doar „de sus”
|n 1989, directorul institutului unde se afla instalat calculatorul era colonelul Nicolau,
singurul care avea acces la
pupitrul de comand`. Ceilal]i
operatori cuno[teau doar pe
segmente func]ionarea calculatorului.
Teoretic, Nicolau nu putea
primi ordine decât de la comandantul avia]iei, generalul Rus,
de la [eful Marelui Stat Major,
generalul {tefan Gu[e [i de la
generalul Victor Atanasie St`nculescu, care, \n mod practic,
conducea armata român`.
Izolat, \mpreun` cu generalul Vlad, la fostul CC al PCR,
generalul Gu[e practic iese din
calcul, dar ceilal]i doi nu pot
primi un cec \n alb, dac` avem
\n vedere [i celelalte diversiuni
care au marcat evenimentele
din decembrie 1989.
GEORGE DORA
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controverse

Potop, inundaþii, tornade
Fenomene naturale sau rqzboi meteorologic?
Nici în glum` nu ne-am
putea permite s` specul`m cauzele potopului care s-a ab`tut
recent asupra României. Consider`m c` singurii nu numai
îndrept`]i]i, dar [i obliga]i s`
ofere opiniei publice informa]iile necesare sunt speciali[]ii în
meteorologie. Din p`cate, explica]iile acestora au fost fie
confuze, fie plictisitoare, p`rând la un moment dat (vezi
episodul tornadei de la Movili]a) c` nici ei nu cred ceea ce
în[irau cu mult` gra]ie, pe
micile ecrane.
L`sând la o parte explica]ii
de genul „s-a s`turat Dumnezeu de p`catele noastre“, trebuie remarcat c` aceste ploi,
urmate de inunda]ii catastrofale, au survenit la scurt timp
dup` ce pre[edintele B`sescu a
declarat c` România î[i va
asuma un rol de prim ordin în
regiunea M`rii Negre [i în
sudul Caucazului, precum [i o
misiune important` în solu]ionarea crizei din Transnistria.

Armata poate aduce
tornada
Din p`cate, influen]area
artificial` a vremii a încetat de
mult` vreme s` fie un subiect

rezervat doar amatorilor de literatur` [tiin]ifico-fantastic`.
Conform Institutului pentru studierea fenomenelor meteorologice din Zurich, armata
S.U.A. poate pune în aplicare
câteva scenarii apocaliptice cu
nume de cod „ Potopul“, „Vântul“, „Apa“ sau „ Era glaciar`“,
care reprezint` metode controlate în scop militar, de producere a unor fenomene meteorologice devastatoare.
Din punct de vedere istoric, prima ploaie artificial` ar fi
fost provocat` în anul 1963, de
c`tre armata american`, în
Vietnam, pentru a descuraja

ofensiva trupelor comuniste. În
1966, armata american` a provocat ploi toren]iale în Laos,
pentru a face inutilizabile drumurile secrete de aprovizionare
ale trupelor Vietcong. Presa
occidental` a relatat în diferite
materiale c` trupele S.U.A. au
practicat un r`zboi meteorologic secret în sud-estul Asiei în
perioada anilor 1969-1972.

Ploaie la comandã
Un experiment interesant
în sensul r`zboiului meteorologic a avut loc în China, în anul
2000. Cercet`torii chinezi au
lansat într-o regiune secetoas`

mai multe rachete cu iodur` de
argint, în scopul ob]inerii ploii.
Efectul a fost deasupra a[tept`rilor. În întreaga zon`, repet`m,
extrem de secetoas`, a nins
abundent, ajungându-se ulterior, dup` topirea z`pezii, la
inunda]ii extrem de serioase.
Un experiment privind
tehnicile r`zboiului meteorologic sau geofizic a avut loc în
1972 în statul Dakota de Sud,
unde în câteva zile s-au produs
mari inunda]ii, care au devastat regiunea Rapid City.
Ulterior s-a demonstrat c` în
acea zon` s-au efectuat experien]e de îns`mân]are a norilor
cu iodur` de argint, în cadrul
unor proceduri prin care se
urm`rea crearea artificial` a
precipita]iilor.
Unii meteorologi români
au afirmat c` ar fi trasmis
autorit`]ilor competente, cu 1015 zile înainte, semnale de
avertizare privind ploi intense
[i posibile inunda]ii, cu alte
cuvinte am fi avut de-a face cu
fenomene naturale, care exclud
orice alt` explica]ie.
Departe de noi ideea de a
contrazice pe cineva. }inem
doar s` semnal`m c`, pentru a
provoca un dezastru natural, nu

este neap`rat nevoie s` îl [i produci. Po]i profita de condi]iile
existente.

„Stoarcerea“ norilor
În anul 1976, conducerea
Chinei i-a acuzat pe sovietici c`
„storc“ norii în apropiere de
grani]a comun`, în a[a fel încât
precipita]iile s` cad` în alt`
regiune decât cea de avertizare
meteorologic`.
În fine, Hondurasul, Guatemala, Nicaragua au reclamat
în repetate rânduri la O.N.U.
faptul c` S.U.A. au deturnat
unele uragane care ar fi lovit
litoralul american, c`tre ]`rile
lor, provocându-le pagube însemnate. Se apreciaz` c` unul
dintre uraganele deturnate de
armata S.U.A. c`tre ]`rile
amintite ar fi putut devasta
statul Florida.
S.U.A. a utilizat în timpul
r`zboiului din Vietnam „sistemul norilor împr`[tia]i“, în tot
sud-estul asiatic provocânduse, ca urmare a ploilor toren]iale urmate de inunda]ii, pagube
enorme.

C.I.A. recunoaºte
Un document al C.I.A.
eviden]iaz` capacitatea armelor

geofizice în modificarea climei,
demonstrând c` prin astfel de
proceduri americanii au reu[it
s` scoat` în afara circuitului
agricol peste cincizeci la sut`
din suprafa]a cultivabila a Vietnamului, între 1966 [i 1970.
Conform aceluia[i raport,
asupra traseului prin care Vietnamul de Nord aproviziona
lupt`torii comuni[ti din Vietnamul de Sud au fost pulverizate
cincizeci de mii de containere
cu iodur` de argint, ceea ce a
dus la prelungirea sezoanelor
ploioase [i la transformarea
drumurilor într-o mas` noroioas` care a împiedicat deplasarea convoaielor cu armament [i
muni]ie.
Nu dorim s` facem compara]ii nelalocul lor. Nu dorim
s` sem`n`m confuzie, panic` [i
neîncredere. Nu suntem îns`
convin[i c` sistemele de supraveghere N.A.T.O. monitorizeaz` corect regiunea trasnistrean`. Circul` multe legende despre fabulosul poten]ial militar
care ar fi dislocat în aceast` regiune, iar separati[tii de la Tiraspol nu fac nimic pentru a
risipi anumite temeri, de altminteri justificate.
SORIN V. TEODORESCU
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Falsificatorii de tablouri din Bucureºti
Pe fondul unei z`p`celi
generale, o singur` afacere pare
a rezista dup` 1990, comer]ul
cu opere de art`.
Nu ne vom lansa \n specula]ii privind modul \n care sunt
achizi]ionate pe sume de nimic
[i revândute cu un profit remarcabil tablouri de mare valoare,
dar abunden]a ofertei pe
aceast` pia]` este suspect`.
Marii colec]ionari ai
momentului provin din rândul
îmbog`]i]ilor de dup` 1990 [i
formeaz` un cerc relativ exclusivist, fiind \ns` aproviziona]i
cam prin acelea[i filiere.
Se ridic`, \n mod firesc,
dou` întreb`ri:
1. Ne afl`m \n fa]a unor
re]ele formate din persoane
care depisteaz` operele de art`
aflate \n proprietatea unor particulari dispu[i s` le vând` \n
condi]ii discrete?
2. Zecile de tablouri, unele
purtând semn`turi celebre, oferite zilnic spre vânzare, sunt
originale sau falsuri?
Pentru a r`spunde acestor
întreb`ri am declan[at o anchet`, care, nu ne ferim s` o declar`m, ne-a pus \n fa]a unor fapte
ce ridic` dubii asupra competen]ei unor institu]ii împuternicite prin lege s` reprime ceea
ce noi definim drept o adev`rat` industrie a falsurilor din
România. Practic, se lucreaz`
\n adev`rate re]ele, care cuprind comandatari, intermediari, falsificatori, vânz`tori [i exper]i mai mult sau mai pu]in
autoriza]i.

Modul de operare
|nainte de a prezenta principalele re]ele de falsificatori de
tablouri sau de comercian]i de
opere de art` contraf`cute, vom
expune modul de operare cel
mai des folosit.
Se cump`r`, din diverse
surse (persoane particulare, târguri), tablouri vechi, f`r` nici o

valoare. Indiferent de subiectul
tabloului, se picteaz` pe deasupra, pân` când desenul ini]ial
este complet acoperit. Noul
tablou care a rezultat este
pr`fuit foarte bine cu ajutorul
unui aspirator. Se las` la uscat,
dup` care se da cu „Serlac“. Pe
spate, tablourile se stropesc cu
cafea. |n unele cazuri, dac`
m`rimea tabloului o permite, se
bag` \n cuptorul unui aragaz
încins, unde se ]ine câteva
minute, pân` când pânza crap`
pu]in, dup` care se pune \n congelator.
Semn`turile se reproduc
dup` cataloage de pictur`, folosindu-se vopsea de ma[in`.
Semn`tura astfel ob]inut` se
freac` bine cu pâsl`. |n acest
mod s-au vândut zeci de tablouri purtând semn`turile lui
Grigorescu, Bancil`, Baba etc.

Începuturile afacerii
Primul grup care s-a lansat
pe pia]a falsurilor a fost coordonat de Iulian Gherghe, proprietarul Consigna]iei de pe
fostul bulevard Ana Ip`tescu,
vis-a-vis de Hotelul Minerva.
Acesta a intrat \n leg`tur` cu
Ana-Maria Daimaca, absolvent` a unei {coli Populare de
Art` – Sec]ia pictur`, c`reia i-a
comandat tablouri false purtând
semn`tura [i executate \n stilul
lui Andrei Damo, pictor \n via]`, bine cotat pe pia]a operelor
de art`. Falsurile se vindeau cu
1.000-2.000 de dolari, din care
pictori]a primea 100-200 de
dolari.
Asocierea dintre cei doi a
]inut din 1988 pân` \n anul
2000, când s-au desp`r]it, Daimaca începând s` lucreze pentru George Pâr[oag`, proprietarul Consigna]iei de pe Calea
Victoriei, din spatele Hotelului
Hilton. Pentru acesta a reprodus tablouri ale unor pictori
str`ini de la începutul secolului
XX, vândute ca fiind autentice.

|n colec]ia Pâr[oag`, un Baba contraf`cut

|n anul 2004, \n re]ea
apare Florin Ionescu, intermediar particular de vânz`ri obiecte de art`. |n 1992-1993, acesta
a fost condamnat pentru furtul
unor statuete din Cimitirul
Belu. La sugestia lui Florin Ionescu s-au falsificat [i vândut
pânze semnate de Baba, Piliu]`,
Lucian Grigorescu, Petra[cu,
Magdalena R`dulescu etc.

Intrã în scenã
„experþii“
Florin Ionescu se folosea
de expertiza (?!) unui anume
Dalida, proprietarul Biroului de
expertiz` [i repara]ii tablouri
din strada Aviator S`n`tescu.
Astfel „expertizate“, tablourile
erau vândute, unul dintre principalii clien]i fiind proprietarul
lui S.C. Conban S.A., din B`neasa, care le cump`ra fiind de

bun`-credin]`. Alt` re]ea, independent` de prima, este coordonat` de Radu Goran, din
Breaza. Acesta lucreaz` cu o
pictori]` neidentificat`, care
locuie[te \n zona 1 Mai, vis-avis de restaurantul Ciuperca.
Unul dintre clien]ii sau complicii acestei re]ele este Ion
Buz`, care se prezint` ca expert
guvernamental, afirmând \n
anumite cercuri c` ar cump`ra
tablouri pentru Adrian N`stase.
Informa]iile ob]inute de
noi din interiorul re]elelor de
trafican]i de tablouri false relev` c` pentru fiecare pictor consacrat s-au vândut 2-300 de
contrafaceri. O problem` delicat` \n aceast` investiga]ie a
fost reprezentat` de modul \n
care se ob]in expertizele de
autentificare a tablourilor false.
Adev`ra]ii exper]i nu accept`
nici m`car discu]iile cu elementele dubioase din lumea
trafican]ilor, nicidecum complicitatea cu ace[tia. Pentru a
rezolva aceast` problem`,
re]elele de trafican]i de tablouri
false au recurs la o metod`
ingenioas`.

se returneaz` chiar tabloul depus, iar copia, înso]it` de expertiza autentic`, este valorificat`.
Acest lan] infrac]ional
poate c` nu prezint` un pericol
social major, \ntre a pune pe
butuci o rafin`rie [i a falsifica
un Baba sau Piliu]` nu se poate
pune semnul egal. Cu excep]ii
regretabile, cei care au fost
\n[ela]i, cump`rând tablouri

Înºelãciune ºi furt

Un fals semnat Piliu]`, aflat \n consigna]ia Djaburov

Trebuie avut \n vedere c`
ace[ti domni sunt fie proprietari, fie asocia]i la consigna]ii de
prestigiu din Bucure[ti, unde se
primesc \n custodie, spre a fi
vândute, destule tablouri autentice. Un astfel de tablou este trimis spre expertiz` unui expert
de bun` credin]`, dup` care, \n
mod clandestin, se face o copie
a tabloului respectiv. Ulterior,
persoanei care a depus tabloul
autentic i se returneaz` copia,
iar originalul este vândut sau i

false, provin din falsa protipentada postrevolu]ionar`, fiind \n
general posesorii unor averi pe
care nu le pot justifica.
Existen]a, dezvoltarea,
prosperitatea acestor re]ele, demonstreaz` ca a[a-zisa confruntare cu elementele crimei
organizate este pe cale de a fi
pierdut` de autorit`]i.
GEORGE DORA
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Harta bordelurilor
clandestine
din Bucureºti
Calea Mo[ilor nr. 134

Str. Berzei nr. 96

Str. Popa Tatu nr. 88
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Calea Mo[ilor nr. 132

|ncepând din 1990, plaja infrac]ionalq din România
a devenit extrem de complexq. Vidul de putere din
primele luni, dupq revolu]ia din decembrie 1989 a
permis proliferarea unor re]ele ale crimei organizate
care nu au fost reprimate nici astqzi.

Una dintre cele mai b`noase afaceri ilicite, peste care
se trece extrem de u[or, este
prostitu]ia. Privit` cu toleran]`, c` este doar cea mai veche
meserie din lume, prostitu]ia
nu este mai pu]in periculoas`
decât traficul cu droguri.

25.000.000 de lei
pe lunã
Prostitu]ia presupune un
element, [i anume proxenetul
sau traficantul de carne vie,
care a devenit o figur` extrem
de familiar` \ntre \mbog`]i]ii
ultimilor ani. Datele [i informa]iile acumulate \n timpul
acestei anchete a Departamentului de investiga]ii al
revistei „Alerta“ demonstreaz` c` un proxenet care exploateaz` o singur` prostituat`, lucru care, practic, nu se
\ntâmpl` niciodat`, câ[tig`
lunar \n jur de 25.000.000 de
lei. Cel pu]in \n Bucure[ti,
num`rul de fete aflate sub tutela unui proxenet sau „combinator“, cum se autointitu-

leaz`, nu f`r` o anumit` not`
de umor involuntar, este \ntre
trei [i zece. Câ[tigul fetelor
angrenate \n aceste re]ele
este, \n cel mai bun caz, de
40-50% din suma pe care o
câ[tig` proxenetul.

2.500 de prostituate
în Capitalã
Subliniem c` investiga]iile noastre s-au axat doar pe
proxenetismul [i prostitu]ia de
nivel mediu, evitând atât pe
cea stradal`, cât [i pe cea de
lux sau de mare lux. Nu
cunoa[tem ce date de]ine
Poli]ia, dar noi am identificat,
doar la nivelul Capitalei, circa
2.500 de prostituate [i 150170 de proxene]i (pe[ti). Au
fost identificate 150 de loca]ii,
pe care ne permitem s` le numim bordeluri clandestine.
Un mare semn de \ntrebare fa]` de activitatea poli]i[tilor \l ridic` faptul c` aceste bordeluri, sau marea lor
majoritate, sunt cunoscute de
c`tre cet`]enii care locuiesc

Str. Mircea Vulc`nescu nr. 102

\n zonele unde acestea sunt
amplasate. Mul]i dintre ei au
f`cut chiar plângeri la Poli]ie,
dar rezultatele \ntârzie s` apar`, cu toate c`, cel pu]in pân`
acum, proxenetismul nu este
dezincriminat de Codul Penal. Nu avem probe, dar \n
multe dintre loca]iile ce servesc drept bordeluri clandestine se pare c` se practic` [i
traficul de droguri.
V` vom prezenta o parte
dintre aceste bordeluri clandestine, nu pentru a le face
reclam`, ci pentru a atrage, [i
\n acest fel, aten]ia autorit`]ilor asupra fenomenului.
Pe strada Berzei, la num`rul 96, la un anume Costel,
exist` un bordel cu cinci sau
[ase „pensionare“. Tarifele
practicate \ncep de la 150.000
de lei [i merg pân` la 500.000.
Proxenetul Viorel, care \[i
face „meseria“ pe strada Popa
Tatu, la num`rul 88, are 9-10
suflete (Ileana, Gaby, Mary
etc.), pe care le „\nchiriaz`“ cu sume cuprinse \ntre
200.000 [i 800.000 de lei, \n
func]ie de client [i servicii.
Calea Mo[ilor, numerele
132 [i 134. Proxene]ii Gheorghe, Nely, Mioara [i S`ndica
exploateaz` din punct de vedere sexual 35-40 de prostituate din trei ]`ri: Republica
Moldova, Ucraina [i România. La aceste adrese au fost
semnalate [i câteva „produc`toare“ minore. Tarifele
practicate: \ntre 150.000 [i

1.000.000 de lei. Celebra
strad` {tefan Furtun`, numerele 100 [i 102. Proxenetele „Mama Maria“ [i Rodica scot „la produs“ un num`r mare de fete (Lili, Aura,
Mona [i Elena sunt cele mai
c`utate) pentru sume cuprinse \ntre 150.000 [i
600.000 de lei.
Pe strada Maria Rosetti,
la „Joey Indianul“, capul de
afi[ \l reprezint` Ludmila,
Nata[a, Alina [i Elena, toate
venite din Ucraina [i Republica Moldova. Sumele percepute se \nvârt \ntre 300.000
[i 1.500.000 de lei. Ne surprinde „afacerea“ de la aceas-

t` loca]ie, deoarece proxenetul, implicat \n urm` cu doi
sau trei ani \n trafic cu valut`
fals`, ar trebui s` fie, dac` nu
dup` gratii, cel pu]in \n aten]ia Poli]iei.
Pe strada Bl`nari, la num`rul 10, la „nea Matei“, se
pot comanda, telefonic, feti]e.
Pre]urile sunt mai mari aici [i
se pl`te[te \n euro. |ntre 100
[i 300.
Fotografiile care ilustreaz` materialul sunt elocvente \n a demonstra promiscuitatea \n care se desf`[oar`
activitatea proxene]ilor [i a
sclavelor lor sexuale. A[a
cum aminteam, cu toate des-

cinderile \n for]` ale „masca]ilor“ \n anumite zone r`u
famate ale Bucure[tiului, proxenetismul continu` s` fie o
industrie deosebit de rentabil`. Sper`m c` toleran]a de
care dau dovad` institu]iile
abilitate fa]` de proxene]i [i
prostituate s` ia sfâr[it. Nu de
alta, dar anumite zvonuri pe
care, deocamdat` le trat`m cu
mult` circumspec]ie, acrediteaz` ideea c` anumi]i proxene]i ar fi proteja]i de unii
ofi]eri [i subofi]eri de poli]ie.
Bine\n]eles, \n schimbul unor
sume substan]iale.
Departamentul
Investiga]ii

Str. Bl`nari nr. 10

Str. Maria Rosetti nr. 1

Str. Mircea Vulc`nescu nr. 100
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Afacerea dubioasã Costea – ApR – Meleºcanu
a fost încheiatã de „Oracol“
Un om politic care ne onoreazq cu încrederea
domniei sale spunea cq dacq electoratul – opinia
publicq – ar [ti ce se întâmplq de fapt \n culisele
politicii române[ti, câte în]elegeri greu de explicat
se pun la cale între pqr]i aparent ireconciliabile,
câte târguri se petrec sub masca confruntqrilor
de programe [i de idei, cât de mult primeazq
compromisul, probabil cq nu ar mai avea altq cale
decât sq iasq în stradq [i, în nici un caz,
cu mâna goalq.

Marile scandaluri politice se stâng de obicei într-o
atmosfer` de tip „pupat Pia]a
Independen]i“, dar actorii
acestora, cunoscu]i [i necunoscu]i opiniei publice continu` în avant-scena politicii
s` ne promit` o via]` mai
bun`. Intorelabil este c` noi
continu`m s`-i vot`m.
Pentru c` abia am terminat de votat, vom reanaliza
un scandal petrecut în urm`
cu patru ani de zile înaintea
alegerilor din anul 2000, dar
cu datele de acum. Este vorba
despre scandalul Adrian Costea [i, mai precis, despre un
anumit palier al acestuia, care
a presupus crearea sub raport
de concept a unui partid care
urma s` înlocuiasc` PSDR-ul
– Alian]a pentru România.

Costea ºi Boda
vor jocuri
Poate cel pu]in în prima
sa faz`, dup` revenirea în
România, Costea a jucat corect fa]` de ]ar`, îndeplinind
anumite misiuni oficioase, în
special pe linie de propagand`, în Fran]a. Printre altele, i se încredin]eaz` editarea
volumului „Eterna [i fascinanta Românie“, ca urmare
a diligen]elor lui losif Boda,

fost ambasador al României
în Elve]ia [i ulterior consilier
al pre[edintelui Iliescu.
Guvernarea PDSR dintre
1992-1996 nu a fost îns` dintre cele mai fericite, astfel
încât, bine informa]i, poate
din surse ale serviciilor secrete, c` PSDR-ul va pierde alegerile, Costea [i Boda au pus
la cale, în Fran]a, ini]ierea
unui curent de restructurare a
partidului de guvern`mânt. În
aceast` mi[care au fost atra[i,
rând pe rând, Theodor Mele[canu, ministrul de Externe în
vremea respectiv`, Mircea
Co[ea, un celebru economist,
Marian Enache, fost ambasador în Republica Moldova [i
deputat, Mugurel Vintil`,
Gheorghe Tinca, ministrul
Ap`r`rii, Doru Viorel Ursu,
fost ministru de Interne în
1991 [i al]ii. Dintre to]i, doar
Mele[canu era informat c`
„na[ul“ noului partid ApR era
un str`in de origine român`,
Costea, ale c`rui rela]ii cu
serviciile secrete str`ine nu
puteau fi excluse.

O afacere cu milioane
de dolari
Printre altele, Costea s-a
angajat fa]` de tandemul
Mele[canu – Boda c` va [i

sponsoriza noul partid, al
c`rui buget real nu a fost
cunoscut niciodat`. ApR-ul a
cunoscut o ascensiune fulger`toare, ajungând pe locul
trei în sondajele de opinie,
loc pe care îl va [i ob]ine la
alegerile locale din anul
2000. Dup` alegerile locale
îns`, în evolu]ia ApR-ului
apar lucruri ciudate, chiar
suspecte pe de-a dreptul.
În primul rând, surprinz`tor, chiar Theodor Mele[canu introduce o echip` „de
schimb“ în conducerea partidului, dorind s`-i marginalizeze pe cei cu care începuse
mi[carea politic`. Nici în organiza]iile locale ale partidului lucrurile nu st`teau mai
bine. |ncep s` fie înscri[i pe
listele electorale diferi]i oameni de afaceri sau reprezentan]i ai acestora, doar în
schimbul unor sume impresionante de bani.
Cercetarea informativ` a
dus la concluzia c` un grup
extrem de redus de persoane
din conducerea ApR a reu[it
s` strâng` în conturi personale peste dou` milioane de
dolari, proveni]i din sponsoriz`ri neînregistrate în eviden]ele contabile. În fine,
explodeaz` în pres` scandalul

Costea, ini]ial îndreptat împotriva lui Iliescu, dar care,
prin rico[eu, l-a zdrobit pe
Mele[canu.

„Oracolul” închide
mâna
La rândul s`u, Costea,
nemul]umit de modul în care
mergeau lucrurile, pentru c`
ApR-ul nu reu[ise nici s`
decapiteze total PDSR, nici
s` devin` singura alternativ`
de stânga, încearc` s`-l fac`
pe Mele[canu, pe diferite c`i,
ca cel pu]in pe ultima sut` de
metri s` joace corect pentru
a-[i duce partidul în Parlament. Se pare îns` c` î[i pierduse influen]a asupra pre[edintelui ApR, astfel încât recurge la o amenin]are f`]i[`.
Aflând c` ApR-ul se
sus]ine financiar din sponsoriz`rile [i dona]iile din ]ar`,
îl amenin]` pe Mele[canu c`
va dezv`lui faptul c` partidul
era finan]at în mare parte [i
din str`in`tate – [i în nici un
caz din vreun comer] obi[nuit. În acela[i timp, finan]atorului principal al partidului
– Mihai Cuptor, secretar general al partidului – i se transmite c` domnul Adrian [i prietenii din Belgia sunt foarte
sup`ra]i [i s-au s`turat“ (n.
red. – despre prietenii din

Belgia vom vorbi cu alt` ocazie). Mele[canu se sperie de
mesajul lui Costea, astfel
încât î[i convinge prietenul
losif Boda s`-i scrie lui Costea, scrisoarea urmând a fi
transmis` prin intermediul
unui curier de încredere.
Acest om misterios care
s-a achitat cu brio de sarcina
încredin]ata [i probabil c` a
întreprins [i alte diligen]e
pentru a-l calma pe Costea a
fost nimeni altul decât Silviu

Brucan, omul tuturor comploturilor ante [i postdecembriste. Apari]ia numelui lui
Silviu Brucan în cabala legat` de apari]ia [i dispari]ia în
cele din urm` a partidului
Alian]a pentru România nu a
fost un lucru accidental.
Rutinatul politician nu
putea sta în afara unei combina]ii de o asemenea anvergur`.
Departamentul
Investiga]ii
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Dragoste sau muncq de informa]ii?

Elisabeta Rãduþã a ajuns
soþia ministrului de Externe
al Venezuelei
Istoria diploma]iei secrete sau a serviciilor
de informa]ii – [i ne referim la istoria realq,
nu la cea fictivq sau aranjatq conform unor interese
de moment — este plinq de amqnunte pitore[ti,
care de multe ori depq[esc fantezia celor mai prolifici
autori de literaturq de spionaj. |n ceea ce prive[te
serviciile de informa]ii, suntem \n cea mai
mare parte tributarii unor cli[ee cauzate de filme,
romane [i articole de presq.

Agentul de influenþã
Adev`rul, \ns`, este c`,
din anii 70, ac]iunile specifice ale acestor servicii s-au
schimbat, omul de informa]ii
obi[nuit s` lucreze \n re]ea [i
s` subtilizeze secretele economice, politice [i militare
ale adversarului [i – nu de
pu]ine ori – ale aliatului, a
cedat locul de prim-actor
agentului de influen]`.
Astfel, ceea ce banal
denumim spionaj, a devenit
dac` nu o para-diploma]ie,
cel pu]in un instrument de
natur` oficioas`, prin care un
stat sau, dup` caz, o institu]ie,
poate s` influen]eze \n propriile scopuri comportamentele sau ac]iunile unui
obiectiv de interes.
Acest obiectiv ar putea fi
un guvern str`in sau un
reprezentant al acestuia, un
mare om de afaceri sau un
lider de opinie recunoscut.
Ac]iunea pe care o vom relata nu a purtat un nume de

cod, nici m`car nu a fost
preg`tit` cum se obi[nuie[te
\n laboratoarele serviciilor
secrete romane[ti, ci, pur [i
simplu, o întâmplare a fost
gestionat` \n folosul statului.

Nevinovata femeie
de serviciu
|n anii ’70, ambasadorul
Venezuelei \n România era
un urma[ al vechilor hidalagos spanioli, Uslar Pietri, un
func]ionar c`ruia i se prevedea o str`lucit` carier` diplomatic`. Amintim c` Venezuela este unul dintre cele
mai bogate state ale Americii
de Sud [i face parte din
OPEC (Organiza]ia Statelor
Exportatoare de Petrol). Pu]in
mediatizate, interesele României \n Venezuela au fost
întotdeauna prioritare, fiind
u[or de \n]eles c`, pentru promovarea acestora, al`turi de
diploma]ii Ministerului de
Externe s-au angajat [i ofi]erii [i colaboratorii Direc]iei
de Informa]ii Externe.

Ambasadorul nu era
c`s`torit, iar pentru menaj, la
re[edin]a pe care o ocupa \n
Bucure[ti, Oficiul de Deservire a Corpului Diplomatic, condus indirect de
contraspionajul [i spionajul
românesc, i-au repartizat o
tân`r`, originar` din jude]ul
Ialomi]a, pe nume Elisabeta
R`du]`. Nu s-a pus nici un
moment problema ca tân`ra
menajer` s` încerce s` ob]in`
informa]ii secrete de la ambasadorul Venezuelei sau s`
întreprind` alte ac]iuni pe
linia securit`]ii.

Capcana dulce
Ca to]i func]ionarii români care lucrau cu firme sau
institu]ii din str`in`tate,
Elisabeta R`du]` era încadrat` informativ sau, mai pe
române[te, supravegheat` de
Direc]ia Contraspionaj a Securit`]ii.
La un moment dat,
ambasadorul a început s` \i
fac` curte, ceea ce nu era

chiar un lucru neobi[nuit \n
rândul membrilor Corpului
diplomatic acreditat la Bucure[ti, nici înainte de 1989,
dup` cum nu este nici \n
prezent.
Nu degeaba KGB-ul
avea o linie de munc` –
faimoasele rândunici care
preg`teau a[a-numita capcan` dulce, \n care c`deau, de
multe ori uimitor de repede,
diploma]ii str`ini acredita]i la
Moscova. Este de la sine
\n]eles c` toate întâlnirile pe
care le realizau aceste fete cu
diploma]ii str`ini erau înregistrate [i, \n anumite cazuri,
folosite, fie \n scop de recrutare, fie \n scop de compromitere. |n cazul pe care îl
înf`]i[`m \ns`, ofi]erii de
securitate nu au ini]iat nici un
fel de ac]iune, ci pur [i simplu au l`sat lucrurile s` curg`
de la sine.

De la amor
la influen]\ politic\
|n cele din urm`, ambasadorul s-a c`s`torit cu
tân`ra Radu]`, iar la terminarea misiunii, aceasta l-a
înso]it \n ]ara de origine. Tot
ce a f`cut Elisabeta \n aceast`
perioad` poate fi trecut \n categoria ac]iunilor de influen]are pozitiv` a amantului –
iar, ulterior, so]ului – fa]` de
rela]iile dintre România [i
Venezuela.
Bine apreciat de c`tre
ministrul de Externe al
Venezuelei, Uslar Pietri a fost
îns`rcinat, dup` încheierea

misiunii \n România, s` conduc` oficiul diplomatic al
]`rii sale \n Spania, exact
dup` moartea generalului
Franco, \n perioada reinstaur`rii monarhiei [i trecerea
acestei ]`ri de la dictatur` la
democra]ie.
Prezentat` la Madrid,
atât Corpului Diplomatic, cât
[i politicienilor spanioli, tân`ra so]ie a devenit deliciul
saloanelor mondene. Un tân`r politician socialist \n
plin` ascesiune, Felipe Gonzalez, a f`cut o adev`rat` pasiune pentru Elisabeta, sentiment c`ruia aceasta nu i-a
rezistat, astfel încât cei doi au
devenit aman]i. Leg`tura a
continuat si dup` ce Gonzalez a ajuns prim-ministrul
Spaniei.
Probabil c` so]ul ei s-a
împ`cat cu situa]ia, pentru c`
aman]ii nu au fost deosebit
de discre]i \n leg`tura lor
sentimental`, obi[nuind s`
frecventeze sta]iunile la mod`
[i chiar s` participe împreun`
la anumite recep]ii private.

Rela]ii bilaterale
Rela]iile dintre România
[i Spania au cunoscut \n
aceast` perioad` o ascensiune
demn` de luat \n seam`. Este
de la sine \n]eles c` [i rela]iile
diplomatice [i economice
dintre Spania [i Venezuela au
fost înfloritoare, astfel încât
dup` terminarea misiunii la
Madrid, ambasadorul a fost
numit Ministru de Externe \n
guvernul de la Caracas.

România avea, astfel, un
factor de influen]` pe lâng`
un demnitar str`in care, dat`
fiind importan]a ]`rii sale din
punct de vedere economic,
putea fi folosit \n anumite
opera]iuni mai mult sau mai
pu]in delicate.
Prezen]a Elisabetei \n
calitate de so]ie a ministrului
de externe al Venezuelei a
f`cut ca guvernul de la Caracas s` participe, împreun`
cu România, la opera]iuni de
export de petrol pe ter]e pie]e.

O remarcabil\
carier\... involuntar\
Elisabeta Radu]` de
Uslar Pietri a participat [i la o
ac]iune preg`tit` de Ministerul de Externe al României, cu concursul Direc]iei de Informa]ii Externe, cunoscut` sub numele de
ACIER (Asocia]ia Cultural`
Interna]ional` a Etniei Române), care avea ca scop unirea
emigra]iei [i a diasporei române[ti.
Pentru ceea ce a f`cut
pentru România, R`du]` nu a
fost niciodat` recompensat`
\n mod deosebit [i, cu toate
c` nu se poate discuta despre
o opera]iune de spionaj \n
adev`ratul sens al cuvântului,
trebuie recunoscut c` a f`cut
posibil ca o leg`tur` a serviciilor secrete s` ajung` \n anturajul a dou` personalit`]i politice remarcabile, ceea ce
reprezint` un succes al intelligence-ului românesc.
Ion Târnqveanu
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dezvqluiri

Consilierul personal al lui ªereº, numit ºef pe viaþã
N`scut \n 1953, eroul nostru, Dumitru Saitoc, a ajuns, la
vârsta majoratului, s`-[i satisfac` stagiul militar la trupele de
securitate. Dup` aceea a hot`rât
s` se angajeze tot aici, ca sergent. O dat` cu ceilal]i colegi ai
s`i, a reu[it, dup` ani buni, s`
ajung` la gradul de plutonier.
Ambi]iile sale, \ns`, nu se
opreau aici, mai ales c` avea \n
spate un unchi colonel \n
aceea[i structur`. Chiar dac`
acesta se ocupa de unul dintre
garajele Securit`]ii, cuno[tea
destui oameni care ar fi putut
face mai u[oar` via]a nepotului
s`u. A[a se face c` omul nostru
a fost trimis s`-[i des`vâr[easc`
preg`tirea la Academia „{tefan
Gheorghiu“. Din nefericire
pentru el, evenimentele din
1989 l-au prins \nainte s` aib`
patalamaua la mân`. Din fericire, tot pentru el, conducerea
de atunci a ]`rii a hot`rât ca
semi-activi[tii s`-[i poat` lua
diploma de la o alt` institu]ie de
\nv`]`mânt, una „civil`“. A[a a
ajuns Saitoc „economist“, fiind
apoi angajat ca ofi]er \ntr-un
serviciu de informa]ii.

Comandantul câinilor
Dup` ie[irea la pensie,
hot`r`[te s` se foloseasc` de
diploma de economist. |l reg`sim ca director la „Protan“ Bucure[ti. Pentru cine nu cunoa[te, societatea se ocupa cu eutanasierea câinilor f`r` st`pân din
Capital`. Fo[tii s`i subordona]i
spun c` nici aici nu a sc`pat de
n`ravurile sale. Hrana [i injec]iile letale administrate patrupedelor costau enorm. Toate cheltuielile erau decontate, a[a cum
se [tie, din bani publici. Nu este
de mirare c` societatea a reu[it
\n perioada 1999-2000, sub
p`storirea lui Saitoc, s` acumuleze datorii enorme la bugetul de stat. Fostul director a
sc`pat, \ns`, basma curat`, ba,
mai mult, a avansat. Anul acesta a fost „uns“ consilier personal al ministrului Economiei [i
Comer]ului, Codru] {ere[. Imediat, \ncepe s` colec]ioneze locuri \n Adun`rile Generale ale
Ac]ionarilor de la o serie de societ`]i de importan]` vital` pentru economia româneasc`. Metoda este simpl`: el se autopropune, ministrul aprob` [i toat`
lumea este mul]umit`. A[a se
face c` \l reg`sim pe Saitoc \n
AGA la Transelectrica, Electrica, Electrica Serv, Oltchim [i
la o serie de CET-uri. Perioada
numirii pare cel pu]in hilar`: nu
mai pu]in de 99 de ani.

99 de ani de afaceri
Una peste alta, problema
mare nu ar fi doar durata acestor numiri. Se pare, \ns`, c` societ`]ilor respective li se preg`te[te o privatizare \n cel mai pur
stil românesc postdecembrist,

adic` f`cut` pentru a umple
buzunarele unora. O dovad` \n
acest sens o aduce fostul director al „Electrica Serv“, Mihai
R`dulescu, schimbat de Saitoc,
dup` cum sus]ine, pentru c` nu
a acceptat implicarea \n unele
afaceri oneroase puse la cale de
consilierii ministrului. Dintr-un
memoriu adresat de acesta pre[edintelui institu]iei, afl`m lucruri care par de domeniul fantasticului \ntr-o ]ar` cu preten]ii
de democra]ie:
„La data de 28.02.2005,
prin hot`rârea AGA nr. 1, am
fost numit Director General [i
membru în cadrul Consiliului
de Administra]ie la SC «Electrica Serv» SA, iar la data de
27.04.2005, prin hot`rârea
AGA nr. 3, am fost revocat din
func]ia de Director General [i
din calitatea de membru al
Consiliului de Administra]ie, în
baza unui ordin mandat emis de
Ministerul Economiei [i Comer]ului.
În locul meu a fost numit
Dovan Radu C`t`lin, persoan`
ce a de]inut func]ia de director
comercial al Sucursalei Oltenia
din cadrul S.C. «Electrica
Serv» SA. În ceea ce-l prive[te
pe dl Dovan, ar`t c` în data de
21.03.2005, printr-o hot`râre a
Consiliului de Administra]ie
impus` de consilierii ministrului, Saitoc Dumitru [i Oprea
Constantin, a trebuit s`-l eliberez din func]ia de]inut` la

torul Dovan Radu C`t`lin s`
reprezinte societatea au aflat
solu]ia din condica de pronun]`ri, la orele 15.00 au
întocmit Hot`rârea AGA nr. 4,
care anuleaz` Hot. AGA nr. 3 [i
dispune din nou revocarea subsemnatului. {i aceast` hot`râre
AGA este ilegal`, pentru c`, în
drept, consilierii ministrului,
Saitoc Dumitru [i Oprea Constantin, au anulat printr-o hot`râre AGA o sentin]` (hot`râre)
judec`toreasc`.

Ilegalitãþi cu carul
Hot`rârea AGA nr. 4, prin
care s-a anulat hot`rârea AGA
nr. 3, suspendat` pe cale judec`toreasc` reprezint` o ofens`
adus` institu]iilor statului, a
justi]iei, tocmai de cei desemna]i s` reprezinte interesele
statului. Aceast` situa]ie juridic` a fost creat` de cei doi consilieri ai ministrului, Saitoc Du-

pre]uri ce dep`[eau cu mult
chiar [i limita bunului-sim];
– pentru a controla situa]ia
mangerial` [i pentru a fi siguri c` în cadrul Consiliului
de Administra]ie au control,
au impus înc` de la formarea
primelor organe de conducere ale societ`]ii, „un om al
lor“, [i anume pe M`z`raru
Stan.
Sigur c` aceast` situa]ie a
degenerat într-un conflict deschis, culminând cu cererea lor de
a achizi]iona marf` de 6 milioane de euro în data de
20.04.2005, de la un grup de
comercian]i-rromi din Toflea,
jude]ul Gala]i. Din ceea ce mi-au
comunicat, urmau s` încaseze
«la buzunar», cum spuneau consilierii, suma de 2 milioane de
euro, sus]inând c` dac` voi
achizi]iona marfa se va g`si o
sum` [i pentru «buzunarul»
meu. Mi-au impus s` pl`tesc

Sucursala Oltenia, pentru c`,
sus]ineau cei doi consilieri,
«este anchetat de P.N.A.!». În
ceea ce prive[te hot`rârea AGA
nr. 3 din 27.04.2005, întrucât
este ilegal`, am promovat o
ac]iune judec`toreasc` la
Tribunalul Bucure[ti, iar prin
sentin]a comercial` nr. 2156
din 11.05.2005 s-a dispus suspendarea Hot. AGA în discu]ie.
În data de 12.05.2005, dup` ce
cei doi avoca]i angaja]i de consilierii ministrului [i de direc-

Documentele prin care ministrul {ere[
\i d` pe mân` lui Saitoc o mare parte din sistemul energetic al României

mitru [i Oprea Constantin
deoarece:
– înc` de la numirea mea în
func]ie mi-au impus s` semnez pl`]i unor societ`]i indicate de consilierii men]iona]i;
– de asemenea, mi-au impus s`
numesc directori în ]ar` dup`
bunul lor plac, [i nu dup` criterii profesionale;
– sear` de sear` m` convocau
în ora[, în locuri de ei indicate, pentru ca directivele ce
urmau a fi puse în executare
în cadrul societ`]ii s` fie stabilite de ei, [i nu de Directorul General sau de Consiliul de Administra]ie;
– constant îmi impuneau s`
achizi]ionez marf` prin contracte directe, f`r` licita]ii, la

sumele de 240 miliarde lei la
diferite societ`]i comerciale,
situa]ie cu care subsemnatul nu
a fost de acord. Fa]` de faptul
c` nu am fost de acord cu
cerin]ele enumerate mai sus,
ale numi]ilor Saitoc Dumitru,
Oprea Constantin [i M`z`raru
Stan, în data de 27.04.2005,
printr-o hot`râre AGA fulger
am fost înlocuit cu Dovan Radu
C`t`lin, persoan` ce a executat
întocmai cele impuse de consilierii men]iona]i“.
Ce mai putem comenta \n
aceste condi]ii? |ntrebarea care
se impune este dac` ministrul
{ere[ cunoa[te toate aceste
ac]iuni ale consilierilor s`i personali.
Daniel Valeriu
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top secret

Codul „Bãsescu“ a fost spart
Balzac scria cândva c`
istoria este de trei feluri: una
oficial`, dar fals`, una tr`it`,
dar adev`rat` [i alta scris`,
compus` din elemente reale [i
fictive, cele mai multe mincinoase, aservite intereselor claselor sociale din fruntea na]iunilor. A[a-zisa tragedie a celor
trei ziari[ti români – Marie
Jeanne Ion, Sorin Mi[coci [i
Ovidiu Ohanesian – a pornit de
la un simplu scenariu, cu multe
elemente reale, dar care a devenit, dup` aproape dou` luni, un
subiect de istorie. Un subiect
care pare, mai degrab`, o legend`, [i nu o poveste ziaristic`, transformat` \ntr-o criz`,
nu una literar`, ci una specific`
muncii de informa]ii. Afirma]ia
noastr` con]ine un mare adev`r,
c`ci o asemenea legend` informativ` se realizeaz` din \mbinarea unui num`r foarte mare
de elemente adev`rate, cu câte-

]ionale [i interna]ionale, de c`tre autorit`]ile \n domeniu: Procuratur`, Poli]ie, Ministerul de
Externe, celula de criz`, personalit`]i politice [i serviciile
secrete române[ti, iar ulterior
au fost completate cu detalii de
c`tre unele autorit`]i sau cet`]eni str`ini din spa]iile implicate \n scenariu [i chiar de c`tre
serviciile secrete str`ine.

Prolog
Totul a pornit de la o situa]ie real`, cunoscut` atât pentru
cititorii no[tri, dar mai ales pentru serviciile secrete, Procuratur`, Justi]ie, fosta Securitate [i,
de ce nu, de fostul partid de guvern`mânt. Cet`]eanul româno-sirian Omar Hayssam era
cunoscut ca om de afaceri de
prin anii ’80. Avea leg`turi cu
Securitatea român` [i figura ca
element de leg`tur` dintre mai
multe servicii secrete, re]ele

Omar Hayssam s-a gândit
atunci la o solu]ie aparent ingenioas` [i salvatoare, \n care
intr` \n joc asociatul s`u, Mohammad Munaf, rezident \n
România, om de afaceri de origine irakian` [i cet`]enie dubl`,
irakian` [i american`. |mpreun`, ticluiesc un plan de r`pire
a trei ziari[ti români, prin simpla propunere de a-i invita \n
Irak, unde li s-a promis sprijin
\n ob]inerea unor interviuri cu
premierul Irakului. Cei trei ziari[ti mu[c` momeala [i se deplaseaz` la Bagdad, \nso]i]i de
Munaf. Serviciile informative
române[ti erau, bine\n]eles, la
curent cu toate detaliile opera]iunii. Hayssam visa c` va deveni erou [i salvator al ostaticilor dac` propunea oficialit`]ilor s` se ocupe el de eliberarea
acestora. |n plus, i se ivea ocazia s` p`r`seasc` ]ara, cu inten]ia de a nu se mai \ntoarce [i a
sc`pa de dosarele penale. Despre tot acest plan al r`pirii se
raporteaz`, \ns`, la Cotroceni.

Conþinutul legendei

va fic]iuni politice [i mai ales
cu un lung [ir de zvonuri, intoxica]ii [i combina]ii nereu[ite
din mass-media, dar [i ale
muncii speciale, cauzate de
imprevizibila amploare pe care
o pot lua evenimentele [i scenariul ini]ial. Dac` ar fi s` descriem o asemernea legend`, ar
trebui s` o asem`n`m cu un
frumos [i palpitant roman poli]ist, sau cu o pies` poli]ist` de
mare succes, compus` din prolog, con]inut [i epilog.
|n cazul nostru, elementele
reale care compun legenda sunt
cunoscute, dup` tot acest timp,
de tot mapamondul. Ele ne-au
fost furnizate, treptat, prin
intermediul televiziunilor na-

teroriste [i mafia financiar` din
România. A avut leg`turi [i cu
o mare parte dintre liderii PSD,
partid al c`rui membru a fost
pân` de curând, a fost apoi implicat \n mai multe scandaluri
financiare, fiind suspect pentru
comiterea unor infrac]iuni economice, prin care a prejudiciat
Statul român cu mai multe milioane de dolari. Din urm`rirea
informativ` a sa [i a leg`turilor
sale din România reie[ea clar
c` acesta se afla \n ultimul timp
\ntr-o situa]ie cel pu]in critic`:
câteva dosare penale \n care institu]iile abilitate nu-[i spuseser` cuvântul, interdic]ia de a
p`r`si România, datorii mari la
bugetul statului etc.

Din acest moment intr`m
\n con]inutul legendei. Ce ar fi
\nsemnat pentru România un
asemenea plan, reu[it de Omar
Hayssam? Ar fi fost un atentat
la siguran]a na]ional`, cu repercusiuni pentru toat` scena politic` româneasc`. Cel mai mult
ar fi suferit Opozi]ia, pentru leg`turile cunoscute cu autorul
planului. PSD ar fi sc`zut vizibil \n sondaje [i s-ar fi creat o
criz` a jurnali[tilor, care, dac`
ar fi fost rezolvat` favorabil de
c`tre Alian]`, totul era în
regul`. Guvernul [i Pre[edintele ar fi ap`rut \n centrul aten]iei tuturor ca salvatori [i cre[teau \n sondajele de opinie ca
urmare a impactului emo]ional
al victoriei. Dac` cei trei ziari[ti
ar fi murit, soarta anticipatelor
s-ar fi hot`rât la Bagdad.
A[adar, planul ini]ial, realizat
de Omar Hayssam [i cunoscut
de serviciile secrete, este modificat \n favoarea celor care l-au
aflat [i l-au pus \n aplicare.
Ziari[tii sunt l`sa]i s` plece
[i s` fie r`pi]i, iar Hayssam este
arestat. Piesa \ncepe s` se joace
la modul cel mai natural posibil. Opinia public` \ncepe s`
fiarb`, iar mass-media emite
ipoteze dup` ipoteze, intoxicat`
fiind de regizorii din umbr`.
Rudele ziari[tilor ies \n strad`.
Terori[tii solicit` milioane de
dolari [i retragerea trupelor
române[ti din Irak. Celula de
comand` de la nivelul Administra]iei Preziden]iale face
apel la calm [i ra]iune. Massmedia este \n continuare intoxicat`. Rezultatul: timp de 56
de zile, \n care a existat „criza

ziari[tilor“, s-a reu[it s` se creeze o suferin]` uman` general`,
\n care fiecare dintre noi a uitat
de problemele sociale din domeniul s`n`t`]ii, de pensii, medicamente compensate, agricultur`, fiscalitate, privatizarea
marilor consumatori, de abuzuri, ho]ii, tâlh`rii, crimele comune sau ale marilor corup]i,
de salariile [i avantajele unor
parlamentari, de inunda]ii, cutremure [i alte pedepse divine
ap`rute.

Piesa continuã
Pentru salvarea ziari[tilor
„se apeleaz`“ la comunitatea
arab` din România [i la al]i lideri arabi din Irak. Un timp,
presiunea crizei scade, iar jurnali[tii sunt [i mai deruta]i.
Celula de criz` nu mai d` nici
un comunicat, iar unii cred c`
ziari[tii au fost executa]i. Rudele acestora se lini[tesc \ns`.
Apare o situa]ie paradoxal`,
c`ci cineva le-a spus ceva care
le-a ridicat moralul [i i-a convins c` ziari[tii o duc bine, de[i
ve[tile despre ei lipsesc oficial,

iar „terori[tii“ tac, la fel postul
de televiziune pan-arab Al
Jazeera. Se vorbe[te tot mai des
despre scenarii, de intoxic`ri
din partea Administra]iei Preziden]iale, de cacialmale, de specula]ii de pres`. {i a[a [i este.
Ce s` \n]elegem din lini[tea
dinaintea furtunii? C` se [tia
deja epilogul legendei? Sau c`
cineva a gre[it lini[tind rudele
ziari[tilor [i f`cându-le promisiuni mai mult decât ferme c`
ace[tia se vor \ntoarce vii [i
nev`t`ma]i? De unde atâta siguran]`, când se [tia ce cruzi
sunt terori[tii din Irak, care au
transformat r`pirile \ntr-un mod
de via]`? Câ]i dintre cei r`pi]i
anterior sc`paser` cu via]` [i
despre câ]i dintre ace[tia se
cuno[tea din timp c` vor sc`pa?
Cu toate acestea, rudele ziari[tilor [tiau deznod`mântul din
timp. Oricum, la noi totul se cunoa[te din timp. Nici nu e r`u.

Epilog
Uraganul nelini[tii se potole[te, iar ziua de 22 mai aduce
soarele victoriei. Pre[edin]ia

anun]` c` ziari[tii au fost elibera]i, iar presa porne[te din nou
motoarele. Bucuria inund` sufletele tuturor. Unele ziare public` chiar [i numele membrilor re]elei de r`pitori, fi[e complete furnizate de fapt de serviciile secrete. Afl`m to]i c`
ziari[tii au fost r`pi]i de Abu
Sahar [i gruparea lui, terori[ti
despre care nu a auzit nimeni,
dar despre care exist` totu[i
date \n arhivele serviciilor secrete române[ti. Apar din nou
specula]ii despre implicarea
ziari[tilor \n tot scenariul
regizat magistral de serviciile
secrete române[ti. Nimeni nu
recunoa[te \ns` nimic, chiar
dac` cele trei „victime“ se \ncurc` \n declara]iile de pres`.
„V` rog s` \n]elege]i c` nu
putem spune anumite lucruri,
pentru c` punem \n pericol vie]ile unor persoane. Când o s`
putem, o s` vede]i c` am avut
dreptate [i atunci o s` \n]eleag`
toat` lumea“, afirma unul dintre cei trei. „Nu a fost vorba de
o ac]iune \n for]` a poli]iei
irakiene, c`ci s-a negociat [i
pentru c` au fost ni[te oameni
care au [tiut s-o fac`“, afirma
un altul. Revenirea \n ]ar` a
celor trei ziari[ti este pentru noi
to]i o bucurie imens`. Suntem
mândri de profesionalismul
serviciilor secrete române[ti,
despre a c`ror implicare vom
relata mai detaliat \n num`rul
urm`tor, c`ci nu totul poate fi
spus. Nu dintr-o dat` [i nu deocamdat`.
SORIN V.
TEODORESCU

ALERTA

12

Nr. 1  8-14 iunie 2005

tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq
ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac
parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Tineri, Doamne...

Genera]ie de sacrificiu
(încq una?)
Eu cu mine mã simt bine
Ion T. (20 ani, student):
Eu mq consider norocos
cq fac parte din aceastq
genera]ie. Am acces la
multe lucruri la care cei
din genera]ia trecutq nu
au visat, iar cei din genera]ia de dupq mine au
chiar prea mult [i la vârste prea fragede. Mq refer
mai ales la învq]qmânt,
media, forme de comunicare, de informare.

Cred cã avem un loc bun

Da’ chiar... cum suntem
to]i? Am întrebat [i am primit, \ntr-adev`r, câteva r`spunsuri: confuzi, egoi[ti, f`r`
modele, cu modele (dar cu
cele nepotrivite), obseda]i de
succes, obseda]i de carier`,
de sacrificiu, agita]i, noroco[i
(c` ne-am n`scut când ne-am
n`scut), nenoroco[i (c` ne-am
n`scut tot atunci), interesa]i
(de lucruri superficiale),

interesan]i (toat` lumea vorbe[te despre noi), pe scurt
suntem... uite c` nu [tiu.
Fac parte dintre ei, adic`
m` mi[c printre ei, tr`iesc,
muncesc cu ei [i tot nu [tiu
cum sunt ei de fapt. Cu
bunicii no[tri e mai simplu:
genera]ia care a prins
r`zboiul. Cu p`rin]ii no[tri e
[i mai simplu: genera]ia de
sacrificiu, f`r` prea mari

[anse, care a prins un r`zboi
[i mai urât, care nu te las` sa
fii \n nici un fel. Dar noi?
Bine, putem oricând s` spunem, a[a cum am v`zut c` se
face când cineva vrea s` dea
un r`spuns rapid [i f`r` prea
mari b`t`i de cap, c` suntem
genera]ia eternei tranzi]ii.
Asta înseamn` c` venim de
undeva [i ne îndrept`m spre
ceva, nu? Da, dar dac` ne
uit`m la r`spunsurile câtorva
tineri, vedem c` nu prea [tie
nimeni spre ce se îndreapt`.
Nu-i nimic, c`ci, vorba cântecului, asta e normal la vârsta mea. Deci nici asta nu ne
caracterizeaz`, c`ci pân` la
urm` toate genera]iile sunt de
tranzi]ie, \ntr-un fel sau altul.
{i pân` la urm`, [i statutul de
tân`r e unul de tranzi]ie, nu?

E greu sã fii tânãr
Oricum, un lucru tot am
\n]eles din r`spunsurile lor: s`
fii tân`r \n zilele noastre nu e
deloc u[or. Te sim]i presat s`
faci ceva, de[i nu [tii prea
bine ce, oricum, ceva care s`
te fac` sa ajungi altfel decât
p`rin]ii t`i. Sim]i ca [ansele
sunt aici, lâng` tine, c` dac`
ai întinde mâna le-ai putea
apuca [i ai [ti apoi cum s` nu

le mai dai drumul. {tii c` e[ti
privilegiat, doar ai televizor
cu multe canale, computer [i
Internet, cluburi [i cafenele,
tot felul de forme de educa]ie,
tot felul de meserii noi [i
b`noase, ai \nv`]at cum s`-]i
faci CV-ul [i ai unde s`-1
trimi]i (chiar dac` nu te
asalteaz` r`spunsurile), po]i
visa la o burs` „afar`“, po]i
chiar s` iei o burs` afar` [i
po]i s` r`mâi acolo, dac` vrei
cu adev`rat [i [tii s` te lup]i,
sau te po]i întoarce, oricum,
mai altfel decât ai plecat, po]i
s` înjuri tare [i pe oricine,
po]i s` votezi [i po]i s` nu
votezi, po]i s` deschizi o
afacere sau s` visezi c` \ntr-o
bun` zi vei deschide o
afacere.
Po]i s` cazi un pic pe
gânduri când cineva te
întreab` ce crezi despre genera]ia ta [i s` te plângi când
te-a ajuns oboseala [i sictirul
c` nu mai po]i [i c` n-ai nici o
[ans`, c` nimic nu s-a schimbat, de[i [tii foarte bine c` nui a[a [i c` a doua zi o s-o iei
de la cap`t, pentru c` ai toate
celelalte lucruri, plus norocul
extraordinar de a fi atât de
tân`r.
IULIA GORZO

ºi toþi...

Ana S. (24 ani, specialist
PR): Cred cq a[ descrie
a[a genera]ia noastrq:
foarte activq, hotqrâtq,
chiar egoistq, dar nu în
sensul rqu al cuvântului.
Cred cq suntem [i destul
de curajo[i. Cei care se
lamenteazq cq nu sunt
[anse spun prostii. Eu
cred cq avem mult mai
multe [anse decât pqrin]ii
no[tri. Ar trebui doar sq
le vedem. Dacq suntem
prea ocupa]i sq ne lamentqm nu avem cum sq le
vedem.

Confuzia, bunica
ºi revoluþia
Alexandra P. (23 ani,
studentq): Când mi-ai
pus întrebarea asta,
m-am gândit imediat la
ce spune bunica. Tot timpul \mi spune cq oamenii
erau alfel pe vremea ei,
erau mai buni, mai calzi,
mai primitori [i cq azi
s-au întors toate cu fundu-n sus. Vechea poveste.
Eu spun cq e o genera]ie
destul de confuzq, de agitatq, mereu în mi[care,
care î[i cautq modele, un
loc în societate. Toate
astea duc la probleme de
tip obosealq, cearcqne –
suntem o genera]ie cu
cearcqne. Nu prea ni se
oferq modele, decât cele
de success, confort. De[i
nu pot sq gqsesc etichetq
pentru genera]ia noastrq,
pot sq spun cq oamenii
sunt mai preocupa]i sq-[i
gqseascq un loc cqldu] decât sq se gqseascq pe sine.
A[ fi preferat o genera]ie
mai revolu]ionarq.

Generaþie de sacrificiu
(încã una?)
Raluca A. (24 ani, director de firmq): Mi se pare
cq suntem oarecum o
genera]ie de sacrificiu.

Da, o a doua genera]ie de
sacrificiu. Spun asta pentru cq o parte dintre noi
de-abia
începem
sq
în]elegem ce înseamnq
capitalism, dar o parte
este încq influen]atq de
ceea ce a fost. E uimitor
sq vezi pe cineva din genera]ia noastrq gândind
exact ca pe vremuri.
Acum cred cq depinde de
fiecare cum î[i vede [ansele [i ce ar vrea sq facq.
Nu sunt de accord sq ridici pur [i simplu din
umeri [i sq spui cq nu se
poate face nimic. Cred cq
fiecare ar putea sq schimbe ceva cât de mic.

Veniþi cu noi
„sã dãm un tun”
Iulian Z. (26 ani, programator): O parte dintre noi încq mai avem
comunismul în sânge.
Ne-am nqscut atunci [i
încq mai avem nostalgii.
A trebuit sq ne adaptqm
din mers. Cei care au
avut succes au fost cei
care s-au adaptat cel mai
repede. Dar cu adevqrat
adapta]i cred cq sunt
foarte pu]ini. Trqim
anormalitatea ca fiind
normalq, pentru cq asta e
realitatea pe care o cunoa[tem, nu avem termen de compara]ie. Cred
cq e moda loviturii, a
tunului, sq reu[e[ti repede. Pu]ini vor sq reu[eascq doar prin faptul cq
sunt buni.

Ne alegem
modele
superficiale
Virgil G. (22 ani, student): |n general cred cq
suntem destul de descumpqni]i. Ceea ce avem
deosebit cred cq este
ambi]ia de a reu[i, de a fi
mai buni, mai boga]i,
mai interesan]i decât cel
de alqturi. Asta se datoreazq [i situa]iei în care se
aflq România acum, dar
[i influen]elor din afarq.
Ne alegem modele de
succes, dar nu în sensul
profund, ci superficial:
uite câ]i bani are cutare,
vreau [i eu. Nu prea ni se
oferq puncte de sprijin la
început de drum [i atunci e normal sq ne dorim
direct pozi]ii de vârf, fqrq
sq ne gândim cq trebuie
sq parcurgem ni[te etape
fire[ti pânq acolo.

